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PRR, um Plano para a Recuperação e a Resiliência 

A pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2, para além de representar uma emergência de saúde 
pública, que obrigou a respostas imediatas no plano sanitário, desencadeou uma retração 
generalizada da atividade económica, originando impactos sem precedentes e severas 
consequências de ordem económica e social à escala mundial. 

As medidas adotadas para controlar a doença em Portugal, e na generalidade dos países 
europeus, tiveram impacto direto no consumo das famílias e na atividade das empresas, o que 
levou à adoção de medidas excecionais, nomeadamente de apoio à liquidez e à manutenção de 
postos de trabalho das empresas, evitando a destruição irreversível de empregos e de 
capacidade produtiva, limitando também a perda de rendimentos das famílias. As respostas 
desencadeadas para mitigar a primeira vaga da pandemia foram sendo prolongadas, 
aprofundadas e complementadas por novas medidas, de modo a conter os efeitos da segunda 
e terceira vagas e que obrigaram, uma vez mais, à imposição de fortes medidas restritivas. 

Perante os graves impactos da pandemia nas economias europeias, foi criado um instrumento 
comunitário estratégico de mitigação do impacto económico e social da crise, capaz de 
promover a convergência económica e a resiliência das economias da União, contribuindo para 
assegurar o crescimento sustentável de longo prazo e para responder aos desafios da dupla 
transição, para uma sociedade mais ecológica e digital. Foi neste contexto que o Conselho 
Europeu criou o Next Generation EU, um instrumento temporário de recuperação, a partir do 
qual se desenvolve o Mecanismo de Recuperação e Resiliência, onde se enquadra este Plano de 
Recuperação e Resiliência (PRR). 

O Next Generation EU apresenta-se como um mecanismo extraordinário que será utilizado pela 
primeira vez na história da União e que demonstra o compromisso dos Estados-Membros com 
o projeto europeu, baseado na prosperidade partilhada. Este acordo foi determinante para 
assegurar uma resposta dimensionada e atempada a uma crise sem precedentes e, em 
simultâneo, garantir a coesão do espaço europeu, mitigando os efeitos que decorreriam de uma 
capacidade de resposta assimétrica entre Estados-Membros. A combinação dos fundos 
europeus do Quadro Financeiro Plurianual e do Next Generation EU permitirá a Portugal aceder 
a um volume de cerca de 50 mil milhões de euros (M€) no período de 2021 a 2029, considerando 
apenas as subvenções. Esta oportunidade única permitirá ao país recuperar da severa crise 
conjuntural com uma resposta estrutural, assegurando um crescimento robusto e sustentável, 
sem deixar ninguém para trás. 

O PRR português é um programa de aplicação nacional, com um período de execução até 2026, 
e vai implementar um conjunto de reformas e de investimentos que permitirá ao país retomar 
o crescimento económico sustentado, reforçando o objetivo de convergência com a Europa ao 
longo da próxima década. 

Será financiado por recursos totais de 16,6 mil M€, distribuídos por cerca de 14 mil M€ de 
subvenções e 2,7 mil M€ de empréstimos, e com um perfil de desembolsos que permitirá a 
liquidez necessária para que o PRR funcione como instrumento efetivo de reposta à crise (vide 
ponto 3.1). As autoridades nacionais reavaliarão, no segundo semestre de 2022, o recurso 
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adicional até 2,3 mil M€ de apoios sob a forma de empréstimos, em função do nível da procura 
gerada no PRR em medidas de apoio às empresas, designadamente no domínio da Capitalização 
e Inovação Empresarial e em função da dinâmica das finanças públicas. 

O PRR assume-se como um dos instrumentos de financiamento de uma Estratégia global mais 
vasta que cobre um horizonte temporal mais alargado – a Estratégia 2030, que define para a 
corrente década, uma visão do país em termos económicos, sociais e ambientais. 

Desta forma, o PRR, desenhado de acordo com os requisitos estabelecidos para este 
instrumento comunitário, está alinhado e responde às quatro agendas estratégicas da Estratégia 
2030, constituindo-se uma das suas fontes de financiamento mais relevantes, a par de outras, 
como sejam: o Quadro Financeiro Plurianual 2021-2027; o Acordo de Parceria e do Plano 
Estratégico para a PAC; os outros fundos do Next Generation EU, como o REACT EU, o reforço 
do Fundo para a Transição Justa e o reforço do FEADER; outros mecanismos europeus de 
resposta à crise pandémica, como o SURE;  os diferentes programas de financiamento europeus 
de gestão centralizada como, por exemplo, o Horizonte Europa, o Mecanismo Interligar Europa, 
o InvestEU ou os financiamentos do BEI/FEI; os exercícios orçamentais nacionais anuais; outros 
fundos públicos, como o Fundo Ambiental; e os investimentos privados estruturantes. 

De forma complementar, o próximo ciclo de programação dos Fundos Europeus com um 
orçamento de cerca de 34 mil M€, contribuirá para o esforço reformista e de mudança 
estrutural, intervindo em áreas relevantes nos domínios da inovação e da transição digital, da 
demografia, qualificações e inclusão, da transição climática e sustentabilidade e da coesão 
territorial. 

Durante a próxima década, estes instrumentos de financiamentos farão fluir meios numa 
dimensão sem precedentes para a modernização e o desenvolvimento económico e social do 
nosso país, sobretudo concentrados nos primeiros cinco anos, com o concurso em simultâneo 
dos fundos ainda por executar do Portugal 2020 do período de programação 2014-20, dos 
fundos do Next Generation EU (entre os quais ao PRR se junta o REACT e os reforços do Just 
Transition Fund e do Desenvolvimento Rural) e dos fundos de coesão e da agricultura do QFP 
2021-27. Ao todo, os fundos europeus assegurarão até 2029 um financiamento de cerca de 61 
mil milhões de € para a mudança estrutural em Portugal, como se pode visualizar na figura 
seguinte: 
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Figura 1. Calendarização 2021-30: Financiamento das Medidas de 
Investimento Económico e Social 

 

Ser como ficou atrás referido, o PRR está enquadrado pela Estratégia 2030, enquanto referencial 
estratégico nacional, o mesmo não deixa de se alinhar com a prioridade europeia conferida às 
transições climática e digital. Nesse sentido, o PRR assume frontalmente este objetivo da dupla 
transição, dando centralidade a estas temáticas em duas das três dimensões estruturantes do 
Plano e assegurando o respeito pelas concentrações obrigatórias estabelecidas no Regulamento 
do Mecanismo de Recuperação e Resiliência, onde se determina que, pelo menos 37% do valor 
global dos Planos deverá estar afeto a reformas e investimentos que contribuam para o combate 
às alterações climáticas, e que pelo menos 20% será afeto a investimentos e reformas no âmbito 
da Transição Digital. 

Adicionalmente, o PRR reitera o compromisso com o desenvolvimento sustentável, assente 
numa lógica de sustentabilidade competitiva, rumo a uma neutralidade climática da economia 
e da sociedade até 2050 – em linha com o Pacto Ecológico Europeu e com o espírito da iniciativa 
legislativa para a Lei Europeia do Clima. Para esse efeito, o processo de desenvolvimento e 
implementação do PRR não só assegura o cumprimento de todas as normas ambientais 
aplicáveis, como garante que todas as reformas e investimentos respeitam o princípio de não 
prejudicar significativamente os objetivos ambientais, na aceção do artigo 17.º do Regulamento 
(UE) 2020/852, estando previstas medidas de mitigação nas situações em que sejam necessárias 
para assegurar o cumprimento deste princípio. 

Cumprindo os requisitos de afetação obrigatória de recursos aos objetivos de transição climática 
e digital, este PRR assegura ainda, como desígnio indissociável dessas agendas de crescimento 
sustentável e inovador, o aproveitamento pleno do potencial transformador destes dois 
motores do relançamento económico. Em paralelo, o programa promoverá processos de 
transição mais justa, que não só mitiguem os potenciais efeitos nefastos dessas transformações 
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nos segmentos mais vulneráveis, como potenciem a partilha mais equitativa dos benefícios 
resultantes. 

O impacto da pandemia, forte e inesperado, contribuiu para revelar, e em alguns casos acentuar, 
um conjunto de fragilidades e colocou desafios que afetaram de forma diversa economias e 
territórios, sobretudo na sua capacidade de enfrentar a dimensão e a intensidade dos choques 
provocados pela pandemia COVID-19. Por isso mesmo, a estratégia de Recuperação, assente na 
dupla transição climática e digital e em linha com os princípios do Pilar Europeu dos Direitos 
Sociais, não poderia deixar de ser acompanhada por uma ação relevante de reforço da 
Resiliência da economia e da sociedade portuguesas, entendida em todas as suas vertentes: 
resiliência social, resiliência económica e do tecido produtivo e resiliência territorial. Neste 
processo de ultrapassar os bloqueios estruturais e de enfrentar os novos desafios revelados ou 
exacerbados pela pandemia, o PRR dedica, assim, particular atenção à dimensão Resiliência, 
reforçando, num quadro de uma estratégia coerente, os pilares fundamentais dos nossos 
sistemas sociais e económicos. 

Estrutura geral do PRR 

Com base no diagnóstico de necessidades e dos desafios, o Plano de Recuperação e Resiliência 
foi organizado em 20 Componentes que integram, por sua vez, um total de 37 Reformas e de 83 
Investimentos. No total, as reformas e os investimentos, absorvem 16.644 milhões de euros de 
financiamentos do PRR, distribuídos por 13.944 milhões de euros de subvenções (84% do total) 
e 2.700 milhões de empréstimos (16%). 

O recurso à componente de apoios sob a forma de empréstimos poderá ser aumentado num 
valor adicional de 2,3 mil M€. As autoridades portuguesas farão uma reavaliação no segundo 
semestre de 2022, em função do nível da procura gerada no PRR em medidas de apoio às 
empresas no domínio da Capitalização e Inovação Empresarial e em função da dinâmica das 
finanças públicas. 

As vinte componentes e as respetivas reformas e investimentos estão agrupadas no PRR em 
torno de três dimensões estruturantes: a Resiliência, a Transição Climática e a Transição Digital. 
As transições gémeas relativas ao clima e ao digital representam uma absorção de 
financiamentos de 33% do total do programa, enquanto a dimensão Resiliência que, engloba a 
vertente das vulnerabilidades sociais, a resiliência económica e a resiliência territorial, absorve 
2/3 dos recursos do PRR. 
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Figura 2. As Componentes do PRR e os Investimentos Associados 

 

Nota: * Possibilidade de recurso adicional a empréstimos no valor até 2.300 M€ a solicitar à Comissão Europeia até 2022. 



 

6 

Sumário Executivo 

Dimensão Resiliência 

A eclosão e expansão da pandemia de COVID-19 colocou à prova a capacidade de resistência 
dos sistemas que suportam as nossas sociedades. Depois de demonstrada a nossa capacidade 
de resistência, a resposta ao desafio da recuperação ganhou prioridade na ação pública. O 
aumento da resiliência está, neste contexto, associado a um aumento da capacidade de reação 
face a crises e de superação face aos desafios atuais e futuros que lhes estão associados. Essa 
recuperação, alicerçada num robustecimento da resiliência, para além de se querer que seja 
transformativa e duradoura, terá de ser justa, sustentável e inclusiva. Assim, a Dimensão 
Resiliência concentra 60% do montante global de subvenções do PRR e reflete a forte prioridade 
atribuída ao objetivo de preparação para a superação de crises e desafios estruturantes. 

O reforço da resiliência económica, social e territorial do país, a primeira dimensão estruturante 
do PRR, assume particular relevância enquanto resposta de primeira linha na transição entre a 
estabilização económica e social que procurou atenuar os efeitos da crise pandémica e a 
recuperação necessária para que a economia e a sociedade portuguesas estejam mais bem 
preparadas para choques futuros, independentemente da sua natureza. O caráter tempestivo 
das medidas de reforço da resiliência do país é essencial para estancar os efeitos da crise, mas 
também para preparar o caminho para a construção de uma economia mais competitiva, mais 
coesa e mais inclusiva, com maior capacidade de aproveitamento das oportunidades 
decorrentes das transições climática e digital da economia, da sociedade e dos territórios. 

Sob o desígnio da resiliência, o PRR estimulará uma retoma consequente, inclusiva e duradoura 
face a um severo choque exógeno, recuperando, reforçando e consolidando o sólido caminho 
que se vinha a trilhar nos últimos anos. Para o efeito, as opções nacionais focam-se em três 
prioridades: a redução das vulnerabilidades sociais, direcionando a sua ação para as pessoas e 
para as suas competências; o reforço do potencial produtivo nacional, procurando garantir 
condições de sustentabilidade e competitividade ao tecido empresarial; a ambição de assegurar 
um território simultaneamente competitivo e coeso num contexto de adaptação às transições 
transição climática e digital em curso. 

No âmbito das vulnerabilidades sociais é possível verificar que, após um avanço na minimização 
dos fatores de desigualdade social, alcançado sobretudo na segunda metade da década passada, 
o contexto pandémico desencadeado pela COVID-19 teve forte impacto na economia e na 
sociedade, atingindo de forma mais significativa, e mais imediata, os grupos socialmente mais 
vulneráveis, com menor proteção laboral e/ou pertencentes aos setores de atividade mais 
afetados pelas medidas sanitárias de contenção da propagação do vírus.  

Comprometido com a missão de assegurar a melhoria gradual e cumulativa das condições de 
vida para todos, e alinhado com os compromissos do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, Portugal 
estabelece como elemento prioritário do PRR a resposta social à crise gerada pela pandemia. 
Para o efeito, e não obstante efeitos indiretos, em particular por via dos impactos das medidas 
de manutenção e criação de emprego, mobiliza, diretamente, quatro componentes: o reforço 
do Serviço Nacional de Saúde (componente C1), a promoção de acesso a habitação condigna 
(C2), o aumento e a melhoria das respostas sociais ao dispor das famílias, em particular das 
crianças, das pessoas idosas e das pessoas com deficiência ou incapacidade, a implementação 
de respostas integradas sobre os múltiplos fatores de exclusão que afetam as comunidades 
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desfavorecidas residentes nas áreas metropolitanas (C3) e a valorização das artes, do património 
e da cultura (C4). 

Na prioridade da redução das vulnerabilidades sociais inserem-se os investimentos e reformas 
relevantes nas áreas da Saúde, Habitação, Redes de Apoio dirigidas a pessoas e Cultura. 

A pandemia de COVID-19, pelas circunstâncias de difusão da doença, estabeleceu um 
mecanismo de vasos comunicantes entre as respostas de natureza sanitária e os impactos 
gerados na atividade económica. Neste sentido, e sem prejuízo de se ter procurado calibrar as 
respostas sanitárias de forma adequada e proporcional, assegurando a máxima contenção com 
o mínimo de perturbação, o impacto da pandemia na atividade económica, embora minimizável, 
é inevitável.  

Deste modo, sem prejuízo do esforço de minimização dos impactes mais imediatos da crise 
gerada pela situação pandémica, o PRR está desenhado para ser um poderoso instrumento que 
catalise a recuperação num contexto pós-pandémico, assumindo ao nível do potencial produtivo 
e emprego (C5) o objetivo de relançar a atividade económica através de uma capacitação e 
modernização da estrutura produtiva, de forma a torná-la mais competitiva, mais resiliente para 
enfrentar desafios futuros, e em geral, mais apta a capitalizar as oportunidades associadas à 
dupla transição – digital e climática. 

Na prioridade da inovação e renovação do tecido produtivo e empresarial estão previstas 
iniciativas que favorecem um maior esforço de Investigação e Desenvolvimento (I&D) 
colaborativo e que potenciam, através de um programa inovador de dinamização de projetos 
mobilizadores estratégicos, a transformação da I&D e da inovação em valor económico e social. 
Pretende-se, assim, contribuir para a melhoria do perfil de especialização da estrutura da oferta 
portuguesa, em articulação com a comunidade académica e científica, e para o aumento do peso 
da indústria transformadora na estrutura económica nacional. 

Uma das principais preocupações do PRR é o de restaurar a capacidade das empresas em 
retomar o seu processo normal de atividade e de investimento, sendo que o principal efeito de 
atrofia originado pela pandemia se traduziu na descapitalização das suas estruturas financeiras. 
Desta forma, o PRR faz uma aposta substantiva de recursos sob gestão do Banco Português de 
Fomento e nos seus instrumentos de Capitalização, como meio para fortalecer os capitais 
próprios das empresas, elemento essencial para a retoma da normalidade económica e do 
investimento privado na nossa economia. 

De forma complementar, em linha com o Pilar Europeu dos Direitos Sociais e com a 
Recomendação do Conselho sobre o ensino e a formação profissionais em prol de uma 
competitividade sustentável, da justiça social e da resiliência, promove-se o reforço da 
capacidade de resposta do sistema educativo e formativo português, com a modernização da 
oferta e dos estabelecimentos de ensino e da formação profissional, o incentivo à criação de 
emprego permanente, o aumento das qualificações escolares e profissionais da população 
adulta, o desenvolvimento de competências para a inovação e renovação industrial, ajustando 
a oferta à transformação dos mercados de trabalho e aos novos requisitos da empregabilidade, 
e o aumento do número de graduados no Ensino Superior, designadamente em áreas STEAM. 

Finalmente, pretende-se assegurar um território simultaneamente competitivo e coeso que 
atenda, em particular, às condições de base territorial necessárias para a promoção da 
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competitividade económica e, de forma complementar, fomentar condições de adaptação à 
transição climática em virtude dos efeitos exacerbados pelas alterações sentidas no clima.  

Esta abordagem tripartida, de promoção da resiliência social, económica e territorial, constitui 
um triângulo virtuoso fundamental para retomar a trajetória de crescimento sustentado que 
vinha a ser seguida e que foi abruptamente afetada pela crise gerada por esta inesperada 
pandemia. 

Para o efeito, confere-se importância à promoção de investimento em infraestruturas 
rodoviárias transfronteiriças e de ligação de zonas com atividade económica às redes principais 
(missing links) bem como em áreas de acolhimento empresarial. A necessidade de adaptação às 
alterações climáticas implica ainda que a resiliência dos territórios se faça também através do 
aumento da resiliência da Floresta e da Gestão Hídrica, que serão alvo de investimentos e 
reformas específicos. 

Estas prioridades contemplam o desenvolvimento de 9 componentes, num total de 49 
investimentos que, em conjunto com as 22 reformas previstas, constituem um conjunto 
coerente e integrado de respostas de política pública aos desafios que o país enfrenta para 
reforçar a sua resiliência. 

Figura 3. A caminho da Resiliência: Reformas 
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Figura 4. A caminho da Resiliência: Investimento 

 
Nota: * inclui o valor de empréstimos. 
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Dimensão Transição Climática 

A promoção da transição climática, a segunda dimensão estruturante, inscreve-se no quadro do 
Pacto Ecológico Europeu e no espírito da iniciativa legislativa da Lei Europeia do Clima, e resulta 
do compromisso e contributo de Portugal para as metas climáticas que permitirão o alcance da 
neutralidade carbónica até 2050. A descarbonização da economia e da sociedade oferece 
também oportunidades importantes e prepara o país para realidades que configurarão os 
fatores de competitividade num futuro próximo. 

A dimensão Transição Climática pretende, por via do estímulo da investigação, da inovação e da 
aplicação de tecnologias de produção e consumo de energia mais eficientes, promover o melhor 
aproveitamento dos recursos de que o país já dispõe e agilizar o desenvolvimento de setores 
económicos em torno da produção de energias renováveis. Esta dimensão potencia uma agenda 
de inclusão económica, na qual se alavancará o reforço constante da resiliência do país. A 
transição energética dos processos produtivos, do setor dos transportes e do mar será reforçada 
pela incorporação de inovação e pela crescente digitalização das economias e das sociedades. 

Assim, nesta dimensão as opções nacionais assentam em três prioridades: i) redução de 
emissões de gases com efeito de estufa entre 45% e 55% até 2030, em relação a 2005; ii) uma 
incorporação de 47% de fontes de energia renovável no consumo final bruto de energia e iii) 
uma aposta na eficiência energética traduzida na redução de 35% de energia primária. Estas 
prioridades, alinhadas com o compromisso assumido por Portugal de atingir a neutralidade 
carbónica até 2050, contemplam seis componentes, focadas, globalmente, na redução das 
emissões de carbono dos setores mais relevantes (mobilidade, indústria, mar e património 
edificado) e numa maior incorporação de energia de fontes renováveis. 

As componentes agregam um conjunto de investimentos e reformas relativos ao Mar, à 
Mobilidade Sustentável (redes de metropolitano e similares), à Eficiência Energética em 
Edifícios, à Descarbonização da Indústria, ao Hidrogénio e Renováveis e à Promoção da 
Bioeconomia Sustentável. 

Esta dimensão concentra 18% do montante global do PRR e é concretizada através de 6 
componentes que preveem a implementação de 8 reformas e de 17 investimentos 
estruturantes. 
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Figura 5. A caminho da Transição Climática: Reformas 

 

Figura 6. A caminho da Transição Climática: Investimentos 
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Dimensão Transição Digital 

Na era da quarta revolução industrial, caracterizada pela preponderância da digitalização da 
sociedade e da economia, a transição digital assume inegável importância enquanto um dos 
instrumentos essenciais da estratégia de desenvolvimento do país - opção que está em linha 
com as prioridades refletidas no Plano de Ação Europeu para a Educação Digital para os 
próximos anos, designados pela Comissão Europeia, como a "década digital”. 

Não obstante os esforços já desenvolvidos, persistem constrangimentos a ultrapassar na 
promoção da digitalização, designadamente, quanto às competências digitais e à capacitação 
para a implementação de projetos. De acordo com os valores para 2019, em Portugal, subsistem 
níveis de adoção de tecnologias digitais aquém da média da UE. É o caso do comércio eletrónico 
onde a percentagem de empresas com vendas por comércio eletrónico em Portugal é 17%, 
quando na UE é de 20%; da percentagem de pessoas com competências digitais gerais (básicas 
ou acima de básicas), onde Portugal regista 52% face a 56% da UE; ou ainda no que respeita à 
interação com os serviços públicos, onde a média nacional é de 41%, ou seja, 12 p.p. abaixo do 
valor europeu. 

A pandemia demonstrou a necessidade de se dispor de estruturas e redes digitais eficazes que 
permitam desmaterializar as aprendizagens, as transações e os processos e, quando adequado, 
possibilitar o trabalho remoto, acelerando, de forma inclusiva, a transformação digital que 
estava em curso. Trata-se de um processo que permitirá importantes ganhos estruturais de 
eficiência, nomeadamente em termos de custos de contexto para as empresas e pessoas. 

O potencial da transição digital permitirá preparar e adaptar as competências dos portugueses 
às novas necessidades de empoderamento enquanto cidadãos, para participação num mercado 
de trabalho marcado por novos processos produtivos, novos modos de organização empresarial 
e novos produtos e serviços, decorrentes da crescente digitalização da atividade económica. 

Em simultâneo, a melhoria da qualidade das finanças públicas, reforçando a resiliência 
institucional e a redução dos custos de contexto, com enfoque na justiça económica e na 
promoção da simplificação administrativa e legislativa, garantirá uma administração pública 
mais próxima, mais eficiente e mais transparente para cidadãos e empresas. Estas ações serão 
potenciadas, ainda, pela maior capacitação, por via da crescente digitalização e inovação dos 
seus processos e procedimentos. 

O processo de Transição Digital, na sua amplitude, será reforçado e reforçará outras dimensões 
do PRR. A digitalização é indutora de uma utilização mais eficiente dos recursos e 
potencialmente promotora de comportamentos mais sustentáveis. Ao proporcionar uma 
economia mais competitiva, potenciando a evolução da produção nacional nas cadeias de valor 
globais, e mais inclusiva, onde todos tenham lugar e ninguém seja deixado para trás, a 
digitalização promove o reforço contínuo da resiliência económica, social e territorial do país, 
que ganhará competitividade externa, enquanto reforça a coesão interna. 

Para assegurar que Portugal acelere a transição para uma sociedade mais digitalizada, as opções 
nacionais, no âmbito deste Plano, assentam em 5 componentes: capacitação e inclusão digital 
das pessoas através da educação, formação em competências digitais e promoção da literacia 
digital, transformação digital do setor empresarial e digitalização do Estado, esta última 
mobilizada como alavanca de: i) uma melhor qualidade e sustentabilidade das finanças públicas; 



 

13 

Sumário Executivo 

ii) um ambiente de negócios mais competitivo e indutor do investimento e iii) uma 
Administração Pública mais próxima dos cidadãos e empresas, mais ágil e mais eficiente. 

Representam investimentos relevantes do PRR na Dimensão Transição Digital, os investimentos 
em áreas setoriais pertinentes para os cidadãos e para as empresas, tais como a Escola Digital, 
a Administração Tributária, a Segurança Social e a Justiça, bem como os investimentos na 
Capacitação Digital das Empresas. Estes investimentos serão complementados e potenciados 
por investimentos transversais que assegurarão a interoperabilidade entre os sistemas e a 
capacitação dos recursos humanos na Administração Pública, com foco em competências 
associadas às tecnologias de Informação e Comunicação (TIC). 

Esta dimensão concentra 15% do montante global do PRR e é concretizada através de 5 
componentes que contemplam 7 reformas e 17 investimentos estruturantes. 

Figura 7. A caminho da Transição Digital: Reformas 
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Figura 8. A caminho da Transição Digital: Investimentos 

 

 

 

PRR, um Plano com Visão Estratégica 

O PRR constitui um dos instrumentos mais relevantes para a implementação da Estratégia 
Portugal 2030, aprovada através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 98/2020, de 13 de 
novembro, plasmando o quadro orientador para a promoção do desenvolvimento económico, 
social e territorial de Portugal no horizonte de 2030.  

A Estratégia Portugal 2030 estabelece uma trajetória de médio-prazo para o desenvolvimento 
económico, social e ambiental do país no horizonte de uma década, preconizando opções para 
ultrapassar o conjunto de bloqueios estruturais que se lhe têm colocado e que, em muitos casos, 
foram aprofundados pela crise pandémica.  

A Estratégia Portugal 2030 beneficiou da “Visão estratégica para o plano de recuperação 
económica de Portugal 2020-2030”, desenvolvida pelo Professor António Costa Silva e que foi 
objeto de um amplo processo de debate e auscultação pública. 
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Figura 9. Constrangimentos Estruturais e Oportunidades 

 
Fonte: “Visão Estratégica para o Plano de Recuperação Económica de Portugal 2020-2030”, António Costa Silva, Lisboa, 

21.jul.2020. 

A nível nacional, a Estratégia Portugal 2030 reflete e é coerente com as linhas gerais de outros 
documentos de natureza estratégica, designadamente, o Programa Nacional da Política de 
Ordenamento do Território (PNPOT), o Plano Nacional Energia e Clima 2030 (PNEC 2030), o 
Plano Nacional de Investimentos 2030 (PNI 2030), o Plano de Ação para a Transição Digital 
(Portugal Digital), o Programa de Valorização do Interior e o Plano de Melhoria da Resposta do 
Serviço Nacional de Saúde (SNS). 

Assim, para concretizar a Estratégia Portugal 2030, que tem como visão “Recuperar a economia 
e proteger o emprego, e fazer da próxima década um período de recuperação e convergência 
de Portugal com a União Europeia, assegurando maior resiliência e coesão, social e territorial”, 
foram estabelecidas 4 agendas temáticas: 

• Agenda temática 1 – As pessoas primeiro: um melhor equilíbrio demográfico, maior 
inclusão, menos desigualdade; 

• Agenda temática 2 – Inovação e qualificações como motores do desenvolvimento; 
• Agenda temática 3 – Sustentabilidade dos recursos e transição climática; 
• Agenda temática 4 – Um País competitivo externamente e coeso internamente. 
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Figura 10. Estratégia Portugal 2030 – Agendas e Domínios Estratégicos 

 
Fonte: RCM n.º 98/2020, de 13 de novembro 

A agenda temática 1 coloca as pessoas no centro das preocupações e pretende promover uma 
sociedade mais inclusiva e menos desigual respondendo, ainda, aos desafios da transição 
demográfica e do envelhecimento. Estas respostas assumem especial relevância, face às 
consequências socioeconómicas desencadeadas pela crise pandémica, com reflexos no agudizar 
dessas desigualdades nos públicos-alvo da presente agenda. 

Os objetivos para esta agenda centram-se em mitigar a perda populacional atualmente 
projetada para 2030, prosseguindo a recuperação dos indicadores de natalidade e reforçando 
os saldos migratórios, em reduzir a incidência de fenómenos de exclusão, incluindo do 
desemprego de longa duração e de pobreza, e finalmente, melhorar os indicadores de 
desigualdade e de precariedade laboral nos adultos, e especialmente nos jovens, convergindo 
para os níveis médios da UE. 

A agenda temática 2 centra-se no reforço das qualificações e da competitividade, potenciando 
a transformação estrutural do tecido produtivo, respondendo também aos novos desafios 
tecnológicos e societais associados à transição digital e à indústria 4.0, às novas dinâmicas de 
crescimento setorial pós-COVID, à necessidade de contribuir para a autonomização e resiliência 
geoestratégica da UE, e, ao mesmo tempo, de garantir a capacitação e modernização do Estado 
para promover a resposta a estes desafios. 

Os objetivos para esta agenda são o aumento da despesa total em investigação e 
desenvolvimento (I&D) para 3% do produto interno bruto (PIB) em 2030 (com 1,25% de despesa 
pública e 1,75% privada, de acordo com a comunicação COM 2020/628 de 30 de setembro de 
2020); reduzir a percentagem de adultos, incluindo jovens, em idade ativa sem o nível de ensino 
secundário; alcançar um nível de 60% dos jovens com 20 anos que frequentem o ensino 
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superior, com 50 % dos graduados de educação terciária na faixa etária dos 30 -34 anos até 
2030; alcançar um nível de liderança europeia de competências digitais até 2030; reforçar a 
participação de adultos em formação ao longo da vida; reforçar a autonomia e soberania 
produtiva da UE; aumentar as exportações de bens e serviços, ambicionando-se atingir um 
volume de exportações equivalente a 50% do PIB na segunda metade desta década, com 
enfoque na performance da balança tecnológica; aumentar a resiliência financeira e a 
digitalização das pequenas e médias empresas (PME); aproximar os níveis de investimento em 
capital de risco à média da Europa e reforçar a atração de investimento direto estrangeiro (IDE). 

A agenda temática 3 está focada na transição climática e na sustentabilidade e uso eficiente de 
recursos, promovendo a economia circular e respondendo ao desafio da transição energética e 
à resiliência do território. 

Assumem-se como objetivos para 2030, reduzir as emissões globais de gases com efeito de 
estufa (GEE) em 45% a 55% e em 40% no setor dos transportes face a 2005; aumentar para 47% 
do peso das energias renováveis no consumo final bruto de energia; reduzir em 35% o consumo 
de energia primária; e reduzir para metade a área ardida, de modo a aumentar a capacidade de 
sequestro do carbono. 

Por último, a quarta agenda temática assenta no reforço da coesão territorial, contribuindo para 
um desenvolvimento harmonioso do conjunto do território nacional e, em especial, para a 
redução da disparidade entre os níveis de desenvolvimento das diversas regiões, em particular 
das regiões mais desfavorecidas. Insere-se num contexto de promoção da transição verde e da 
transformação digital, com forte incidência territorial, e de superação dos impactos da 
pandemia e da crise económica nos territórios mais afetados, em particular nos mais 
desfavorecidos. 

O objetivo é promover o desenvolvimento harmonioso do território nacional, assegurando que 
todas as regiões NUTS II convergem, em termos de PIB per capita, com a média europeia. 

O Plano de Recuperação e Resiliência é uma componente de resposta essencial para a 
concretização da Estratégia Portugal 2030 no contexto pós-pandémico em Portugal, a par e em 
coerência com a utilização de outros instrumentos, como serão, entre outros, os fundos da 
Política de Coesão. Deste modo, o quadro de referência assente na Estratégia Portugal 2030, 
assegura uma perspetiva global e um planeamento integrado da sua concretização, que 
permitirá planear e executar os diferentes programas, instrumentos de operacionalização e 
fontes de financiamento, promovendo sinergias e complementaridades, de modo a prosseguir 
uma trajetória de crescimento sólida e duradoura.  Este quadro de complementaridades deverá 
ainda garantir meios para minimizar o risco de duplo financiamento. Para assegurar essa 
coordenação estratégica, contribui o facto de ambos os instrumentos preverem no seu modelo 
de governação, níveis de coordenação política de carácter estratégico compostos por 
ministérios que assumem, nestes dois principais instrumentos, responsabilidades de 
coordenação de nível e âmbito temático similar. Em concreto, o Ministério do Planeamento 
assume responsabilidade de planeamento e execução do Acordo de Parceria 2021-27, ao 
mesmo tempo que integra a Comissão Interministerial que coordena o PRR; do ponto de vista 
setorial, nos termos da Resolução do Conselho de Ministros n.º 97/2020 e igualmente ao nível 
de coordenação política, destaca-se o facto do Ministério de Estado e da Presidência, do 
Ministério do Ambiente e da Ação Climática e do Ministério de Estado da Economia e da 
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Transição Digital coordenarem politicamente, também, as áreas correspondentes no Acordo de 
Parceria. 

Assim, os investimentos e as reformas a implementar no PRR permitirão obter importantes 
resultados alinhados com a Estratégia Portugal 2030, destacando-se: 

Resiliência: 

▪ criar 34 novas unidades móveis para cuidados de saúde primários para cobertura das 
regiões de baixa densidade; 

▪ alargar a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados com 5.500 novas camas 
de internamento; 

▪ alargar a Rede Nacional de Cuidados Paliativos, com 400 camas de internamento de 
menor complexidade; 

▪ requalificar ou adaptar 326 edifícios para aumentar eficiência energética, cumprir 
planos de contingência e/ou assegurar a acessibilidade, a segurança e o conforto de 
utentes e profissionais;  

▪ alargar a rede de equipamentos e respostas sociais ao nível da infância, pessoas idosas 
e pessoas com deficiência ou incapacidades (28 mil lugares em respostas sociais 
intervencionadas); 

▪ apoiar 26 mil agregados familiares com habitação digna; 
▪ atingir o volume de exportações equivalente a 50% do PIB até 2027 e a 53% do PIB até 

2030, tendo enfoque no aumento da balança tecnológica de pagamentos; 
▪ criar 15 mil novos postos de trabalho qualificados, e aumento da despesa (pública e 

privada) em I&D para pelo menos 2% do PIB até 2025. 

Transição Climática: 

▪ contribuir para a redução das emissões de CO2 em 55% até 2030, em linha com o Plano 
Nacional Energia e Clima 2021-2030 (PNEC 2030) e com o Roteiro para a Neutralidade 
Carbónica; 

▪ apoiar a criação de um Hub com uma rede de 7 polos de bioeconomia azul; 
▪ apoiar intensivamente a renovação de edifícios residenciais, públicos e de serviços; 
▪ apoiar a aquisição de frotas de transportes públicos limpos (rodoviários - 145 

autocarros) e respetivos postos de carregamento/ abastecimento;  
▪ atribuir 100 mil vales para apoiar soluções energéticas eficientes a famílias em situação 

de pobreza energética. 

Transição Digital: 

▪ formar 800 mil pessoas em competências digitais com planos de formação individual e 
acessos a formação online; 

▪ promover a transição digital das empresas, requalificando 36 mil trabalhadores, apoiando 
30 mil PME; 

▪ adquirir 600 mil computadores de uso individual nas escolas (alunos e professores); 
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▪ digitalização e virtualização de espólio de bibliotecas públicas (20 milhões de imagens), 
de arquivos nacionais (19,5 milhões de documentos) e 59.500 registos de acervos de 
museus públicos; 

▪ promover a digitalização da administração pública, reforçando a interoperabilidade e 
facilitando o acesso aos serviços públicos; 

▪ reforçar a qualificação e rejuvenescimento do quadro de recursos humanos da 
administração pública. 

 

 

PRR, um Plano para concretizar Reformas 

De acordo com a finalidade do Mecanismo de Recuperação e de Resiliência europeu, o presente 
PRR é um plano que visa, no seu objetivo primeiro, prosseguir e concretizar reformas, 
necessitando para isso, regra geral, de formular investimentos estratégicos, financiados de 
forma adequada. 

Como referencial geral da identificação das reformas a considerar no PRR, tem-se presente a 
Estratégia 2030 aprovada pelo Governo, que identifica bloqueios e estratégias para os 
ultrapassar no quadro temporal de uma década. 

Apesar da boa resiliência demonstrada por Portugal para recuperar dos efeitos da crise 
económica e financeira, existem obstáculos que, pela sua persistência, carecem de uma resposta 
continuada que permita ao país ultrapassá-los, sob pena de constituírem fatores de bloqueio 
para a saída da crise e para o início da nova fase de recuperação. Estes bloqueios estruturais 
traduzem-se, em traços gerais, no défice de competitividade da economia portuguesa, 
agudizado pelas dificuldades em transformar o conhecimento gerado no sistema científico e 
tecnológico em produtos e serviços transacionáveis; no défice de qualificações dos portugueses, 
nomeadamente dos portugueses em idade ativa, limitando quer a emancipação dos indivíduos, 
quer o crescimento potencial da economia portuguesa, pelas restrições que este défice impõe 
sobre a velocidade e intensidade da alteração do perfil de especialização da economia 
portuguesa; e nas desigualdades sociais e territoriais, que decorrem também dos dois défices 
anteriores. 

O diagnóstico destes constrangimentos é partilhado pela Comissão Europeia, nomeadamente 
no quadro do processo do Semestre Europeu, através da emissão das Recomendações 
Específicas por País (REP), com principal destaque para as de 2019 e 2020. 

Deste modo, o Plano de Recuperação e Resiliência promove intervenções de mudança 
estrutural, alinhadas com as conclusões sobre os obstáculos e desafios que Portugal enfrenta, 
referenciados nos documentos publicados no âmbito do Semestre Europeu. Portugal pretende, 
assim, garantir que o quadro global de intervenções permitirá acelerar de forma decisiva a 
transformação da economia portuguesa, com vista a promover o ambicionado salto qualitativo, 
e colocar, de modo sustentado, o país numa rota de convergência real com os seus parceiros da 
União Europeia, e assegurando, simultaneamente, o desenvolvimento de acordo com os 
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objetivos da transição climática, o desenvolvimento equilibrado do território e a redução das 
desigualdades, ancorada na distribuição mais justa dos recursos. 

O conjunto de reformas apresentadas no PRR constitui um pacote ambicioso de ações que visa 
promover, simultaneamente, a transformação da economia e da sociedade portuguesas, tendo 
em vista a sua adaptação às tendências que marcarão a próxima década, bem como garantir, 
numa abordagem evolutiva e sistemática, que os bloqueios estruturais ao desenvolvimento 
económico, social e territorial do país são ultrapassados. Os investimentos propostos no PRR 
visam dar corpo a esse caráter transformador e reformista, promovendo as condições para um 
desenvolvimento económico e social mais justo, equitativo e sustentável, tendo por base a 
apropriação social do conhecimento e a promoção da cultura científica entre todas e todos os 
portugueses. 

O alinhamento do PRR com as REP dirigidas a Portugal em 2019 e 2020, sintetizado na matriz 
que a seguir se apresenta, e apresentado em detalhe na Parte I, comprova o caráter amplo da 
resposta aos diversos constrangimentos que o país enfrenta – assegurando-se, por esta via, o 
triplo desígnio de promover a recuperação social e económica da crise, fomentar a coesão 
interna e assegurara a convergência externa do país. Esse alinhamento é concretizado através 
de um conjunto de reformas e investimentos inscritos nas diferentes Componentes do PRR, que 
respondem a quatro grandes áreas de atuação inscritas nas REP: 

▪ Garantir a resiliência financeira e institucional, apoiando o combate à pandemia sem 
comprometer a sustentabilidade orçamental a médio prazo (REP 1); 

▪ Promover as competências e qualificações, apoiar o emprego de qualidade e reforçar a 
proteção social (REP 2); 

▪ Fomentar o investimento público e privado, com foco particular na dupla transição 
digital e climática (REP 3); 

▪ Melhorar as condições de contexto para as empresas e os cidadãos (REP 4). 
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Figura 11. Matriz de Resposta do PRR às REP 2019 e 2020 

 



 

22 

Sumário Executivo 

 

PRR, um Plano alinhado com os Seis Pilares Relevantes da política da UE 

Tendo em vista alinhar a utilização dos recursos financeiros do Mecanismo de Recuperação e 
Resiliência com as prioridades europeias, o regulamento do Instrumento de Recuperação e 
Resiliência determinou que o seu âmbito deve focar-se nos seguintes pilares relevantes de 
política comunitária: 

▪ Transição verde; 
▪ Transformação digital; 
▪ Crescimento inteligente, sustentável e inclusivo, incluindo coesão económica, emprego, 

produtividade, competitividade, investigação, desenvolvimento e inovação, e um 
mercado único em bom funcionamento com pequenas e médias empresas (PME) fortes; 

▪ Coesão social e territorial; 
▪ Saúde e resiliência económica, social e institucional, inclusive com vista ao aumento da 

capacidade de reação e preparação para crises; e, 
▪ Políticas para a próxima geração, crianças e jovens, incluindo educação e qualificações. 

Através das suas componentes, o Plano de Recuperação e Resiliência está alinhado com os seis 
pilares europeus atrás referidos, de acordo com a matriz apresentada de seguida e como 
desenvolvida em detalhe na Parte 1. 
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Figura 12. Matriz de Alinhamento do PRR com os 6 Pilares da UE 
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PRR, um Plano que contribui para as Iniciativas Emblemáticas da União 

A Comissão adotou, em setembro de 2020, a Estratégia Anual de Crescimento Sustentável 
(COM/2020/575 final de 17 de setembro), lançando o exercício do Semestre Europeu de 2021. 
Nesse documento, a Comissão identificou sete iniciativas emblemáticas da União que 
pretendem endereçar um conjunto de desafios comuns que os Estados-Membros enfrentam: 

▪ Reforço da capacidade energética - Apoiar a construção e integração no setor de quase 
40% dos 500 GW de geração de energia renovável necessária até 2030, apoiar a 
instalação de 6 GW de capacidade do eletrolisador e a produção e transporte de 1 
milhão de toneladas de hidrogénio renovável através da UE em 2025; 

▪ Renovação - até 2025, contribuir para a duplicação da taxa de renovação energética de 
edifícios; 

▪ Recarregamento e reabastecimento - até 2025, construir um dos três milhões de pontos 
de recarga necessários em 2030 e metade das 1000 estações de hidrogénio necessárias; 

▪ Interligação – garantir que, até 2025, haja a cobertura 5G ininterrupta mais ampla 
possível para todas as áreas, incluindo áreas rurais e remotas; 

▪ Modernização - até 2025, garantir o fornecimento de uma identidade digital europeia 
(identidade eletrónica) e o fornecimento de serviços públicos digitais interoperáveis 
pelas administrações públicas; 

▪ Expansão - até 2025, duplicar a produção de semicondutores na Europa, para produzir 
10 vezes mais processadores com eficiência energética e duplicar a participação de 
empresas da UE que usam serviços de nuvem avançados e big data; 

▪ Requalificação e melhoria de competências - até 2025, 50% da população adulta deve 
participar em ações de formação. Em 2025, a percentagem de europeus com idades 
compreendidas entre os 16 e os 74 anos com competências digitais básicas, deverá 
aumentar para 70%. 

Neste sentido, e tal como é evidenciado pela figura seguinte, o alinhamento do PRR com as 
iniciativas emblemáticas avançadas pela Comissão é inequivocamente robusto, e assinala que, 
sem prejuízo de o grau de intensidade dos contributos esperados não ser uniforme, todas as 
Componentes do PRR de Portugal contribuem para alguma das iniciativas emblemáticas. O PRR 
Português responde a seis das sete iniciativas emblemáticas da Comissão. 

A iniciativa relativa à cobertura 5G não é abrangida pelo PRR, uma vez que o investimento será, 
em princípio, realizado por atores privados. Está a decorrer o procedimento de leilão e é 
expectável que termine no primeiro semestre de 2021. Caso o resultado final dos leilões não 
assegure a adequada cobertura do território nacional, designadamente em zonas de mais fraca 
densidade de procura, o investimento será subsidiado, quando necessário e de modo 
compatível com as regras de auxílios de Estado, pelos fundos estruturais de coesão do período 
2021-27. A partir do momento de atribuição dos “Direitos de Atribuição de Frequências”, inicia-
se a fase de cumprimento das condições, ou seja, a cobertura, de forma faseada, para todo o 
território nacional, e com um especial enfoque na cobertura das zonas que os operadores de 
rede móveis tendencialmente não cobririam, por menor interesse económico (i.e., zonas de 
menor densidade populacional). 
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Figura 13. Matriz de Contributo do PRR para as Iniciativas Emblemáticas da UE 
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PRR, um Plano com governação simples, robusta e participada 

A aplicação eficaz e eficiente dos recursos do Plano de Recuperação e Resiliência exige um 
modelo de governação bem definido, que garanta um elevado grau de coordenação entre os 
diversos atores e que tenha em consideração princípios fundamentais como a simplificação, a 
transparência e prestação de contas, a participação, a centralização da gestão e a 
descentralização na execução, a segregação de funções e a orientação para resultados. 

Tendo como base a experiência consolidada ao longo do tempo e eficaz de Portugal na gestão 
de fundos europeus, propõe-se criar um modelo de governação ágil, com competências bem 
definidas e devidamente segregadas e com mecanismos de articulação internos que permitam 
implementar o PRR eficazmente no exigente calendário previsto, recorrendo a procedimentos 
simples e expeditos, expurgados de complexidades desnecessárias. 

Pretende-se, também, criar um modelo transparente para os cidadãos, na senda das melhores 
práticas de informação pública, que evidencie a forma como estão a ser aplicados os recursos 
disponíveis e os respetivos resultados. Para tal, está prevista a disponibilização de informação 
atualizada, simples e acessível, designadamente num sítio institucional, sobre os diferentes 
projetos que integram o PRR e sobre a sua execução global. Serão igualmente implementados 
mecanismos, ex-ante e ex-post, de auditoria e controlo que garantam a boa aplicação dos fundos 
disponíveis e a deteção de eventuais irregularidades ou fraudes na sua utilização. 

O princípio da participação, que contempla o envolvimento dos diferentes atores - entre os 
parceiros económicos e sociais, as organizações da economia social, as instituições científicas e 
de ensino superior, as entidades públicas - está consagrado desde a elaboração, passando pelo 
acompanhamento, até ao encerramento do PRR, garantindo que as políticas a implementar são 
aquelas de que o país efetivamente necessita e que as mesmas estão devidamente alinhadas 
com as características e com o contexto territorial da sua implementação. Até ao momento, o 
PRR foi já alvo de ampla discussão e debate públicos, com vista à obtenção de um consenso 
alargado, designadamente no quadro da visão estratégica para o PRR de Portugal, também 
objeto de consulta pública, tendo as interações sido mantidas até à submissão formal à 
Comissão Europeia, incluindo por via de uma nova consulta pública entre 15 de fevereiro e 1 de 
março de 2021 e de apresentação aos grupos parlamentares da Assembleia da República. 

Procurando um relacionamento estreito com os executores da política, que contratualizarão 
resultados físicos e financeiros baseados em marcos e metas, optou-se por um modelo de gestão 
centralizada e de descentralização na execução, que recorrerá a entidades intermediárias, 
quando necessário. 

O Modelo de governação terá quatro níveis de coordenação: 

a) Nível estratégico de coordenação política, assegurado pela Comissão Interministerial 
do PRR, presidida pelo Primeiro-Ministro e composta pelos membros do Governo 
responsáveis pelas áreas da economia e da transição digital, dos negócios estrangeiros, 
da presidência, das finanças, do planeamento e do ambiente e da ação climática; 
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b) Nível de acompanhamento, assegurado pela Comissão Nacional de Acompanhamento, 
presidida por uma personalidade independente e personalidades de reconhecido 
mérito, e que integra um alargado conjunto de entidades do setor empresarial, da 
ciência e conhecimento, da área social e cooperativa, e dos territórios; 

c) Nível de coordenação técnica e de monitorização, assegurado pela estrutura de missão 
«Recuperar Portugal», pela Agência de Desenvolvimento e Coesão, I. P. (Agência, I. P.) 
e pelo Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações Internacionais do 
Ministério das Finanças (GPEARI); 

d) Nível de auditoria e controlo, assegurado por uma Comissão de Auditoria e Controlo 
(CAC), presidida pela Inspeção-Geral de Finanças (IGF) e que integra um representante 
da Agência, I.P. e uma personalidade com carreira de reconhecido mérito na área da 
auditoria e controlo, cooptada pelos restantes membros. 

Figura 14. Níveis e Órgãos de Governação do PRR 

 

Ao nível estratégico de coordenação política, a Comissão Interministerial terá como funções a 
gestão política estratégica do PRR, assegurando a coerência da sua aplicação com as orientações 
estratégicas nacionais e europeias e a articulação e o aprofundamento de sinergias com as 
outras políticas públicas. 

À Comissão Nacional de Acompanhamento, sede privilegiada para a parceria institucional, 
económica e social, cabe a verificação da execução do PRR e dos seus resultados, a promoção 
da sua adequada divulgação junto dos cidadãos, empresas e outras organizações, bem como a 
análise dos fatores que afetam o desempenho da execução, podendo propor recomendações. 

A estrutura de missão “Recuperar Portugal” fará a coordenação técnica e de gestão, garantindo 
a operacionalização das várias componentes do PRR e, assumirá as funções de 
acompanhamento, avaliação, interação com a Comissão Europeia, auditoria e controlo, sempre 
no princípio de segregação de funções, e em estreita articulação com a Agência, I. P., com o 
GPEARI e com a IGF, esta última, em matéria de auditoria. 
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Este nível de coordenação garantirá que a utilização dos fundos do PRR está em conformidade 
com a legislação nacional e comunitária em vigor (por exemplo, em matéria de contratação 
pública) assegurando, em particular, que a fraude, a corrupção e o conflito de interesses são 
prevenidos, detetados e corrigidos. 

Para tal, à semelhança do que existe para os outros fundos, é criado um sistema de controlo 
interno eficiente e eficaz, que proporciona a verificação da realização física e financeira das 
intervenções, contribui para prevenir e detetar irregularidades e permita a adoção das medidas 
corretivas oportunas e adequadas.  

À Comissão de Auditoria e Controlo (CAC) compete supervisionar o sistema de controlo interno 
da estrutura de missão “Recuperar Portugal”, emitir parecer prévio sobre os pedidos de 
desembolso dos financiamentos do PRR semestrais e realizar auditorias ao funcionamento do 
sistema de gestão e controlo do PRR. O Ministério Público acompanha as atividades da CAC, no 
âmbito das competências que lhe estão acometidas em matéria de prevenção criminal. 

Para tornar este modelo de governação mais eficiente, está também prevista a dinamização de 
atividades de capacitação das entidades com responsabilidades relevantes na gestão, controlo, 
monitorização e avaliação do PRR, com vista ao reforço da capacidade técnica e de gestão, com 
ações de formação sobre regulamentos, normativos e procedimentos, incluindo também ações 
de divulgação e partilha de boas práticas e exercícios de benchmarking. Será, igualmente, 
desenvolvido um Sistema de Informação robusto, que inclua toda a informação necessária de 
suporte à gestão, à monitorização, ao acompanhamento, à prestação de contas à Comissão 
Europeia, aos órgãos de governação e às atividades de avaliação, auditoria e controlo. Tendo 
por base a experiência já existente nesta matéria, este Sistema deverá garantir a 
desmaterialização de processos, de forma segura, e uma arquitetura que permita acompanhar 
todo o ciclo de vida das componentes, das suas reformas e dos seus investimentos, incluindo 
marcos, metas e resultados. 

Será criado um Portal de Transparência que centralizará a informação sobre fundos europeus 
integrando todos os sistemas e regimes aplicados em Portugal e abrangendo, como uma das 
prioridades centrais, o Plano de Recuperação e Resiliência. Na parte relativa ao PRR, o 
mecanismo será disponibilizado pela Agência I.P., em articulação com Agência para a 
Modernização Administrativa I. P., possibilitando a consulta de informação individualizada sobre 
cada investimento financiado, bem como o seu tratamento por agregados de natureza diversa, 
designadamente, territorial, setorial ou temática. O sistema disponibilizará informação sobre os 
investimentos durante toda a fase da sua execução e até ao seu encerramento no PRR. 

A gestão nacional do Plano de Recuperação e Resiliência será centralizada na estrutura de 
missão «Recuperar Portugal». 

A execução do plano, das suas reformas e dos seus investimentos, será contratualizada pela 
Estrutura de Missão com agências ou organismos públicos, que serão eles próprios os 
executores (beneficiários diretos, ou seja, responsáveis pela implementação e execução física e 
financeira de um investimento inscrito no PRR e que lhe permite beneficiar de financiamento) 
ou intermediários (beneficiários intermediários, ou seja, globalmente responsáveis pela 
implementação física e financeira de um investimento inscrito no PRR, mas cuja execução é 
assegurada por entidades terceiras por si selecionadas, as quais se constituem enquanto 
beneficiários finais). 
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Desta forma, a implementação operacional das 38 reformas e dos 82 investimentos que 
corporizam o PRR será descentralizada ao nível adequado que garanta a sua integral execução, 
quer do ponto de vista financeiro, quer sobretudo no cumprimento dos marcos e das metas de 
realização e resultado. 

A implementação das reformas e investimentos do PRR será, assim, objeto de contratualização 
entre a estrutura de missão «Recuperar Portugal» e os beneficiários diretos ou intermediários e 
entre estes últimos e os respetivos beneficiários finais. Nos contratos, irá constar a identificação 
da informação a reportar sobre os marcos e as metas necessárias à monitorização do 
cumprimento dos objetivos das reformas e investimentos e o planeamento financeiro da sua 
execução, bem como das restantes obrigações decorrentes do Regulamento Europeu que 
estabelece o Instrumento de Recuperação e Resiliência. 

De forma similar, as reformas e os investimentos a realizar nas regiões autónomas dos Açores e 
da Madeira são objeto de contratualização com a “Recuperar Portugal”, no respeito pela 
respetiva autonomia político-administrativa e pelos princípios e critérios fixados no decreto-lei 
que cria o modelo de governação do PRR e no Regulamento (UE) 2021/241. 

 

 

PRR, um Plano com impacto na economia portuguesa 

A economia portuguesa tinha vindo a registar nos últimos anos um crescimento económico 
robusto, com taxas de crescimento do PIB que, desde 2016, vinham sendo superiores a 2%, 
acompanhado por uma redução da taxa de desemprego e um crescimento do emprego, bem 
como uma consolidação do equilíbrio orçamental que, em 2019, registou um excedente de 0,1% 
do PIB.  

O ano de 2020, marcado pela pandemia de COVID-19, registou resultados negativos em termos 
do crescimento da atividade económica, com uma quebra real do PIB de -7,6% e uma 
deterioração das contas públicas, refletindo os efeitos das medidas de contenção da propagação 
do vírus COVID-19, que provocaram a paralisação da maioria das atividades económicas em dois 
períodos de apertado confinamento, principalmente nas atividades de turismo e conexas.  

Neste contexto, as previsões que na situação pré-pandemia apontavam para que a economia 
continuasse a trilhar um caminho de crescimento económico e do emprego, foram 
inevitavelmente alteradas por um contexto de forte incerteza, com efeitos negativos na 
contração da procura e da oferta, nas suas várias componentes. 

Neste contexto, o PRR constitui um poderoso instrumento de relançamento das economias 
numa trajetória de crescimento. A quantificação de impactos macroeconómicos do PRR, traduz, 
para os primeiros 5 anos, um impacto positivo, sendo de esperar que em 2025 o PIB se encontre 
3,5% acima do que estaria numa situação de inexistência de PRR e que as contas públicas 
traduzam uma melhoria de 1,5 p.p. no saldo orçamental. No longo prazo, e ao longo dos 
próximos 20 anos, o PRR traduz-se num ganho acumulado no produto de mais de cinco vezes 
superior, aos quais poderão juntar-se impactos de maior justiça social, qualidade de vida e 
ganhos ambientais que resultam dos investimentos e reformas empreendidas e que não são 
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quantificados pelo modelo utilizado. Por cada euro investido ao longo do período 2021-2026 no 
âmbito do PRR traduz-se num ganho acumulado mais de cinco vezes superior ao longo dos 
próximos 20 anos. 

É o caso das medidas direcionadas à melhoria da equidade no acesso aos serviços de saúde, da 
qualidade na prestação de cuidados, das respostas sociais e da promoção da eficiência dos 
serviços, que se traduzem numa melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, mas também na 
criação de condições de base de redução de absentismo e autonomia laboral, produzindo assim 
efeitos positivos indiretos no mercado de trabalho. Também as medidas direcionadas para a 
melhoria das competências e qualificações e transferência de conhecimento para as empresas, 
terão um impacto na melhoria da especialização economia orientando para atividades de maior 
valor acrescentado, com consequências positivas no emprego, na produtividade e no potencial 
de crescimento. Por sua vez, também os investimentos e reformas orientados para a criação de 
condições de contexto propícias ao investimento, produzirão impactos macroeconómicos 
positivos. É o caso das melhorias das condições de acessibilidade, em particular às áreas 
empresariais, e de mobilidade das populações, mas também as melhorias na justiça que visam 
um sistema judicial mais eficiente e a modernização e democratização dos serviços públicos que 
permitirão agilizar processos e interações, criando as condições de confiança essenciais.  

O PRR constitui, assim, um elemento facilitador, onde o conjunto de investimentos e reformas 
que visa promover conferem uma dinâmica económica, social e ambiental virtuosa, assente 
numa abordagem coerente e integrada para a promoção de um futuro de Portugal robusto, 
coeso e sustentável, garantindo, em simultâneo, um processo de convergência externa e de 
coesão interna, onde ninguém é deixado para trás.  
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PARTE 1 – OBJETIVOS GERAIS E COERÊNCIA DO PRR 
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1.1. Articulação com o Semestre Europeu 

O Plano de Recuperação e Resiliência é um dos instrumentos fundamentais para a concretização 
da Estratégia Portugal 2030, enquanto referencial de médio-prazo para o desenvolvimento 
social, económico e ambiental do país. 

Recorde-se que a Estratégia Portugal 2030 permite dar resposta aos principais bloqueios 
estruturais que o país enfrenta, em particular através da promoção  do investimento e da 
melhoria sustentada da resiliência institucional e do ambiente de negócios, potenciando a 
criação de valor e a competitividade do nosso tecido empresarial; através de uma renovada 
aposta nas qualificações e competências dos portugueses, nomeadamente dos portugueses em 
idade ativa, maximizando o crescimento potencial da economia portuguesa e aumentando a sua 
resiliência e capacidade de adaptação e através da redução das desigualdades sociais e 
territoriais, potenciada por uma estratégia de crescimento sustentado e inclusivo. 

Este diagnóstico e a consequente estratégia vêm sendo partilhados pela Comissão Europeia, que 
tem identificado, de forma sistemática, estas áreas de atuação nos documentos publicados no 
âmbito do Semestre Europeu, que coordena o processo de coordenação das políticas 
económicas dos Estados-Membros da União Europeia. As respostas elencadas nesses 
documentos aos desafios que o país enfrenta, espelhadas nas Recomendações Específicas por 
País (REP) podem estruturar-se da seguinte forma: 

Figura 15. Recomendações Específicas por País dirigidas a Portugal (2019 e 2020) 
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Em linha com estas Recomendações, o Plano Nacional de Recuperação e Resiliência apresenta 
um conjunto coerente de reformas e investimentos transformadores, que se complementam e 
reforçam mutuamente. Correspondendo a ações que alteram o enquadramento em que 
empresas ou pessoas operam, aumentando o produto potencial do país, tornando essa 
produção mais sustentável ou promovendo uma distribuição mais justa dos recursos, o conjunto 
de reformas apresentadas no PRR constitui um pacote ambicioso de ações que visam promover, 
simultaneamente, a transformação da economia e da sociedade portuguesas tendo em vista a 
sua adaptação às tendências pesadas que marcarão a próxima década. Ao mesmo tempo 
pretende-se garantir, numa abordagem gradualista, evolutiva e sistemática, que os bloqueios 
estruturais ao desenvolvimento económico, social e territorial do país são ultrapassados. 

Os investimentos propostos no PRR visam dar corpo a esse caráter transformador e reformista, 
promovendo as condições para o desenvolvimento económico e social mais justo, equitativo e 
sustentável, ao mesmo tempo que é assegurada a eficácia e eficiência desses investimentos. 

Não obstante os progressos que a Comissão Europeia considera que Portugal tem vindo a 
registar em alguns domínios, existe ainda a necessidade de empreender esforços no sentido de 
corrigir a trajetória de alguns agregados macroeconómicos.  

O PRR, enquanto instrumento significativo para a promoção do investimento na economia, 
constitui um poderoso instrumento indutor de fatores relevantes de competitividade da 
economia portuguesa. Os níveis elevados de dívida pública e privada em Portugal, embora com 
tendência decrescente nos últimos anos pré-pandemia, e as dificuldades de acesso ao 
financiamento, produzem um impacto negativo na capacidade de investimento do país. O PRR 
ao dinamizar o Banco Português de Fomento e aumentar os recursos sob sua gestão (C5), 
contribui para disponibilizar um conjunto de soluções de financiamento que permitem o 
desenvolvimento das empresas, potenciam a sua capacidade empreendedora, o investimento e 
o emprego. Também as medidas que visam melhorar a consolidação das finanças públicas, 
sobretudo, na componente C17, permitem corrigir os desequilíbrios macroeconómicos nesta 
matéria, que, em conjunto com medidas de simplificação e eficiência da Administração Pública 
(C19), eficiência na justiça e melhoria das condições de contexto (C18), contribuem para 
melhorar o ambiente empresarial propício ao investimento, com impacto positivo na 
produtividade e no crescimento do país. 

Para o aumento da produtividade, o PRR prevê na componente C6 uma forte aposta no domínio 
da melhoria das competências e na capacitação dos trabalhadores, incluindo dos adultos, bem 
como na promoção do trabalho digno e redução da segmentação de trabalho, normalmente 
associada a produção de baixos salários, o que dificulta a convergência de rendimentos face à 
UE. Adicionalmente, aumentar a qualificação da população e promover o emprego qualificado, 
elimina barreiras à inovação tecnológica e à diversificação produtiva que, em conjunto com as 
medidas de investimento em inovação previstas na componente C5, contribui para a alteração 
do perfil de especialização da economia para fileiras industriais mais desenvolvidas, fomentando 
um aumento da competitividade e resiliência da economia portuguesa.  
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Figura 16. Resposta do Plano de Recuperação e Resiliência às REP – matriz síntese 

 
Legenda: ●●● impacto direto e muito significativo | ●● impacto direto e relevante | ● impacto indireto 
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Adicionalmente, para além da resposta aos desequilíbrios macroeconómico, o alinhamento do 
PRR com as REP dirigidas a Portugal em 2019 e 2020, sintetizado na matriz apresentada, 
comprova o caráter abrangente da resposta que o mesmo garante aos diversos 
constrangimentos que o país enfrenta – assegurando-se, por esta via, o triplo desígnio de 
promover a recuperação social e económica da crise, fomentar a coesão interna e assegurar a 
convergência externa do país, com base no reforço da resiliência e no aproveitamento das 
oportunidades decorrentes da dupla transição climática e digital.  

Esse alinhamento é concretizado através de um conjunto de reformas e investimentos inscritos 
nas diferentes componentes do PRR que respondem a quatro grandes áreas de atuação inscritas 
nas REP de 2019 e 2020: 

▪ REP 1 - Garantir a resiliência financeira e institucional, apoiando o combate à pandemia 
sem comprometer a sustentabilidade orçamental a médio prazo; 

▪ REP 2 - Promover as competências e qualificações, apoiar o emprego de qualidade e 
reforçar a proteção social; 

▪ REP 3 - Fomentar o investimento público e privado, com foco particular na dupla 
transição digital e climática; 

▪ REP 4 - Melhorar as condições de contexto para as empresas e os cidadãos. 

REP 1 - GARANTIR A RESILIÊNCIA FINANCEIRA E INSTITUTIONAL 

O PRR desenvolve-se em torno de uma preocupação transversal de garantir a resposta mais 
adequada aos efeitos da pandemia, promovendo os passos necessários à sustentação da 
economia e assumindo uma visão para a recuperação do país (REP 1.1), que é transversal e 
mobiliza todas as suas componentes. A pandemia de COVID-19 exigiu ação imediata no plano 
sanitário, em paralelo com um conjunto de medidas de mitigação dos seus graves efeitos sociais 
e económicos, a qual foi estendida no tempo face ao recrudescimento da pandemia em outubro 
e novembro de 2020 (2ª vaga) e em janeiro de 2021 (3ª vaga). A resposta de emergência é 
complementada pelo conjunto de respostas de médio prazo inscritas de forma transversal no 
PRR, com vista a apoiar uma recuperação económica e social transformadora, sustentada e 
justa, objetivo que está subjacente às vinte componentes do PRR. 

O aumento da qualidade das finanças públicas (REP 1.2), refletido numa utilização eficiente e 
eficaz dos recursos públicos, é uma condição necessária para a concretização do potencial do 
país, pelo que constitui um eixo central da atuação do PRR. Em particular, as reformas e 
investimentos previstos no âmbito da C17, em particular a reforma associada à Modernização 
e Simplificação da Gestão Financeira Pública (TD-r32) aumentam, de forma substantiva, a 
qualidade das finanças públicas em Portugal. Destaca-se a implementação das práticas 
introduzidas pela nova Lei de Enquadramento Orçamental, a melhoria no planeamento e gestão 
dos recursos públicos, incluindo o processo de revisão da despesa e a redução dos pagamentos 
em atraso nas administrações públicas, o reforço dos mecanismos de monitorização da despesa 
e de controlo do Setor Empresarial do Estado, e o alargamento da base fiscal através de uma 
efetiva gestão patrimonial pública e das propriedades rústicas.  

A conclusão da reforma do modelo de governação dos hospitais públicos, incluída na 
componente C1, permitirá também melhorar a afetação de recursos na área da saúde, 
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contribuindo para a melhoria da eficácia e eficiência globais do sistema, através do reforço dos 
mecanismos de contratualização com os prestadores de cuidados do SNS, da promoção de 
medidas que robusteçam a execução de instrumentos de planeamento, da melhoria na 
utilização dos instrumentos de avaliação de desempenho e do alargamento de incentivos à 
autonomia e organização em torno das necessidades dos utentes ao nível da gestão intermédia 
como a criação dos Centros de Responsabilidade Integrados (CRI) nos hospitais do SNS. Em 
paralelo, foi aprovado um projeto no âmbito do Programa de Apoio às Reformas Estruturais para 
a redefinição da rede hospitalar do Serviço Nacional de Saúde, cujo resultado constituirá um 
importante elemento de apoio à implementação de reformas de promoção da eficiência e 
adequação das respostas no setor da saúde. 

No que se refere ao reforço da resiliência do sistema de saúde e melhoria do acesso a cuidados 
de saúde de qualidade e a cuidados de longa duração (REP 1.3), a componente C1 constitui 
uma resposta integrada a esta recomendação, com uma ambição e alcance assinaláveis, através 
do reforço da capacidade do Serviço Nacional de Saúde para responder às mudanças 
demográficas e epidemiológicas do país, à inovação terapêutica e tecnológica, à tendência de 
custos crescentes em saúde e às expetativas de uma sociedade mais informada e exigente. A 
resposta conferida por essa componente é muito abrangente e transversal, passando pelos 
diversos níveis de prestação de cuidados, desde os cuidados de saúde primários aos cuidados 
hospitalares, passando pelos cuidados continuados e saúde mental. As preocupações em 
matéria de governação destes diversos níveis de prestação de cuidados estão devidamente 
expressas e articuladas no quadro de reformas inscrito na componente, potenciando o 
funcionamento em rede, focado no cidadão e suas necessidades em saúde através da melhoria 
do acesso e da qualidade de serviços. Esta componente inclui ainda investimentos associados à 
adequação dos sistemas a novas formas de provisão dos serviços de saúde, potenciando a 
utilização das ferramentas digitais para reforçar o acesso e aumentar a equidade na prestação 
de serviços de saúde (e.g. telemedicina, teleassistência). Integra, igualmente, um programa 
dedicado de promoção da transição digital da Saúde, concretizado através da melhoria e reforço 
dos sistemas de informação do Serviço Nacional de Saúde. Por último, estes investimentos e 
reformas são ainda potenciados pela requalificação e ampliação da rede de equipamentos e 
respostas sociais previstos na C3, que influenciará a resiliência do sistema de saúde através do 
reforço e inovação das respostas de cuidados de longa duração, nomeadamente a pessoas 
idosas. A reforma da provisão de equipamentos e respostas sociais, permite robustecer a rede 
de equipamentos e respostas sociais desde a infância, passando pelas pessoas idosas e pessoas 
com deficiência ou incapacidades, através de um modelo de parceria entre o Estado e 
organizações privadas e do terceiro setor, garantindo uma boa gestão dos recursos, 
promovendo a eficiência ao mesmo tempo que adequa as respostas às necessidades.  

REP 2 – PROMOVER AS COMPETÊNCIAS E QUALIFICAÇÕES, APOIAR O EMPREGO DE 
QUALIDADE E REFORÇAR A PROTEÇÃO SOCIAL 

A melhoria do nível de competências da população, o reforço da relevância da aprendizagem 
de adultos para as necessidades do mercado de trabalho e o aumento do número de 
licenciados, em particular, nas áreas STEM (REP2.1, 2019 e 2020) é endereçada, de forma mais 
direta, pelas componentes C6 e C20, onde se pretende, no primeiro caso (aprendizagem de 
adultos), aumentar a capacidade de resposta do sistema educativo e formativo português, 
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sobretudo dos jovens e dos adultos com baixas habilitações, em estreita ligação com as 
necessidade do tecido empresarial; e no segundo (aumento do número de licenciados STEM), 
criar condições para a inovação educativa e pedagógica através do desenvolvimento de 
competências em tecnologias digitais, da sua integração transversal nas diferentes áreas 
curriculares e da modernização do sistema educativo português, dando resposta aos desafios 
de uma transição digital ao serviço de todos. Para este desígnio, sublinha-se a relevância das 
reformas a implementar, em particular a reforma do ensino e da formação profissional (RE-r14), 
que tem por objetivo reforçar a capacidade de resposta do sistema educativo e formativo 
português, ao nível da educação e da formação de jovens e adultos; e a reforma da cooperação 
entre o ensino superior e a Administração Pública e empresas (RE.r15), que visa dotar os 
estudantes não apenas das competências científicas adequadas ao curso lecionado, mas 
também de um conjunto de competências transversais que lhes permita evoluir num contexto 
empresarial dinâmico onde o conhecimento avança progressivamente. Importa ainda destacar, 
as componentes C10, C16 e C19. 

A primeira (C10), através do Hub azul pretende favorecer um aumento sustentado a todos os 
níveis das qualificações e estabelecer uma maior ligação entre o ensino público e o setor, indo 
ao encontro das suas necessidades em matéria de qualificações e competências, reforçar das 
capacidades e competências de prospeção e monitorização marinha. A (C16) inclui um 
investimento dedicado ao reforço das competências digitais dos ativos empregados, 
melhorando, por essa via, as condições para a digitalização da atividade das nossas empresas. A 
segunda (C19), centrada no objetivo do aumento do nível de qualificações e competências, em 
particular digitais, da Administração Pública, concretiza-se através de uma reforma e de um 
investimento, este último prevendo três programas de capacitação (Infoexclusão Zero, AP digital 
4.0 e Formação Superior e Avançada em Gestão) e dois programas de qualificação e formação – 
Programa Qualifica AP e Programa de Estágios Profissionais na Administração Pública. Estas 
iniciativas vão permitir, assim, potenciar a capacidade de resposta da Administração Pública 
num contexto de crescentes exigências e desafios, face a um quadro de pessoal envelhecido e 
com baixos níveis de qualificação, impondo a necessidade de reforço das capacidades existentes 
na Administração Pública, nomeadamente em matéria de competências digitais, de gestão e 
organização e de planeamento e prospetiva, garantindo maior eficiência nos seus processos e 
aumentando a prontidão na resposta aos cidadãos e às empresas. 

Importa ainda promover as condições que melhorem a eficácia e adequação da rede de 
proteção social (REP2.2, 2019 e 2020) que garantam a consolidação de uma sociedade digna e 
em que ninguém fica para trás. A abordagem do PRR nesta matéria assenta, primordialmente 
nas componentes C3 e C2 abordando as respostas de proteção social nas suas várias dimensões. 

A C3 visa reforçar, requalificar e inovar as respostas sociais dirigidas às crianças, pessoas idosas, 
pessoas com deficiência ou incapacidade, e famílias, tendo em vista a promoção da natalidade, 
do envelhecimento ativo e saudável, da inclusão e autonomia, da conciliação entre a atividade 
profissional e a vida pessoal e familiar e da coesão territorial. Esse esforço é concretizado através 
da requalificação e reforço da rede de respostas sociais e do desenvolvimento de soluções 
inovadoras de proximidade e de investimentos de promoção de acessibilidades para pessoa com 
deficiência. Intervém ainda, com implementação de respostas integradas, sobre o universo de 
fatores de exclusão que incidem particularmente sobre as comunidades desfavorecidas das 
Áreas Metropolitanas de Lisboa e do Porto. Esta abordagem específica dirigida às áreas 
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Metropolitanas decorre da confluência, na periferia desses territórios, de situações de 
vulnerabilidade associadas à elevada densidade populacional, aos baixos rendimentos, às baixas 
qualificações, precariedade laboral, sobrelotação das habitações e dependências de vária ordem 
que agudizam o círculo vicioso da pobreza, exclusão social e desigualdade nesses territórios. 

Em complemento, a implementação da política pública de habitação prevista na C2 dará um 
contributo essencial para assegurar o acesso generalizado a habitação condigna e a garantia de 
habitação urgente e temporária. Este desafio decorre de diversas situações para as quais 
importa dar resposta em matéria de acesso à habitação, como sejam a existência de famílias a 
viver em habitações indignas e desadequadas (cerca de 26.000 agregados com base nos 
levantamentos do IHRU e dos municípios); a existência de necessidades urgentes e temporárias 
de habitação associadas a pessoas em situação de sem-abrigo (mais de 7.100 pessoas em 2019), 
refugiados, migrantes e requerentes de asilo (cerca de 140 mil pessoas); ou as vítimas de 
violência doméstica (cerca de 10 mil pessoas/ano). 

A necessidade de garantir o apoio ao emprego de qualidade e de reduzir a segmentação do 
mercado de trabalho (REP2.3, 2019 e 2020) é endereçada pelo PRR com base (i) na promoção 
de um tecido produtivo dinâmico e competitivo; (ii) na valorização das competências e 
qualificações dos trabalhadores; e (iii) num enquadramento regulamentar adequado.  

No que concerne ao estímulo à dinamização do tecido económico, o PRR centra as suas opções 
na promoção da competitividade e resiliência da economia portuguesa com base na I&D, na 
inovação e na especialização da estrutura produtiva, conseguida pela consolidação e expansão 
da ligação sinérgica entre o sistema científico e tecnológico nacional com o tecido empresarial 
português, através da componente C5. Por outro lado, assume-se uma aposta clara na 
digitalização das empresas portuguesas, promovendo, desta forma,  a modernização do trabalho 
e dos processos de produção, a desmaterialização dos fluxos de trabalho, a mitigação dos défices 
de competência na utilização das tecnologias digitais, a incorporação de ferramentas e 
metodologias de teletrabalho, a criação de novos canais digitais de comercialização de produtos 
e serviços e a incorporação de tecnologias disruptivas nas suas propostas de valor (C16). 
Adicionalmente, a componente C6, sobretudo no investimento RE-C06.i03 – Incentivo Adultos, 
introduz a opção estratégica de priorizar a qualificação, pela atualização e/ou reconversão de 
competências da população ativa, com vista à sua valorização profissional e à sua capacitação 
perante os processos de transição digital e ecológica. Em sentido concordante, propõe-se, 
igualmente, a Reforma do ensino e da formação profissional (RE-r14).  

Importa ainda destacar que o combate à segmentação e precariedade é perfeitamente assumida 
pela reforma relativa à Agenda de promoção do Trabalho Digno (RE-r17), incluída na 
componente C6 – Qualificações e Competências, pela qual se pretende promover a negociação 
coletiva, a valorização da formação e da qualificação, e a defesa de salários adequados e de 
rendimentos dignos, assegurada no quadro do diálogo e concertação social em que se funda a 
prática da política de trabalho em Portugal. Esta reforma será complementada por um 
investimento de apoio à criação de emprego sustentável (RE-C06.i02) que permita, à saída da 
crise, dar um quadro de estabilidade dos vínculos laborais e permanente e incentivando, em 
particular, a contratação de jovens e a fixação de níveis salariais adequados. 

Em paralelo, prosseguir-se-á a reforma do combate à desigualdade entre mulheres e homens 
(RE-r18), e que visa combater as práticas discriminatórias, ao mesmo tempo que se atua de 
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forma estruturante no combate aos estereótipos de género que limitam as opções formativas e 
profissionais de mulheres e raparigas, com impactos nos rendimentos e carreira profissional. 
Para alcançar estes objetivos o Governo dispõe de três instrumentos: Lei da igualdade 
remuneratória; Leis da representação equilibrada; Iniciativas de combate à segregação 
profissional. 

Ainda que de forma menos expressiva, também as componentes da Cultura (C4) e do Mar (C10) 
contribuem para endereçar esta REP. No primeiro caso (C4), o investimento na transição digital 
das redes culturais e na obra artística, literária e patrimonial digital possibilitará explorar 
modelos de negócio mais vantajosos para os criadores e desenvolver ferramentas de 
capacitação dos artistas, criadores e autores nacionais para a adequada remuneração do seu 
trabalho, contrariando a situação vivida durante o confinamento, durante o qual os artistas 
desenvolveram o seu trabalho nos meios de digitais de forma, maioritariamente, gratuita. No 
caso da componente do Mar (C10), os investimentos relacionados com a renovação 
desembarcações e inovação tecnológica, constituem importantes requisitos ara a melhoria das 
condições de trabalho e de segurança a bordo. 

O apoio ao uso de tecnologias digitais e promover competências digitais (REP 2.4, 2019 e 2020) 
é endereçado pelo PRR com base numa resposta ampla a estes desafios, desde as competências 
aos investimentos em tecnologias digitais, inscrita nas componentes C16, C17, C18 ,C19 e C20 
que, em conjunto, correspondem à dimensão estruturante da Transição Digital – 
complementadas pelas componentes C1, C4, C5 e C6. O conjunto de reformas e investimentos 
previstos encontra-se em linha com o Plano de Ação para a Transição Digital (RCM n.º 30/2020, 
de 21 de abril,) e, deste modo, apresenta-se coerente com os três pilares aí propostos: 
capacitação e inclusão digital das pessoas por meio de educação, formação em competências 
digitais e promoção de literacia digital; transformação digital do setor empresarial; e 
digitalização do Estado. 

REP 3 - FOMENTAR O INVESTIMENTO PÚBLICO E PRIVADO, COM FOCO PARTICULAR NA DUPLA 
TRANSIÇÃO DIGITAL E CLIMÁTICA 

São vários os documentos estratégicos, nacionais e comunitários, de âmbito mais globais e mais 
específico, que indicam que a presente década – 2020 a 2030 – como sendo um período 
determinante na resposta a importantes desafios globais, com destaque para a transição 
climática e para a transformação digital. As alterações climáticas correspondem a um desafio 
geracional de primeira urgência. O seu carácter incessante, crescente, cumulativo, torna a 
emergência cada vez mais real. As suas consequências, devastadoras, deixam danos sociais, 
económicos e ambientais dificilmente reparáveis e carecem de uma resposta determinada e 
robusta, assente em compromissos geracionais transformativos. Nestes termos, Portugal e a 
União Europeia, assumiram ambiciosos compromissos em matéria de energia e clima, 
comprometidos com o objetivo de atingir uma economia neutra em carbono em 2050. Neste 
contexto, salienta-se o facto da Comissão Europeia ter reconhecido, em novembro de 2020, que 
Portugal é o país melhor preparado para atingir as metas a que se propôs em matéria de 
transição climática, tendo em conta os compromissos assumidos no PNEC1.  

 
1 Kick-starting the journey towards a climate-neutral Europe by 2050 – EU Climate Action Progress Report, novembro de 2020 
(acessível em https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/strategies/progress/docs/com_2020_777_en.pdf).  

https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/strategies/progress/docs/com_2020_777_en.pdf
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Por outro lado, num mundo vertiginosamente mais rápido e conectado, onde as oportunidades 
de uma digitalização se sucedem a um ritmo frenético, importa assegurar que são garantidas as 
condições para prosperar neste novo contexto. Este é um desafio transversal, sendo revelante 
para toda a população em geral, para a estrutura produtiva e para as instituições públicas e 
sociais. É sobre o desafio da digitalização que estão assentes algumas das mais promissoras 
respostas para um futuro mais próspero, mais sustentável e socialmente mais inclusivo. Para o 
efeito, é necessário garantir o acesso e assegurar a capacitação aos mais diversos níveis, desde 
as pessoas às empresas, desde o terceiro setor até ao Estado, e depois disso, atestar que o 
compromisso com este processo se generaliza e se enraíza, colhendo frutos de geração em 
geração.  

Estes desafios obrigam a compromissos para os quais o PRR está desenhado para contribuir. 
Correspondendo a um instrumento sem precedentes para responder a uma inesperada crise 
sanitária, social e económica, o PRR assume-se comprometido com os objetivos nacionais e da 
União em matéria de energia e clima, por um lado, e respeitantes à prossecução de uma 
transformação digital – desafios esses, intitulados pela Comissão Europeia – como desafios 
geracionais. 

Para o efeito, o PRR prevê, no âmbito da REP 3, três tipos de contributos. Um contributo no 
âmbito do acesso ao investimento, com vista à recuperação (3.2); um contributo no domínio da 
transição climática com vista a uma economia hipocarbónica (3.1); e um contributo para a 
promoção do investimento em inovação e investigação, apoiando a transição digital (3.3). 

No que se refere à promoção do acesso ao financiamento, em particular PME, e promoção do 
investimento para a recuperação (REP3.2, 2020), o PRR assenta em duas abordagens 
complementares, potenciando o investimento privado e reforçando o investimento público 
(C11, C12, C13, C14 e C16).  

A componente C5 centra-se no apoio à capitalização do tecido empresarial e na minimização de 
falhas de mercado no acesso a financiamento através, nomeadamente, da criação, 
desenvolvimento e capacitação financeira do Banco Português de Fomento com vista à criação 
das condições financeiras para a viabilização de projetos de interesse estratégico nacional. 

Em paralelo, as componentes C11 e C16 visam alavancar os investimentos necessários para que 
as nossas empresas e os seus trabalhadores se adaptem à dupla transição climática e digital. Os 
apoios à descarbonização da indústria previstos na C11 assegurarão a preparação atempada do 
nosso tecido produtivo às novas exigências em matéria ambiental. A C16 dará um contributo 
decisivo para a transformação digital dos modelos de negócio das PME, permitindo-lhes um 
reposicionamento dos seus negócios num ecossistema digitalmente avançado, particularmente 
relevante no contexto pandémico. 

No que se refere à promoção do investimento em inovação e investigação (REP3.3, 2019 e 
2020), a abordagem inscrita no PRR assenta no pressuposto de que, especialmente em tempos 
de recuperação económica e de robustecimento da resiliência da estrutura económica e social 
do país, o investimento em investigação e inovação deverá apoiar-se na promoção de sinergias 
entre todas as entidades do sistema cientifico e tecnológico, incluindo os entidades 
empresariais, de modo a explorar o potencial efetivo de afirmação competitiva das áreas de 
especialização já estabelecidas e das áreas emergentes, contribuindo para a dupla transição 
digital e energética e para o cumprimento das metas nacionais já definidas.  
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Para este processo contribui, sobretudo, a componente C5 – Capitalização e Inovação 
Empresarial, com as inovadoras, transformadoras e disruptivas Agendas Mobilizadoras para a 
Inovação Empresarial, a par de uma renovada estratégia para o sistema científico e tecnológico, 
ao serviço das empresas. Acresce ainda o contributo relevante da componente C12 – 
Bioeconomia, onde a modernização com vista à aceleração da produção de produtos de alto 
valor acrescentado a partir de recursos biológicos está alicerçada na investigação científica, na 
inovação e na sinergia. 

Importa ainda considerar o contributo para a investigação e inovação por parte das 
componentes C4 – Cultura, C10 – Mar, mas também, da C6 – Qualificações, C7 – Infraestruturas, 
C11 – Descarbonização da indústria, C14 – Hidrogénio e renováveis e C16 – Empresas 4.0, C17 – 
Qualidade e sustentabilidade das finanças públicas, C18 – Justiça económica e mercado de 
trabalho e C19 – Administração Pública: Capacitação, Digitalização e Interoperabilidade, as quais 
incorporam elementos de inovação dos processos produtivos associados, não raras vezes, à 
investigação e desenvolvimento diretamente relacionado com aquelas áreas de política, bem 
como a C20 – Escola Digital. 

Adicionalmente, será de referir que o PRR prevê a implementação de várias reformas, em 
particular de promoção da I&I&D e do investimento inovador das empresas (RE.r09) com o 
objetivo de aumentar o peso da indústria transformadora na estrutura económica nacional e o 
alargamento e consolidação da rede de instituições de interface (RE-r11), de forma a dotar esta 
rede dos recursos necessários à maximização do seu impacto na transferência de tecnologia e 
na valorização económica do conhecimento.  

O PRR contribui para a promoção do investimento para a transição climática (REP3.1, 2019 e 
2020) através das componentes C10 a C15 que, no seu conjunto, compõem a dimensão 
estruturante do PRR “Transição Climática”, bem como às componentes C4, C5, C8 e C9, as quais 
também incorporam investimentos diretamente ligados à transição climática.  

Estas propostas agrupam-se em torno de três respostas com impacto direto no processo de 
descarbonização que se pretende concretizar: ações que promovam uma redução da 
intensidade energética da economia (componentes C13, complementadas com as abordagens 
setoriais previstas noutras componentes neste mesmo domínio da promoção da eficiência 
energética; C15 numa perspetiva de promoção da mobilidade urbana sustentável; e C 10, C11, 
C5 e C12, numa lógica de descarbonização da estrutura produtiva, aliada a uma maior 
incorporação de processos de circularidade dos materiais); intervenções de produção de energia 
a partir de fontes renováveis (componentes C14, e complementarmente, componentes C7 e C9), 
ou de incorporação no consumo deste tipo de energia em substituição energia proveniente de 
fontes de origem fóssil (C15, C11 e C12); e medidas de contexto, de proteção e gestão dos 
territórios florestais nacionais, com vista, por um lado, a percorrer um caminho adaptativo face 
às alterações climáticas, e por outro lado, contribuir para os objetivos de mitigação, 
maximizando a capacidade das florestas nacionais sequestrarem carbono atmosférico 
(componente C8). 

O contributo do PRR para a transição climática é desenvolvido neste documento em outras três 
ocasiões: na secção relativa aos “pilares”, e em concreto, na resposta ao primeiro pilar, da 
“transição verde”; No domínio das “iniciativas emblemáticas”, em particular, nas iniciativas 
emblemáticas “reforço da capacidade energética”, “renovação” e “recarregamento e 
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reabastecimento” – desenvolvidas no anexo dedicados às iniciativas emblemáticas; e no âmbito 
do contributo do PRR para a prossecução dos objetivos do Plano Nacional Energia e Clima 2030. 

Adicionalmente, importa referir que, no que diz respeito às interligações de energia entre 
Portugal e Espanha, referidas como um dos desafios colocados à competitividade do país de 
acordo as REP do Semestre Europeu, e com reflexo na interligação de Portugal ao mercado único 
através da Península Ibérica, os investimentos no reforço dessas interligações de energia serão 
apoiados fora do âmbito do PRR, através de outros mecanismos europeus, nomeadamente 
através do Connecting Europe Facility (CEF). Atualmente, está em desenvolvimento uma nova 
interligação elétrica entre Portugal e Espanha que se espera concluir até 2024, permitindo que 
a capacidade de interligação alcance uma capacidade de, pelo menos, 3.000 MW. Importa 
salientar que o verdadeiro constrangimento na interligação de Portugal com o mercado único 
não recai na interligação Portugal-Espanha, mas sim na interligação entre a Península Ibérica 
(Espanha) e França. Em 2019 o rácio da interligação Portugal-Espanha rondava os 9% (quando 
comparado com uma meta de 10%) enquanto o rácio da interligação Espanha-França rondava 
os 2%. 

REP 4 - MELHORAR AS CONDIÇÕES DE CONTEXTO PARA AS EMPRESAS E OS CIDADÃOS 

A resposta do PRR à necessidade de melhorar as condições de contexto para as empresas e os 
cidadãos (REP4, 2019 e 2020) assenta, principalmente, nas iniciativas a promover nas 
componentes C18 (Justiça económica e ambiente de negócios), C19 (Administração Pública 
Digital) e C6 (Qualificações e competências) que visam reduzir a carga administrativa e 
regulamentar que pesa sobre empresas e cidadãos, e reforçar a proximidade destes com a 
Administração Pública, através do recurso à tecnologia. 

No âmbito da componente C18 avança-se com uma reforma do sistema judicial que pretende 
proceder à sua modernização processual e procedimental e à diminuição da pendência 
processual, de forma transversal ao sistema de justiça, com especial foco nos Tribunais 
Administrativos e Fiscais (TAF), promovendo a mudança da tramitação judicial, acelerando a 
redução das pendências e da morosidade da justiça, simplificando os processos e 
procedimentos. Adicionalmente, e apesar dos avanços observados nos últimos anos, pretende-
se, ainda, aumentar a eficiência dos processos de insolvência e recuperação e garantir a 
execução mais rápida das garantias dos empréstimos não produtivos.  

Acresce também a resposta dada pela Componente C19, focada em providenciar um melhor 
serviço público, utilizando a tecnologia e reforçando a proximidade para um acesso mais 
simples, efetivo e eficiente de cidadãos e empresas, reduzindo os custos de contexto. O reforço 
dos serviços públicos digitais assume-se como a dimensão relevante na melhoria das funções do 
Estado e da sua relação com os agentes económicos, condição essencial para a criação de um 
ambiente propício à promoção da competitividade, seja através da redução de encaros, seja 
também no reforço da previsibilidade, transparência, celeridade e eficiência dos processos.  

No que se refere aos licenciamentos setoriais das atividades económicas, a componente prevê 
ainda agilizar os procedimentos de licenciamento, reduzindo os encargos administrativos das 
empresas e melhorando o ambiente de negócios. 
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Assim, a implementação desta reforma como forma de aumentar a qualidade e eficiência da 
justiça, assume particular relevância, dados os impactos positivos na criação de um ambiente 
empresarial facilitador do crescimento económico e na criação das condições de contexto 
propícias ao reforço da confiança dos agentes económicos, fator fundamental para o aumento 
do investimento privado.  

O PRR prevê ainda uma reforma de redução das restrições das profissões reguladas (RE-r14), no 
âmbito da componente C6. Esta matéria, de reconhecida importância por Portugal, está prevista 
no Programa do XXII Governo Constitucional, estando neste momento em preparação, na 
Assembleia da República, um projeto de lei que visa adequar a atuação das associações públicas 
profissionais, eliminando restrições à liberdade de acesso e de exercício da profissão e 
prevenindo infrações às regras da concorrência na prestação de serviços profissionais, nos 
termos do direito nacional e nos termos do direito da União Europeia. 

Por outro lado, determina o Regulamento do Mecanismo de Recuperação e Resiliência que os 
planos de recuperação e resiliência deverão ser coerentes, igualmente, com a mais recente 
Recomendação do Conselho sobre a política económica da área do euro para os Estados-
Membros cuja moeda seja o euro.  

Verifica-se que, com as devidas adaptações, existe um significativo alinhamento entre as 
orientações que emanam dessa Recomendação, o sentido estratégico proposto pela Estratégia 
Anual para o Crescimento Sustentável 2021, de setembro de 2020, e as recomendações 
específicas dirigidas a Portugal, de maio de 2020, ambas publicadas no quadro do Semestre 
Europeu.  

São assim propostas, no âmbito da Recomendação do Conselho sobre a política económica da 
área do euro, cinco recomendações, com as quais o PRR português se encontra fortemente 
alinhado: 

i. Definir orientações políticas que promovam a recuperação económica. Esta 
recomendação sugere um quadro de intervenção onde seja inequívoca a aposta no 
combate a pandemia, no apoio à economia e a numa recuperação sustentável, tendo 
em conta as especificidades do país. Para o efeito, recomenda-se que se persista no 
apoio à economia adotando medidas políticas oportunas, temporárias e devidamente 
orientadas; que se combata o impacte social e laboral da crise; que se reforce a 
cobertura, adequação e sustentabilidade dos sistemas de saúde e de proteção social; e 
finalmente, que se dê especial atenção à qualidade das medidas orçamentais e da gestão 
das finanças públicas, devendo ser prosseguidas, logo que as condições epidemiológicas 
e económicas o permitam, com vista a alcançar uma situação prudente no médio prazo, 
assegurando a sustentabilidade da dívida, reforçando simultaneamente o investimento.  

Apoiam uma resposta a estas recomendações: a componente C3, na sua vertente de 
qualificação, alargamento e otimização das respostas sociais; a componente C6, na 
medida em que entre outros objetivos, promove a capacitação dos recursos humanos, 
melhorando a sua empregabilidade, aumentando, por consequência a resiliência social 
e laboral face à crise atual e a eventuais choques externos futuros; a componente C1, 
pela capacitação e aumento da resiliência do Serviço Nacional de Saúde; e finalmente, 
pela componente C17, seja pela transição digital da Segurança Social, reforçando a 
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cobertura, adequação e sustentabilidade do sistema de proteção social, seja pelas 
medidas de melhoria da qualidade da gestão das finanças públicas. 

ii. Promover a convergência, a resiliência e o crescimento sustentável e inclusivo. Esta 
recomendação inclui sugestões para que se enfrentem os desafios estruturais, mediante 
medidas que reforcem a produtividade e o emprego, melhorem o funcionamento do 
mercado e da administração pública; se aumente o investimento público, estimulando 
o investimento privado, a fim de apoiar uma recuperação justa, inclusiva e coerente com 
as transições ecológica e digital; se adotem medidas ativas do mercado de trabalho, 
apoiando as transições profissionais, nomeadamente para uma economia verde e 
digital; se promovam condições laborais justas, prevenindo a segmentação do mercado 
de trabalho e o reforço da inclusão; e para que se criem sistemas de educação e 
formação inclusivos, investindo nas qualificações, de modo a suprir a escassez de 
competências. 

Ajudam a responder a esta recomendação, globalmente, as componentes C10 a C15 e 
C16 a C19, no domínio do investimento para a transição climática e para a 
transformação digital, respetivamente. A componente C17 também dá uma resposta 
robusta a estas recomendações, prevendo uma resposta ambiciosa, completa e 
integrada aos objetivos de transição digital da Administração Pública, procurando, por 
esta via, a melhoria do seu funcionamento. Adicionalmente, destacam-se as medidas 
previstas na componente C6 que se focam em várias das preocupações aqui indicadas, 
desde logo, medidas de reforço da produtividade e do emprego através de iniciativas no 
domínio da formação e qualificação, apoiando as transições profissionais, 
nomeadamente para uma economia verde e digital, mas também, na promoção de 
condições laborais justas, prevenindo a segmentação do mercado de trabalho e o 
reforço da inclusão económica e social. Finalmente, a componente C20 corporiza a 
resposta do PRR no domínio da educação, criando condições para a inovação educativa 
e pedagógica através do desenvolvimento de competências em tecnologias digitais, da 
sua integração transversal nas diferentes áreas curriculares e da modernização do 
sistema educativo português, bem como através da modernização do espaço escolar e 
da melhoria dos meios para a educação e capacitação digital. 

iii. Reforçar os enquadramentos institucionais nacionais. Esta recomendação prevê 
indicações para o reforço da eficácia e da digitalização da Administração Pública, 
incluindo os sistemas judiciais e da saúde, assim como os serviços públicos de emprego; 
para a redução dos encargos administrativos impostos às empresas, melhoria do 
ambiente empresarial e eliminação dos estrangulamentos ao investimento, bem como 
a utilização eficiente dos fundos da UE; e finalmente, para que se combata a fraude e a 
corrupção e se previna o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo. 

No quadro desta recomendação regista-se o contributo: da componente C19, no 
domínio da capacitação, modernização e transição digital da Administração Pública; das 
componentes C18 e C1 em matéria de otimização e digitalização do sistema de justiça, 
incluindo  o desenvolvimento de um sistema de informação de monitorização da 
Estratégia Nacional de Combate à Corrupção, e da saúde, respetivamente; da 
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componente C18, complementada pela C19, a respeito da redução de encargos 
administrativos, melhoria do ambiente empresarial, eliminação dos estrangulamentos 
ao investimento. 

iv. Assegurar a estabilidade macrofinanceira. Para este efeito é recomendado que se 
mantenham abertos os canais de crédito à economia, que se adotem medidas para 
apoiar as empresas viáveis, e que se desenvolvam mercados secundários para 
empréstimos não produtivos. 

Face a esta recomendação, regista-se o contributo da componente C5, e em particular 
da reforma e do investimento, referente ao Banco Português de Fomento, mas também 
da reforma relativa ao desenvolvimento do mercado de capitais e promoção da 
capitalização das empresas não financeiras.  

v. Completar a União Económica e Monetária e reforçar o papel internacional do euro. 
No âmbito desta recomendação propõe-se, designadamente, o apoio a iniciativas para 
implementar o financiamento digital, serviços financeiros de retalho e políticas em 
matéria de financiamento sustentável. 

No âmbito desta recomendação, indica-se a componente C5, na sua vertente de 
incentivo ao financiamento, e de forma complementar das componentes C17, C18 e 
C19, atendendo ao seu impacto na redução de encargos administrativos, na melhoria 
do ambiente empresarial, e na eliminação dos estrangulamentos ao investimento, como 
parte da resposta que compõe o contributo global nacional a este respeito. 

1.2. Alinhamento com os Pilares Europeus 

Tendo em vista alinhar a utilização dos recursos financeiros do Mecanismo de Recuperação e 
Resiliência com as prioridades europeias, o regulamento do MRR determinou que o seu âmbito 
deve focar-se em seis Pilares Relevantes Europeus de política comunitária: 

▪ Transição verde; 

▪ Transformação digital; 

▪ Crescimento inteligente, sustentável e inclusivo, incluindo coesão económica, emprego, 
produtividade, competitividade, investigação, desenvolvimento e inovação, e um 
mercado único em bom funcionamento com pequenas e médias empresas (PME) fortes; 

▪ Coesão social e territorial; 

▪ Saúde e resiliência económica, social e institucional, inclusive com vista ao aumento da 
capacidade de reação e preparação para crises e, 

▪ Políticas para a próxima geração, crianças e jovens, incluindo educação e competências. 
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1.º pilar: Transição verde 

O desafio da transição verde, ancorado no Pacto Ecológico Europeu e em linha com o espírito 
da iniciativa legislativa da Lei Europeia do Clima, traduz-se na contribuição dos investimentos 
para as metas climáticas e ambientais, assegurando uma transição justa e respeitando o 
princípio do “Do No Significant Harm” 2 em cada investimento financiado pelo PRR. 

No domínio da transição verde, a elaboração do Plano Nacional Energia e Clima 2030 (PNEC 
2030), concretiza os objetivos de descarbonização e da transição energética e densifica estas 
políticas e medidas para este efeito, propondo, designadamente: a redução de emissões de GEE 
(-45% a -55% face a 2005), o aumento da eficiência energética (35% redução do consumo de 
energia primária), e o reforço das energias renováveis (47% de renováveis no consumo final 
bruto de energia). Em conjunto com o PNEC 2020, o Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050 
(RNC 2050), asseguram a coerência entre as áreas da energia e clima, bem como a interligação 
com a dimensão da transição verde e energética dos investimentos previstos no PRR. 

Os setores económicos que mais podem contribuir para esta neutralidade climática 
correspondem à energia, aos transportes, à indústria e aos edifícios, pelo que a descarbonização 
dos mesmos é um forte contributo para esta transição. Da mesma forma, aumentar a 
capacidade de sequestro de carbono da floresta é também fundamental para que possa ser 
alcançada a neutralidade carbónica e para fomentar a capacidade de adaptação do território às 
alterações climáticas, aspeto em que a gestão hídrica assume em paralelo um aspeto relevante. 

De modo a endereçar os compromissos assumidos quer no PNEC 2030, quer no RNC 2050, ou 
no Programa Nacional de Ação para Adaptação às Alterações Climáticas, as medidas previstas 
no PRR associadas à Transição Climática podem ser agrupadas em oito grandes dimensões ou 
áreas de atuação: 

▪ Eficiência energética em edifícios (C13), com vista a aumentar o desempenho energético 
através da adoção de medidas passivas, da progressiva eletrificação do edificado e 
fomentar o uso de equipamentos mais eficientes; 

▪ Fomento da produção de hidrogénio verde e de outras gases renováveis (C14), bem 
como aumento da capacidade de armazenamento de energia produzida através de 
fontes renováveis, incluindo de eletricidade renovável na Região Autónoma (RA) da 
Madeira e a transição energética na RA dos Açores; 

▪ Descarbonização do setor industrial (C11) através de uma mudança de paradigma na 
utilização dos recursos, com o apoio de processos e tecnologias de baixo carbono;  

▪ Promoção da bioeconomia (C12), desenvolvendo uma bioindústria nacional através da 
produção de novos produtos de alto valor acrescentado, a partir de recursos biológicos 
em três setores estratégicos para a economia portuguesa: têxtil e vestuário, calçado e 
resina;  

 
2 Conforme estabelecido no Regulamento do IRR é obrigatório o respeito do princípio do DNSH que significa não apoiar ou realizar 
atividades económicas que causem danos significativos a qualquer objetivo ambiental na aceção do Artigo 17.º do Regulamento 
(UE) 2020/852 do Parlamento Europeu e do Conselho (Regulamento da Taxonomia da UE). 
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▪ Continuação e reforço da aposta na mobilidade sustentável (C15), de forma a melhorar 
os sistemas de transporte coletivo, promover o reforço e utilização crescente do 
transporte público;  

▪ Nas florestas (C8), através da proteção e combate a incêndios rurais, implementando 
um sistema de gestão integrado, com base na partilha de recursos na capacitação, no 
reforço dos meios e equipamentos e no conhecimento do território; 

▪ Implementação de processos de gestão hídrica (C9), travando o aumento do problema 
da escassez de água no Alentejo, no Algarve e na Madeira; 

▪ Na economia Azul e na proteção do meio marinho (C10), importante recurso português, 
implementando soluções mais eficientes do ponto de vista dos recursos e da energia, 
assegurando novos meios de monitorização mais inteligentes e hipocarbónicos. 

Todas estas medidas, contribuem direta ou indiretamente para a transição verde, para a 
valorização da biodiversidade e para a proteção do ambiente, assegurando o apoio e incentivo 
aos consumidores mais vulneráveis, nomeadamente no caso da renovação dos edifícios, 
contribuindo para a redução da pobreza energética. Na sua contribuição para endereçar os 
desafios do Pacto Ecológico Europeu, estas medidas afiguram-se fundamentais para o 
cumprimento dos objetivos nacionais em matéria de energia e clima, constantes do PNEC 2030 
e do RNC 2050 e, assim, para o alcance da neutralidade carbónica em 2050. 

Acresce uma referência às componentes C1 a C7, pela relevância complementar em termos de 
contributo para a transição verde. 

Adicionalmente, e de acordo com o regulamento, é assegurado, para cada uma das medidas do 
PRR, o cumprimento do princípio “Do No Significant Harm’ (DNSH). Para este efeito, é atestado 
para cada uma das medidas das vinte componentes, a estimativa da repercussão de cada 
proposta nos objetivos ambientais previstos no Regulamento da Taxonomia (Regulamento (UE) 
2020/852 de 18 de junho) – i.e. mitigação das alterações climáticas, adaptação às alterações 
climáticas, utilização sustentável e a proteção dos recursos hídricos e marinhos, economia 
circular, incluindo a prevenção e a reciclagem de resíduos, prevenção e controlo da poluição, e 
proteção e o restauro da biodiversidade e dos ecossistemas. Assim, as medidas que podem ter 
impacto nos referidos objetivos ambientais, como sejam, por exemplo, os investimentos em 
infraestruturas rodoviárias (componente C07 – Infraestruturas) e o investimento no 
Aproveitamento hidráulico de fins múltiplos do Crato (componente C09 – Gestão Hídrica), 
preveem medidas de mitigação desses impactos que permitem considerá-las como respeitantes 
do princípio “Do No Significant Harm”. 

Relativamente ao princípio da integração climática, o PRR português cumpre o limiar de 37% do 
seu investimento global com afetação a objetivos de transição climática, atingindo 38%. 
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Figura 17. Contributo dos Investimentos do PRR para a Transição Climática 

 

2.º Pilar: Transformação digital 

Os progressos conseguidos no campo das tecnologias da informação e da comunicação nas 
últimas décadas têm sido determinantes na resposta à crise sanitária e económica que 
atravessamos. Essa relevância tem-se manifestado sobretudo ao nível dos meios de conexão à 
distância, que têm permitido manter muitas das atividades económicas em funcionamento 
apesar das restrições impostas pelo combate à pandemia. 

Considerando a crescente centralidade das tecnologias digitais na organização social e 
económica, a transformação digital constitui uma oportunidade ímpar de alinhar o esforço de 
investimento atual com a resposta às necessidades do futuro próximo. Apesar da evolução 
positiva registada em diversos indicadores, Portugal continua a apresentar níveis de adoção de 
tecnologias digitais aquém da média da UE. Como exemplos, a percentagem de empresas com 
vendas por comércio eletrónico em 2019 foi 17% quando a média da UE27 foi 20%, ficando 
Portugal na 17.ª posição entre os 27 Estados Membros, neste indicador. Por outro lado, a 
percentagem de pessoas com competências digitais gerais (básicas ou acima de básicas) foi 
nesse ano 52%, ficando também abaixo da média da UE27 que foi de 56%, não obstante a 
aproximação verificada nos últimos anos, estando então Portugal posicionado na 19.ª posição 
entre os 27 Estados Membros. De salientar ainda que, na interação com os serviços públicos, 
apenas 41% das pessoas o fizeram através da Internet, quando a média da UE27 foi 53%, ficando 
Portugal na 22.ª posição neste indicador em 2019. 

A resposta do PRR aos desafios da transição digital é assegurada mais diretamente pelas 
componentes C16, C17, C18, C19 e C20. No entanto, a promoção da digitalização do tecido 
produtivo está intimamente ligada com as reformas e os investimentos para o reforço e a 
transição digital do sistema de educação, incluindo o ensino superior, assim como para a criação 
e transferência de conhecimento, inovação, diversificação e especialização da estrutura 
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produtiva, em linha com a transformação do perfil de especialização da economia portuguesa. 
Por esse motivo, existem complementaridades e sinergias entre os objetivos da Transformação 
Digital e os objetivos inerentes à vertente Resiliência face a eventuais choques futuros, na 
componente C5 e na componente C6. 

A componente C16, face aos desafios despoletados pela emergência da quarta revolução 
industrial, inclui medidas que visam reforçar a competitividade do tecido empresarial português, 
conseguido através da capacitação de empresas e de recursos humanos para um contexto 
digital. Neste sentido, esta componente enquadra-se nas dimensões DESI “capital humano” e 
“integração de tecnologia digital”, e revela-se alinhada com os objetivos da Comunicação 
“Shaping Europe’s Digital Future”, em particular, com o objetivo “Uma economia justa e 
competitiva”. Em particular esta componente irá estimular fortemente: experimentação de 
novos produtos e serviços de base digital, a integração de conhecimento nos processos 
produtivos, a internacionalização, a digitalização do comércio tradicional e o 
empreendedorismo, sem esquecer dimensões transversais a toda o processo de transição digital 
como é o caso da cibersegurança, da utilização e da segurança dos dados, da confiança dos 
consumidores e da sustentabilidade das tecnologias. 

Por sua vez, na componente C20, face à necessidade de adaptar os currículos e as formas de 
ensino aos novos paradigmas da sociedade do conhecimento e da informação e de corresponder 
às novas e futuras necessidades do mercado de trabalho, a Reforma para a Educação Digital 
prevista assenta na digitalização de conteúdos pedagógicos e avaliativos, competências digitais 
do pessoal docente e nas infraestruturas de educação e equipamentos didáticos e tecnológicos 
existentes. Esta componente enquadra-se também nas dimensões do Digital Economy and 
Society Index – DESI “capital humano”, e revela-se igualmente alinhada com os objetivos da 
Comunicação “Shaping Europe’s Digital Future”, em particular, com o objetivo “Tecnologia para 
as Pessoas”. 

Nas componentes C17, C18 e C19, diretamente relacionadas com os objetivos gerais de redução 
dos custos de contexto, visa-se garantir o contributo da adoção de tecnologias digitais para a 
eficiência dos serviços públicos. Assentam em processos de eficiência interna, através da 
desmaterialização e automatização de procedimentos e partilha de dados e informação numa 
lógica de interoperabilidade, bem como em processos de eficiência externa pelo alargamento, 
integração e celeridade dos serviços prestados à distância, com efeitos de redução da carga 
administrativa dos cidadãos e das empresas. Estas medidas de transformação nos serviços 
públicos são acompanhadas por investimentos na adaptação das competências dos 
trabalhadores em funções públicas.  

São componentes que também se enquadram nas dimensões DESI “capital humano”, “utilização 
de serviços na internet” e “serviços públicos digitais”, e revelam-se alinhadas com os objetivos 
da Comunicação “Shaping Europe’s Digital Future”, em particular, com os objetivos “Tecnologias 
para as Pessoas” e “Uma Sociedade aberta, democrática e sustentável”. 

Ainda na vertente digitalização, importa sublinhar que a componente C1 inclui a Transição 
Digital do sistema de saúde, na ótica do cidadão e dos profissionais, contribuindo para a 
melhoria da eficiência e da qualidade dos serviços, incluindo no acesso aos serviços. 

No que respeita à C5, está enquadrada no roteiro do potencial produtivo e emprego, a 
associação das tecnologias digitais ao aumento do potencial de I&D&I, derivada da capacitação 
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dos sistemas académico e científico e tecnológico e de uma maior interação entre os seus 
participantes (incluindo as empresas). 

Na C6, os investimentos no sentido de melhorar os níveis de literacia e de competências digitais, 
contribuem de forma particular para a transformação digital, incluindo a transição digital das 
instituições e do sistema de ensino, incluindo o ensino superior. Neste âmbito, importa salientar 
a reforma do Ensino e da Formação Profissional que envolve intervenções com o intuito de 
modernizar as infraestruturas e os equipamentos das escolas e da rede de centros de formação 
profissional, bem como a adequação da oferta formativa às necessidades dos vários territórios 
e às decorrentes dos processos de digitalização do tecido produtivo, bem como a reforma 
Agenda de Promoção do Trabalho Digno. Esta componente enquadra-se nas dimensões DESI 
“capital humano”, e revela-se alinhada com os objetivos da Comunicação “Shaping Europe’s 
Digital Future”, com os objetivos “Tecnologias para as Pessoas” e “Uma Sociedade aberta, 
democrática e sustentável”. 

Em menor dimensão, também a componente C8 “Florestas” contribui para o objetivo da 
transformação digital, fruto do investimento associado ao cadastro da propriedade rústica e 
sistema de monitorização da ocupação do solo, que promove o governo eletrónico, através da 
disponibilização de serviços públicos digitais. Esta componente enquadra-se nas dimensões DESI 
“utilização de serviços na internet” e “serviços públicos digitais”. 

Relativamente ao cumprimento da meta digital, o PRR português integra investimentos que 
ultrapassam o limiar de 20%, com o contributo direto de 12 das 20 componentes. É de realçar 
que em 4 das Componentes os investimentos a realizar contribuem a 100% para a meta digital. 

Figura 18. Contributo dos Investimentos do PRR para a Transição Digital 
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3.º Pilar: Crescimento inteligente, sustentável e inclusivo, incluindo coesão económica, 
emprego, produtividade, competitividade, investigação, desenvolvimento e inovação, e um 
mercado único em bom funcionamento com pequenas e médias empresas (PME) fortes 

Nos últimos anos, Portugal fez um longo caminho de qualificação e modernização em áreas 
centrais para a sustentação de um processo de qualificação económica. 

O investimento no sistema educativo permitiu a Portugal ter hoje a sua geração mais qualificada 
de sempre, ao mesmo tempo que contribuiu significativamente para o desenvolvimento de um 
sistema científico relevante e prestigiado internacionalmente, dispondo de centros de saber em 
áreas científicas e tecnológicas estruturantes. Resulta de um esforço coletivo que tem de ser 
reforçado e continuado na próxima década. 

Em diversos setores, há hoje instituições nos mais variados setores de atividade e empresas de 
topo que têm apostado e tirado partido do desenvolvimento da ciência e tecnologia, havendo 
condições para se tornarem grandes players internacionais.  

Neste sentido, a aposta na ciência e a tecnologia, através das atividades de investigação e de 
inovação, que se tornou ainda mais relevante no contexto da atual pandemia, constitui uma 
peça-chave para reforçar a autonomia estratégica dos Estados Membros e da União Europeia, 
aumentando a resiliência económica e reduzindo a dependência de componentes ou de 
matérias primas críticas e a exposição a riscos de novas disrupções de cadeias de valor muito 
extensas, que se pretende reforçar no âmbito da componente C5.  

Por outro lado, o Plano Nacional de Energia e Clima 2030 (PNEC 2030) define metas de redução 
de emissões, de incorporação de renováveis e de eficiência energética, estabelecendo objetivos 
que, para além de representarem uma oportunidade clara para o setor da indústria 
convencional, potenciam setores alternativos como o da Bioeconomia Sustentável (C12), de 
onde se poderão obter ganhos assinaláveis quer ao nível da promoção da descarbonização, quer 
na potenciação da economia circular na indústria.  

Na mesma perspetiva, o Pacto Ecológico Europeu, roteiro para tornar a economia da UE 
sustentável, identifica o hidrogénio como domínio prioritário a dinamizar e apoiar, dado o 
potencial contributo que poderá conferir no processo de descarbonização. Este movimento em 
direção ao hidrogénio não é exclusivo de Portugal, nem da Europa, é um movimento global que 
tem cada vez mais participantes. Na Europa, pela mão da Comissão Europeia, o hidrogénio já 
está no centro das dinâmicas energia e clima, associado a uma forte componente de 
industrialização. 

Por outro lado, a adequação da capacidade das infraestruturas à procura prospetiva, em 
particular nos corredores de escoamento de mercadorias e nos que asseguram ligações 
transfronteiriças, em cumprimento dos níveis de serviço adequados, através da adequação de 
plataformas, criação de variantes em travessias urbanas ou outras intervenções tendentes à 
adequação da infraestrutura, numa perspetiva de gestão multimodal, permitirá ainda estimular 
quer a criação de empregos diretos e indiretos por via do reforço do investimento público, 
mitigando assim os impactos da crise económica. Estas intervenções contribuirão ainda para 
dinamizar o tecido económico dos concelhos onde as áreas de acolhimento empresariais estão 
inseridas e as respetivas economias locais e regionais. 
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Importa ainda sublinhar o contributo da transformação digital, verdadeiro potenciador deste 
pilar, e que permitirá o acesso ao conhecimento e aos meios tecnológicos que promovem, entre 
outros, a modernização do trabalho e dos processos de produção, a desmaterialização dos 
fluxos, a mitigação de défices de competência, a incorporação de novas ferramentas e 
metodologias, a criação de novos canais digitais de comercialização de produtos e serviços e a 
incorporação de tecnologias disruptivas nas suas propostas de valor, com impacto 
extremamente relevante na promoção da produtividade e na competitividade futura da 
economia do país. 

Portugal regista ainda valores de exclusão digital elevados, que abrange uma parte da população 
escolar que, num contexto pandémico de ensino à distância e de suspensão das atividades 
presenciais nas escolas, agravou as desigualdades naqueles que, por diversos motivos, não 
tiveram os mesmos recursos ou níveis de acessibilidade semelhante. Deste modo, o 
investimento na formação e educação digital e tecnológica prevista no PRR, em particular na 
C20, irá assentar numa solução abrangente que integra a disponibilização de equipamentos e 
conetividade a alunos e professores, um plano alargado de formação docente e o 
desenvolvimento e uso frequente de recursos educativos digitais. 

No mercado de trabalho, a necessária reconversão do emprego, fruto dos impactos não só da 
4ª revolução industrial, mas também da transição climática e da economia verde, terá o apoio 
do PRR na criação de novas formas de trabalho emergentes, como as plataformas digitais ou a 
massificação do teletrabalho, mas também na resposta a desafios estruturais como o combate 
à precariedade, a redução da segmentação laboral e a prossecução do combate às desigualdades 
entre mulheres e homens nas diversas dimensões do mercado de trabalho. 

Sublinhe-se também o contributo decisivo que o PRR dará para a efetiva implementação do Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais nas suas três dimensões. Na dimensão “Igualdade de 
oportunidades e acesso ao mercado de trabalho”, através das componentes C6, C16 e C20 que 
abrangem aspetos relacionados com as qualificações, competências e aprendizagem ao longo 
da vida, mas também com a igualdade entre mulheres e homens no mercado de trabalho e o 
apoio ativo ao emprego. A dimensão “Condições de trabalho justas” é abrangida, 
fundamentalmente, pelas componentes C3 e C6 na sua relação com a adaptabilidade e 
segurança do emprego, o diálogo social ou a conciliação entre a vida profissional e a vida 
privada. Para a dimensão “Proteção e inclusão social” concorrem, em particular, as 
componentes C1 e C3. De sublinhar também que várias são as componentes que contribuem 
para o objetivo da universalidade de acesso a serviços essenciais de qualidade, combatendo 
desigualdades e promovendo a inclusão dos grupos mais vulneráveis, como o direito à 
habitação, o combate à pobreza energética ou o acesso às comunicações digitais. 

A abordagem holística do PRR, fruto das reformas e investimentos a empreender, traduzir-se-á 
em alterações efetivamente impulsionadas no tecido produtivo, seja pela via da melhoria das 
condições de contexto, propícias ao desenvolvimento do investimento, seja pelo ímpeto 
reformista e esforço do investimento em inovação, essenciais à alteração do perfil de 
especialização da economia. Neste sentido, a operacionalização deste poderoso instrumento de 
financiamento e a racionalidade da sua implementação, associada à complementaridade com 
outros instrumentos, vai traduzir-se em melhorias da produtividade e aumento da 
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competitividade, em resultado da incorporação do aumento do conhecimento, da tecnologia e 
da inovação no processo produtivo. 

Face ao referido, a quase totalidade das componentes apresentam uma contribuição 
relativamente a este pilar, em particular a C1, a C7 e as componentes da C10 à C14 e da C16 à 
C20, mas também as C3, C4 e C6. Assinala-se ainda o contributo da C2, no âmbito da promoção 
do alojamento estudantil do ensino superior a custos acessíveis. 

4.º Pilar: Coesão social e territorial 

A coesão territorial vai além da coesão económica e social, alargando e consolidando o âmbito 
da política de coesão europeia. O objetivo da coesão territorial é promover um desenvolvimento 
ainda mais equilibrado, um modelo de desenvolvimento territorial policêntrico, reduzindo as 
disparidades territoriais existentes e conferindo mais coerência, quer à política regional, quer às 
políticas sectoriais que têm impacto territorial. Uma especial atenção é consagrada aos 
diferentes tipos de territórios, desde as zonas rurais às zonas afetadas pelas transições 
industrial, energética e climática, passando pelas regiões com limitações naturais ou 
demográficas graves e permanentes (densidade populacional muito baixa ou em risco de 
despovoamento) e as regiões insulares, transfronteiriças e de montanha. 

A nível europeu, e no rescaldo da dupla crise financeira e económica de 2008 e 2011 que se 
estendeu até meados da segunda década do século XXI, o 7º Relatório sobre a coesão 
económica, social e territorial (European Union, 2017) forneceu importantes contributos tanto 
na descrição do estado da UE nas áreas da coesão territorial, como também na identificação dos 
desafios e potenciais linhas de intervenção para enfrentar esses desafios. Nesse relatório foi 
enfatizado o facto de, após um período em que as disparidades ao nível da criação de riqueza 
entre Estados Membros (EM) aumentaram durante a crise, se voltar à tendência anterior à crise 
com novo trajeto de redução das disparidades. 

No entanto, ainda de acordo com o mesmo relatório, se este trajeto permitiu mitigar algumas 
das disparidades entre EM, o mesmo não se pode dizer das tendência a nível intranacional, com 
alguns EM a verem agravar as disparidades entre as suas regiões mais ricas e as menos 
desenvolvidas. Por outro lado, existe um conjunto de países (e regiões), no qual se inclui 
Portugal, que parece ter sido apanhado na situação de middle income trap (armadilha do 
rendimento médio) em que, tendo atingido um determinado nível de PIB per capita (no caso 
europeu em torno dos 75% da média do PIB per capita europeu), não conseguem assegurar as 
condições para criar valor acrescentado suficiente que lhes permita continuar o seu trajeto de 
convergência. Os EM e as regiões nesta situação enfrentam forte concorrência das regiões 
menos desenvolvidas e de países terceiros em processo de desenvolvimento e sofrem as 
consequências do facto dos centros de inovação estarem fortemente concentrados e de, na 
maioria dos casos, não gerarem efeitos de spillover (disseminação) suficientes sobre as restantes 
regiões. 

A nível nacional, o 1º Relatório do Desenvolvimento e Coesão (AD&C, 2018) também analisou o 
processo de convergência económica das regiões portuguesas face à União Europeia e no 
contexto das restantes regiões europeias. Além desta análise dedicada aos processos de 
convergência regional (via PIB per capita) que comprovou grande parte dos resultados do 7º 
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Relatório da Coesão, este estudo da Agência, I.P. dedicou particular atenção aos processos de 
governança multinível e de descentralização assimétrica em Portugal, bem como à provisão de 
serviços públicos de interesse geral (educação, saúde e emprego) e o seu contributo para a 
coesão social, económica e territorial em Portugal. 

No entanto, e mesmo tendo em conta os novos desafios entretanto enfrentados, seja os 
decorrentes da situação pandémica, sejam os que decorrem da agenda europeia, tais como a 
transição digital, a transição climática e a inerente transição justa, as principais questões 
elencadas nos dois relatórios acima referidos mantêm-se globalmente válidas, reforçando-se 
ainda assim as necessidades de investimentos tendentes à transição digital em todas as áreas 
da administração (com particular destaque para a o sistema educativo) e das empresas, 
acompanhado pelo fundamental reforço de competências digitais dos trabalhadores e das 
populações em geral. 

Não se encontrando num contexto particularmente favorável, sobretudo em virtude da 
intensidade com que o país foi atingido na 3ª vaga da pandemia (início de 2021), Portugal, apesar 
de ter visto o seu PIB crescer de forma mais rápida que a média da UE nos últimos anos, era já 
antes da pandemia um dos países que indiciava estar confrontado com a denominada armadilha 
do rendimento médio em que, a par com um processo de convergência interno entre regiões, o 
país não estava a conseguir refletir esse processo numa convergência externa com o PIB per 
capita médio da União Europeia.  

Para esta última situação muito contribui o facto de todas as NUTS II portuguesas registarem 
uma taxa de crescimento do PIB per capita entre 2000 e 2018 inferior à média de crescimento 
da UE27. Esta situação é particularmente evidente na Área Metropolitana de Lisboa que deixou 
de se assumir como o motor da economia portuguesa. Como se pode observar nas figuras 
abaixo, o crescimento modesto das suas regiões decorre de evoluções igualmente modestas da 
maioria das suas subregiões NUTS III, mas sobretudo do definhamento das duas áreas 
metropolitanas (Lisboa e Porto) e de algumas das suas regiões mais dinâmicas (Algarve, Região 
de Leiria e Região de Aveiro por exemplo), explicadas em parte pelos padrões de especialização 
produtiva das regiões e sub-regiões. Sublinhe-se ainda que a situação é agravada pelo facto de 
todas as NUTS III (com exceção da AM de Lisboa) terem registado perdas populacionais. 

Figura 19. Processo de convergência regional do 
PIBpc das regiões portuguesas (NUTS II), 2000-

2018 

Figura 20. PIBpc das NUTS III portuguesas em % 
da média da UE28 

  

Fonte: Eurostat; cálculos Agência, I.P.. Fonte: Eurostat. 
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Em termos de acesso a serviços públicos de interesse geral, os desafios são bastantes distintos 
de setor para setor. Se no sistema de educação o grande desafio é a digitalização e a provisão 
das condições necessárias às escolas, professores e alunos para promover uma transição digital 
que complemente o sistema de educativo tradicional, em outras áreas como a saúde e algumas 
valências de equipamentos sociais, existem ainda lacunas ao nível das infraestruturas, sendo 
essas carências tanto em áreas metropolitanas como em áreas rurais, dependendo da natureza 
dos equipamentos. 

A promoção da coesão económica, social e territorial em Portugal na próxima década atenderá 
também aos princípios e orientações que constam da recentemente adotada Agenda Territorial 
2030 - Um futuro para todos os lugares, a nível europeu e que em grande medida é inspirada 
nas análises e desafios identificados no 7ª Relatório da Coesão, e, a nível nacional, do Programa 
Nacional da Politica de Ordenamento do Território (PNPOT), cuja revisão foi aprovada em 2019. 

Deste modo, o Plano de Recuperação e Resiliência, em estreita articulação com outras fontes de 
financiamento europeias (Acordo de Parceria Portugal 2030 – incluindo o Fundo para a 
Transição Justa – e outros instrumentos europeus como o Connecting Europe Facility, Horizon 
Europe, etc.) e nacionais, surge como uma oportunidade para promover um conjunto de 
reformas e para mitigar ou eliminar alguns dos constrangimentos persistentes – alguns 
agravados pela pandemia – que atingem a economia portuguesa como um todo e algumas das 
suas regiões em particular (zonas transfronteiriças e territórios com défice de provisão de 
serviços, seja em áreas rurais seja urbanas).  

Sem prejuízo de contributos adicionais para o reforço da coesão territorial proporcionados pelas 
restantes componentes, seja por apoios diretos em algumas regiões ou setores, seja por via de 
efeitos de spillover (disseminação), é na dimensão da Resiliência que se concentram as 
intervenções mais significativas com caráter territorializado e, por conseguinte, com maior 
probabilidade de proporcionar maiores impactos ao nível da coesão territorial. Salientam-se o 
setor da saúde (C1) e a preocupação com a adaptação dos serviços prestados à evolução 
tecnológica, que permitirão tirar partido da digitalização ao nível dos serviços de proximidade, 
mas também a preocupação com a resposta aos desafios demográficos, por via do reforço da 
Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados e da Rede Nacional de Cuidados Paliativos, 
em diversos territórios prevista no PRR também contribuirá para maior coesão territorial, e será 
potenciada pelas respostas de proximidade. 

Ao mesmo tempo, são relevantes as intervenções propostas que visam requalificar a rede de 
respostas sociais (C3) visando, entre outros, a adaptação dos equipamentos sociais ao atual 
contexto sanitário, mas também reforçar a rede de respostas sociais (e.g. creches e estruturas 
residenciais para pessoas idosas), aumentando o número de novos lugares e assegurar a 
cobertura do território, tendo as maiores necessidades sido diagnosticadas nas NUTS II do Norte 
(em particular na AM do Porto), da AM de Lisboa e do Algarve. Nesta componente, deve ainda 
destacar-se a abordagem específica aos problemas de exclusão social e pobreza nas Áreas 
Metropolitanas que visam responder à simultaneidade destes fenómenos que limitam a 
capacidade de emancipação de largas franjas da população e reproduzem ciclos de exclusão 
social, económica e territorial que urge interromper. 

Pretende-se igualmente dar resposta a carências estruturais no acesso à habitação (C2), sejam 
estas permanentes ou temporárias, procurando colmatar falhas de mercado, intervindo junto 

https://www.territorialagenda.eu/files/agenda_theme/agenda_data/Territorial%20Agenda%20documents/TerritorialAgenda2030_201201.pdf
https://www.territorialagenda.eu/files/agenda_theme/agenda_data/Territorial%20Agenda%20documents/TerritorialAgenda2030_201201.pdf
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das famílias a viver em habitações indignas e desadequadas (nomeadamente as identificadas no 
levantamento realizado pelo IHRU e pelas autarquias locais que aponta para um total de cerca 
de 26.000 agregados a viver nestas condições) e promovendo resposta à necessidade de 
alojamento para fazer face a situações de emergência.  

Com a crise pandémica assistiu-se a um aumento do isolamento social e a uma clara fragilização 
das redes de apoio comunitário, familiar e de vizinhança, agravando as condições dos grupos 
populacionais mais vulneráveis como as crianças, as pessoas com deficiência ou incapacidades 
e os idosos. Esta tendência é acompanhada por uma insatisfatória cobertura média das 
respostas e equipamentos sociais (dados de 2019): para as pessoas idosas 12,5% (centros de dia, 
estruturas residenciais e serviços de apoio domiciliário); para a 1ª infância 48,4% (creches); e 
para as pessoas com deficiência 4,1% (centros de atividades ocupacionais, lares residenciais, 
residências autónomas e serviços de apoio domiciliário). 

Deste modo, o PRR prevê o apoio a investimentos em estruturas de apoio familiar e social que 
contribuem para responder às necessidades destes grupos, contribuindo para a mitigação dos 
impactos da crise através do aumento do número de equipamentos e da qualidade dos serviços 
de apoio social prestados, a par do reforço das acessibilidades para as pessoas com mobilidade 
reduzida, em lógicas de intervenção que pretendem privilegiar a promoção da autonomia, a 
prevenção da dependência e a preferência pela “não institucionalização” através de uma aposta 
mais clara em apoios domiciliários e de proximidade, garantindo, ainda, formas diferenciadas 
de prestação de cuidados no contexto sanitário atual. 

Igualmente importantes na perspetiva do território e de reforço, não só da coesão territorial, 
mas também para a sustentabilidade ambiental e para a mitigação dos efeitos das alterações 
climáticas, as reformas e objetivos que conferem uma resposta estrutural na prevenção e 
combate de incêndios rurais (C8) e na mitigação da escassez hídrica (C9), de forma a assegurar 
a resiliência dos territórios do Algarve, Alentejo e Madeira, regiões com maior necessidade de 
intervenção em Portugal, devido aos episódios de seca, são da maior relevância. 

Por seu turno, os investimentos na rede de transporte público (C15) promoverão a melhoria da 
conectividade e acessibilidade nas áreas metropolitanas, essenciais para ancorar o crescimento 
económico do país, fornecendo contributos múltiplos aos esforços de descarbonização e 
proporcionado melhores condições para o crescimento económico regional e nacional. 

São igualmente relevantes algumas intervenções pontuais na infraestrutura que contribuirão 
para uma coesão territorial transfronteiriça e para a dinamização da mobilidade nos territórios 
de baixa densidade, facultando ligações de proximidade aos corredores de grande capacidade, 
potenciando a dinâmica socioeconómica dos territórios localizados junto à fronteira e criando 
condições para o usufruto comum dos serviços ou infraestruturas existentes ou projetados (C7). 

Relevar ainda as intervenções ao nível da valorização das artes, do património e da cultura 
enquanto elementos de afirmação da identidade, da coesão social e territorial e do aumento da 
competitividade económica das regiões e do país através do desenvolvimento de atividades de 
âmbito cultural e social de elevado valor económico (C4). 

Por último, são de salientar os contributos do plano para a promoção de um upgrade tecnológico 
da comunidade educativa nacional (C6 e C20), independentemente da região, capaz de criar 
condições para a inovação educativa, pedagógica e científica, e com isso promover avanços 
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concretos no caminho para uma sociedade mais bem preparada para um contexto de 
digitalização ubíqua e do ensino experimental das ciências e das técnicas. Este processo de 
educação e capacitação digital dos alunos, professores e instituições de ensino será da maior 
importância para o reforço da coesão social, para o robustecimento da resiliência societal e para 
a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva, onde as condições socioeconómicas de 
partida não poderão condicionar as perspetivas de vida, pessoais e profissionais, das crianças e 
jovens. Requer um reforço continuado na promoção da cultura científica de toda a população, 
continuando a facilitar e a democratizar o acesso ao conhecimento. 

5.º Pilar: Saúde e resiliência económica, social e institucional, inclusive com vista ao aumento 
da capacidade de reação e preparação para crises 

A crise sanitária e as suas consequências sociais e económicas colocaram as sociedades e as 
economias num novo contexto, inesperado, marcado por impasses, avanços e recuos. Este 
contexto, caracterizado pela incerteza, colocou sob pressão a capacidade de resiliência 
institucional, social, económica e até pessoal/individual. Contudo, a capacidade de resistir e de 
regenerar não se atinge em isolamento e não se fomenta sem estrutura ou contexto.  

Para esse efeito, o PRR propõe que que a Dimensão Resiliência, que inclui nove das vinte 
componentes que compõem o Plano, assuma como objetivo principal o robustecimento da 
resiliência nacional. Procurando estimular uma retoma consequente e duradoura face a um 
severo choque exógeno, a proposta nacional no domínio da resiliência foca-se em três 
prioridades: a redução das vulnerabilidades sociais, o reforço do potencial produtivo nacional e 
a ambição de assegurar um território simultaneamente competitivo e coeso.  

A pandemia de COVID-19 tem imposto ao sistema de saúde português, à semelhança do que 
acontece com outros países europeus, um dos maiores desafios do seu passado recente. Em 
apenas 10 meses (março a dezembro de 2020), Portugal contabilizou mais de 420 mil casos 
confirmados e quase 7 mil óbitos resultantes desta doença, com a situação a agravar-se 
exponencialmente no início de 2021. No ano de 2020, face a 2019, registaram-se menos 7,9 
milhões de consultas médicas presenciais nos cuidados de saúde primários, menos 35% de 
referenciações para consultas hospitalares, menos 1,2 milhões de consultas hospitalares 
realizadas e cerca de menos 100 mil cirurgias programadas. Este contexto aponta para um 
agravamento do número de anos de vida saudável aos 65 anos (7,8 anos para os homens e de 
6,9 para as mulheres, em 2019, em Portugal quando na UE eram 10 anos em ambos os sexos). 
Prevê-se, ainda, o aumento da desigualdade no acesso a cuidados de saúde, em particular para 
aqueles com menores rendimentos ou residentes em locais menos povoados, agravada pelo 
facto de cerca de 30% das despesas de cuidados de saúde não serem reembolsadas, valor que 
corresponde quase ao dobro da média comunitária (15,7%, dados de 2019). 

Torna-se, portanto, imperativo valorizar a saúde pública e dar maior protagonismo aos cuidados 
primários, bem como investir nas redes de sistemas de informação em saúde e em unidades de 
cuidados intensivos. Importa, ainda, melhorar o acesso, a qualidade e a eficiência dos cuidados 
prestados e aumentar o uso da telemedicina.  

Através das reformas e investimentos previstos, prevê-se fortalecer o Serviço Nacional de Saúde 
(C1) e a sua capacidade de resposta, concretizar uma Nova Geração de Políticas de Habitação 
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(C2) , a qualificação da rede de respostas sociais (C3) e implementar respostas sociais integradas, 
assegurando-se um melhor usufruto do direito aos cuidados de saúde, a garantia de acesso à 
habitação e o acesso à prestação de respostas sociais adequadas – elementos básicos e 
fundamentais que constituem alicerces para o robustecimento da resiliência social.  

Por sua vez, endereçam-se no plano elementos fundamentais para assegurar condições de base 
para a prosperidade económica, como sejam, a capacidade de investimento, a capacidade de 
integrar processos de investigação com vista à apropriação de dinâmicas de inovação (C5) e, por 
outro lado, a qualificação e capacitação dos recursos humanos (C6), procurando fomentar uma 
adaptação a um contexto económico de pós-crise, onde a capacidade de investimento, a 
capacidade de diversificar e qualificar a estrutura produtiva e a superação do défice de 
qualificações, são de crucial importância, apostando no combate às desigualdades sociais e 
aumentado a resiliência do emprego. De sublinhar a relevância do contributo do PRR para a 
resiliência financeira no apoio ao desenvolvimento do Banco Português de Fomento (C5), que, 
através da implementação do programa InvestEU, orientado para investimentos estratégicos, 
disponibilizará soluções de financiamento às empresas e permitirá maior capacidade de acesso 
ao financiamento por parte das PME e midcaps, potenciando o investimento privado, o 
dinamismo empresarial e o emprego. 

A valorização dos recursos do território – naturais ou construídos – é igualmente muito 
relevante, procurando-se aumentar a sua capacidade competitiva. Nesta perspetiva, as 
reformas e os investimentos em infraestruturas previstos favorecem o aumento da capacidade 
do tecido produtivo (C7), ao mesmo tempo que propõem a implementação de respostas 
estruturais na prevenção e combate a incêndios rurais (C8) e a implementação de soluções de 
otimização da gestão dos recursos hídricos nos territórios portugueses mais expostos (C9). 

Finalmente, importa dar conta da capacitação institucional que o PRR apoia, fomentando a 
resiliência institucional da Administração Pública. A este propósito, salienta-se o aumento da 
eficiência e da eficácia dos serviços públicos através da adoção de tecnologias digitais e da 
generalização de soluções desmaterializadas, automatizadas, interoperáveis, contribuindo, 
indiretamente, para a redução de custos administrativos que oneram os utentes e a estrutura 
económica (C17, C18 e C19). Neste âmbito, as medidas previstas na C17 associadas à 
modernização e simplificação da gestão financeira pública, visam promover a eficiência na 
gestão das finanças públicas, cujo equilíbrio está sob pressão devido à necessidade de mobilizar 
recursos públicos para dar resposta à crise pandémica. Seja através de intervenções do lado da 
receita, acelerando o seu recebimento e alargando a base tributável, seja intervindo do lado da 
despesa, através da sua racionalização, de forma a permitir a redução dos pagamentos em 
atraso aos fornecedores e assim, contribuindo para o aumento da transparência das contas 
públicas e para o dinamismo económico.  

6.º Pilar: Políticas para a próxima geração, crianças e jovens, incluindo educação e habilidade 

As respostas à pandemia do COVID-19 implicaram uma reorientação das prioridades das 
políticas públicas para mitigar necessidades mais emergentes, inclusive nos apoios sociais. 
Assim, assistiu-se a uma fragilização das redes de apoio comunitário e de vizinhança, agravando 
as condições dos grupos populacionais mais vulneráveis, incluindo as crianças. Em 2019, a 
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cobertura média das respostas sociais refletia uma oferta aquém das necessidades para a 1ª 
infância 48,4% (creches), pelo que o PRR inscreve no seu portefólio o apoio a investimentos em 
estruturas de apoio familiar e social que contribuem para responder às necessidades destes 
grupos (C3).  

Por outro lado, apesar de menos atingidas pelos efeitos sanitários da crise pandémica, as 
crianças e os jovens têm sido dos grupos mais afetados pelos efeitos que a mesma tem 
desencadeado a nível social e económico. Seja pelo facto de afetar o normal funcionamento das 
atividades letivas nos diversos níveis de ensino, seja pelo facto de interromper a natural 
transição entre os percursos educativos e o mercado de trabalho, a realidade é que estas 
interrupções nas aprendizagens e nos percursos de vida das crianças e jovens podem 
condicionar o seu futuro de forma muito relevante, impactando a forma como podem assumir 
as suas escolhas de vida e a sua capacidade de se integrarem num mercado de trabalho muito 
competitivo e no qual a estrutura de competências adquiridas por cada um deles, afetada pelos 
efeitos da pandemia, é um fator crucial de sucesso. 

Em matéria de emprego, muitos dos novos desempregados são jovens (no 3.º trimestre de 2020, 
11,4% dos jovens dos 15 aos 34 anos não estavam integrados no mercado de trabalho, nem em 
atividades de educação ou de formação profissional, mais 2,3 p.p. que o trimestre homólogo de 
2019 e no 2º trimestre de 2020 essa diferença foi ainda mais expressiva: 13,3% face a 9,0% no 
2.º trimestre de 2019) e os trabalhadores com vínculos precários foram os mais afetados com 
mais de metade das situações de desemprego a deverem-se ao fim de contratos de trabalho 
não permanentes, reflexo da fragilidade destas formas de emprego e da maior exposição dos 
jovens às flutuações do ciclo económico. 

A curto e médio prazos, o PRR pretende diversificar a oferta formativa (C6) , ajustando-a às 
necessidades de qualificação e recuperar as aprendizagens e percursos educativos e formativos 
afetados pela recente crise sanitária e pela suspensão temporária das atividades letivas e 
formativas presenciais de modo a reduzir as desigualdades geradas nesse contexto, atendendo 
ainda ao histórico défice de qualificações (26% da população dos 25 aos 64 anos com nível de 
qualificações intermédias, face a 47% na União Europeia, em 2019) e a uma grande disparidade 
nos níveis de desempenho escolar entre os menos e os mais desfavorecidos, já que em Portugal, 
a probabilidade de um aluno de entre os 25% mais desfavorecidos obter uma pontuação abaixo 
do nível 2 de proficiência é cerca de três vezes maior do que a de um aluno com estatuto 
socioeconómico superior obter essa pontuação, e uma das maiores no contexto da OCDE – 
dados PISA 2018.  

Adicionalmente, a crise tem agudizado os fenómenos de pobreza e exclusão social, aos quais 
crianças e jovens são muito expostos, na sequência dos impactos sofridos pelos agregados em 
que se inserem. Deste modo, não só existem efeitos transversais a todas as crianças e jovens, 
como alguns destes efeitos atuam sobre realidades pré-existentes que aprofundam e alargam 
as desigualdades sociais que afetam crianças e jovens, perpetuando o círculo vicioso de pobreza 
e limitando a capacidade de emancipação pessoal, social e económica das nossas gerações mais 
novas, com impacto profundo na capacidade de desenvolvimento do país, pelo que se pretende 
que o PRR constitua um contributo decisivo para a efetiva implementação do Pilar Europeu dos 
Direitos Sociais nas suas diferentes dimensões. 
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1.3. Alinhamento com as Iniciativas Emblemáticas 

Na Estratégia Anual para o Crescimento Sustentável 2021, publicada no quadro do Semestre 
Europeu, a Comissão Europeia indica que, sem prejuízo dos Planos de Recuperação e Resiliência 
refletirem a situação específica de cada Estado-Membro, existem alguns desafios comuns que 
apelam à realização de reformas e investimentos com objetivos coordenados. Neste contexto, 
considera a Comissão Europeia que o Mecanismo de Recuperação e Resiliência constitui uma 
oportunidade para lançar algumas “iniciativas emblemáticas” europeias que apresentem 
benefícios concretos no plano económico, bem como para os cidadãos em toda a UE. 

Estas iniciativas estão associadas ao desenvolvimento de ações coordenadas em torno de 
desafios comuns associados aos seguintes domínios: 

i. Reforço da resiliência energética – apoiando o processo de transição energética, 
suportando os objetivos de antecipação de tecnologias limpas preparadas para o futuro 
e de aceleração do desenvolvimento e uso de energias renováveis desta iniciativa 
emblemática; 

ii. Renovação de edifícios – contribuindo para o processo de neutralidade carbónica, 
dando força à onda de renovação que ajudará a trilhar o caminho que conduz aos 
objetivos europeus de descarbonização do parque de edifícios, combate à pobreza 
energética e melhoria do desempenho energético; 

iii. Recarregamento e reabastecimento – auxiliando o processo de descarbonização e 
transição energética, através do apoio à iniciativa emblemática “Recharge and refuel” 
e aos seus objetivos de aumento da sustentabilidade do setor dos transportes através 
da redução das emissões e da transição energética do setor; 

iv. Interligação - associada à implantação de uma cobertura generalizada de serviços de 
banda larga, acessível aos cidadãos e às empresas; 

v. Modernização - iniciativa que apoia a concretização de uma transição digital, aqui 
suportada por uma generalização dos serviços digitais em linha, designadamente da 
administração e dos serviços públicos; 

vi. Expansão - associada à modernização tecnológica, designadamente ao reforço das 
capacidades industriais em matéria de computação em nuvem, bem como na adoção 
de tecnologia e de serviços avançados de computação em nuvem e de megadados; 

vii. Requalificação e melhoria das competências - que apoiará a realização de investimentos 
significativos na requalificação e melhoria das competências, como condição essencial 
para apoiar as transições ecológica e digital, reforçar a inovação e o potencial de 
crescimento, promover a resiliência económica e social e garantir postos de trabalho 
de qualidade, bem como a inclusão social. 

Neste sentido, e tal como é evidenciado pela figura seguinte e desenvolvido no anexo 1.3, em 
que se detalha o contributo do PRR para a prossecução dos objetivos inerentes às Iniciativas 
Emblemáticas da Comissão Europeia –, o alinhamento do PRR com estas iniciativas 
emblemáticas é inequivocamente muito robusto, respondendo o PRR Português a seis das sete 
iniciativas emblemáticas. Assinala-se ainda que todas as componentes contribuem para as 
iniciativas emblemáticas – sem prejuízo do grau de intensidade dos contributos esperados não 
ser, obviamente, uniforme. 
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Figura 21. Alinhamento do PRR com as Iniciativas Emblemáticas 
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1.4. Promoção da Igualdade de Oportunidades e Igualdade de Género 

As crises acentuam desigualdades, colocando maior pressão sobre grupos que à partida já se 
encontravam em situação de maior desvantagem e vulnerabilidade. Perante o maior choque 
sanitário e económico de que temos registo, importa que os Estados consigam atuar e alocar 
recursos por forma a minimizar os impactos na estrutura produtiva, a garantir a coesão social e 
proteger os mais vulneráveis. Nesse sentido, o Programa de Recuperação e Resiliência assume 
particular relevância na recuperação da economia, mas também na definição de políticas que 
permitam responder não apenas à desigualdade conjuntural, mas também atuar sobre fatores 
estruturantes de desigualdade. 

O Governo português aprovou em 2018 a Estratégia Nacional para a Igualdade e a Não 
Discriminação (ENIND) 2018-2030 (RCM n.º61/2018, de 21 de maio) que privilegia como eixo 
central de intervenção a promoção da igualdade entre mulheres e homens, assente na 
combinação de ações específicas com a transversalização da perspetiva de género. A integração 
da perspetiva de género nas restantes políticas públicas está alinhada com a Estratégia para a 
Igualdade de Género 2020-2025 apresentada pela Comissão Europeia em março de 2020, tendo 
ficado igualmente inscrita nas orientações para a elaboração dos Programas de Recuperação e 
Resiliência. 

A Estratégia está estruturada em três grandes planos de ação que definem medidas concretas 
para um período de execução de quatro anos: plano de ação para a igualdade entre homens e 
mulheres, plano de ação para a prevenção e combate à violência contra as mulheres e violência 
doméstica e plano de ação para o combate à discriminação em razão da orientação sexual, 
identidade e expressão de género, e características sexuais. Findo cada período de quatro anos 
está previsto um processo de revisão e redefinição para o período seguinte. 

O Governo português estabeleceu o objetivo de desenvolver dados desagregados por sexo de 
forma transversal, no Orçamento de Estado para 2021, assumindo-o também como meta na sua 
Estratégia de Modernização e Inovação do Estado e da Administração Pública até 2023. Nessa 
linha, algumas componentes refletem já este propósito, tanto ao nível de diagnóstico como de 
definição de mecanismos de monitorização de reformas e investimento específicos. 

Apesar de progredir mais rapidamente do que a média da UE (EIGE 2020), Portugal enfrenta, à 
semelhança da generalidade dos países europeus, enormes desafios e um caminho extenso para 
percorrer em matéria de igualdade de género. Apesar de, na série longa, se registar uma ligeira 
redução, Portugal continua a registar níveis de violência contra as mulheres que são intoleráveis 
para as sociedades em que desejamos viver. As mulheres sofrem, ainda, de uma sistemática e 
persistente desigualdade nos rendimentos, indissociável dos padrões de feminização 
observados na precariedade e na pobreza. As mulheres continuam a sofrer desvantagens 
estruturais ao longo do seu ciclo de vida, marcadas por estereótipos de género e enormes 
assimetrias na distribuição do trabalho não pago (cuidado e doméstico) que as impedem de 
participar plenamente no mercado de trabalho, que determinam elevada segregação 
profissional que as afasta de setores com enorme valorização social e económica, que 
desvalorizam os setores onde estão em maioria e que as afastam também dos processos de 
tomada de decisão. 

https://dre.pt/home/-/dre/115360036/details/maximized
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O combate à violência contra as mulheres é uma das principais prioridades do Governo que, em 
2019, tomou um conjunto de decisões que tem vindo a concretizar tendo em vista a melhoria 
da proteção às vítimas, nomeadamente nas 72 horas após a denúncia e nos serviços de apoio 
(RCM n.º 139/2019, de 19 de agosto). A reforma e investimento associado à Bolsa Nacional de 
Alojamento Urgente e Temporário prevista na componente C2 – Habitação (RE-C02.i02), para a 
qual são elegíveis as vítimas de violência doméstica, virá agilizar a gestão de resposta 
habitacionais urgentes, melhorando a rapidez e adequação destas respostas em que as vítimas 
precisam de uma solução imediata que as afaste dos seus agressores, reforçando os seus 
processos de autonomização. 

A causa última desta violência radica na discriminação que assenta e perpetua estereótipos de 
género que importa combater. As mulheres portuguesas receberam em 2018 menos 14,4% se 
considerarmos a remuneração base e menos 17,8% se considerarmos o ganho. Expurgando este 
indicador do peso relativo de mulheres e homens por setor de atividade, profissão, qualificações 
e outras variáveis onde encontramos discriminação no acesso, ainda verificamos uma 
disparidade salarial “inexplicável” de 11,1% na remuneração base e de 13,8% no ganho. Em 
2018, o parlamento português aprovou, por proposta do Governo, a lei que define medidas de 
promoção da igualdade remuneratória entre mulheres e homens (Lei n.º60/2018, de 21 de 
agosto). Esta lei obriga as empresas, a apresentar um plano de avaliação das diferenças salariais 
que venham a ser observadas por um balanço anual. Esta lei que obriga à transparência salarial 
das empresas é parte integrante de reforma de Combate às desigualdades entre mulheres e 
homens da componente C6 - Qualificações e Competências (RE-r18).  

As leis da representação equilibrada também integram esta reforma. A Lei n.º62/2017, de 1 de 
agosto estabelece um limiar mínimo de um terço de mulheres e homens nos órgãos das 
administrações das empresas cotadas em bolsa e empresas do setor público empresarial. Nos 
órgãos dirigentes da Administração Pública, o limiar de representação da 40% foi imposto pela 
Lei n.º26/2019, de 28 de março. Os resultados das duas leis já se começam a fazer sentir, tendo 
a representação de mulheres nas empresas cotadas subido de 12% para 26% e nas empresas do 
Estado subido de 28% para 39%. Nos órgãos dirigentes da Administração Pública a subida foi de 
32% em 2015 para 42% no quarto trimestre de 2020. Apesar de ainda estar abaixo da média 
europeia, Portugal foi o país que maior progresso registou desde 2010, de acordo com o índice 
de Igualdade de Género do EIGE 2020. 

O combate às desigualdades no trabalho e no emprego requerem ainda uma atuação mais 
estruturante sobre os estereótipos que limitam as opções formativas de raparigas e mulheres 
um pouco por todo o mundo. Assim, os projetos de desconstrução de estereótipos constam 
também da reforma de Combate às desigualdades entre mulheres e homens da componente C6 
- Qualificações e Competências. Na mesma componente, o investimento Impulso Jovem STEAM 
(RE-C06.i04) terá um modelo de contratualização que vinculará as entidades à prossecução de 
objetivos neste domínio de combate à segregação profissional, muito em particular na atração 
de raparigas e mulheres para as áreas da engenharia e da tecnologia. Por sua vez, a reforma 
Agenda de promoção do trabalho digno (RE-r17) atende à perspetiva de género nos seus 
propósitos globais, conhecendo-se a feminização dos baixos salários e da precariedade. 
Adicionalmente, no seu instrumento de apoio ao emprego, prevê-se uma majoração quando 
esteja em causa a contratação do sexo subrepresentado na profissão. A Componente C6 inclui 
medidas de promoção da igualdade remuneratória e de promoção da representação equilibrada 

https://dre.pt/home/-/dre/124044596/details/maximized
https://dre.pt/pesquisa/-/search/116130014/details/normal
https://dre.pt/home/-/dre/107791612/details/maximized
https://dre.pt/home/-/dre/121665677/details/maximized
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nos cargos de decisão, mas também o combate aos estereótipos que limitam as escolhas 
formativas de raparigas e mulheres e enformam desigualdades futuras. 

O desequilíbrio na divisão do trabalho não pago de cuidado é também um ónus que recai sobre 
as mulheres acarretando múltiplas penalizações em todas as dimensões das suas vidas, 
incluindo a dimensão de afirmação profissional. O aumento das respostas de cuidado previsto 
na componente C3 – Respostas Sociais contribuirá para reduzir este ónus e assim contribuir 
para garantir as condições para uma participação plena e igualitária de mulheres e homens no 
mercado de trabalho e na atividade profissional. É também sistemática e persistente a 
desigualdade nos rendimentos, indissociável dos padrões de feminização observados na 
precariedade e na pobreza, bem como na segregação profissional. O combate às desigualdades 
entre mulheres e homens no mercado de trabalho é não apenas um imperativo de justiça social, 
mas também um imperativo de desenvolvimento. É entendimento do Governo que uma 
sociedade que abdica do pleno potencial de metade da sua população está a autolimitar-se no 
seu desenvolvimento social e económico.  

A integração da perspetiva de género em todas as políticas públicas é, conforme já referido, uma 
preocupação inscrita na ENIND. Essa preocupação foi vertida no Programa de Recuperação e 
Resiliência, com particular enfoque nas áreas ligadas à transição digital e nos incentivos ao 
investimento em investigação e desenvolvimento. O combate aos estereótipos de género e à 
segregação sexual no domínio das tecnologias digitais ficou estabelecido como um dos objetivos 
da Reforma para a Educação Digital (TD-r37), inscrita na componente C20 – Escola Digital, e nas 
iniciativas de formação em competências digitais da componente C16 – Empresas 4.0 ficou 
prevista a monitorização das iniciativas com dados desagregados por sexo tendo em vista a 
representação equilibrada entre mulheres e homens. 

O Governo português entende que a segregação profissional que afasta raparigas e mulheres de 
percursos nas engenharias e tecnologias é um problema de desigualdade que urge combater, 
mas é também um problema de desenvolvimento, porque representa um subaproveitamento 
de capital humano em setores onde se verifica, muitas vezes, a escassez de mão-de-obra. Este 
problema é identificado na reforma de Promoção da I&I&I e do investimento inovador nas 
empresas (RE-r09), inscrita na componente C5 – Capitalização e Inovação Empresarial, onde 
são referidas as linhas orientadoras para uma estratégia de inovação tecnológica e empresarial 
para Portugal, 2018-2030. O compromisso da atualização destas linhas orientadoras será 
acompanhado do objetivo de atrair mais mulheres para este setor onde estão 
subrepresentadas. Por outro lado, na reforma de alargamento e consolidação da rede de 
Instituições Interface (RE-r11) estabelece-se que as entidades a apoiar devem ser incentivadas 
a desenvolver práticas organizacionais promotoras da igualdade de género, como os planos para 
a igualdade. Ainda na componente C5, nos investimentos designados Agendas mobilizadoras 
para a inovação empresarial (RE-C05-i01.01 e RE-C05.i01.02) estabelece-se que os dados 
desagregados por sexo são sujeitos a monitorização anual, estando as agendas comprometidas, 
não apenas com os objetivos da transição energética e digital, mas também com os objetivos da 
igualdade de género. Por sua vez, no investimento Missão Interface (RE-C05.i02) estabelece-se 
que o financiamento deve estar indexado, entre outros fatores, ao grau de alinhamento com as 
políticas públicas nacionais e europeias, designadamente em matéria de igualdade de género. 
Por seu lado, o investimento da Agenda de investigação e inovação para a sustentabilidade da 
agricultura, alimentação e agroindústria (RE-C05.i03) inscreve como um dos seus objetivos 
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contribuir para uma agricultura mais inclusiva, igualitária e integrada, que potencie a 
participação de mulheres na agricultura e, para o efeito, compromete-se a observar o equilíbrio 
de género das iniciativas envolvendo a capacitação e contratação de recursos humanos. 

As reformas e investimento previstos na componente C19 - Administração Pública –
Digitalização, Interoperabilidade e Cibersegurança atendem também à perspetiva de género, 
desde logo com a produção e tratamento de dados desagregados por sexo nos seus 
investimentos. Assume-se que o Estado, enquanto empregador, deve promover a participação 
plena e igualitária de mulheres e homens, em linha com os objetivos da ENIND, garantido uma 
gestão de recursos humanos e formação aos seus ativos que tenha em consideração a promoção 
da igualdade de género e integre a perspetiva de género. O já referido regime de representação 
equilibrada na Administração Pública (AP), consagrado na Lei nº 26/2019, deve ser 
acompanhado de um trabalho de capacitação para a liderança e de dirigentes. A reforma 
Administração pública capacitada para a criação de valor público (TD-r36) estipula que a 
formação na área da gestão veja incorporada no seu desenho e na sua promoção a perspetiva 
de género. A reforma estipula ainda que o empoderamento das mulheres para o desempenho 
de cargos de liderança seja promovido no âmbito da formação na AP. No contexto do 
teletrabalho, serão criados mecanismos que garantam que este não agudiza as assimetrias de 
género preexistentes e que promovam a igualdade de género. 

No âmbito da componente C1 – Serviço Nacional de Saúde, as reformas e investimentos 
também concorrem para a igualdade entre mulheres e homens, robustecendo os cuidados de 
saúde primários centrados nas pessoas e de proximidade, fundamentais na identificação de 
situações de risco como a violência doméstica e articulação com os respetivos serviços de apoio, 
no aprofundamento da intervenção em matéria de saúde sexual e reprodutiva, ou ainda na 
prevenção e combate à mutilação genital feminina. É de destacar também o impacto do 
investimento nos cuidados de saúde mental de proximidade, designadamente as equipas 
comunitárias, na intervenção junto de vítimas de violência doméstica ou em iniciativas em curso 
como a parentalidade saudável. Finalmente, o investimento na Rede Nacional de Cuidados 
Continuados Integrados é fundamental na redução da sobrecarga do trabalho não pago de 
cuidado que ainda recai sobre as mulheres, e que prejudica a sua plena participação no mercado 
de trabalho. 

A perspetiva de género está ainda presente na componente C15 – Mobilidade Sustentável em 
que, reconhecendo que o objetivo primeiro é naturalmente a promoção do transporte coletivo 
e descarbonizado, não se deixa de ter a consciência de serem as mulheres o público maioritário 
do transporte público. O programa PART, de incentivo à redução do preço de um passe social 
único metropolitano representou uma melhoria relevante de rendimentos dos utilizadores dos 
transportes públicos, em particular dos que realizam trajetos pendulares mais longos, que são 
na sua maioria do sexo feminino e de classes mais desfavorecidas. A par da melhoria de 
rendimentos, o passe único representou uma melhoria da mobilidade dos utilizadores, melhoria 
que será acentuada pelos investimentos previstos de expansão de atual rede de transportes e 
que terá impacto também na conciliação da vida profissional, pessoal e familiar. 

A preocupação com o combate à exclusão e discriminação está presente também no PRR, 
através de iniciativas de combate promotoras da proteção de grupos mais vulneráveis em razão 
de fatores múltiplos, desde a condição socioeconómica à discriminação étnico-racial ou com 
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base na nacionalidade. O investimento Operações Integradas em Comunidades Desfavorecidas 
nas Áreas Metropolitanas de Lisboa e Porto (RE-C03.i06) da componente C3 – Respostas Sociais 
prevê precisamente a atuação sobre múltiplos fatores de exclusão que se potenciam 
mutuamente e afetam de forma gravosa alguns territórios e comunidades sub-representadas, 
desfavorecidas e em risco de exclusão social nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. 
Estas regiões, sem prejuízo do dinamismo económico representado por um PIB per capita de 
destaque no contexto nacional, encerram em si algumas das mais severas desigualdades 
registadas no país. O investimento previsto nesta componente prevê atuar nestes territórios, 
onde se concentram condições de desfavorecimento como os baixos salários e a precaridade 
laboral, quando não desemprego crónico, a que se somam problemas de qualificações e 
competências. As medidas previstas nesta componente pretendem proporcionar uma atuação 
integrada e articulada sobre estes múltiplos fatores de exclusão, potenciando a maximização do 
seu impacto nestas comunidades.  

Também a componente C6 - Qualificações e Competências contém investimentos com 
potencial de reduzir a exclusão social e aumentar a igualdade de oportunidade para grupos mais 
vulneráveis. O investimento Incentivo Adultos (RE-C06.i03) contempla um incremento no Plano 
Nacional de Literacia de Adultos que promoverá um aumento das competências de adultos com 
baixos níveis de literacia e numeracia. Complementarmente, o investimento Impulso Jovem 
STEAM (RE-C06.i04), de promoção de uma maior participação dos jovens no ensino superior, 
inclui nos seus objetivos o contributo para a redução das desigualdades, designadamente com 
o incentivo ao ingresso por parte de alunos provenientes de territórios desfavorecidos. A 
igualdade de oportunidades para todos é reforçada também na componente C1 – Serviço 
Nacional de Saúde através de serviços de saúde mais próximos e por isso mais responsivos a 
necessidades específicas de públicos vulneráveis e excluídos, com menos literacia em saúde e 
acumulação de fatores de risco, articulados com estruturas da comunidade, assim reduzindo 
assimetrias no acesso e nas condições de saúde. Este reforço no âmbito dos cuidados de saúde 
mental é também fundamental para atender a situações de vulnerabilidade por fatores vários, 
como a identidade de género, a exclusão social, a pobreza e a precariedade. 

O Programa de Recuperação e Resiliência contribuirá, ainda, para aprofundar as condições de 
autonomia, autodeterminação e participação das pessoas com deficiência. Este é o objetivo 
inscrito na reforma Estratégia Nacional para a Inclusão das Pessoa com Deficiência 2021-2025 
(RE-r06) incluído na componente C3 – Respostas Sociais. A estratégia reflete os compromissos 
da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e permitirá assegurar soluções de 
autonomização e ambientes inclusivos promotores da igualdade de oportunidades a todas e 
todos os cidadãos, independentemente das suas (in)capacidades físicas, sensoriais, auditivas, 
cognitivas e de comunicação, criando condições e pressupondo a sua participação em todos os 
domínios da vida. Esta componente integra ainda o investimento Acessibilidades 360° (RE-
C03.i02), destinado a melhorar acessibilidades físicas para pessoas com deficiência ou 
incapacidades em todo o território nacional, e o investimento Plataforma +Acesso (RE-C03.i05), 
que pretende implementar novas soluções digitais úteis na área da inclusão das pessoas com 
deficiência ou incapacidades. A reforma e investimentos propostos contribuem ainda para 
promover a igualdade de género uma vez que, ao serem criadas as condições para maior 
autonomia das pessoas com deficiência, espera-se que o peso significativo das 
responsabilidades de cuidado, que na maioria dos casos recai sobre as mulheres, diminua. 
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As Componentes com maior contributo para a promoção da igualdade de género são as 
Componentes C2, C6, C3, C16 e C20, encontrando ainda expressão nas Componentes C1, C5, 
C15 e C19. Também de forma alinhada com os objetivos de política pública nacional, preveem-
se mecanismos de monitorização de indicadores desagregados por sexo. 

1.5. Coerência interna e externa do PRR 

1.5.1. Coerência geral do plano 

O Plano de Recuperação e Resiliência de Portugal, enquanto um dos instrumento de 
implementação da Estratégia Portugal 2030, é fruto de um processo de reflexão e planeamento 
estratégico que mobilizou a participação de outros órgãos de poder – Assembleia da República, 
Governos Regionais e Autarquias Locais -, e a reflexão e participação da sociedade civil, 
designadamente os parceiros sociais e outros agentes políticos, económicos e sociais (desde 
logo o Conselho Económico e Social e o Conselho de Concertação Territorial).  

Esse processo de mobilização para a reflexão e participação foi também concretizado na 
elaboração da “Visão Estratégica para o Plano de Recuperação Económica de Portugal 2020-
2030”, documento sujeito a um largo debate público e a um processo de consulta pública a partir 
do qual se receberam mais de um milhar de contributos escritos. 

Este processo de reflexão, debate e planeamento, revisitado em virtude da necessidade de 
reagir à pandemia e aos seus efeitos, proporcionou, de uma maneira geral, uma atualização das 
opções estratégicas nacionais – vertidas na Estratégia Portugal 2030. O grau de imprevisibilidade 
deste surto remeteu para a necessidade da elaboração de uma resposta, e de implementação 
das respetivas ações de adaptação, num curto espaço de tempo que não implicou, todavia, uma 
descontinuidade com o quadro de prioridades pré-pandémicas que procurava responder aos 
constrangimentos estruturais e aos desafios consolidados. Esse alinhamento, entre a resposta 
conjuntural e o posicionamento estratégico estrutural, assume ainda maior imprescindibilidade 
quando se prospetiva a resposta a uma crise pandémica sem paralelo e a preparação da 
respetiva estratégia de recuperação.  

O presente Plano de Recuperação e Resiliência reconhece a importância desse alinhamento 
estratégico e desenvolve-se sabendo que responde ao presente, preparando o futuro. Para esse 
efeito, procura o alinhamento com o documento estratégico enquadrador para a década, a 
Estratégia Portugal 2030, bem como com o quadro de referência estratégico setorial relevante 
para o seu desenvolvimento, tendo o processo de reflexão permitido fundamentar as decisões 
de priorização e de programação do Plano de Recuperação e Resiliência, que culminou numa 
estruturação em torno das três dimensões estruturantes e vinte componentes. 
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Figura 22. Alinhamento do PRR com as Agendas da Estratégia Portugal 2030 
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As três dimensões em que se estrutura o PRR correspondem a uma visão clara sobre os desafios 
que Portugal enfrenta no horizonte da próxima década, já atualizados, quer em novidade, quer 
em intensidade, à luz dos impactos que a crise pandémica teve, tem e terá no tecido económico, 
social e territorial do país.  Neste sentido, a ancoragem dos investimentos previstos no Plano de 
Recuperação e Resiliência numa estratégia de longo-prazo, constitui um sólido fundamento para 
garantir que os mesmos se articulam, de forma racional e sem sobreposições, e que se 
organizam em torno dos objetivos de resiliência e de transição climática e digital. 

A definição das reformas e investimentos plasmados no PRR refletem, também, a coerência 
destas propostas com o ciclo de governação das políticas económicas europeias. A análise 
cruzada entre as recomendações específicas dirigidas a Portugal (REP) e o quadro das políticas 
públicas do presente PRR, revela que este contribui para endereçar todas as REP dos ciclos de 
2019 e 2020 e, ainda, que todos as componentes do PRR contribuem para as orientações 
políticas horizontais formuladas no âmbito do Semestre Europeu (ver ponto 1.1). 

Portugal pretende, assim, garantir que o quadro global de intervenções permitirá acelerar de 
forma decisiva a transformação da economia portuguesa, com vista a promover o salto 
qualitativo que ambicionamos, e colocando-nos, definitivamente, numa rota de convergência 
real com os nossos parceiros da União Europeia. Neste sentido, importa sublinhar que a 
coerência global do Plano começa por ser assegurada ao nível de cada uma das dimensões 
estruturantes do PRR, as quais incluem um conjunto articulado e complementar de reformas e 
investimentos. 

No que se refere à dimensão estruturante relativa à resiliência, o reforço da resiliência 
económica, social e territorial do país assume particular relevância enquanto resposta de 
primeira linha na transição entre a estabilização económica e social face aos efeitos da crise 
pandémica e a recuperação necessária para que a economia e sociedade portuguesas estejam 
mais bem preparadas para choques futuros, independentemente da sua natureza. É por isso 
assegurada a coerência interna das componentes integradas nesta dimensão estruturante, com 
um total alinhamento de objetivos. 

No caso da transição climática, a sua promoção inscreve-se no quadro do Pacto Ecológico 
Europeu e resulta do esforço e disponibilidade nacionais para contribuir para as metas climáticas 
que permitirão o alcance da neutralidade climática até 2050. A descarbonização da economia e 
da sociedade oferece também oportunidades importantes e prepara o país para realidades que 
configurarão os fatores de competitividade num futuro próximo, tendo sido previstos 
investimentos e reformas que, na prossecução desses desígnios, asseguram a coerência interna 
das componentes relativamente aos roteiros da dimensão transição climática com total 
alinhamento de objetivos. 

Finalmente, a pandemia que ainda vivemos demonstrou a necessidade de dispor de estruturas 
digitais eficazes que permitam desmaterializar as aprendizagens, as transações e os processos 
e, quando adequado, possibilitar o trabalho remoto, acelerando, de forma inclusiva, a 
transformação digital que estava em curso e permitindo também importantes ganhos 
estruturais de eficiência. Assim, o PRR aposta forte numa transição digital consubstanciada na 
digitalização da economia, da sociedade e da administração pública, de forma a garantir um 
quadro de preparação das estruturas produtivas que contribua para um país mais competitivo, 
reduzindo nomeadamente custos de contexto, prevendo reformas e investimentos que 
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asseguram a coerência interna das componentes assegurando um total alinhamento de 
objetivos. 

Em virtude dos objetivos definidos ao nível da dimensão ou componente, e acautelando a não 
ocorrência de sobreposições, existe um conjunto de complementaridades entre os objetivos das 
dimensões estruturantes do PRR assegurado pelos investimentos e reformas previstos ao nível 
das suas componentes (ver Figura 23). Nenhuma das três dimensões que estruturam o plano 
assume um carácter subalterno em relação às outras; existem, sim, entre elas, inúmeros pontos 
de contacto, onde se estabelecem fronteiras e complementaridades, reforçando a solidez da 
resposta no seu conjunto.  

O caráter tempestivo das medidas para reforçar a resiliência do país é essencial para estancar 
os efeitos da crise, mas também para preparar o caminho para a construção de uma economia 
mais competitiva, mais coesa e mais inclusiva, com maior capacidade de aproveitar as 
oportunidades decorrentes das transições climática e digital da economia, da sociedade e dos 
territórios.  

A promoção da transição climática, potenciando o desenvolvimento de setores económicos em 
torno da produção de energias renováveis, do estímulo à investigação, inovação e aplicação de 
tecnologias de produção e consumo de energia mais eficientes, ao mesmo tempo que promove 
o melhor aproveitamento dos recursos que o país já dispõe, potencia ainda uma agenda de 
inclusão, quer económica, quer social, na qual se alavancará o reforço constante da resiliência 
do país. Simultaneamente, a transição climática será ainda mutuamente reforçada pela 
incorporação da inovação e das aplicações da crescente digitalização das economias e das 
sociedades. 

Do mesmo modo, o potencial encerrado na transição digital permitirá preparar e adaptar as 
competências dos portugueses às novas necessidades de empoderamento enquanto cidadãos 
e também para participação num mercado de trabalho marcado por novos processos 
produtivos, novos modos de organização empresarial e novos produtos e serviços decorrentes 
da crescente digitalização da atividade económica, incluindo no seu processo de 
descarbonização rumo a uma economia neutra em carbono. Em simultâneo, a promoção da 
simplificação do Estado, de modo a garantir uma administração pública mais próxima, mais 
responsiva e mais transparente para cidadãos e empresas, é acompanhada pela maior 
capacitação por via da crescente digitalização e inovação dos seus processos e procedimentos e 
da sua relação com todos os agentes. Reforçada pelas outras dimensões, a digitalização é 
indutora de uma utilização mais eficiente dos recursos e potencialmente promotora de 
comportamentos mais sustentáveis, ao mesmo tempo que, ao promover uma economia mais 
competitiva, potenciando a evolução da produção nacional nas cadeias de valor globais, e mais 
inclusiva, onde todos tenham lugar e ninguém seja deixado para trás, promove o reforço 
contínuo da resiliência económica, social e territorial do país, o qual assume maior 
competitividade externa, ao mesmo tempo que potencia a coesão interna. 

1.5.2. Projetos Comuns entre Portugal e Espanha 

Dada a sua proximidade geográfica, económica e cultural, Portugal e Espanha têm um quadro 
muito favorável para o desenvolvimento de projetos transnacionais e para a promoção de uma 
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dinâmica de um mercado ibérico em sectores-chave e futuros. Esta colaboração foi reforçada 
na Cimeira Bilateral da Guarda, em outubro de 2020, onde foram identificadas áreas de ação 
conjunta em domínios prioritários.  

No campo da digitalização, Portugal e Espanha assinaram recentemente um Memorando de 
Entendimento com para a criação de uma Aliança Ibérica Digital. Dada a importância das 
infraestruturas digitais, conectividade, tecnologia 5G, inteligência artificial e empreendedorismo 
como ferramentas essenciais para o desenvolvimento e dinâmica económica e social de ambos 
os países, foram identificadas várias áreas prioritárias para avançar com projetos comuns no 
âmbito dos planos de recuperação espanhol e português. 

Na área da transição ecológica, Portugal e Espanha têm uma longa tradição no desenvolvimento 
de projetos comuns de adaptação às alterações climáticas ao abrigo da Convenção de Albufeira, 
tendo sido identificados possíveis projetos conjuntos nas áreas da água e da biodiversidade. 

Em termos energéticos, os dois países estão a trabalhar no desenvolvimento da Aliança Ibérica 
de Recuperação Verde, que explora oportunidades conjuntas em projetos identificados no 
hidrogénio renovável, armazenamento e cadeia de valor das baterias que pode ser alargada a 
outras áreas de interesse comum, como a energia eólica offshore e as energias marinhas. 

Foi também adotada uma Estratégia Comum de Desenvolvimento Transfronteiriço Espanha-
Portugal na Cimeira da Guarda de 2020. Identifica uma série de projetos conjuntos de luta contra 
o despovoamento e a coesão territorial nas zonas transfronteiriças, tendo sido identificados 
diversos projetos para melhorar a mobilidade e conectividade das pessoas e dos trabalhadores 
transfronteiriços.    

Finalmente, os dois países criaram um grupo de trabalho para articular mecanismos nos 
respetivos Planos de Recuperação para promover a colaboração empresarial e implementar 
projetos conjuntos, incluindo nos seguintes domínios: 

▪ Hidrogénio verde; 

▪ Proteção do ecossistema e resiliência; 

▪ Exploração de recursos minerais estratégicos; 

▪ Água e biodiversidade; 

▪ Cadeia de valor do veículo elétrico; 

▪ Redes 5G; 

▪ Centro ibérico de conectividade digital; 

▪ Empreendedorismo digital. 

 

 



 

73 

Parte 1 

Figura 23. Complementaridades entre objetivos de componentes do PRR – matriz relacional 

 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20

C01 - Serviço Nacional de Saúde

C02 - Habitação

C03 - Respostas sociais ● ●●

C04 - Cultura
C05 - Capitalização e inovação 
empresarial
C06 - Qualificações e competências

C07 - Infraestruturas

C08 - Florestas

C09 - Gestão hídrica

C10 - Mar ●●

C11 - Descarbonização da indústria ●●

C12 - Bioeconomia sustentável ●●● ●

C13 - Eficiência energética em edifícios ● ●● ● ●

C14 - Hidrogénio e renováveis ●● ●●

C15 - Mobilidade sustentável ● ●●

C16 - Empresas 4.0 ●● ●●● ●● ● ●● ●●

C17 - Qualidade e sustentabilidade das 
finanças públicas

●● ● ●●

C18 - Justiça económica e ambiente de 
negócios

● ● ●

C19 - Administração Pública - 
Digitalização, interoperabilidade e 
cibersegurança

● ● ● ●● ● ● ●

C20 - Escola digital ● ● ●●● ●

Legenda: ●●● complementaridade direta muito relevante; ●● complementaridade direta relevante; ● complementaridade indireta
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1.5.3. Coerência entre reformas e investimentos 

A combinação de reformas e investimentos prevista no PRR português estrutura-se com vista à 
prossecução dos objetivos propostos, de modo a que, com essa combinação, esteja facilitado o 
processo de recuperação, de aumento da resiliência e de maximização das oportunidades 
decorrentes da dupla transição – climática e digital. 

Para que os investimentos3 gerem a transformação desejada, é necessário que o 
enquadramento legal, regulatório ou institucional não constitua entraves à sua realização plena. 
Num quadro legislativo que não obstaculiza, a definição de reformas enquanto ações ou 
processos que melhoram o enquadramento em que empresas ou pessoas operam, facilita o 
aumento do produto potencial do país, tornando essa produção mais sustentável ou 
promovendo uma distribuição mais justa dos recursos. 

As reformas e investimentos propostos no PRR constituem unidades programáticas que são 
coerentes entre si e que se reforçam mutuamente, constituindo maioritariamente um 
continuum de medidas de política pública que deve ser visto em conjunto para se capturar a sua 
lógica de intervenção integral, bem como o seu impacto enquanto agenda transformadora do 
país. Assim, o PRR apoia reformas que respondem aos desafios estruturais que a economia 
portuguesa enfrenta e que, para serem concretizadas, necessitam de investimentos orientados 
para dar respostas proporcionais, adequadas e dimensionadas aos constrangimentos que visam 
ultrapassar. 

Foram, portanto, definidas 37 reformas estruturais4 que criam contexto ao volume de 
investimento previsto, das quais 22 se desenvolvem no domínio da resiliência, 8 no domínio da 
transição climática e 7 no domínio da transição digital que, tal como evidenciado ao longo do 
capítulo 2, se podem articular com os investimentos de acordo com três casos gerais: (i) 
Propostas onde existe uma relação unívoca entre reformas e investimento; i.e., casos onde a um 
investimento, ou a cada investimento, corresponde uma reforma (e.g. componente C12); (ii) 
Propostas onde existe uma relação de uma reforma suficientemente abrangente para enquadrar 
de forma coerente um conjunto mais vasto de investimentos (e.g. componente C15); (iii) 
Propostas onde existe uma combinação de situações, acontecendo em simultâneo, numa 
componente, propostas de investimentos que requerem uma reforma dedicada, investimentos 
que não carecem de reforma, reformas que não implicam investimentos e finalmente, situações 
onde os investimentos são abrangidos por reformas propostas que enquadram mais do que um 
investimento.  

As articulações entre as reformas e os investimentos são desenvolvidas no contexto de cada 
uma das componentes em que os mesmos estão integrados. 

 

 

 
3 Ver em anexo a lista dos investimentos. 
4 Ver em anexo a lista das reformas. 
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A descrição das vinte Componentes, conforme template, encontram-se em documentos 
autónomos. 
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3.1. Pré-financiamento 

Nos termos do artigo 13.º do Regulamento (EU) n.º 2021/241, de 12 de fevereiro, que cria o 
Mecanismo de Recuperação e Resiliência, manifesta-se o interesse na mobilização do pré-
financiamento de 13% do montante global do PRR (16.644 milhões de euros), e que inclui 
subvenções e empréstimos. 

Esta mobilização, fazendo bom uso desta prerrogativa regulamentar, pretende criar as 
condições necessárias para que a implementação das medidas previstas no PRR ocorra de forma 
expedita e dentro dos calendários previstos, garantindo, conjuntamente com o perfil de 
desembolsos da dotação global de subvenções e empréstimos (2021 – 20%, incluindo o pré-
financiamento; 2022 – 25%; 2023 – 20%; 2024 – 16%; 2025 – 16%; 2026 – 3%), a liquidez 
necessária para que o PRR funcione como instrumento efetivo de reposta à crise, com impacto 
imediato na recuperação económica e no emprego, alicerçado num potencial reformista que 
permite dar resposta às vulnerabilidades sociais, aumentar o potencial produtivo e reforçar a 
coesão territorial, num quadro de gestão financeira equilibrada e de sustentabilidade das 
finanças públicas. 

3.2. Consistência do Plano com outras iniciativas 

Conforme já foi sublinhado o grande referencial estratégico do PRR Português  tem de ser 
encontrado na Estratégia Portugal 2030, De facto a Estratégia Portugal 2030 foi desenhada para 
responder aos desafios estruturais do país, e tendo sido preparada desde 2017, beneficiou, já 
em 2020 e perante os efeitos provocados pelo contexto pandémico, de contributos chegados 
da reflexão e do amplo debate público concretizado no âmbito dos trabalhos de preparação da 
“Visão Estratégica para o Plano de Recuperação Económica de Portugal” – desenvolvida pelo 
Professor António Costa Silva. 

A partir deste trabalho de reflexão estratégica a proposta atualizada da Estratégia Portugal 2030, 
foi aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 98/2020, de 13 novembro, 
assentando em quatro agendas: 

AGENDA TEMÁTICA 1 As pessoas primeiro: um melhor equilíbrio demográfico, maior inclusão, menos 
desigualdade 

AGENDA TEMÁTICA 2 Digitalização, inovação e qualificações como motores do desenvolvimento 

AGENDA TEMÁTICA 3 Transição climática e sustentabilidade dos recursos 

AGENDA TEMÁTICA 4 Um país competitivo externamente e coeso internamente 

 

Neste contexto, a Estratégia Portugal 2030 serve de referência global a todos os instrumentos 
financeiros de apoio ao desenvolvimento em Portugal na próxima década, como o PRR, ao 
Acordo de Parceria 2021-2027 (e subsequentes programas operacionais), quer à estruturação 
dos grandes documentos de planeamento como o Programa Nacional de Reformas e as Grandes 
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Opções – estes dois últimos seguindo exatamente a estrutura programática da Estratégia 
Portugal 2030, estando organizados pelas mesmas quatro agendas temáticas. 

O quadro de referência inscrito na Estratégia Portugal 2030 permite assegurar uma perspetiva 
global e um planeamento integrado da sua concretização, constituindo uma poderosa 
ferramenta de planeamento estratégico. A partir da Estratégia, é então possível, através da 
análise de sinergias e complementaridades das diferentes fontes de financiamento, planear e 
programar a execução dos diferentes programas e instrumentos de operacionalização, de modo 
a melhor conseguir atingir os objetivos propostos. 

O presente Plano de Recuperação e Resiliência, assumindo esse alinhamento estratégico, 
desenvolve-se a partir da visão da Estratégia Portugal 2030, sabendo que responde ao presente, 
mas que pretende, sobretudo, preparar o futuro. Esse alinhamento assume ainda maior 
pertinência quando se perspetiva a resposta a uma crise pandémica sem paralelo e quando se 
prepara a respetiva estratégia de recuperação. 

O Plano de Recuperação e Resiliência, enquanto um dos instrumentos de concretização da 
Estratégia Portugal 2030, assenta numa abordagem que pretende maximizar as oportunidades 
geradas por cada fonte de financiamento explorando, por um lado, as complementaridades 
entre os objetivos de cada uma delas e, por outro, as complementaridades que decorrem dos 
aspetos práticos, formais e regulamentares que lhes são intrínsecos (e.g. as diferentes 
elegibilidades ou os diferentes prazos de execução exigidos). Pretende-se, com o alcance de 
cada instrumento e com o quadro regulamentar que lhe está associado, assegurar a 
maximização da cobertura através de uma adequada complementaridade entre instrumentos, 
evitando redundâncias, sobreposições e/ou lacunas, e salvaguardando a inexistência de duplo 
financiamento. 

Para o efeito, os dois principais instrumentos de financiamento que apoiam a concretização dos 
objetivos da Estratégia Portugal 2030 – o Plano de Recuperação e Resiliência, por um lado, e o 
Acordo de Parceria 2021-27 e respetivos Programas Operacionais que apoiam a concretização 
dos Fundos da Política de Coesão, por outro – beneficiam de modelos de governação coerentes 
que asseguram a capacidade de planeamento e de programação de forma integrada e articulada 
entre si. 

Por outro lado, tendo presentes os desafios identificados no âmbito do Next Generation EU e 
indicados também na Estratégia Anual para o Crescimento Sustentável 2021, que remetem para 
a pertinência de apoiar o esforço de recuperação em opções estratégicas que respondam 
frontalmente aos desafios e oportunidades decorrentes da dupla transição, ecológica e digital, 
importa garantir um alinhamento acrescido do PRR com os principais instrumentos estratégicos 
de referência em Portugal em matéria de “energia e clima” e no domínio da “transição digital” 
– respetivamente, o Plano Nacional Energia e Clima 2030 (PNEC 2030), aprovado pela Resolução 
do Conselho de Ministros n.º 53/2020, e o Plano de Ação para a Transição Digital, aprovado pela 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 30/2020. 
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Figura 24. PRR e Agendas temáticas Estratégia Portugal 2030 (PNR e GOP) – matriz de alinhamento estratégico 

 

AGENDA TEMÁTICA 1 
As pessoas primeiro: um melhor 

equilíbrio demográfico, mais 
inclusão, menos desigualdade

AGENDA TEMÁTICA 2 
Digitalização, inovação e 

qualificações como motores do 
desesenvolvimento

AGENDA TEMÁTICA 3 
Transição climática e 

sustentabilidade dos recursos

AGENDA TEMÁTICA 4 
Um país competitivo externamente 

e coeso internamente

C01 - Serviço Nacional de Saúde ●●● ● ●●

C02 - Habitação ●●● ●●

C03 - Respostas sociais ●●● ●●

C04 - Cultura ●● ● ●●●

C05 - Capitalização e inovação 
empresarial

●●● ●

C06 - Qualificações e competências ●● ●●● ●

C07 - Infraestruturas ●● ● ●●●

C08 - Florestas ● ●●● ●●

C09 - Gestão hídrica ●●● ●●

C10 - Mar ●●● ●● ●●●

C11 - Descarbonização da indústria ●● ●●●

C12 - Bioeconomia sustentável ●● ●●●

C13 - Eficiência energética em edifícios ●●●

C14 - Hidrogénio e renováveis ●●●

C15 - Mobilidade sustentável ●●● ●●

C16 - Empresas 4.0 ●●● ●●

C17 - Qualidade e sustentabilidade das 
finanças públicas

●●●

C18 - Justiça económica e ambiente de 
negócios

●●●

C19 - Administração Pública - 
Digitalização, interoperabilidade e 
cibersegurança

●●●

C20 - Escola digital ●●●

Legenda: ●●● complementaridade direta muito relevante; ●● complementaridade direta relevante; ● complementaridade indireta

Agenda temáticas Estratégia Portugal 2030 
(comuns com o PNR 2020 e GOP 2021)

Componentes

TRANSIÇÃO 
DIGITAL

TRANSIÇÃO 
CLIMÁTICA

RESILIÊNCIA
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Tal como sintetizado na figura seguinte, para o primeiro dos oito objetivos do PNEC 2030, onde 
se identifica o objetivo de descarbonizar a economia nacional, assegurando uma trajetória de 
redução das emissões de GEE em todas os setores de atividade, o PRR incorpora de forma 
transversal o princípio de mainstreaming dos objetivos de mitigação nas componentes que o 
compõem – essa orientação é particularmente evidente nas componentes enquadradas no 
domínio da “transição climática” (C10 a C15), bem como nas componentes de maior pendor 
territorial, daquelas que constam do domínio da “resiliência” (C7 a C9). 

O segundo objetivo nacional definido pelo PNEC 2030 pretende reduzir o consumo de energia 
primária nos vários setores num contexto de sustentabilidade e custo-eficácia, dando prioridade 
à eficiência energética e apostando no uso eficiente dos recursos. Para este objetivo contribui 
direta e intensamente a componente C13, e de forma complementar, as componentes C1 a C4 
e C7.  

Para responder ao terceiro objetivo de reforço da aposta nas energias renováveis e de redução 
da dependência energética do país contribui intensamente a componente C14. As intervenções 
em matéria de energia, sobretudo de investimento na produção descentralizada de energia a 
partir de fontes renováveis, previstas nas componentes C7, C9 e C11 a C15, apoiam também 
este objetivo. 

O quarto objetivo do PNEC 2030 – garantir a segurança do abastecimento – implica assegurar a 
manutenção de um sistema resiliente e flexível, com diversificação das fontes e origens de 
energias. Para esse efeito, conta com o contributo direto e determinante da componente C14, 
e o contributo complementar da componente C9, com investimentos na produção de energia 
limpa. 

O PNEC 2030 define como quinto objetivo a promoção da mobilidade sustentável. Este objetivo 
prevê o investimento na descarbonização do setor dos transportes, fomentando a transferência 
modal e um melhor funcionamento das redes de transporte coletivo, e promovendo a 
mobilidade elétrica e ativa, bem como o uso de combustíveis alternativos limpos. O maior e mais 
direto apoio do PRR para a prossecução deste objetivo assenta na componente C15. Contudo, a 
proposta de postos de carregamento de veículos prevista na componente C7, também concorre 
para este objetivo do PNEC 2030. 

Alcançar a neutralidade carbónica em 2050 exige, por um lado, reduzir a intensidade energética 
da economia, mas, depende, por outro lado, da capacidade de substituir no consumo, energia 
produzida a partir de fontes fósseis por energia limpa, produzida a partir de fontes renováveis, 
e implica, também, a capacidade de sequestro de carbono, como medida compensatória no 
balanço das emissões. Este é o cerne do sexto objetivo do PNEC 2030, que passa por propor a 
promoção de uma agricultura e floresta sustentáveis. O apoio do PRR à capacidade de sequestro 
de carbono é relevante, e é alcançado através da componente C8, mas também na componente 
C12, tendo em conta uma das fileiras a que se destina – valorização da resina natural. O 
investimento na gestão integrada dos ativos florestais contribui para diminuir a sua 
vulnerabilidade a incêndios florestais e é um apoio ativo, direto e relevante à promoção da uma 
maior resiliência dos territórios florestais nacionais e, por conseguinte, para uma maior 
competência destes como sumidouros de carbono atmosférico. 
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Figura 25. PRR e Plano Nacional de Energia e Clima 2030 – matriz relacional 

Descarbonizar a 
economia 
nacional

Dar prioridade à 
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energética
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mobilidade 
sustentável

Promover uma agricultura 
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potenciar o sequestro de 

car bono

Desenvolver uma 
indústria inovadora 

e competitiva

Garantir uma 
transição justa, 
democrática e 

coesa

RESILIÊNCIA C01 - Serviço Nacional de Saúde ● ●

C02 - Habitação ● ● ●

C03 - Respostas sociais ● ●

C04 - Cultura ●

C05 - Capitalização e inovação 
empresarial

●●

C06 - Qualificações e competências ●

C07 - Infraestruturas ●● ● ● ●● ●●

C08 - Florestas ●●● ●●●

C09 - Gestão hídrica ●● ●● ●●

C10 - Mar ● ●● ●

C11 - Descarbonização da indústria ●●● ●● ●●●

C12 - Bioeconomia sustentável ●●● ●● ●● ●●

C13 - Eficiência energética em edifícios ●●● ●●● ●●

C14 - Hidrogénio e renováveis ●●● ●●● ●●● ●●

C15 - Mobilidade sustentável ●●● ●● ●●●

C16 - Empresas 4.0 ●●

C17 - Qualidade e sustentabilidade das 
finanças públicas

C18 - Justiça económica e ambiente de 
negócios

●

C19 - Administração Pública - 
Digitalização, interoperabilidade e 
cibersegurança

●●●

C20 - Escola digital

Legenda: ●●● contributo direto muito relevante; ●● contributo direto relevante; ● contributo indireto

Plano Nacional Energia e Clima 2030
objetivos nacionais para o horizonte 2030

Componentes

TRANSIÇÃO 
DIGITAL

TRANSIÇÃO 
CLIMÁTICA
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O sétimo objetivo do PNEC 2030 propõe desenvolver uma indústria inovadora e competitiva. Nesse 
âmbito o PRR propõe várias medidas que podem apoiar este objetivo. O melhor exemplo disso consta 
na componente C11. Porém, os investimentos previstos na componente C5, C7, por um lado, e na 
componente C12, C14 e C16, por outro, também dão contributos muito relevantes para este domínio. 

Finalmente, o PNEC 2030 define como objetivo prioritário e indispensável a garantia de uma transição 
justa, democrática e coesa. O apoio mais premente para este objetivo será dado pelas componentes 
C1 a C3 e C6, através das quais vão ser reforçadas um conjunto de respostas sociais (saúde, habitação, 
apoio social e educação e formação), as quais terão em consideração, nas suas diversas dimensões, os 
desafios da transição climática. Para este efeito devemos ainda considerar as componentes C17 a C19, 
na medida em que esta capacita a Administração Pública de modo a assegurar, num futuro próximo, 
um maior envolvimento dos cidadãos, que seja também mais expedito, menos oneroso e mais 
consequente.  

Importa ainda assegurar a complementaridade entre o PRR e o Plano de Ação para a Transformação 
Digital (PATD), aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 30/2020, de 21 abril, enquanto 
documento de referência, de cariz estratégico e de apoio à implementação de medidas que visam a 
transformação digital do Estado, das empresas e dos cidadãos em geral. 

A transição digital tem vindo a assumir crescente centralidade nas principais prioridades de 
desenvolvimento nacionais. O Programa do XXII Governo identifica a construção de uma sociedade 
digital como um dos quatro desafios estratégicos para o mandato. E nesse contexto, expressa 
claramente as prioridades a respeito desta matéria: a aceleração da digitalização da economia, a 
transformação digital do Estado, e a capacitação digital da população. 

Verifica-se, neste contexto, que entre a visão estratégica traduzida neste Plano e a dimensão da 
Transição Digital do PRR existe uma significativa complementaridade na criação das condições de 
enquadramento para implementar uma abordagem integrada de transformação digital que permita 
potenciar a melhoria dos serviços, da produtividade e da qualidade de vida.  

Tal como apresentado na figura seguinte, verifica-se uma grande correlação entre o pilar da 
capacitação e integração digital das pessoas, previsto no PATD, e as componentes do PRR que se 
centram na formação e capacitação, ou que incluem medidas de capacitação setorial (e.g. 
componentes C3, C4, C6, C10, C16, C19 e C20).  

No que respeita ao pilar do PATD da transformação digital do tecido empresarial, é de notar o 
contributo das componentes do PRR centradas no reforço da estrutura produtiva, designadamente, 
das componentes C4, C5, C7, C10, C11, C12 e C16. 

Finalmente, o objetivo da digitalização do Estado, assumido no terceiro pilar do PATD, tem óbvia 
aderência com as componentes que, no âmbito do PRR, assumem medidas com o mesmo objetivo – 
C1, C4, C17, a C20. 
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Figura 26. PRR e Plano de Ação para a Transição Digital – matriz relacional 
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digital
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C01 - Serviço Nacional de Saúde ●●

C02 - Habitação

C03 - Respostas sociais ●●●

C04 - Cultura ● ● ●● ●●
C05 - Capitalização e inovação 
empresarial ●●● ●●● ●●●

C06 - Qualificações e competências ●●● ●●●

C07 - Infraestruturas ●● ●

C08 - Florestas

C09 - Gestão hídrica

C10 - Mar ● ●● ●● ●●●

C11 - Descarbonização da indústria ●●

C12 - Bioeconomia sustentável ●●●

C13 - Eficiência energética em edifícios

C14 - Hidrogénio e renováveis ●●

C15 - Mobilidade sustentável

C16 - Empresas 4.0 ●●● ●●● ●●● ●●

C17 - Qualidade e sustentabilidade das 
finanças públicas

●●● ●●●

C18 - Justiça económica e ambiente de 
negócios

●●● ●●●

C19 - Administração Pública - 
Digitalização, interoperabilidade e 
cibersegurança

●●● ●●● ●●● ●●●

C20 - Escola digital ●●● ●●● ●●●

Legenda: ●●● contributo direto muito relevante; ●● contributo direto relevante; ● contributo indireto

TRANSIÇÃO 
DIGITAL

Plano de Ação para a Transição Digital 2030

Pilar 1 
Capacitação e inclusão digital das 
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Pilar 2 
Transformação digital do tecido empresarial

Pilar 3 
Digitalização do Estado

Componentes

RESILIÊNCIA

TRANSIÇÃO 
CLIMÁTICA
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3.3. Complementaridade do Financiamento 

O PRR assume-se como um instrumento de transformação estrutural de carácter determinante 
num processo de planeamento coerente e integrado mais lato com vista à recuperação do país 
e a lançar as bases da transformação para uma economia de futuro. Nesse sentido, em 
complemento com outros instrumentos de financiamento, nomeadamente o Acordo de 
Parceria 2021-2027, o PRR está alinhado com a visão e objetivos da Estratégia Portugal 2030 e 
concorre para a promoção da implementação das suas agendas temáticas.  

O exercício ilustrado na figura seguinte traduz a coerência global e as complementaridades entre 
o PRR e o Acordo de parceria 2021-2027, cuja programação está a ocorrer em paralelo. 

Figura 27. Estratégia PT2030 – PRR – Acordo de Parceria 2021-27 
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A mobilização de recursos de vários instrumentos de financiamento numa lógica de 
complementaridade, permite alavancar os seus efeitos, estando, em sede de programação e de 
implementação do PRR, consagrados os mecanismos que asseguram a inexistência de 
intervenções concorrentes ou sobrepostas, mitigando o risco de duplo financiamento. 

A preparação e programação do PRR foi, por conseguinte, realizada tomando em consideração 
o complemento potencial de outros instrumentos de financiamento. Enquadram-se neste 
âmbito, os fundos inscritos no Quadro Financeiro Plurianual 2021-2027, com especial destaque 
para os Fundos da Política de Coesão, no quadro do Acordo de Parceria 2021-27; as restantes 
iniciativas no quadro do Next Generation EU, incluindo a iniciativa React-EU e o reforço do Fundo 
Europeu de Solidariedade (FSUE); outros instrumentos e diferentes programas de financiamento 
europeus de gestão centralizada (como, por exemplo, o Horizonte Europa, o Connecting Europe 
Facility, o programa InvestEU e o Programa ERASMUS); bem como os exercícios orçamentais 
nacionais anuais e os investimentos privados estruturantes. 

Num âmbito mais vasto de complementaridade com os Fundos Europeus Estruturais e de 
Investimento no conjunto das respostas à crise, importa sublinhar a iniciativa React-EU, 
enquanto instrumento de reforço da Política da Coesão do período 2014-20 para acelerar a 
recuperação da crise. Esta iniciativa visa apoiar a sobrevivência da atividade económica, em 
particular com intervenções na manutenção e dinamização do emprego e no apoio à atividade 
empresarial, o reforço das respostas sociais e do investimento público para o ambiente e 
transição climática, lançando as bases para a recuperação económica numa perspetiva de longo 
prazo, que beneficiará da ação concertada dos diversos instrumentos europeus previstos para 
os próximos anos, e já mencionados, sobretudo, o Portugal 2030 e o Plano de Recuperação e 
Resiliência. 

 

 



 

90 

Parte 3 

Figura 28. Complementaridades do PRR com o Acordo de Parceria 2021-2027 e outras fontes de financiamento europeias 
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O exercício que se pretende ilustrar na figura seguinte traduz a coerência global e as 
complementaridades previstas – categorizadas em três tipologias – entre o PRR e o exercício de 
programação do Acordo de Parceria 2021-2027, processo não concluído e que está a ocorrer em 
simultâneo, e que – reitera-se – está devidamente alinhado com o quadro de referência dado 
pela Estratégia Portugal 2030. 

Figura 29. Complementaridades do PRR com o Acordo de Parceria 2021-2027, por tipologia 
de complementaridade 
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metro, não só não inviabiliza a operação do sistema, como não impede e/ou limita outros 
desenvolvimentos de outras fases previstas em datas posteriores, e mais relevante, não 
prejudica a lógica subjacente ao planeamento das intervenções. 

Por sua vez, a tipologia “calendários distintos”, enquadra casos onde a previsível necessidade 
de continuar a apoiar um processo de transformação se mantém para além do período de 
execução de um programa de financiamento. Trata-se de um raciocínio semelhante ao que é 
seguido quando, num processo de mudança de quadros financeiros plurianuais, se determina 
que uma dada iniciativa de política pública – pese embora os seus bons resultados – ainda não 
terá gerado todos os impactes pretendidos, e portanto, precisa de continuar a ser apoiada no 
ciclo de financiamento seguinte (sem prejuízo de eventuais ajustes decorrentes do processo de 
monitorização e avaliação das políticas públicas). Em concreto, no caso específico do PRR, esta 
tipologia de complementaridade aplica-se quando um mesmo instrumento de 
operacionalização, enquadrado numa mesma tipologia de intervenção, é mobilizado num 
instrumento de financiamento diferente em período subsequente, e, portanto, neste caso 
específico, entre o período de encerramento de execução do PRR e o Portugal 2030.  

Esta tipologia de complementaridade será particularmente relevante nos casos em que esteja 
em causa a resposta a desafios geracionais, e portanto, onde se prevê que algumas iniciativas 
de política pública careçam de serem apoiadas por outros instrumentos de financiamento que 
deem seguimento os processos transformativos desencadeados no PRR em período 
subsequente ao do termo de execução deste Plano. Indica-se, a título de exemplo, a 
componente C14 – Hidrogénio e renováveis, onde se deverão verificar necessidades futuras de 
consolidação dos processos de implementação iniciados no âmbito do PRR. 

Finalmente, a complementaridade “tipologias diferentes (pelo âmbito ou pelos promotores)” é 
aplicável quando o investimento previsto num dado instrumento de financiamento não cobre a 
totalidade das necessidades que fundamenta a necessidade de intervenção por via da política 
pública. Esta opção de segmentar diferentes tipologias de intervenção dentro de uma área de 
política pública decorre de opções estratégicas motivadas pelas características regulamentares 
associadas aos fundos em questão (e.g. prazo de execução, elegibilidades, etc.) e pela 
necessidade de garantir algum grau de diferenciação nas abordagens a utilizar nas diferentes 
fontes de financiamento em função de tipologias em concreto. Indicam-se, a este respeito, 
alguns casos exemplificativos. 

O caso dos investimentos em infraestruturas de transporte, onde algumas rodovias chave 
associadas a ligações transfronteiriças e a áreas de acolhimento empresarial se enquadram no 
PRR, mas onde, por seu turno, os investimentos em ferrovia estão ausentes do PRR, mas 
previstos no âmbito da Política de Coesão e do Connecting Europe Facility.  

Por outro lado, no domínio da promoção da adaptação às alterações climáticas, à prevenção de 
riscos e da resiliência a catástrofes, as intervenções no domínio do PRR estão centradas do 
domínio das florestas e dos incêndios florestais. Esse facto deverá motivar que sejam previstos 
os meios necessários para fazer face a outras vulnerabilidades conhecidas, e, entretanto, 
exacerbadas no contexto de potencial agravamento dos efeitos das alterações climáticas 
noutros instrumentos de financiamento, desde logo no âmbito da Política de Coesão.  
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No domínio da bioeconomia, o PRR prevê o apoio a três setores, sendo potencialmente elegível 
no Portugal 2030 o investimento no âmbito da bioeconomia noutros setores de atividade 
previstos nas estratégias de especialização inteligente.  

No domínio dos recursos hídricos, na região do Algarve, o PRR, prevê o apoio ao abastecimento 
de água, na ótica da eficiência (e.g. redução de perda de água, telemetria), e a utilização de 
novas fontes de água, nomeadamente através da reutilização de águas residuais para outros 
usos. Neste âmbito, foram identificadas, numa análise preliminar, necessidades de investimento 
para assegurar maior eficiência hídrica do setor urbano do Algarve (gestão de pressões, 
implementação de zonas de medição e controlo e reabilitação de infraestruturas e redes) que 
ascendem a cerca de 100 M€. Face ao avultado valor, será apenas possível concluir no âmbito 
do PRR cerca de 1/3 do valor desses projetos, dando prioridade aos mais críticos. No que se 
refere ao Portugal 2030, será potencialmente elegível o investimento noutras intervenções 
necessárias para reforçar a eficiência hídrica no setor urbano do Algarve em saneamento e no 
alargamento da rede de abastecimento. 

Outro exemplo, no domínio da educação e da sua digitalização, no PRR enquadram-se as redes 
e os equipamentos, sendo expectável o apoio ao ensino e às qualificações no Portugal 2030. 

No domínio da inovação, a atualização da Estratégia de Inovação Tecnológica e Empresarial 
2018-2030 prevista na reforma RE-r09, visa, entre outros objetivos, melhorar a 
complementaridade entre os instrumentos de financiamento disponíveis (a nível nacional e 
europeu) e incentivar possíveis sinergias - algo que só será possível com um maior grau de 
clarificação quanto à regulamentação e ao desenho do próximo QFP. Contudo, importa desde 
já sublinhar a diferente abordagem dada aos presentes instrumentos, nomeadamente ao nível 
da integração de todo o círculo virtuoso da inovação, designadamente ao nível da 
reindustrialização da economia portuguesa, algo que não tem sido prática nos programas 
operacionais. Acredita-se que o alinhamento de ambas as iniciativas com os domínios 
prioritários referidos nas estratégias de especialização inteligente nacional e regionais é uma 
mais-valia, pois permitirá garantir a coerência das políticas públicas que visam melhorar o grau 
de especialização da economia portuguesa. 

Sem esgotar os exemplos, de sublinhar que o PRR prevê o apoio à modernização administrativa 
e à transição digital da Administração Pública na componente C19. Todavia, essa componente 
do PRR está limitada à capacitação digital da Administração Pública Central, estando a transição 
digital da Administração Pública Local prevista no âmbito da Política de Coesão. 

Neste quadro de relevantes e diferentes tipos de complementaridade, a coordenação e a 
integração dos diversos instrumentos de financiamento, em particular entre o PRR e o Acordo 
de Parceria 2021-27, constituem um aspeto essencial para garantir a eficácia e eficiência na sua 
aplicação. Contribui para esse efeito, o facto de ambos os instrumentos preverem, no seu 
modelo de governação, níveis de coordenação política de carácter estratégico compostas por 
ministérios que assumem, nos dois instrumentos, responsabilidades de coordenação estratégica 
de âmbito temático similar. 

Os Ministros coordenadores responsáveis pelos domínios temáticos – Resiliência, Transição 
Digital, Transição Climática – integram o órgão de coordenação política estratégica do PRR, a 
Comissão Interministerial, presidida pelo Primeiro-Ministro. Estes Ministros assegurarão 
igualmente, a coordenação das mesmas áreas na governação do Acordo de Parceria 2021-27, 
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tal como indicado na figura seguinte, ficando garantidas as condições para uma articulação 
eficaz na aplicação dos dois principais instrumentos de financiamento europeus em Portugal.  

Ao nível da coordenação geral e da interlocução com a Comissão Europeia, a responsabilidade 
está atribuída ao Ministério do Planeamento, quer no PRR, quer na governação do Acordo de 
Parceria 2021-27, que para o efeito integrará a Comissão Interministerial do PRR, tutelando a 
estrutura de missão “Recuperar Portugal” e da Agência para o Desenvolvimento e Coesão, I.P.. 

Destaca-se, neste contexto, que é competência explícita da Comissão Interministerial assegurar 
a coerência da sua aplicação com as orientações estratégicas nacionais e europeias, bem como 
a articulação e o aprofundamento de sinergias com outras políticas públicas. Assinala-se ainda 
o papel da Agência para o Desenvolvimento e Coesão, I.P. que assume, em articulação com a 
Estrutura de Missão “Recuperar Portugal”, competências técnicas relacionadas com a 
articulação do Portugal 2030 com o PRR. Finalmente, dar nota que nos termos da Resolução do 
Conselho de Ministros n.º 97/2020, a Agência, I.P coadjuva tecnicamente a coordenação política 
e assume responsabilidades de coordenação técnica da programação do Portugal 2030. 

Figura 30 - Estruturas de coordenação do PRR e Acordo de Parceria 2021-27 

 

Adicionalmente, e no que respeita à complementaridade com a Garantia Jovem refira-se que 
sendo um dos objetivos da Garantia Jovem a fixação de quatro meses como prazo limite para 
que os jovens recebam uma oferta concreta e de qualidade, seja de formação profissional, de 
educação, estágio ou emprego, entende-se que os investimentos do PRR posicionam melhor o 
país na resposta ao desafio da intervenção precoce e da prevenção do desemprego nestes 
segmentos da população mais jovem e mais afastada dos sistemas. 

Considerando aquele que é o âmbito dos investimentos do PRR destacamos as seguintes 
medidas que concorrem diretamente para os objetivos subjacentes à Garantia Jovem: 

▪ As “Operações integradas em comunidades desfavorecidas nas Áreas 
Metropolitanas de Lisboa e do Porto” (previstas na componente C3), com uma 
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abordagem integrada de nível territorial de combate à exclusão, que releva quer para 
a sinalização de jovens NEET quer para a mitigação de fatores que exponenciem o 
risco de os jovens caírem na situação de desemprego e/ou de inatividade, quer para 
a resposta efetiva e alinhada com a abordagem do PNI-GJ mediante nomeadamente 
na sua componente imaterial de apoio à formação, qualificação e empregabilidade, 
destinada inclusive a jovens; 

▪ A “Modernização da oferta e dos estabelecimentos de ensino e da formação 
profissional” (componente C6), tem por objetivo ampliar, melhorar e diversificar a 
capacidade técnica e pedagógica dos espaços educativos e formativos, contribuindo 
para robustecer a qualidade da formação e da capacidade de respostas formativas 
do IEFP e das Escolas, impactando por sua vez o incremento das competências e 
qualificações dos jovens (e adultos), numa perspetiva de promoção da 
competitividade das empresas, potenciando, por esta via, a criação de emprego 
qualificado; 

▪ O “Compromisso de Emprego Sustentável”, medida de apoio à criação de emprego 
sem termo, com estímulo específico para a contratação de jovens até aos 35 anos de 
idade através da atribuição de uma majoração específica para a contratação de 
jovens. 

Os investimentos acima referidos são complementares às medidas financiadas pelo Fundo Social 
Europeu e pela Iniciativa Emprego Jovem, nomeadamente, no que se refere às modalidades de 
educação, formação profissional, estágios e apoios ao emprego, bem como às enquadradas na 
Iniciativa REACT-EU, designadamente as medidas previstas no ATIVAR.PT, que tenham como 
público-alvo os jovens. Por fim, referir que se encontra atualmente em desenvolvimento os 
normativos associados ao reforço do “Plano Nacional de Implementação de uma Garantia 
Jovem”, na sequência da Resolução do Parlamento Europeu que apoiou o reforço da Garantia 
para a Juventude (Resolução do Parlamento Europeu 2020/2764 RSP) tendo o Conselho da 
União Europeia adotado, a 30 de outubro de 2020, por unanimidade, uma recomendação 
relativa a "Uma ponte para o emprego – Reforçar a Garantia para a Juventude” (Recomendação 
do Conselho 2020/C372/01), que substitui a Recomendação do Conselho de 22 de abril de 2013 
(Recomendação do Conselho 2013/C 120/01). Assim, a conceção do reforço do PNI-GJ coincide 
temporalmente com a conceção do Plano de Recuperação e Resiliência, aspeto que contribuirá 
para o alinhamento programático de ambos os instrumentos. 
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3.4. Implementação 

A implementação do PRR vai implicar a tomada de medidas adequadas que assegurem a boa 
utilização dos fundos do Mecanismo de Recuperação e Resiliência, em cumprimento da 
legislação comunitária e nacional aplicável, em especial no que se refere à prevenção, deteção 
e correção de fraude, corrupção e conflito de interesses. 

Para além desse objetivo central, importa ter ainda ter em consideração que uma aplicação 
eficaz e eficiente dos recursos do Plano de Recuperação e Resiliência exige um modelo de 
governação bem definido, que garanta um elevado grau de coordenação entre os diversos 
atores e que tenha em consideração também outros princípios fundamentais como a 
simplificação, a transparência, a rapidez e fiabilidade nos processos de execução e de prestação 
de contas, a participação, a segregação de funções e a orientação para resultados. 

Procurando um relacionamento o mais estreito possível com os executores da política, com os 
quais serão contratualizados resultados físicos e financeiros baseados em marcos e metas, 
optou-se por um modelo de gestão centralizada e de execução descentralizada, que recorrerá a 
entidades intermediárias, quando necessário, com o objetivo de tornar o processo ágil, simples 
e ao mesmo tempo transparente e rigoroso. 

Assim, o modelo de governação instituído por Decreto-Lei aprovado em reunião do Conselho de 
Ministros de 18 de março e em fase de publicação, terá quatro níveis de coordenação: 

a) Nível estratégico de coordenação política, assegurado pela Comissão 
Interministerial do PRR, presidida pelo Primeiro-Ministro e integrada pelos 
membros do Governo responsáveis pelas áreas da economia e da transição digital, 
dos negócios estrangeiros, da presidência, das finanças, do planeamento e do 
ambiente e da ação climática; 

b) Nível de acompanhamento, assegurado pela Comissão Nacional de 
Acompanhamento, presidida por uma personalidade independente de reconhecido 
mérito, integrando representantes dos vários parceiros sociais e económicos e 
personalidades de relevo da sociedade civil; 

c) Nível de coordenação técnica e de monitorização, assegurado pela estrutura de 
missão “Recuperar Portugal”, pela Agência de Desenvolvimento e Coesão, I. P. 
(Agência, I. P.) e pelo Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações 
Internacionais do Ministério das Finanças (GPEARI); 

d) Nível de auditoria e controlo, assegurado por uma Comissão de Auditoria e 
Controlo (CAC), presidida pela Inspeção-Geral de Finanças (IGF) e que integra um 
representante da Agência, I.P. e uma personalidade com carreira de reconhecido 
mérito na área da auditoria e controlo, cooptada pelos restantes membros. 
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Figura 31. Níveis e Órgãos de Governação do PRR 

 

Comissão Interministerial 

Ao nível estratégico de coordenação política, a Comissão Interministerial do PRR, presidida pelo 
primeiro-ministro, integra ainda os membros do Governo responsáveis pelas áreas da economia 
e da transição digital, dos negócios estrangeiros, da presidência, das finanças, do planeamento, 
do ambiente e da ação climática. Esta Comissão terá como funções a gestão política estratégica 
do PRR, assegurando a coerência da sua aplicação com as orientações estratégicas nacionais e 
europeias e a articulação e o aprofundamento de sinergias com as outras políticas públicas, bem 
como a sua conformação com os recursos orçamentais nacionais estabelecidos nos 
instrumentos de programação orçamental, destacando-se as seguintes competências: 

a) Aprovar o PRR, bem como as suas alterações, a submeter à Comissão Europeia; 

b) Coordenar a política e a estratégia global do PRR; 

c) Aprovar as propostas de revisão dos investimentos e das reformas que integram o 
PRR; 

d) Apreciar e aprovar, após parecer da Comissão de Acompanhamento, os relatórios 
semestrais de monitorização apresentados pela estrutura de missão “Recuperar 
Portugal”; 

e) Apreciar e aprovar o relatório anual de progresso, após parecer da Comissão de 
Acompanhamento e apreciação da Assembleia da República. 

A Comissão Interministerial do PRR funciona em plenário cabendo, em particular, aos membros 
do Governo responsáveis pelas áreas da economia e da transição digital, da presidência, do 
ambiente e da ação climática, no âmbito das suas competências de coordenação, o 
acompanhamento dos investimentos e reformas do PRR, em articulação com os membros do 
Governo responsáveis pelas áreas dos negócios estrangeiros, das finanças e do planeamento. 
Isto é, cabe aos ministros coordenadores atrás referidos promover, orientar e acompanhar, em 
articulação com os ministros responsáveis pelas respetivas áreas governativas, a execução das 
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reformas e investimentos financiados pelo PRR, nos termos contratualizados com a Estrutura de 
Missão “Recuperar Portugal”. 

Comissão Nacional de Acompanhamento 

À Comissão Nacional de Acompanhamento, sede privilegiada para a parceria institucional, 
económica e social, cabe o acompanhamento da execução do PRR e dos seus resultados, 
promover a sua adequada divulgação junto dos cidadãos, empresas e outras organizações, bem 
como analisar eventuais questões que afetem o seu desempenho e propor recomendações. 

A Comissão Nacional de Acompanhamento, responsável pelo acompanhamento da 
implementação do PRR, tem por competências, designadamente: 

a) Acompanhar a execução do PRR, desenvolvendo as iniciativas que considere 
oportunas, designadamente na esfera territorial, envolvendo os atores regionais e 
locais; 

b) Acompanhar as medidas de informação, comunicação e de promoção de uma maior 
transparência, participando ativamente na definição dos modelos a utilizar; 

c) Acompanhar os progressos na implementação do PRR e propor recomendações de 
melhoria dos mecanismos de implementação; 

d) Emitir parecer sobre os relatórios semestrais ou anuais de monitorização 
apresentados pela estrutura de missão “Recuperar Portugal”, podendo efetuar 
recomendações; 

e) Analisar os relatórios de avaliação de resultados e de impacto do PRR. 

A Comissão Nacional de Acompanhamento é presidida por uma personalidade independente de 
reconhecido mérito, designada pelo Primeiro-Ministro, e integra os seguintes membros: 

a) Nove personalidades designadas pela Comissão Interministerial do PRR; 

b) Os membros não governamentais do Conselho de Concertação Territorial; 

c) O presidente do Conselho Económico e Social e os membros não governamentais da 
Comissão Permanente de Concertação Social; 

d) Um representante do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas; 

e) Um representante do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos; 

f) Um representante do Conselho Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação; 

g) Um representante do Conselho Nacional do Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável; 

h) Um representante da União das Misericórdias Portuguesas; 

i) Um representante da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade; 

j) Um representante da União das Mutualidades Portuguesas; 

k) Um representante da Confederação Cooperativa Portuguesa. 
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Comissão de Auditoria e Controlo (CAC) 

Conforme referido anteriormente, a CAC é presidida pela Inspeção-Geral de Finanças (IGF) e 
integra um representante da Agência, I.P. e uma personalidade com carreira de reconhecido 
mérito na área da auditoria e controlo, cooptada pelos restantes membros. A esta Comissão 
compete: 

a) Supervisionar o sistema de controlo interno da estrutura de missão “Recuperar 
Portugal”, garantindo que proporciona de forma eficiente e eficaz a verificação da 
realização física e financeira das intervenções, que previna e detete irregularidades e 
que permita a adoção das medidas corretivas oportunas e adequadas, assegurando 
medidas de prevenção da duplicação de ajudas e de risco de corrupção e de fraude; 

b) Emitir parecer prévio sobre os pedidos de desembolso dos financiamentos do PRR 
semestrais; 

c) Realizar auditorias ao funcionamento do sistema de gestão e controlo do PRR, 
apresentando recomendações dirigidas a mitigar e corrigir os desvios identificados 
nos procedimentos de controlo interno da estrutura de missão “Recuperar Portugal”. 

As atribuições da CAC serão desenvolvidas pelas entidades que a integram, em função das 
respetivas áreas de competência, e no respeito pelos princípios de bom governo e pelos 
princípios internacionais de auditoria, designadamente o princípio da segregação de funções e 
o princípio da independência organizacional, funcional, técnica e metodológica exigidos à IGF-
Autoridade de Auditoria, que exercerá em exclusivo as responsabilidades de auditoria do PRR. 

Assim, a CAC intervirá, em razão das funções cometidas aos organismos que a integram, pelo 
que o seu funcionamento bem como o exercício de cada uma das respetivas responsabilidades 
constará de regulamento interno, no respeito dos anteditos princípios da segregação de 
funções, da independência organizacional, funcional, técnica e metodológica. A intervenção da 
CAC incidirá sobre todo o território nacional, incluindo as Regiões Autónomas. 

Coordenação técnica e monitorização 

A coordenação técnica e a monitorização do PRR é garantida pela Estrutura de Missão 
“Recuperar Portugal”, criada pela Resolução de Conselho de Ministros aprovada em reunião do 
Conselho de Ministros de 18 de março e em fase de publicação, articulando com as seguintes 
entidades nos domínios referidos: 

a) Agência, I.P. em matéria de avaliação dos resultados do PRR, do mecanismo de 
informação e transparência (e.g. portal da transparência), sendo responsável 
diretamente pelas análises sistemáticas do duplo financiamento e pelos pagamentos 
aos beneficiários diretos ou intermediários do PRR.  

b) GPEARI assume funções de acompanhamento da implementação do PRR, ficando, 
dessa forma, especialmente habilitado por via da sua intervenção no Comité 
Económico e Financeiro e no Conselho de Assuntos Económicos e Financeiros 
(ECOFIN), onde terão lugar as interações formais sobre os PRR, bem como por via das 
suas atribuições no que se refere à avaliação dos impactos macroeconómicos das 
reformas e investimentos incluídos no Plano Nacional de Recuperação e Resiliência. 
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Estrutura de missão “Recuperar Portugal” 

Tendo como objetivo a coordenação global e estratégica dos fundos europeus e com base na Lei 
orgânica do XXII Governo Constitucional da República Portuguesa, a estrutura de missão 
“Recuperar Portugal” fica na dependência do Ministro do Planeamento. 

O diploma que consagra a “Recuperar Portugal” define os objetivos, a forma de designação dos 
corpos dirigentes, a composição e competências da equipa técnica e os termos da prestação de 
apoio logístico e administrativo. 

Esta estrutura, que terá uma vigência idêntica à do próprio PRR, tem como missão a promoção 
da gestão, acompanhamento e execução do Plano Nacional de Recuperação e Resiliência, de 
acordo com os objetivos e resultados definidos e com observância das regras constantes da 
legislação europeia e nacional aplicável, exercendo as competências acima descritas. 

A sua atuação, tal como definido na Resolução de Conselho de Ministros que a cria, tem como 
principais objetivos: 

a) Negociar e monitorizar a execução do PRR, assegurando o cumprimento da 
regulamentação comunitária do Instrumento de Recuperação e Resiliência e o 
cumprimento integral e atempado dos objetivos estratégicos e operacionais do PRR, 
assim como dos investimentos e reformas que compõem os diversos pilares do PRR; 

b) Acompanhar a execução das reformas e dos investimentos do PRR, assegurando a 
consecução dos seus objetivos estratégicos e promovendo a monitorização e a 
concretização dos objetivos operacionais através de marcos e de metas, 
contratualizando com os beneficiários as respetivas condições para a utilização dos 
financiamentos;  

c) Assegurar, em articulação com a Agência, I.P. e com o GPEARI, a interação e os 
contactos com a Comissão Europeia durante o período de execução do PRR; 

d) Preparar e submeter à Comissão Europeia os pedidos de desembolso dos 
financiamentos do PRR semestrais, recolhendo junto das entidades competentes as 
informações necessárias;  

e) Promover a avaliação dos resultados do PRR, articulando com a Agência, I.P., e com 
o GPEARI, na dimensão relativa aos aspetos macroeconómicos; 

f) Promover a divulgação das realizações e resultados do PRR, a nível nacional e 
europeu, e responder às necessidades de informação da Comissão Europeia, da 
Comissão Interministerial, da Comissão Nacional de Acompanhamento e da Comissão 
de Auditoria e Controlo, bem como de outras entidades relevantes, nomeadamente 
da Assembleia da República; 

g) Implementar um sistema de gestão e controlo interno, suportado em modelos 
adequados de monitorização e informação, que previna e detete irregularidades e 
permita a adoção das medidas corretivas oportunas e adequadas; 

h) Adotar medidas antifraude eficazes e proporcionadas, tendo em conta os riscos 
identificados; 

i) A prática de todos os atos necessários à prossecução da missão que lhe é conferida e 
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à concretização dos objetivos fixados, bem como o exercício das competências que 
lhe venham a ser delegadas. 

Compete-lhe ainda: 

a) Fornecer apoio técnico às equipas das áreas governativas coordenadoras e entidades 
executoras das reformas e investimentos do PRR, disponibilizando orientações 
técnicas que assegurem a sua execução mais eficaz e eficiente;  

b) Elaborar os relatórios anuais e semestrais, bem como os outros documentos e 
informações necessárias para dar cumprimento às obrigações de reporte à Comissão 
Europeia fixadas no Regulamento (UE) 2021/241; 

c) Responder às solicitações da Comissão Interministerial, da Comissão Nacional de 
Acompanhamento e da Comissão de Auditoria e Controlo. 

O funcionamento da “Recuperar Portugal” assenta numa estrutura de missão constituída por 
um número de elementos até 60, que exercerão em regime de exclusividade, dos quais um 
Presidente, um vice-presidente e quatro coordenadores de equipas de projeto, dos quais três 
com funções de monitorização da execução das três dimensões estruturantes do PRR 
(resiliência, transição climática e transição digital), e um correspondente à equipa segregada de 
controlo interno. 

A estrutura de missão disporá de um orçamento anual estimado de 10.900 mil euros entre 2021 
e 2026, financiado por recurso a fontes nacionais. 

A nomeação do Presidente e do Vice-Presidente ocorrerá logo após a publicação da Resolução 
do Conselho de Ministros de criação da estrutura de missão “Recuperar Portugal”, ao que se 
seguirá o recrutamento dos coordenadores e respetiva estrutura técnica. 

Relativamente à suficiência dos recursos humanos, tendo em conta o modelo de gestão e as 
especificidades do PRR, foram avaliadas as necessidades de recursos humanos tendo por 
referência as estruturas atuais das Autoridades de Gestão dos Programas dos Fundos da Coesão. 
Considerando que o PRR constituiu um Programa com enfoque no desempenho (verificação do 
cumprimento de marcos e metas contratualizados), ao invés da tradicional verificação financeira 
vigente nos Programas do PT2020, considera-se que os 60 elementos são adequados e 
suficientes para garantir o cumprimento das responsabilidades cometidas à Recuperar Portugal. 

Esta estrutura será, assim, dotada com recursos humanos suficientes e possuidores das 
valências, em termos de formação académica, designadamente nas áreas da gestão, da 
engenharia, do direito, bem como de experiência profissional na área dos fundos europeus, 
necessárias e adequadas para o desempenho das respetivas funções, nomeadamente no que se 
refere à verificação do cumprimento dos marcos e metas dos investimentos e reformas.  

Na primeira auditoria a realizar pela IGF ao funcionamento do sistema de gestão e controlo será 
avaliada a capacidade operacional da estrutura. 

Complementam as capacidades e recursos da Estrutura de Missão, as valências e funções a 
atribuir aos Beneficiários Intermediários que forem designados e as competências da Agência, 
I.P. e do GPEARI, designadamente em matéria de duplo financiamento, divulgação de 
informação, monitorização, avaliação e apoio nas interações com a Comissão Europeia. 
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A organização interna da estrutura assegurará o princípio da segregação de funções, 
nomeadamente no exercício das seguintes funções: coordenação global do PRR, 
acompanhamento da execução, controlo e preparação e emissão de pedidos de pagamento e 
respetivas declarações de gestão. 

No âmbito de cada coordenação temática será ainda assegurada uma adequada segregação de 
funções ao nível de cada investimento, designadamente entre os responsáveis pela 
contratualização dos investimentos e reformas e pelo acompanhamento do progresso. A 
coordenação responsável pelo controlo, preparação e emissão de pedidos de pagamento e 
respetivas declarações de gestão, e que integrará cerca de 25% dos recursos humanos da 
“Recuperar Portugal”, será segregada das demais coordenações. 

Figura 32. Estrutura de Missão “Recuperar Portugal” 

 

Tendo em vista a adoção de medidas adequadas para proteger os interesses financeiros da 
União e para assegurar que a utilização de fundos em relação a medidas apoiadas pelo PRR 
cumprem o direito da União e o direito nacional aplicáveis, em especial no que respeita à 
prevenção, deteção e correção de fraudes, corrupção e conflito de interesses, as coordenações 
temáticas serão, assim, operacionalmente, sem prejuízo do acima exposto, responsáveis por: 
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Figura 33. Principais competências das coordenações temáticas 
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O que implicará, nomeadamente: 
− Verificação da conformidade dos investimentos e reformas propostos com o PRR, 

designadamente ao nível do financiamento, cronograma, fiabilidade de marcos e 
metas, bem como com a legislação nacional e comunitária aplicável; 

− Análise dos riscos de fraude e corrupção; 
− Análise de conflito de interesses; 
− Análise do risco de duplo financiamento; 
− Recolha de dados dos destinatários finais (se aplicável); 
− Verificação dos procedimentos de contratação pública (se aplicável ao 

investimento ou se aplicável na fase de contratualização). 

Fá-lo-ão, designadamente, através de: 
− Verificações administrativas (e.g. análise documental); 
− Utilização da ferramenta de mitigação de risco de fraude; 
− Resultados das análises sistemáticas ao duplo financiamento desencadeadas pela 

Agência, IP. 
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O que implicará, nomeadamente: 
− A análise dos relatórios de progresso físicos e financeiros (validação da 

conformidade dos investimentos e reformas em curso com o contratualizado, 
evolução física e financeira, calendário, estado da arte e alcance de marcos e 
metas); 

− Verificação dos procedimentos de contratação pública e demais legislação nacional 
e comunitária (se aplicável ao investimento); 

− Supervisão e reperformance do trabalho desenvolvido pelos Beneficiários 
Intermediários; 

− Revalidação das dimensões de risco (fraude, conflito de interesses e duplo 
financiamento). 

Fá-lo-ão, designadamente, através de: 
− Verificações administrativas (e.g. análise documental); 
− Utilização da ferramenta de mitigação de risco de fraude; 
− Resultados das análises sistemáticas ao duplo financiamento desencadeadas pela 

Agência, IP. 

 

E a coordenação responsável pelo controlo, atuará horizontalmente, sendo responsável por: 

Figura 34. Principais competências da coordenação de controlo 
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O que implicará, nomeadamente: 
− Verificações no local, visando garantir a confirmação real do investimento, 

inclusive junto dos beneficiários finais; 
− Ações de controlo específicas; 
− Verificar a conformidade com as regras europeias de publicidade; 
− Validar as informações físicas e financeiras fornecidas pelos beneficiários; 
− Pedidos de pagamento à CE, incluindo a declaração de gestão e resumo 

das auditorias e controlos; 
− Verificação das dimensões de risco (fraude, conflito de interesses e duplo 

financiamento); 
− Auto-avaliação dos riscos de fraude e atualizações anuais; 
− Reporte de irregularidades; 
− Acompanhamento das auditorias externas. 
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Conflito de interesses 

De acordo com o art. 61 do Regulamento Financeiro5, existe um conflito de interesses quando o 
"exercício imparcial e objetivo das funções de um ator financeiro ou outra pessoa" envolvido na 
execução financeira "estiver comprometido por razões que envolvam família, vida emocional, 
afinidade política ou nacional, interesse económico ou qualquer outro interesse pessoal direto 
ou indireto". 

No desempenho de funções, os colaboradores da “Recuperar Portugal” devem garantir que não 
participam em processos de decisão nos quais estejam, direta ou indiretamente, envolvidas 
entidades com quem tenham colaborado ou que estejam (ou tenham estado) ligados por laços 
de parentesco ou outros. Os colaboradores da “Recuperar Portugal” não podem exercer 
qualquer atividade externa que interfira com as suas atribuições e funções que desempenham, 
evitando incorrer em qualquer situação de conflito de interesses, seus ou de terceiros, que por 
essa via prejudiquem ou venham a prejudicar a decisão e o rigor nas decisões administrativas e 
levar à presunção de existência de imparcialidade da sua atuação, no exercício das suas 
atividades.  

Neste âmbito, cada colaborador assinará uma declaração de ausência de conflito de interesses 
que será revista numa base anual ou sempre que se justificar. 

Os colaboradores da “Recuperar Portugal” perante uma situação suscetível de configurar um 
conflito de interesses, devem declarar-se impedidos, assumindo que devem participar tal facto 
ao seu superior hierárquico, nos termos do definido no Código de Ética e Conduta. 

Sempre que se justificar, a “Recuperar Portugal” poderá ser apoiada por peritos externos, 
garantindo o acompanhamento adequado dos trabalhos, bem como os princípios da segregação 
de funções, independência e salvaguarda da inexistência de conflito de interesses.  

O processo de aquisição de serviços técnicos especializados a prestar pelos referidos peritos será 
efetuado em estrito cumprimento da legislação vigente em matéria de contratação pública e 
aquando da contratualização dos serviços será, obrigatoriamente, exigida uma declaração de 
ausência de conflito de interesses e que salvaguarde a necessária independência. 

Outros controlos de mitigação de riscos 

Este nível de coordenação, de operacionalização e controlo, assegurará que a utilização dos 
fundos do PRR está em conformidade com a legislação nacional e comunitária em vigor. 

O sistema de gestão e controlo interno a implementar deverá, entre outras dimensões, permitir 
mitigar os riscos identificados na gestão do PRR, assegurar a proteção dos interesses financeiros 
da União Europeia e prevenir, detetar, reportar e corrigir as situações de fraude, corrupção e 
conflitos de interesses. 

A “Recuperar Portugal” garantirá ainda a adoção de procedimentos de controlo interno que 
permitam identificar e mitigar os riscos associados à duplicação de financiamentos com outros 
instrumentos e programas da União Europeia. 

 
5 Regulamento (EU, Euratom) nº 2018/1046, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 julho de 2018. 
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O sistema de gestão e controlo interno contemplará a verificação da realização física e da 
legalidade dos investimentos, bem como um sistema adequado de informação, 
acompanhamento e monitorização física e financeira dos projetos. 

Para tornar este modelo de governação mais eficiente, está também prevista a dinamização de 
atividades de capacitação das entidades com responsabilidades relevantes na gestão, controlo, 
monitorização e avaliação do PRR, com vista ao reforço da capacidade técnica e de gestão, com 
ações de formação sobre regulamentos, normativos e procedimentos, incluindo ações de 
divulgação e partilha de boas práticas e exercícios de benchmarking. 

Sistema de Informação 

Será desenvolvido um Sistema de Informação robusto que inclua toda a informação necessária 
de suporte à gestão, à monitorização, ao acompanhamento, à prestação de contas à Comissão 
Europeia, aos órgãos de governação e às atividades de avaliação, auditoria e controlo. O sistema 
integrará dados e indicadores que serão utilizados pela “Recuperar Portugal” para monitorizar 
e verificar se os marcos e metas estabelecidos no PRR para os investimentos e reformas são 
efetivamente cumpridos.  

A operacionalização deste Sistema de Informação e a interoperabilidade com os demais 
sistemas, incluindo o Sistema da Comissão, será assegurada até à realização da primeira 
avaliação do sistema de gestão e controlo a realizar pela IGF previamente à apresentação do 
primeiro (excluindo o pré-financiamento) pedido de pagamento à COM. 

Tendo por base a experiência já existente nesta matéria, este Sistema de Informação deverá 
garantir a desmaterialização de processos, de forma segura, e uma arquitetura que permita 
acompanhar todo o ciclo de vida dos investimentos e das reformas, incluindo informação sobre 
marcos e metas, bem como informação de suporte à monitorização da respetiva execução 
financeira. 

O sistema de informação assegurará a recolha, armazenamento e disponibilização da 
informação relacionada com os investimentos e reformas do PRR, incluindo os dados sobre os 
destinatários finais das medidas do plano, designadamente as categorias normalizadas de dados 
previstas no regulamento: 

i. Nome do destinatário final dos fundos; 

ii. Nome do contratante e do subcontratante, caso o destinatário final dos fundos seja 
uma entidade adjudicante nos termos do direito da União ou do direito nacional em 
matéria de contratação pública; 

iii. Nome(s) próprio(s), apelido(s) e data de nascimento do(s) beneficiário(s) efetivo(s) 
do destinatário final dos fundos ou do contratante, na aceção do n.º 6 do artigo 3º da 
Diretiva (UE) 2015/849 do Parlamento Europeu e do Conselho; 

iv. Lista de todas as medidas de execução de reformas e de projetos de investimento no 
âmbito do plano de recuperação e resiliência, com o montante total do financiamento 
público dessas medidas, indicando o montante dos fundos pagos ao abrigo do 
Mecanismo e de outros fundos da União. 
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De forma a mitigar a carga administrativa na recolha desta informação, serão criados 
mecanismos de interoperabilidade que garantam a recolha desta informação a partir de 
sistemas nacionais centralizados, rentabilizando ainda a existência em Portugal de um Balcão 
dos Fundos Europeus que já hoje desempenha esta função crucial de porta de entrada única e 
mecanismo centralizado de interoperabilidade com outros dados administrativos. Serão 
desenvolvidos os necessários enquadramentos legais que permitam agilizar e operacionalizar 
esta interoperabilidade, de modo a mitigar a carga administrativa sobre os promotores dos 
projetos.   

Este Balcão, desenvolvido pela Agência, evoluirá para a dar respostas às exigências acrescidas 
em matéria de recolha de informação e total transparência de informação e de combate à fraude 
no âmbito da aplicação dos fundos Europeus em Portugal.  

As informações recolhidas serão tratadas de acordo com o previsto na legislação aplicável, 
designadamente na Lei de Proteção de Dados. A “Recuperar Portugal” adotará procedimentos 
no sentido de assegurar a manutenção e segurança do sistema de informação, a integralidade e 
a confidencialidade dos dados, a autenticação do remetente e o armazenamento de dados e 
documentos. 

Os dados relativos aos beneficiários, a informação relacionada com os projetos, investimentos 
ou reformas, designadamente as condições contratualizadas, incluindo os resultados e 
respetivos marcos e metas com identificação da calendarização e das unidades de medida, bem 
como os resultados do controlos e auditorias, estarão disponíveis e serão colocados à disposição 
da Comissão, do OLAF, do TCE, da Procuradoria Europeia e do Tribunal de Contas nacional, bem 
como dos órgãos de investigação nacionais, mediante pedido.  

O acesso a esta informação será assegurado através da disponibilização de acessos de consulta 
ao sistema de informação da “Recuperar Portugal”. 

Uma vez que a Comissão fornecerá um sistema de informação e monitorização integrado e 
interoperável, que incluirá um instrumento de extração de dados e de avaliação de riscos 
(ARACHNE), que poderá ser utilizado para armazenar, aceder e analisar os dados pertinentes, 
será assegurada igualmente a adequada interoperabilidade entre o sistema de informação da 
“Recuperar Portugal” e o sistema da Comissão, facultando desta forma o acesso aos dados 
subjacentes para ajudar os controlos a nível nacional e a nível da UE. 

Desta forma, para além do SI a desenvolver pela “Recuperar Portugal”, o ARACHNE, ou outra 
ferramenta similar, será utilizado pela “Recuperar Portugal” e pela CAC. 

A “Recuperar Portugal” estabelecerá procedimentos destinados a assegurar que toda a 
informação relativa às operações financiadas, incluindo os dados financeiros e os dados sobre o 
desempenho, necessários para garantir uma pista de auditoria adequada, são conservados em 
conformidade, designadamente tendo em conta o disposto no art.º 132 do Regulamento 
Financeiro. Para este efeito, o Sistema de Informação acautelará o registo e o armazenamento 
de dados e documentação desde a contratualização até ao encerramento dos investimentos e 
reformas, incluindo informação sobre controlos e auditoria. 
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Mecanismo de informação e transparência 

O modelo de governação determina também a criação de um Mecanismo de informação e 
transparência, em que: 

a) É disponibilizada informação organizada, de forma acessível e amiga do utilizador, 
dos financiamentos atribuídos pelo PRR, possibilitando a consulta de informação 
individualizada sobre cada investimento financiado, bem como o seu tratamento por 
agregados de natureza diversa, designadamente, territorial, setorial ou temática, 
garantindo a consistência com informação relativa a projetos e execução registada 
nos sistemas de gestão orçamental; 

b) O mecanismo disponibiliza informação sobre os investimentos durante toda a fase da 
sua execução até ao seu encerramento no PRR. 

Está em desenvolvimento, para esse efeito, a criação de um Portal de Transparência que 
centralizará a informação sobre fundos europeus integrando todos os sistemas e regimes 
aplicados em Portugal e abrangendo, como uma das prioridades centrais, o Plano de 
Recuperação e Resiliência. 

No que ao PRR respeita, o mecanismo será disponibilizado pela Agência de Desenvolvimento e 
Coesão, I.P., em articulação com a “Recuperar Portugal”, a Agência para a Modernização 
Administrativa I. P. e a Direção Geral do Orçamento. 

O referido Portal identifica, em tempo real, as medidas e os projetos financiados ou 
cofinanciados por fundos europeus, categorizados por instrumento, por programa e por 
atividade económica e, relativamente a cada projeto: 

a) Os montantes afetos ao projeto e respetiva modalidade; 

b) Os seus custos orçamentais; 

c) O calendário de execução e grau de realização; 

d) Objetivos a atingir, de natureza financeira ou outra, devidamente quantificados e 
calendarizados, com grau de cumprimento; 

e) Os critérios de atribuição e o âmbito territorial; 

f) As entidades promotoras, incluindo o número de entidades, os seus detentores e 
beneficiários efetivos, parceiros e fornecedores; 

g) As entidades responsáveis pela seleção e atribuição dos apoios a cada projeto. 

O sistema disponibilizará, assim, informação sobre os investimentos durante toda a fase da sua 
execução até ao seu encerramento no PRR. Este mecanismo encontra-se já em desenvolvimento 
com informação do atual período de programação e permitirá aceder numa mesma plataforma 
à informação do PRR, bem como do atual Portugal 2020 e do futuro Portugal 2030. 

O sistema disponibilizará informação sobre os investimentos durante toda a fase da sua 
execução até ao seu encerramento no PRR. Este mecanismo encontra-se já em desenvolvimento 
com informação do atual período de programação e permitirá aceder numa mesma plataforma 
à informação do PRR, bem como do atual Portugal 2020 e do futuro Portugal 2030. 
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A “Recuperar Portugal” assegurará a publicitação, nesse Portal, dos investimentos e reformas 
contratualizados e evolução da sua implementação. 

Tipos de beneficiários do PRR 

Podem beneficiar dos financiamentos do PRR, duas categorias distintas de beneficiários: 

a) Beneficiários diretos – entidades responsáveis pela execução física e financeira das 
reformas e investimentos a financiar e que respondem diretamente pelos 
correspondentes marcos e metas estabelecidos no PRR; 

b) Beneficiários intermediários – entidades globalmente responsáveis pela execução das 
reformas e investimentos a financiar e pelos correspondentes marcos e metas 
estabelecidos no PRR, que selecionam entidades terceiras (beneficiários finais) que se 
responsabilizam pela execução dos investimentos e das metas com elas 
contratualizadas. 

Contratos de financiamento com beneficiários 

A execução do plano, reformas e investimentos, será contratualizada pela “Recuperar Portugal” 
com os beneficiários do financiamento do PRR, quer sejam beneficiários diretos ou 
intermediários. 

Os modelos de contratação serão diversos consoante a natureza dos beneficiários: 

a) No caso dos beneficiários diretos será adotado um modelo normal de contratos 
enunciando direitos e obrigações que vinculam as partes, com grande relevância para 
a observância dos marcos e das metas fixadas no PRR; 

b) No caso dos beneficiários intermediários será adotado um modelo mais complexo de 
direitos e obrigações, onde o beneficiário vincula-se junto da “Recuperar Portugal” 
com marcos e metas globais, obtidos a partir da consolidação de investimentos 
executados por beneficiários finais, com obrigação de manter os fluxos de informação 
sobre os mesmos; 

c) As reformas e investimentos promovidos pelas Regiões Autónomas dos Açores e da 
Madeira serão contratualizados pela “Recuperar Portugal” com as entidades que forem 
indicadas pelos respetivos Governos Regionais como beneficiários intermediários. 

A gestão e controlo da parte do Plano relativa às Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira 
é competência da Estrutura de Missão “Recuperar Portugal”, no respeito pela respetiva 
autonomia político/administrativa, bem como pelos princípios e critérios estabelecidos no 
modelo de governação do PRR e no Regulamento da União. 

Nos contratos irá constar a identificação da informação a reportar sobre marcos e metas, 
unidades de medida e respetiva calendarização, necessária à monitorização do cumprimento 
dos objetivos das reformas e investimentos, do planeamento financeiro da execução dos 
investimentos, bem como das restantes obrigações decorrentes do Regulamento que 
estabelece o Instrumento de Recuperação e Resiliência. 
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Adicionalmente, os contratos devem ainda acautelar a definição da calendarização de reporte, 
via sistema de informação, da execução física e financeira dos investimentos (relatórios de 
progresso), bem como a adoção de medidas antifraude. 

Aquando da celebração do contrato será recolhido um conjunto de informação com vista a 
assegurar o cumprimento das obrigações decorrentes, quer do Regulamento, quer da legislação 
nacional, que será alvo de análise pela “Recuperar Portugal” evidenciada em check-list 
apropriada. Toda a informação será armazenada no sistema de informação.  

A informação a prestar pelos beneficiários e pelos beneficiários intermediários será submetida 
por meios eletrónicos através do Balcão dos Fundos Europeus, garantindo facilidade de 
processos e rápida monitorização dos investimentos.  

O contrato disporá sobre as verificações a realizar com vista à mitigação do duplo financiamento, 
do risco de fraude e corrupção, bem como de conflito de interesses, salvaguardando a proteção 
dos interesses financeiros da União Europeia. Relativamente ao risco de duplo financiamento, 
serão tidas em conta as informações prestadas pelo beneficiário sobre outros investimentos 
financiados por outras fontes da União Europeia, bem como o resultado das análises 
sistemáticas realizadas pela Agência IP. de mitigação da existência de outras operações desse 
beneficiário financiadas pelo Portugal 2020 e Portugal 2030 que possam configurar duplo 
financiamento. 

No que respeita ao risco de fraude e de corrupção (ARACHNE ou outra similar), a “Recuperar 
Portugal” por recurso à ferramenta informática de mitigação de risco de fraude, efetuará as 
adequadas verificações suficientes para confirmar esta matéria. O processo de contratualização 
incluirá mecanismos para assegurar ausência de conflitos de interesses ao nível dos vários 
intervenientes, nomeadamente declarações de ausência de conflitos de interesse. 

Disposições relativas a Contratos de financiamento com beneficiários intermediários 

Os beneficiários intermediários reportam à estrutura de missão “Recuperar Portugal” a 
informação relativa aos beneficiários finais, sendo assegurados mecanismos de supervisão pela 
“Recuperar Portugal”. A supervisão a realizar pela “Recuperar Portugal” incidirá sobre as várias 
fases do ciclo de vida das operações e incluirá a análise regular dos resultados reportados e a re-
performance do trabalho efetuado com base numa amostra de beneficiários finais. A “Recuperar 
Portugal” assegurará que todas as verificações a realizar são documentadas.  

De referir que o PRR prevê investimentos ou reformas a implementar por beneficiários 
intermediários com elevada experiência na gestão dos fundos europeus. Alguns destes 
beneficiários exercem atualmente as funções de organismos Intermédios (v.g. IAPMEI – Instituto 
de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação, ANQEP – Agência Nacional para a 
Qualificação e o Ensino Profissional) ou de beneficiários responsáveis pela política pública (v.g. 
DGES – Direção Geral do Ensino Superior). No âmbito do processo de designação das 
autoridades dos Programas do período de programação 2014-2020, os sistemas de gestão e 
controlo destas entidades foram objeto de avaliação pela IGF que concluiu pela sua 
conformidade no que respeita ao controlo interno, à gestão do risco e às atividades de gestão e 
controlo e à monitorização, estabelecidos no Anexo XIII do Regulamento UE nº 1303/2013, o 
que fornece uma garantia adicional à “Recuperar Portugal”.   
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A intervenção dos beneficiários intermediários não configura uma delegação de competências 
da “Recuperar Portugal”. Nos contratos a celebrar com a Recuperar Portugal, os beneficiários 
intermediários comprometem-se, designadamente, a:  

a) Criar e manter as capacidades institucionais, técnicas e administrativas necessárias 
para exercer as funções de forma eficiente e profissional, até ao encerramento dos 
investimentos ou reformas; 

b) Adotar um sistema de controlo interno que previna, detete e corrija irregularidades, 
que internalize procedimentos de prevenção de conflitos de interesses, de fraude, de 
corrupção e do duplo financiamento, assegurando o princípio da boa gestão e 
salvaguardando os interesses financeiros da União;    

c) Adotar todas as disposições previstas na legislação nacional e comunitária aplicável, 
bem como a utilização de formulários, documentos, instruções, check-lists de análise 
e sistemas de registo criados pela “Recuperar Portugal”; 

d) Adotar todos os procedimentos de verificação e controlo junto dos beneficiários 
finais, de modo a assegurar o cumprimento das metas e marcos contratualizados; 

e) Apresentar à “Recuperar Portugal” os relatórios de progresso na calendarização que 
vier a ser estabelecida no contrato; 

f) Assegurar a transmissão, por via eletrónica, dos dados relativos aos beneficiários 
finais, bem como toda a informação relacionada com os projetos, investimentos ou 
reformas, designadamente as condições contratualizadas, incluindo os resultados e 
respetivos marcos e metas com identificação da calendarização e das unidades de 
medida; 

g) Colocar à disposição da “Recuperar Portugal” toda a documentação necessária à 
realização de ações de controlo até ao respetivo encerramento dos investimentos; 

h) Disponibilizar todas as evidências dos procedimentos que utilizou na análise, 
aprovação, contratualização, implementação, controlo, pagamento e recuperações. 

As minutas dos contratos a celebrar com os beneficiários diretos e com os beneficiários 
intermediários serão parte integrante do Manual de Procedimentos. 

A capacidade institucional, técnica e administrativa dos beneficiários intermediários será 
adicionalmente avaliada pela IGF no âmbito da primeira auditoria a realizar ao funcionamento 
dos sistemas de gestão e controlo do PRR. 

A identificação e a descrição dos sistemas de controlo interno dos beneficiários intermediários 
constituem um anexo deste documento. 

Pedidos de pagamento 

A “Recuperar Portugal” é responsável por preparar e apresentar à COM os Pedidos de 
Pagamento (incluindo pedidos de desembolso de uma parcela de empréstimo), o que ocorrerá 
duas vezes por ano. 
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Cada pedido de pagamento é acompanhado por: 

i. Uma declaração de gestão que comprove que os fundos foram utilizados para a 
finalidade prevista, que a informação apresentada com o pedido de pagamento está 
completa, é exata e fiável e que os sistemas de controlo aplicados fornecem as 
garantias necessárias de que os fundos foram geridos de acordo com todas as regras 
aplicáveis, em especial as regras relativas à prevenção de conflitos de interesses, de 
fraude, de corrupção e do duplo financiamento proveniente do mecanismo e de 
outros programas da União, de acordo com o princípio da boa gestão financeira, e  

ii. Um resumo das auditorias efetuadas, incluindo as vulnerabilidades identificadas e 
quaisquer medidas corretivas adotadas. 

A declaração de gestão e o resumo das auditorias serão elaborados de acordo com os modelos 
que constarão do Manual de Procedimentos da “Recuperar Portugal”. 

Tendo em conta que a Comissão avaliará se as metas e objetivos foram satisfatoriamente 
cumpridos e se todas as outras condições para o desembolso são cumpridas, incluindo que os 
marcos, metas e objetivos anteriormente cumpridos não sofreram alterações, a “Recuperar 
Portugal” desenvolverá procedimentos, previamente à emissão do pedido de pagamento e 
elaboração da declaração de gestão e do resumo das auditorias realizadas, de forma a assegurar 
e evidenciar que as informações são completas, exatas e verdadeiras.  

Desta forma, cada pedido de pagamento será acompanhado com as informações necessárias 
para permitir à Comissão avaliar o cumprimento das condições de desembolso, sendo 
assegurada a disponibilização de informação adicional que venha a ser solicitada pela Comissão. 

Para efeitos da apresentação dos pedidos de pagamento à COM, a “Recuperar Portugal” 
acautelará que: 

a) Os fundos foram utilizados para o fim previsto, tal como definido no PRR; 

b) As informações apresentadas sobre o desempenho são completas, exatas e fiáveis, 
demonstrando que os marcos e/ou metas em causa foram alcançados; 

c) Os sistemas de controlo implementados dão as garantias necessárias de que os fundos 
foram geridos em conformidade com as disposições do Acordo e, mais 
especificamente, que o princípio da boa gestão financeira é respeitado e que não houve 
violações em termos de fraude, corrupção ou conflito de interesses; 

d) As atividades implementadas para alcançar os marcos e objetivos no âmbito do 
Mecanismo de Recuperação e Resiliência, tal como declarado no pedido de pagamento 
ou no pedido de fundos, não são financiadas por qualquer outro programa ou 
instrumento da União; 

e) Os beneficiários e beneficiários intermediários realizaram as atividades em 
conformidade com as obrigações contratualizadas. 

Deste modo, previamente à emissão da declaração de gestão, serão observadas todas as 
informações existentes relativamente aos referidos requisitos. Caso não tenham sido reportadas 
deficiências, nomeadamente no que se relaciona com a duplicação de ajudas e com a mitigação 
de risco de fraude, considera-se que o sistema de gestão e controlo funciona de modo 
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adequado, sendo emitida a respetiva declaração de gestão, que será assinada pelo Presidente 
da “Recuperar Portugal”. 

Nesse âmbito, assumem particular relevância as verificações no local, bem como o resumo das 
auditorias realizadas, o acompanhamento das inerentes conclusões e recomendações, bem 
como a respetiva análise das fragilidades encontradas e das medidas corretivas adotadas ou 
planeadas. 

Será elaborada, para cada pedido de pagamento, uma síntese de todas as auditorias e/ou 
controlos realizados, tendo por objetivo obter uma visão global sobre os impactos das suas 
conclusões nos marcos e metas dos investimentos e reformas do PRR, bem como das medidas 
necessárias a implementar para mitigar áreas de risco, identificando as medidas corretivas a 
adotar. A síntese das auditorias incluirá também informação relativa ao montante das despesas 
cobertas e ao período temporal de cada auditoria e/ou controlo. 

Através da elaboração da síntese das auditorias, garante-se que todos os erros identificados 
com impacto na implementação do PRR, resultantes quer dos relatórios finais de auditoria 
elaborados pelas diferentes entidades de controlo/investigação nacionais e comunitárias, quer 
das verificações de gestão, foram adequadamente tratados. Além disso, assegura-se que todas 
as recomendações foram seguidas e implementadas e que foram adotadas as necessárias 
medidas relativas às deficiências e aos erros identificados. Para este efeito, a “Recuperar 
Portugal” assegurará que todos os relatórios de auditoria/controlo são registados no Sistema de 
Informação permitindo o seguimento das conclusões e recomendações emitidas. Com este 
procedimento será assegurado que eventuais questões que possam indiciar irregularidades 
graves, incluindo fraude, sejam ponderadas de imediato, acautelando a recuperação de 
eventuais pagamentos indevidos e notificação às entidades competentes, quando aplicável.  

A “Recuperar Portugal” garante que o seu Sistema de Informação contém toda a informação 
necessária, incluindo os dados sobre os beneficiários finais dos projetos ou investimentos 
necessários para atingir as metas/objetivos, para a apresentação de pedidos de pagamento à 
COM. 

Portugal garante que a declaração de gestão é única, abrangendo quer os investimentos e 
reformas do continente, quer das Regiões Autónomas.  

O parecer prévio sobre a conformidade dos pedidos de pagamento a submeter à COM, previsto 
no Decreto-Lei que aprova o modelo de governação do PRR, terá, necessariamente, por base as 
informações a prestar pela “Recuperar Portugal”, porquanto esta é, em primeira instância, 
responsável por garantir que o sistema de gestão e de controlo implementado oferece as 
garantias necessárias e suficientes. 

Este parecer tem como objetivo dar garantias adicionais sobre a efetiva implementação dos 
procedimentos de controlo interno instituídos, com especial enfoque na fiabilidade dos dados 
contantes dos sistemas de informação e que suportam o pedido de pagamento, incluindo ao 
nível da monitorização dos objetivos e indicadores acordados, bem como da confirmação dos 
mecanismos de salvaguarda da inexistência de conflitos de interesses e de duplicação de ajudas, 
incluindo procedimentos eficazes de combate à fraude. 

Quanto à forma como são organizados os fluxos financeiros recebidos da União Europeia a título 
de subvenções a fundo perdido, estes constituirão receita do Orçamento do Estado proveniente 
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de fundos europeus, devendo ser disponibilizados à ordem da Agência, I. P., em conta bancária 
específica criada na Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública, E.P.E. (IGCP, E.P.E.) 
para financiar projetos aprovados no PRR. 

Posteriormente, importa referir que cabe à Agência de Desenvolvimento e Coesão, I. P., 
mediante solicitação da estrutura de missão “Recuperar Portugal”, proceder aos pagamentos 
dos financiamentos a título de subvenções aos beneficiários diretos ou intermediários do PRR.  

A estrutura de missão “Recuperar Portugal” emite as ordens de pagamento em cumprimento 
dos contratos celebrados com os beneficiários. Os financiamentos do PRR recebidos da União 
Europeia que não sejam executados na totalidade nos projetos aprovados e concluídos são 
afetos a outros projetos em curso no PRR cuja conclusão e cumprimento das metas e milestones 
implique a necessidade de reforço da respetiva dotação.  

Compete ainda à Agência de Desenvolvimento e Coesão, I. P a recuperação dos montantes 
indevidamente pagos, acrescidos de juros de mora, quando aplicável, incluindo os relativos aos 
investimentos e reformas afetados de irregularidades graves, ou seja, fraude, corrupção e 
conflito de interesses. 

3.5. Envolvimento dos Parceiros 

O governo português estava a preparar uma estratégia para a década no sentido de estabelecer 
uma trajetória de médio-prazo para o desenvolvimento económico, social e ambiental do país, 
preconizando opções para ultrapassar o conjunto de bloqueios estruturais que se vinham 
colocando ao país. Em março de 2020, a pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2 veio tornar 
inevitável a revisitação dos trabalhos até então concluídos, com a necessidade de introdução de 
medidas mitigadoras de curto e médio prazo, visando a recuperação e a resiliência da economia 
e da sociedade. 

No que se refere à Estratégia 2030 importa referir que a mesma decorreu de um processo 
alargado de auscultação da sociedade portuguesa, iniciado no final de 2017, e que envolveu 
consultas junto dos parceiros económicos e sociais, da academia, da sociedade civil e dos 
agentes regionais, bem como a consulta de todos os partidos políticos com assento parlamentar 
ao longo da legislatura anterior. Importa referir que os pressupostos para a sua definição foram 
ainda objeto de um acordo estabelecido entre o XXI Governo Constitucional e o maior partido 
da oposição, o que potenciou um largo consenso político, social e económico sobre o rumo que 
o país deve trilhar com vista a mais crescimento, melhor emprego e maior igualdade no 
horizonte da próxima década.  

A necessidade de revisitar a estratégia delineada levou o governo a convidar uma personalidade 
de reconhecido mérito, com larga experiência empresarial internacional, o Professor António 
Costa Silva, para preparar um documento com a “Visão estratégica para o plano de recuperação 
económica de Portugal 2020-2030”. 

Esse documento foi apresentado em julho de 2020 e foi objeto de um amplo debate nacional, 
através de um participado processo de consulta pública com mais de 1.100 contributos, tendo 
merecido um vasto consenso no que respeita à globalidade das prioridades elencadas. 
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Beneficiando dos contributos recolhidos, constitui-se o referencial para a aplicação dos vários 
instrumentos de política a adotar no futuro próximo, dos quais se destacam o Quadro Financeiro 
Plurianual (Portugal 2030) e o Next Generation EU, instrumento europeu temporário - onde se 
inserem os Planos de Recuperação e Resiliência nacionais - concebido para impulsionar a 
recuperação económica e social, tendo presentes os danos causados pela pandemia COVID-19. 

Figura 35. Envolvimento dos Parceiros 

 

Com vista a consolidar esta reflexão estratégica, o Governo ouviu os diferentes Partidos com 
assento parlamentar, o Conselho Económico e Social – onde têm assento diferentes 
representantes da sociedade civil, entre os quais os parceiros sociais -, o Conselho de 
Coordenação Territorial, órgão de consulta do poder local, bem como Empresários de diferentes 
setores e Economistas das mais reconhecidas universidades portuguesas. Foi ainda realizado um 
debate parlamentar dedicado ao Plano de Recuperação e Resiliência. E nesta sequência foi 
entregue o draft do PRR em 15 de outubro à Comissão Europeia. 

Após a entrega desse draft do PRR, as autoridades nacionais conduziram, ao longo de quatro 
meses um diálogo estruturado e colaborativo com a Comissão Europeia, avançando na 
negociação e elaboração do PRR.  

A evolução dos trabalhos de programação do PRR teve como corolário a publicação de uma 
versão do PRR para consulta pública, disponibilizada a 15 de fevereiro, sendo que o processo 
de consulta pública decorreu até 1 de março de 2021. 

Em paralelo a esse processo de consulta pública, o Governo Português lançou uma agenda de 
consultas a diversos atores relevantes na sociedade portuguesa, de modo a garantir a 
auscultação mais vasta e abrangente de todos os setores da sociedade.  
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Nesse sentido, importa destacar as consultas feitas junto da: 

▪ Conselho Económico e Social;  

▪ Conselho de Concertação Territorial;  

▪ Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável; 

▪ Conselho Nacional da Economia Social; 

▪ Conselho Nacional de Saúde;  

▪ Conselho Consultivo da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género;  

▪ Conselho Coordenador do Ensino Superior; 

▪ Conselho Nacional de Educação e do Conselho de Escolas. 

Foi ainda realizado um ciclo de seminários de modo a envolver a sociedade civil, de forma ainda 
mais abrangente, sobre os diversos temas abrangidos pela programação do PRR, composto por 
onze sessões: 

▪ Seminário de debate sobre Florestas, com a participação do Ministro do Ambiente 
e da Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes; 

▪ Seminário de debate sobre Combate à Pobreza e Novas Respostas Sociais, com a 
participação da Ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, e da 
Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho; 

▪ Seminário de debate sobre SNS mais próximo e resiliente, com a participação da 
Ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, e da Ministra da 
Saúde, Marta Temido; 

▪ Seminário de debate sobre Habitação, com a participação da Ministra de Estado e 
da Presidência, Mariana Vieira da Silva, e do Ministro das Infraestruturas e 
Habitação, Pedro Nuno Santos; 

▪ Seminário de debate sobre Qualificações, com a participação da Ministra de 
Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, e da Ministra do Trabalho, 
Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho; 

▪ Seminário de debate sobre Transição Digital, com a participação do Ministro de 
Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira; 

▪ Seminário de debate sobre Recursos Hídricos, com a participação do Ministro do 
Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes; 

▪ Seminário de debate sobre Clima, Energia e Mobilidade, com a participação do 
Ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes; 

▪ Seminário de debate sobre Bioeconomia, com a participação do Ministro do 
Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes; 

▪ Seminário de debate sobre Infraestruturas, com a participação do Ministro das 
Infraestruturas e Habitação, Pedro Nuno Santos e da Ministra da Coesão 
Territorial, Ana Abrunhosa; 
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▪ Seminário de debate sobre Indústria e Inovação, com a participação do Ministro 
de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira. 

A consulta pública foi um processo muito publicitado e participado tendo gerado grande 
interesse dos media. Foram recebidos 1.700 contributos escritos de organizações de diversa 
natureza e de cidadãos individualmente.  

Figura 36. Contributos da Consulta Pública, por tipo de entidade 

 

Para além de aspetos transversais, os contributos recebidos abrangeram as 19 componentes do 
PRR, tendo incidido sobretudo na C7 (Infraestruturas), seguindo-se a C1 (Saúde), a C5 
(Capitalização e Inovação Empresarial) e a C15 (Mobilidade Sustentável). 

Figura 37. Contributos da Consulta Pública, pelas 19 Componentes do PRR 

 

A pandemia de COVID-19 e as medidas de distanciamento social adotadas para conter a crise 
sanitária implicaram uma queda significativa na atividade económica diferenciada em função da 
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especialização setorial. Assim o mais referenciado nos comentários da consulta pública foram 
os setores do Turismo nomeadamente o alojamento e restauração e Cultura, nomeadamente 
as atividades artísticas e recreativas. 

Foi também alvo de muitos comentários a necessidade de apoios diretos às empresas no sentido 
de retomarem a atividade económica e manterem os postos de trabalho.  

Os contributos recebidos evidenciam igualmente a ausência do Mar no Plano, facto sublinhado 
por cidadãos e entidades representativas do setor, que defendem a importância do recurso Mar 
para Portugal e a sua relevância para a ecologia do planeta, assim como a necessidade de 
potenciar o recurso nas suas múltiplas dimensões. 

Foram ainda recebidos contributos vários que afirmam a preocupação com o ambiente, com o 
crescimento sustentável e com a poluição marinha. Muitas solicitações de investimentos em 
rodovias que assegurem pequenas ligações, com maior enfoque nas zonas do interior do país. 

Relativamente à Saúde preocupação com a resiliência do Serviço Nacional de Saúde, com 
sugestões no sentido de ser assegurada uma melhor cobertura nacional e ainda com a 
importância da atividade física para Saúde, especialmente para os jovens e idosos e tendo 
presentes os efeitos negativos da inatividade física decorrente da pandemia. 

Estes contributos estarão disponíveis integralmente no portal do Governo, bem como um 
relatório que sistematiza a sua análise e identifica os ajustamentos integrados no PRR, 
decorrentes do processo de consulta pública. 

Tendo em consideração os contributos recebidos através do portal da consulta pública e ainda 
os debates realizados através dos webinars, o Governo ponderou e resolveu ajustar o Plano nos 
seguintes aspetos: 

a) Criar uma nova Componente direcionada para a Cultura que autonomizará os apoios do 
PRR orientados para este setor particularmente afetado pela pandemia, no sentido de 
promover a aceleração da digitalização do setor e a recuperação do património como 
catalisador da promoção do turismo e de valorização do território e da identidade 
nacional; 

b) Criar uma nova Componente direcionada para a Economia do Mar que autonomizará os 
apoios do PRR orientados para este recurso, contendo diversas iniciativas destinadas a 
fortalecer a clusterização das atividades em torno do potencial de desenvolvimento da 
economia marítima e pescas, seja ao nível da investigação e inovação, formação 
profissional, transição verde e digital e segurança; 

c) Incluir na Componente C1- Saúde investimento destinado à promoção da atividade física 
e desportiva como fator da vida saudável e de melhor saúde para a população em todos 
os escalões etários. 

Estas alterações foram apresentadas a todos os partidos da Assembleia da República em 
reuniões bilaterais ocorridas a 13 e 14 de abril. 

Muitos dos outros aspetos referenciados na consulta pública, embora pertinentes, não são 
compagináveis com o objeto e elegibilidades do Mecanismo de Recuperação e Resiliência, sendo 
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na maioria respondidos por medidas de emergência apoiadas por outras fontes de 
financiamento, de forma particular por fundos nacionais. 

O envolvimento dos parceiros sociais e da sociedade civil é assumido, durante a execução do 
PRR, pela Comissão de Acompanhamento (conforme descrito no ponto 3.4), mas também pelo 
funcionamento regular dos outros órgãos de soberania, nomeadamente da Assembleia da 
República e do Comité Económico e Social. No caso do Parlamento português existem comissões 
permanentes, que são comissões especializadas em razão da matéria, que têm jurisdição 
permanente, no princípio em cada legislatura. Uma dessas comissões é a Comissão Permanente 
de Economia, Inovação, Obras Públicas e Inovação. No âmbito desta Comissão é solicitada a 
presença do Ministro do Planeamento, no mínimo 4 vezes por ano, para uma audição que versa 
sobre as matérias da sua área de governação, nomeadamente o PRR e o Quadro Financeiro 
Plurianual 2021/ 2027. Este modelo é idêntico nas Assembleias Legislativas das Regiões 
Autónomas. Recentemente foi alargado o âmbito das competências da Comissão Eventual para 
o acompanhamento da aplicação das medidas de resposta à pandemia da doença COVID-19 e 
do processo de recuperação económica e social, que vai incluir a fiscalização da execução do 
PRR. 

O acompanhamento da implementação do PRR será acessível a todos os cidadãos através do 
Portal de Transparência que centralizará a informação sobre fundos europeus, integrando todos 
os sistemas e regimes aplicados em Portugal e abrangendo, como uma das prioridades centrais, 
o Plano de Recuperação e Resiliência publicitando todas as reformas e investimentos 
contratualizados e a evolução da sua implementação.  

3.6. Controlo e Auditoria 

3.6.1. Controlo 

A “Recuperar Portugal” no âmbito da gestão e controlo do PRR adotará as medidas adequadas 
para proteger os interesses financeiros da União e para assegurar que a utilização de fundos em 
relação a medidas apoiadas pelo PRR cumprem o direito da União e o direito nacional aplicáveis, 
em especial no que respeita à prevenção, deteção e correção de fraudes, corrupção e conflito 
de interesses. À semelhança do que existe para os demais fundos europeus, será criado um 
sistema de controlo interno eficiente e eficaz, que proporcione a verificação da realização física 
e financeira dos investimentos, contribua para prevenir, detetar e reportar situações de 
irregularidades e fraude, bem como a adoção das medidas corretivas necessárias, assegurando 
a prevenção da duplicação de ajudas, os riscos de conflito de interesses, corrupção e fraude. 
Incluirá ainda mecanismo de recuperação de montantes indevidamente pagos ou utilizados de 
forma incorreta. 

A supervisão do sistema de controlo interno implementado pela estrutura de missão “Recuperar 
Portugal”, prevista no artigo 7º do Decreto-Lei que aprova o modelo de governação do PRR visa 
confirmar que o mesmo proporciona, de forma eficiente e eficaz, a verificação da realização 
física e financeira das intervenções, que previne e deteta irregularidades e que permite a adoção 
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das medidas corretivas oportunas e adequadas, assegurando medidas de prevenção da 
duplicação de ajudas e de risco de corrupção e de fraude. 

Com o objetivo de definir o conjunto de metodologias, procedimentos e instrumentos de 
trabalho que devem ser utilizados pela equipa da “Recuperar Portugal” no exercício das suas 
funções será elaborado um Manual de Procedimentos, que deverá estar finalizado em momento 
compatível com a execução da primeira auditoria ao sistema de controlo interno do PRR, a 
realizar pela IGF.  

As metodologias e procedimentos estabelecidos no Manual têm por base a legislação 
comunitária e nacional aplicável, os documentos de boas práticas produzidos pela COM, e o 
conjunto de procedimentos e instrumentos que foram sendo adotados ao longo dos períodos 
de programação dos FEEI, numa perspetiva de boas práticas e ajustado às regras específicas 
aplicáveis do PRR, designadamente no que se refere ao financiamento baseado no desempenho, 
decorrente do cumprimento satisfatório dos marcos e metas contratualizados. 

Estes procedimentos e instrumentos de trabalho permitirão, quer aos dirigentes, quer aos 
técnicos da “Recuperar Portugal”, efetuar verificações e validações rigorosas, garantindo a 
qualidade e regularidade dos investimentos declarados à COM. 

A “Recuperar Portugal”, ou os beneficiários intermediários responsáveis pela implementação 
física e financeira dos investimentos inscritos no PRR cuja execução é assegurada por entidades 
terceiras, assegura que o seu sistema de gestão e controlo integra verificações de gestão 
adequadas que garantam que a legislação nacional e comunitária aplicável será cumprida 
durante a implementação de todas as medidas financiadas ao abrigo do PRR e que os 
investimentos e reformas não estão afetados por situações de irregularidades. 

As verificações serão baseadas na avaliação de risco e proporcionais face aos riscos identificados 
e incluirão verificações que devem ser efetuadas o mais tardar antes da elaboração dos pedidos 
de pagamento que serão formalizados à COM. 

As verificações incidirão sobretudo sobre os procedimentos de controlo interno estabelecidos, 
designadamente a confirmação dos marcos e metas reportados, bem como do cumprimento 
dos normativos nacionais e comunitários aplicáveis, em particular nas seguintes temáticas: 
contratação pública, ambiente, auxílios de estado, igualdade e não discriminação, conflitos de 
interesse, sendo para esse efeito utilizadas, com as necessárias adaptações, as metodologias e 
instrumentos de trabalho, designadamente manuais e check lists, vigentes no atual período de 
programação, bem como em sede de auditoria. Os resultados dessas verificações serão 
evidenciados em sistema de informação, garantindo assim uma adequada pista de auditoria. 

De forma a garantir que os investimentos reportados não foram objeto de financiamento por 
outros Fundos da União, acautelando, assim, procedimentos de prevenção e mitigação do risco 
de duplo financiamento, serão realizadas verificações pela “Recuperar Portugal”, suportadas nas 
análises sistemáticas, asseguradas pela Agência, IP. relativamente aos financiamentos atribuídos 
pelos fundos Europeus do Portugal 2020 e do Portugal 2030, e de informação a prestar pelos 
beneficiários (v.g. identificação dos investimentos financiados por outros fundos da União, 
registos contabilísticos dos financiamentos recebidos e a receber). 

A Agência, I.P. assume um papel centralizador na gestão da informação sobre os financiamentos 
comunitários atribuídos, designadamente através da gestão dos dados recolhidos via Balcão dos 
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Fundos Europeus, que incluirá os financiamentos do PT2020, do PT2030 bem como do PRR. Esta 
centralização viabilizará a análise cruzada de dados mitigando, assim, se os financiamentos 
atribuídos no âmbito do PRR constituem uma duplicação face a outros financiamentos, 
designadamente confirmando que os mesmos investimentos/ reformas financiados pelo PRR 
não estão a ser alvo de financiamento por outras fontes comunitárias. 

As análises sistemáticas por parte da Agência, I.P. serão realizadas com uma periodicidade 
semestral e terão por base o cruzamento da informação registada no Balcão dos Fundos 
Europeus relativa aos investimentos e reformas do PRR com os apoios concedidos no âmbito do 
Portugal 2020 e do Portugal 2030. 

Com a aprovação do PRR, que permite identificar os beneficiários e respetivos investimentos e 
reformas que o integram, será desencadeada, pela Agência IP., a primeira análise sistemática de 
cruzamento de informação (ex ante), com o objetivo de mitigar o risco de duplo financiamento. 

Este cruzamento de informação tem por objetivo identificar todos os beneficiários do PRR que 
têm outros projetos apoiados por outras fontes de financiamento, sendo avaliado, entre outros 
aspetos, o objeto desses financiamentos e o período temporal de execução. Em função dos 
riscos que venham a ser identificados serão transmitidas à “Recuperar Portugal” as operações 
que deverão ser objeto de acompanhamento e de análise detalhada junto dos beneficiários. 

Os resultados da análise sistemática serão disponibilizados pela Agência IP. à “Recuperar 
Portugal” através de meios eletrónicos, sendo igualmente acessíveis para efeitos de auditoria. 

A “Recuperar Portugal” garantirá nos seus procedimentos que os resultados da análise são 
ponderados, quer em sede de contratualização e acompanhamento do progresso, quer nas 
verificações no local. 

A mobilização de recursos de vários instrumentos de financiamento numa lógica de 
complementaridade, permite alavancar os seus efeitos, sendo assegurada a inexistência de 
intervenções concorrentes ou sobrepostas. Além disso, as complementaridades que decorrem 
dos aspetos práticos, formais e regulamentares que são intrínsecos a cada fonte de 
financiamento (e.g. as diferentes elegibilidades ou os diferentes prazos de execução exigidos), 
mitigam o risco de duplo financiamento. 

Assim, nas situações em que os investimentos previstos no PRR exigem um financiamento por 
outras fontes comunitárias, o beneficiário assegurará que os investimentos são distintos e 
autónomos, sendo claramente identificáveis no que respeita aos seus objetivos físicos e 
financeiros e as respetivas fontes de financiamento. 

No que respeita à verificação da legalidade e regularidade dos investimentos, à fiabilidade dos 
dados e à conformidade dos marcos e metas reportados e que os investimentos não integram 
situações de irregularidades serão efetuadas verificações no local, a fim de confirmar, em 
particular, a realidade da operação, o fornecimento dos produtos/ bens em conformidade com 
os termos e as condições do contrato, o progresso físico e financeiro da operação e o respeito 
pelas regras comunitárias em matéria de publicidade. Estas verificações, a realizar sob a 
responsabilidade da “Recuperar Portugal”, incidirão sobre uma amostra de projetos da 
responsabilidade dos beneficiários diretos e dos beneficiários intermediários. A metodologia a 
utilizar para determinar o número de projetos a verificar no local será suportada em critérios de 
risco, podendo esta ser complementada com uma amostra aleatória.  
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Adicionalmente, a “Recuperar Portugal” poderá estabelecer planos de controlos específicos que 
visarão obter uma garantia adicional sobre se os investimentos estão a ser realizados de acordo 
com as regras aplicáveis, em especial relativamente à prevenção, deteção e correção da fraude, 
corrupção e conflito de interesses, bem como à não existência de duplo financiamento.  

Por sua vez, os beneficiários intermediários realizarão ações de verificação no local junto dos 
beneficiários finais, utilizando, para este efeito, as mesmas metodologias e instrumentos de 
trabalho que a “Recuperar Portugal”, quer para as verificações, quer para a seleção dos projetos 
a verificar.  

As verificações no local serão efetuadas por recursos internos afetos à equipa de controlo da 
“Recuperar Portugal”. Apenas em situações excecionais poderá justificar-se o recurso a 
auditores externos. Neste caso, a “Recuperar Portugal” assegurará a ausência de conflito de 
interesses e efetuará o seu acompanhamento de forma a garantir a qualidade do trabalho a 
apresentar. A seleção e respetiva contratualização de auditores externos será efetuada por 
recurso a procedimentos de contratação pública. 

Para cada ação de verificação no local será subscrita, tanto pelos recursos internos, como 
externos, uma declaração de inexistência de incompatibilidades e impedimentos face às 
entidades a controlar, de forma a mitigar e prevenir eventuais situações de conflitos de 
interesses. 

O resultado de todas estas verificações (incluindo toda a informação pertinente), bem como o 
respetivo sumário, a par da sua integração no sistema de informação, serão divulgados no Portal 
da Transparência, na pasta de cada um dos investimentos e reformas.  

A informação divulgada no Portal da Transparência integrará o âmbito das auditorias dirigidas a 
avaliar o efetivo funcionamento dos sistemas de controlo interno estabelecidos, a realizar pela 
IGF - Autoridade de Auditoria.  

Nas situações em que se verifique a contratualização com beneficiários intermediários, a 
“Recuperar Portugal” desencadeará procedimentos de supervisão relativamente aos processos 
de seleção, contratualização, execução física e financeira a realizar aos beneficiários finais, 
sendo acautelada a adequada segregação de funções. Nas ações de supervisão serão utilizadas 
check list específicas para o efeito, que integram o Manual de Procedimentos, sendo os 
resultados dessas ações armazenados no sistema de informação.   

Estas verificações incidirão, nomeadamente, sobre os procedimentos de avaliação, seleção e 
aprovação dos projetos. Incidirão, igualmente, sobre as verificações de gestão (administrativas 
e no local) confirmando se as mesmas asseguram a verificação dos marcos e metas reportados, 
bem como o cumprimento dos normativos nacionais e comunitários aplicáveis.  

As ações de supervisão têm como objetivo confirmar que os procedimentos realizados pelos 
beneficiários intermediários são suficientes para prevenir, detetar e reportar situações de 
irregularidades e fraude e que permitam a adoção das medidas corretivas necessárias, 
assegurando a prevenção da duplicação de ajudas, bem como do risco de conflito de interesses, 
corrupção e de fraude. 

Em função da tipologia dos investimentos e da sua complexidade técnica, pode justificar-se o 
recurso a peritos externos no âmbito das verificações de gestão, garantindo, no entanto, a 



 

122 

Parte 3 

supervisão adequada dos trabalhos, bem como os princípios da segregação de funções, 
independência e salvaguarda da inexistência de conflito de interesses mediante a adoção de 
declaração para o efeito. 

Sempre que em resultado dos controlos realizados resultar a constatação de uma irregularidade 
grave ou suspeita de fraude, estas serão comunicadas à COM através da Declaração de Gestão 
que acompanhará os Pedidos de Pagamento. Adicionalmente, será transmitida informação ao 
Organismo Europeu de Luta Antifraude (OLAF) das suspeitas ou alegações de atividades ilegais 
que afetem os interesses financeiros da UE, e, se aplicável, a participação dos factos ao 
Ministério Público e outras entidades competentes. 

A estratégia antifraude da “Recuperar Portugal” visa, de forma genérica, a adoção de medidas 
antifraude eficazes e proporcionais, tendo em conta os riscos de fraude identificados no âmbito 
da sua atividade, as quais serão adotadas por todos os intervenientes da “Recuperar Portugal”, 
incluindo os beneficiários intermediários. 

No domínio da prevenção do risco de fraude, a “Recuperar Portugal” está focalizada em 
determinar os fatores chave que aumentam ou diminuem a probabilidade de ocorrência de 
fraude. Os mecanismos de prevenção visam, assim, reduzir a possibilidade de ocorrência de 
fraude, tendo por base um sistema de gestão e controlo robusto, associado a uma avaliação de 
risco de fraude proactiva, estruturada e orientada, bem como a existência de uma política de 
formação e sensibilização que se pretende abrangente no sentido da promoção de uma forte 
cultura de ética. 

Considera a “Recuperar Portugal” que a deteção da fraude será mais eficaz se todos os 
colaboradores estiverem conscientes dos indícios de fraude relativos a cada área de atividade 
dos programas, se existir uma política de recursos humanos e de formação adequadas se for 
implementado um mecanismo bem estruturado no que respeita ao sistema de gestão de 
denúncias. 

No que respeita à formação, esta será assegurada a todos os colaboradores da “Recuperar 
Portugal” e envolverá entidades com experiência demonstrada nesta matéria como é o caso do 
Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), do Conselho de Prevenção da 
Corrupção (CPC) e da Inspeção-Geral de Finanças (IGF).  

Quanto às denúncias, para além de ser criada uma caixa de correio eletrónico específica para 
esse efeito, todas as demais denúncias recebidas por qualquer meio serão alvo de tratamento 
adequado, tal como abaixo referido.   

Nesse alinhamento, a “Recuperar Portugal” garante a adoção de medidas eficazes e 
proporcionadas para a correção de casos de fraude ou de suspeita de fraude, definindo 
procedimentos para o seguimento de qualquer caso de suspeita dessas situações, com vista à 
recuperação de fundos comunitários aplicados de forma fraudulenta. Verificando-se a 
ocorrência de fraude, apesar de todas as medidas preventivas existentes, a reação da 
“Recuperar Portugal” será célere e apropriada para evitar mais danos ou para reduzir tanto 
quanto possível os danos já causados. 

No domínio da correção e reporte, a “Recuperar Portugal” dispõe de mecanismos para reportar 
as situações de suspeita de fraude e outras irregularidades. Estes processos são acompanhados 
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de procedimentos rigorosos de comunicação das irregularidades e de situações de suspeitas de 
fraude para as entidades competentes.  

Depois de uma determinada investigação de suspeita de fraude ter sido concluída pelas 
autoridades competentes, será efetuada uma análise dos processos, procedimentos ou 
controlos ligados à fraude potencial ou real. Esta análise será objetiva e autocrítica e deverá 
conduzir a conclusões claras acerca das deficiências detetadas e dos ensinamentos retirados, 
com ações claras, pessoas responsáveis e prazos.  

A cooperação total com as autoridades de investigação, as autoridades competentes pela 
aplicação da lei ou as autoridades judiciais será garantida, nomeadamente através da 
conservação de ficheiros sobre casos de suspeita de fraude. 

Os investimentos e reformas que venham a ser afetados de irregularidades graves, ou seja 
fraude, corrupção e conflito de interesses, serão imediata e integralmente retirados do 
financiamento pelo PRR e justificarão a rescisão dos contratos celebrados, bem como 
recuperados os pagamentos indevidamente pagos ou utilizados de forma incorreta.   

Os procedimentos e circuitos relativos às recuperações constarão do Manual de Procedimentos 
da “Recuperar Portugal”. 

O sistema de gestão e controlo integrará, por si só, um conjunto de controlos rigorosos e 
abrangentes, suscetíveis de dissuadir a ocorrência de situações fraudulentas, prevenir e 
identificar indícios de fraude, bem como corrigir e reportar, às entidades competentes, as 
situações detetadas. Neste quadro, a estratégia antifraude não configura nem origina um nível 
suplementar de controlo, mas garante que o risco de fraude se encontra adequadamente 
acautelado. 

Com esta estratégia, a “Recuperar Portugal” pretende promover uma cultura antifraude com 
base no princípio da “tolerância zero” no que respeita a práticas fraudulentas e na aplicação dos 
princípios de cultura ética por parte de todos os dirigentes e colaboradores. 

De forma sintética, identificam-se seguidamente as medidas e instrumentos a desenvolver pela 
“Recuperar Portugal”, os quais estarão finalizados em momento compatível com a execução da 
primeira auditoria ao sistema de controlo interno do PRR, a realizar pela IGF: 

▪ Código de Ética e de Conduta  

O Código de Ética e de Conduta da “Recuperar Portugal” constituirá uma ferramenta 
na qual se inscrevem os princípios e normas de comportamento que pautam a 
atuação da Recuperar Portugal e dos seus colaboradores, quer no âmbito da 
prossecução da sua missão, quer no exercício das atividades que lhe servem de 
suporte, a que os colaboradores se encontram sujeitos e que devem assumir como 
intrinsecamente seus, refletindo-os na relação profissional que estabelecem entre si 
e com terceiros. Em particular, o Código de Ética e Conduta inclui informação e 
procedimentos sobre normas de condutas, designadamente no que se refere a 
conflitos de interesse, sigilo profissional e tratamento de informação privilegiada, 
acumulação de atividades e deteção e comunicação de corrupção e/ou fraude. 

▪ Declaração de Política Anti-Fraude 
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Através da Declaração de Política Anti-Fraude, a “Recuperar Portugal” formaliza e 
exprime, a nível interno e externo, a sua posição oficial no que concerne à fraude e 
à corrupção. Compromete-se, assim, a manter elevados padrões jurídicos, éticos e 
morais, e a respeitar os princípios da integridade, objetividade e honestidade. Será 
alvo de adequada publicitação, nomeadamente no site do PRR.  

▪ Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas 

O Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (PGRCIC) visa, no 
fundamental, prevenir riscos de corrupção na aprovação e execução do programa, 
identificando como principais medidas: 

✓ A avaliação dos riscos de corrupção;  
✓ A identificação de situações potenciadoras de riscos de corrupção e/ou de 

infrações conexas;  
✓ O elencar de medidas preventivas e corretivas que minimizem a 

probabilidade de ocorrência do risco;  
✓ A definição da metodologia de adoção e monitorização das medidas 

elencadas; 
✓ A identificação dos respetivos responsáveis. 

O Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas identifica as principais 
áreas de risco de fraude e corrupção, que estão relacionadas com as diversas fases 
dos investimentos, desde a contratualização até ao seu encerramento. 

O PGRCIC constitui, assim, um instrumento de gestão fundamental, dado que a sua 
implementação e acompanhamento permitem reforçar e consolidar os 
procedimentos e mecanismos de prevenção e deteção da fraude e corrupção.  

De anotar que as conclusões da avaliação do risco constantes do Plano são 
contempladas no processo de contratualização das operações e nas verificações de 
gestão, bem como na atividade de controlo interno, para que as áreas de maior risco 
se encontrem devidamente acauteladas. 

▪ Declaração de Inexistência de Impedimentos e Incompatibilidades a subscrever por 
todos os membros da estrutura “Recuperar Portugal” e demais intervenientes na 
gestão do PRR; 

O objetivo da declaração é salvaguardar que não se verifiquem situações em que 
possa haver prejuízo para o interesse público ou desvios na imparcialidade e isenção 
que deve sempre ser observada no tratamento dos assuntos públicos, 
nomeadamente quando não se verifica exclusividade das funções desempenhadas. 

▪ Manual de gestão do risco, que inclui informação sobre a metodologia de avaliação 
de risco de fraude e de reporte das situações de fraude às instâncias adequadas;  

No Manual de gestão do risco incluindo o risco de fraude está plasmada a 
metodologia aplicada pela Recuperar Portugal na gestão e avaliação do risco de 
fraude e outras irregularidades.  
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Os conceitos e linhas estratégicas identificados são os seguintes: 

✓ Definição de irregularidade, fraude e corrupção; 
✓ Orientações sobre os requisitos mínimos para medidas antifraude eficazes e 

proporcionais: política antifraude; prevenção; deteção, correção e reporte; 
✓ Autoavaliação do risco de fraude; inclui o instrumento de avaliação do risco, 

composição e competências da equipa de autoavaliação, frequência da 
autoavaliação, atribuição de responsabilidades e a ferramenta de avaliação 
do risco de fraude.  

▪ Tratamento de denúncias 

As denúncias recebidas na “Recuperar Portugal” são alvo de um registo sistemático 
e adequado e sujeitas a uma análise sumária do seu conteúdo. 

Quando o objeto da denúncia estiver relacionado com operações devidamente 
identificadas será efetuada a averiguação dos factos denunciados recorrendo a 
solicitação e/ou recolha de elementos, com o propósito de comprovar da veracidade 
ou não dos factos denunciados. Caso tenham cabimento, propõe-se o devido 
tratamento em sede de verificações no local. 

Quando da análise realizada resultar a constatação de uma irregularidade ou 
suspeita de fraude, serão adotados os procedimentos acima expostos. 

Para a autoavaliação do risco de fraude, com as necessárias adaptações, será utilizado o 
documento da Comissão Europeia “Guidance for Member States and Programme Authorities on 
fraud risk assessment and effective and proportionate anti-fraud measures (EGESIF_14-0021-00, 
de 16/06/2014)”, disponibilizado aos Estados-membro no âmbito dos FEEI, que constitui uma 
ferramenta de avaliação de risco, que está estruturada em suporte Excel e que integra o Manual 
de gestão do risco incluindo risco de fraude. 

Será igualmente utilizada uma ferramenta informática de mitigação de risco de fraude 
(ARACHNE ou outra similar). 

O risco de fraude será avaliado 6 meses após aprovação do PRR e será alvo de atualização anual. 
Os resultados da avaliação do risco de fraude serão ponderados nas atividades desenvolvidas 
pela “Recuperar Portugal”, designadamente nas verificações da gestão e na preparação dos 
pedidos de pagamento à COM. 

3.6.2. Auditoria 

A Inspeção-Geral de Finanças (IGF), enquanto Autoridade de Auditoria em Portugal, por força 
dos princípios consagrados nas normas internacionais de auditoria, a que se encontra vinculada, 
designadamente o princípio da segregação de funções e o princípio da independência 
organizacional, funcional, técnica e metodológica, realizará exclusivamente as auditorias ao 
funcionamento do sistema de controlo interno do PRR, apresentando recomendações dirigidas 
a mitigar e corrigir os desvios identificados na execução dos procedimentos previstos. 
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A IGF, enquanto serviço do Ministério das Finanças integrado na administração direta do Estado, 
que funciona na dependência do Ministro de Estado e das Finanças, tem por missão assegurar 
o controlo estratégico da administração financeira do Estado, compreendendo o controlo da 
legalidade e a auditoria financeira e de gestão, bem como a avaliação de serviços e organismos, 
atividades e programas, e também a de prestar apoio técnico especializado àquele Ministério. 

A sua intervenção abrange todas as entidades do setor público administrativo e empresarial, 
bem como dos setores privado e cooperativo, neste caso, quando sejam sujeitos de relações 
financeiras ou tributárias com o Estado ou com a União Europeia ou quando se mostre 
indispensável ao controlo indireto de quaisquer entidades abrangidas pela sua ação. 

Figura38. Organigrama das áreas de missão da IGF 

 

Conforme resulta do diagrama anterior, a IGF – Autoridade de Auditoria está integrada no 
Ministério das Finanças e fazem parte da sua estrutura um órgão consultivo - Conselho de 
Inspeção (CI) - e sete centros de competências.  

As responsabilidades da Autoridade de Auditoria no domínio dos fundos europeus estão 
cometidas ao Centro de Competências do Controlo Financeiro Comunitário. Apesar deste centro 
de competências integrar auditores com experiência no domínio da auditoria aos sistemas de 
informação, sempre que necessário recorrer-se-á, de forma complementar, à área especializada 
– Controlo de tecnologias e sistemas de informação. 

Como antes referido, a Inspeção-Geral de Finanças é a Autoridade de Auditoria única, em 
Portugal, para todos os Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI) para o período de 
programação 2014-2020.  

A IGF tem ainda desempenhado, desde a adesão, as responsabilidades de Autoridade de 
Auditoria para todos os demais fundos europeus, sendo, por isso mesmo, uma organização com 
profunda experiência na auditoria de fundos europeus, cujas competências técnicas têm vindo 
a ser expressamente reconhecidas por entidades externas. 

A IGF – Autoridade de Auditoria, como antes se referiu, funciona sob direção do Ministro de 
Estado e das Finanças. Deste modo, na execução da sua missão e atribuições, não tem qualquer 
intervenção ou decisão quanto à gestão ou supervisão do PRR, não tendo, igualmente, 
envolvimento, por qualquer meio, na execução das correspondentes ações. Para respeitar este 
requisito, como antes se explicitou, a IGF assegurará, exclusivamente, a realização de ações de 
auditoria sobre os sistemas de controlo interno do PRR, não tendo qualquer intervenção em 
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qualquer outro domínio, designadamente da gestão, pagamentos, supervisão ou monitorização 
do PRR. 

Assim, está assegurada a independência organizacional e funcional da IGF - Autoridade de 
Auditoria em relação à “Recuperar Portugal”, porquanto essas entidades pertencem a 
organismos diferentes e autónomos, que funcionam sob tutela e supervisão de diferentes 
Ministérios. 

Neste contexto cumpre referir que a IGF – Autoridade de Auditoria instituiu um Código de Ética 
e Normas de Conduta a observar pelos seus auditores, o qual integra, entre outras, a 
obrigatoriedade de observância do princípio da independência em todas as ações realizadas sob 
a sua responsabilidade. Complementarmente, foi estabelecido um procedimento de subscrição, 
por todos os intervenientes em cada auditoria, de uma declaração de inexistência de 
incompatibilidades e impedimentos face às entidades auditadas, em ordem a mitigar e prevenir 
eventuais situações de conflitos de interesses. 

Em consequência, encontra-se igualmente assegurada a independência funcional, não apenas 
da IGF - Autoridade de Auditoria, mas também dos auditores que concretizam as 
responsabilidades que lhe estão cometidas. 

O exercício das ações de auditoria será assegurado, preferencialmente, por recursos próprios, 
salvo necessidades específicas que suscitem o recurso a auditores ou peritos externos. 

Nesta matéria, importa salientar que a IGF - Autoridade de Auditoria está organizada segundo 
uma estrutura matricial, sendo os auditores afetos às ações em função da estratégia e do plano 
anual de auditoria, portanto, de composição variável. 

Consequentemente, e na medida do necessário, recorre-se a auditores com formação 
específica, que também integram os quadros de pessoal da IGF – Autoridade de Auditoria. Estão 
em causa, nomeadamente, valências de auditoria a sistemas de informação, dispondo estes de 
certificados CISA (Certified Information Systems Auditors). 

Complementarmente, importa referir que já foi iniciado um processo de reforço da capacitação 
institucional da IGF – Autoridade de Auditoria. 

Assim, quer por via de uma eventual afetação interna, quer por recurso a auditores ou peritos 
externos contratados, serão assegurados os recursos necessários para a execução das 
responsabilidades de auditoria cometidas à IGF. 

A IGF - Autoridade de Auditoria tem vindo a prosseguir, ao longo dos diferentes períodos de 
programação, uma abordagem baseada no risco, razão pela qual esta temática, assumindo 
elevada relevância, não é substancialmente inovadora. De facto, o foco central na identificação 
das ações a realizar e respetiva priorização, bem como na avaliação da segurança proporcionada 
pelo trabalho realizado é a análise de risco, uma vez que para reduzir o risco de auditoria a um 
nível aceitavelmente baixo, o auditor deve determinar a extensão adequada das auditorias a 
realizar, bem como conceber e executar procedimentos de auditoria adicionais para responder 
ao risco avaliado, o que significa identificar áreas a sujeitar a exame horizontal e/ou executar 
verificações no âmbito das amostras complementares. 

Com efeito, tendo como referências as normas internacionais de auditoria e a abordagem Risk 
based internal auditing, preconizada nas normas emanadas do Institute of Internal Auditors, a 
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IGF prossegue uma metodologia de avaliação de risco, consubstanciada num instrumento 
prático, que visa potenciar uma maior consolidação, homogeneidade, coerência e rigor técnico 
na identificação das áreas de risco significativo e, assim, na determinação das ações necessárias 
à sua mitigação. 

A avaliação de risco a efetuar, tendo em vista a respetiva mensuração, agrupará fatores de risco 
inerente e áreas de risco de controlo significativas, estas últimas em resultado da conjugação do 
conhecimento obtido, não apenas nos demais fundos, como também como também das 
conclusões das auditorias de anteriores períodos de programação. Estes fatores serão, 
naturalmente, conjugados com a apreciação da informação, legal ou outra, respeitante ao PRR, 
bem como da ponderação dos requisitos constantes das orientações emanadas da Comissão. 

Com efeito, os fatores de risco inerente a avaliar ponderarão, entre outras, a caracterização da 
gestão, a complexidade dos apoios e a natureza dos beneficiários. 

As áreas de risco de controlo terão por referência os requisitos do Regulamento do PRR, 
nomeadamente os previstos no respetivo anexo 5. 

A metodologia de avaliação de cada uma das áreas de risco identificadas prevê a quantificação 
da probabilidade e do impacto da respetiva ocorrência. Essa quantificação será efetuada 
mediante aplicação da métrica constante do quadro seguinte: 

Figura 39. Quantificação do risco 

Probabilidade Impacto Classificação 

Quase certa Material 5 

Alta Alta 4 

Média Médio 3 

Baixa Baixo 2 

Rara Nulo 1 

Do produto desses dois indicadores resulta a quantificação do risco bruto, e consequentemente 
a quantificação, por controlo/temática, da avaliação de risco bruto global.  

Consequentemente, a metodologia estabelecida prevê a quantificação do nível de risco residual, 
sendo esta o resultado da ponderação da existência de medidas mitigadoras e da avaliação que 
fizermos do seu efetivo funcionamento e impacto.  

Em resultado da aplicação da metodologia exposta, todas as áreas de risco identificadas são 
quantificadas em quatro categorias de risco, resultantes de uma grelha de avaliação elaborada 
tendo por base os referenciais do COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission). 

Em face dessa categorização são estabelecidas as prioridades no que respeita às ações a 
desenvolver para resposta ao risco identificado. 

Em suma, a aplicação da metodologia de avaliação do risco envolve as seguintes fases: 

a) Identificação das áreas de risco significativo e estabelecimento da metodologia de 
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quantificação; 

b) Quantificação das áreas de risco e identificação das prioridades de auditoria; e, 

c) Execução das ações de mitigação e revisão da avaliação de risco, quer no que respeita à 
respetiva quantificação, quer no que se relaciona com as áreas de risco significativo 
identificadas.  

A especificidade do PRR determina que a IGF reforce a sua intervenção no domínio da aferição 
da efetiva implementação dos procedimentos de controlo interno instituídos, com especial 
enfoque na fiabilidade dos dados contantes dos sistemas de informação, incluindo ao nível da 
monitorização dos objetivos e indicadores acordados, bem como da confirmação dos 
mecanismos de salvaguarda da inexistência de conflitos de interesses e de duplicação de ajudas, 
incluindo procedimentos eficazes de combate à fraude.  

As metodologias a adotar no âmbito do PRR são, no essencial, coerentes com as adotadas ao 
nível das ações incidentes sobre os sistemas de gestão e controlo associados aos demais fundos 
comunitários. 

Na sequência do referido anteriormente, as auditorias a realizar no âmbito do PRR, em 
complementaridade com as ações a desenvolver relativamente aos demais instrumentos de 
financiamento comunitário, incidirão sobre a avaliação da efetiva implementação dos 
procedimentos de controlo interno instituídos nas temáticas relevantes.  

Em coerência com o anteriormente descrito, o âmbito e periodicidade das auditorias aos 
sistemas, que incidirão sobre todo o Continente e Regiões Autónomas, dependerá dos 
resultados da avaliação regular de risco, a qual inclui, como antes salientado, a ponderação do 
histórico de todas as auditorias anteriormente realizadas sobre as entidades com 
responsabilidades de gestão e controlo do PRR. Em todo o caso, a primeira auditoria ao 
funcionamento do sistema de controlo interno do PRR, será realizada antes do primeiro pedido 
de pagamento. Esta auditoria incluirá a realização de testes de percurso, por forma a assegurar 
um adequado conhecimento dos procedimentos de controlo interno adotados no âmbito da 
gestão e controlo do PRR. 

Sem embargo da primeira avaliação global da efetiva implementação dos procedimentos de 
controlo interno instituídos, serão efetuadas auditorias aos sistemas de âmbito específico tendo 
em vista mitigar o impacto de eventuais áreas de risco significativas identificadas. As 
metodologias a adotar serão definidas em função do objetivo e âmbito específico de cada ação. 
Sem prejuízo de ainda não ter sido concluída a primeira avaliação de risco, por força de ainda se 
encontrar em desenvolvimento o sistema de controlo interno, antevemos que as temáticas dos 
sistemas de informação, sua fiabilidade e segurança, bem como da contratação pública, poderão 
vir a ser objeto de uma auditoria transversal específica a realizar durante o período de execução 
do PRR. 

A Inspeção-Geral de Finanças, com o objetivo de assegurar o correto funcionamento do sistema 
de gestão e de controlo do PRR, realizará auditorias que visam avaliar se os procedimentos de 
controlo descritos são efetivamente acautelados e funcionam de forma eficaz ao longo de todo 
o período de execução do PRR. No âmbito destas auditorias poderão ser efetuados testes de 
controlo sobre uma amostra de projetos ou ações, por forma a confirmar a efetiva execução dos 
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procedimentos de controlo interno da “Recuperar Portugal”, bem como para avaliar a 
capacidade institucional, técnica e administrativa dos beneficiários intermediários para a 
execução das funções que lhe serão cometidas.   

Na definição daquela amostra serão considerados os requisitos definidos nas normas 
internacionais de auditoria, bem como no ponto 7.9. – “Sampling technique applicable to system 
audits, da Guidance on sampling methods for audit authorities, Programming periods 2007-2013 
and 2014-2020”. Em detalhe, com base no juízo e experiência profissionais, e ponderando o 
nível de execução, a amostra em causa será definida com base em critérios de 
representatividade e risco em função da natureza específica de cada projeto ou ação. 

Como antes referido, aquelas auditorias serão predominantemente realizadas por recursos 
próprios da Autoridade de Auditoria.  

Não obstante, caso venha a revelar-se necessário, esta tarefa poderá ser atribuída a auditores 
externos, assegurando a Autoridade de Auditoria a conformidade do trabalho com as normas 
de auditoria internacionalmente aceites e com o quadro regulamentar aplicável. 

A IGF assegurará a conformidade do trabalho de auditoria com as normas internacionalmente 
aceites. Neste âmbito, tendo por suporte “Referenciais e normas de auditoria da Inspeção-Geral 
de Finanças”, serão consideradas as normas emanadas do IFAC e da INTOSAI, na execução das 
auditorias. 

Importa referir que os investimentos e reformas do PRR estarão sujeitos às avaliações e 
auditorias dos organismos de inspeção sectorial dos Ministérios responsáveis pela respetiva 
implementação, nomeadamente no que respeita à regularidade das despesas públicas. As 
recomendações que vierem a ser emanadas por estes organismos serão tidas em conta na 
implementação do PRR. 

Ao Tribunal de Contas português, enquanto órgão de soberania e entidade suprema de controlo 
financeiro, compete fiscalizar, no âmbito nacional, a aplicação dos recursos financeiros oriundos 
da União Europeia, de acordo com o direito aplicável, podendo atuar em cooperação com os 
órgãos comunitários competentes. De acordo com a lei aplicável e com os seus planos 
plurianuais e anuais de fiscalização, esta instituição procede à auditoria externa do sistema de 
aplicação dos fundos, tanto na perspetiva da respetiva regularidade como na da sua boa 
governação e gestão. Para este efeito, é garantido o total acesso do Tribunal ao sistema de 
informação e aos dados e informação relativos aos programas, sua execução, resultados e 
respetivos beneficiários, a inclusão dos resultados das suas auditorias no sistema de informação 
e a implementação das recomendações emitidas. O Tribunal de Contas tem ainda um papel, 
definido pela lei, no controlo dos contratos públicos (prévio, concomitante ou sucessivo, 
consoante os casos) e no apuramento e sancionamento das infrações financeiras detetadas 
durante a execução dos programas. A tipologia das infrações financeiras inclui, designadamente, 
eventuais desvios de dinheiros ou valores públicos, pagamentos indevidos, violação de normas 
legais ou regulamentares (tanto nacionais como europeias), nomeadamente na autorização e 
pagamento de despesas, na gestão e controlo e na contratação pública, utilização de fundos em 
finalidade diversa da prevista e falta injustificada de prestação de contas. 
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3.7. Comunicação 

Afetada por uma crise ainda em desenvolvimento, com origem numa pandemia de rápida 
propagação, a União Europeia preparou e adotou, em tempo recorde, um mecanismo inédito e 
extraordinário dotado dos meios financeiros necessários para travar e recuperar da recessão 
económica que a atinge. Os instrumentos adotados, de larga escala, permitirão aos Estados-
Membros não só enfrentar os problemas trazidos, ou acentuados, pela crise pandémica, mas 
também os bloqueios estruturais que ainda atingem grande parte dos seus territórios. 

O programa “NextGenerationEU” assume-se assim, não apenas como um estímulo de natureza 
financeira capaz de alavancar a recuperação económica ao nível da União Europeia, mas 
comporta, igualmente, um novo impulso ao projeto europeu, reforçando os laços de 
solidariedade entre Estados Membros, constituindo-se, neste contexto, como fator de união 
entre povos, tendo a Recuperação e a Resiliência como denominadores comuns.  

Enquanto Estado-Membro, Portugal encara o potencial de comunicação do Plano de 
Recuperação e Resiliência em linha com a sua importância e com o seu carácter transformador 
e mobilizador dos agentes económicos, sociais e políticos em torno da sua implementação – 
reconhecendo o papel relevante da Comissão Europeia na sua construção. Por outro lado, 
Portugal pretende associar ao PRR a implementação reforçada de mecanismos que assegurem 
a transparência e a monitorização da aplicação dos fundos, necessidade especialmente 
acentuada pela exigência de execução rápida que caracteriza o contexto de implementação 
deste instrumento. 

A concretização dos objetivos comunicacionais do Plano de Recuperação e Resiliência será 
competência da Estrutura de Missão “Recuperar Portugal”, nos termos das suas competências 
em matéria de divulgação das realizações e resultados do PRR e de prática de todos os atos 
necessários à prossecução da missão que lhe é conferida e à concretização dos objetivos fixados. 

Será, por conseguinte, responsabilidade da Estrutura de Missão ”Recuperar Portugal” a 
dinamização de uma estratégia de comunicação que deverá estar alicerçada num plano de 
comunicação e num manual de identidade visual, ambos elementos a produzir. Estes dois 
elementos são fundamentais na criação da marca e no desenvolvimento da sua imagem, 
possibilitando assim a geração de índices de notoriedade relevantes e um reconhecimento 
público compaginável com a importância do instrumento em causa.  

As indicações aqui expressas em matéria de comunicação constituem as bases indicativas de 
orientação estratégica para a elaboração desse plano de comunicação, e devem ser 
consideradas como compromissos não exaustivos relativamente às ações a concretizar. 

Em matéria de orçamento, prevê-se a alocação de 200 mil euros do orçamento anual da 
Estrutura de Missão “Recuperar Portugal” para a concretização das ações de comunicação. 

Visão 

A visão e os objetivos de comunicação do PRR estão alinhados com a visão do Plano de 
Recuperação Resiliência, assumida pelo Governo português desde a primeira hora: “Recuperar 
Portugal, construindo o futuro”. Neste sentido, esta visão contribui para a dimensão europeia 
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deste mecanismo, na medida em se encontra perfeitamente enquadrada no espírito do Plano 
de Recuperação da Europa, NextGenerationEU, que pretende – igualmente – lançar as bases 
para reparar os danos da crise e preparar um futuro melhor para a próxima geração, servindo, 
por esta via, o projeto europeu de uma União mais resiliente, mais verde e mais digital e, por 
essa via, mais próspera e coesa. 

Adicionalmente, esta visão tem total aderência ao propósito transformativo e reformador 
subjacente ao desenvolvimento da Estratégia Portugal 2030 – enquanto estratégia de 
desenvolvimento nacional de médio prazo. Mostra-se, nesse sentido, em linha com os objetivos 
definidos no âmbito das suas quatro agendas temáticas, e consonante com o seu carácter de 
referencial para o planeamento e programação das políticas públicas que contribuirão para 
alcançar os objetivos aí estabelecidos para o horizonte da década, os quais vão ter declinação 
concreta em diversos instrumentos – com particular destaque para o Acordo de Parceria, e 
respetivos programas operacionais, e para o Plano de Recuperação e Resiliência. 

Objetivo e valores 

Do ponto de vista comunicacional, Portugal perceciona o presente Plano de Recuperação e 
Resiliência como uma oportunidade renovada para:  

▪ Mobilizar a sociedade para a reflexão e para o debate sobre as perspetivas de futuro 
num cenário pós-pandémico, colocando as políticas estruturais a implementar no 
centro do debate sobre o futuro das novas gerações;  

▪ Estimular a reflexão sobre os desafios climáticos e sobre os compromissos geracionais 
necessários para alcançar a neutralidade carbónica até 2050, assegurando uma 
transição justa, enquadrando a temática nos domínios do PRR, com os objetivos 
nacionais em matéria de energia e clima e com o Pacto Ecológico Europeu;  

▪ Motivar o debate sobre uma transformação digital inclusiva e as oportunidades que 
lhes são subjacentes, alinhando-o com os desígnios estratégicos do PRR, com as 
prioridades do XXII Governo e da Estratégia Portugal 2030, assim como com as 
pretensões da Comissão Europeia de afirmar esta década como a “década digital da 
Europa”;  

▪ Reafirmar o compromisso e a ambição de colocar as pessoas primeiro no domínio da 
intervenção das políticas públicas, em linha com as prioridades da Estratégia Portugal 
2030 e do PRR, bem como com os princípios do Pilar Europeu dos Direitos Sociais; 

▪ Reforçar a confiança nas instituições, através de uma gestão pública transparente, 
participada, descomplicada e orientada para resultados – em linha com os princípios do 
PRR;  

▪ Aproximar os cidadãos da União Europeia, dando visibilidade às mais-valias de um 
projeto europeu construído com base na solidariedade, e que assente no progresso e 
na paz social, na sustentabilidade ambiental, na inclusão social e na redistribuição justa, 
equitativa e equilibrada dos proveitos do crescimento económico, com vista à coesão 
económica, social e territorial. 
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Considerando o acima exposto, e em linha com os requisitos regulamentares em matéria de 
comunicação, que determinam o desenvolvimento de atividades de comunicação que 
assegurem a notoriedade do financiamento da União, a estratégia de comunicação do PRR 
desenvolver-se-á em torno de dois objetivos fundamentais:  

▪ Divulgar o Plano de Recuperação e Resiliência, em particular os seus objetivos, a sua 
implementação e os seus resultados; e  

▪ Ampliar a perceção positiva sobre a aplicação dos fundos em Portugal, aumentando a 
visibilidade e notoriedade do papel desempenhado pelos fundos e pela União Europeia 
dando a notoriedade relevante à União Europeia e aos seus instrumentos de 
financiamento, como parte fundamental do processo de recuperação, contribuindo, 
desta forma, para uma maior aproximação dos cidadãos ao Projeto Europeu e às 
instituições da União Europeia. 

Para alcançar estes dois objetivos fundamentais, o presente PRR propõe cinco objetivos gerais 
de comunicação externa: Para alcançar estes dois objetivos fundamentais, o presente PRR 
propõe cinco objetivos gerais de comunicação externa:  

▪ Reconhecimento. Enquadra-se neste objetivo a criação das condições de base 
consideradas essenciais para a concretização dos objetivos comunicacionais do PRR. 
Entre estes encontra-se a necessidade de construir uma imagem de marca que seja 
coerente com os princípios do plano, através da criação, implementação e gestão de 
uma identidade visual que seja aplicada de forma comum e coerente em todas as peças 
e elementos de comunicação visual do Plano, bem como a todos os elementos ou ações 
de divulgação de todos os projetos ou iniciativas por si apoiados – concretizando a 
determinação estipulada no Regulamento do Mecanismo de Recuperação e Resiliência. 
Enquadra-se aqui, também, a criação de meios próprios de comunicação, e.g. criação de 
website, presenças nas redes sociais, entre outros. Insere-se igualmente neste objetivo 
a intenção de assegurar espaço mediático, e reconhecimento público, no domínio da 
execução de política pública (em geral, e em particular nos domínios temáticos que 
compõem o PRR), da promoção do desenvolvimento e da coesão económica, social e 
territorial de Portugal e da União Europeia, bem como da recuperação face à crise 
gerada pela pandemia de COVID-19.  

▪ Informação e transparência. Este objetivo pretende esclarecer sobre as características 
fundamentais deste instrumento, comunicando, para este efeito, de forma generalizada 
para o público externo de modo a que este tenha condições para construir e consolidar 
uma noção clara e informada sobre o que é o Mecanismo e o Plano de Recuperação e 
Resiliência, quais são os seus objetivos, qual o seu modo de implementação, quais os 
compromissos que assume para alcançar os objetivos e as metas a que se propõe, e 
quais os resultados que alcançou e o qual impacte das suas concretizações. Destaca-se, 
no âmbito deste objetivo, a criação do Portal da Transparência, que permitirá uma 
monitorização permanente da execução do PRR. 
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▪ Mobilização. Este objetivo pretende contribuir para que esteja assegurada uma intensa 
dinâmica de procura à participação na concretização das medidas do PRR, promovendo-
se, para esse efeito, uma comunicação eficaz na mobilização do universo de potenciais 
beneficiários. Pretende-se, deste modo, assegurar as condições para uma participação 
informada, ágil e rigorosa, mas descomplicada, na execução do PRR, divulgando os seus 
instrumentos de operacionalização, bem como o modo e as condições de participação 
na execução deste plano. Destaca-se, a este propósito, a forte aposta na divulgação 
eficaz dos concursos a abrir no âmbito do PRR, por forma a estimular a participação dos 
potenciais beneficiários. No domínio da comunicação, e de modo a promover um maior 
envolvimento da sociedade civil, não limitado à execução, incentiva-se à realização de 
trabalhos ou estudos por parte de profissionais e ou académicos de comunicação, que 
contribuam de forma positiva para a concretização da estratégia de comunicação do 
PRR. 

▪ Sensibilização. Pretende-se, neste objetivo, contribuir para a compreensão, debate e 
reflexão sobre os desafios a que o PRR se propõe responder, bem como sobre quais as 
oportunidades que daí decorrem – com especial destaque para a dupla transição, 
climática e digital, mas também para as temáticas da competitividade económica, dos 
direitos sociais e da coesão territorial. Dirigido a públicos-alvo externos, este objetivo 
pretende contribuir para a reflexão sobre as perspetivas de futuro num contexto pós-
pandémico, com destaque, em particular, para o contributo do PRR para a aceleração 
da dupla transição – climática e digital – e para os desafios e para as oportunidades 
decorrentes desses processos. Prevê-se, a este propósito, a organização de ciclos de 
conferências em torno de cada componente do PRR, de acordo com as necessidades de 
comunicação de cada uma delas, tendo em conta os investimentos que envolve. Este 
tipo de iniciativas será o ponto de contacto direto com os agentes setoriais envolvidos 
em cada investimento e tem como objetivo envolvê-los diretamente no processo de 
preparação da execução. 

▪ Monitorização e avaliação. A definição de um modelo de monitorização e avaliação da 
comunicação no âmbito do PRR é entendida como fundamental, na medida em que 
permite a análise dos resultados das atividades de comunicação e possibilita, assim, a 
correção – se for caso disso – das opções delineadas no Plano de Comunicação. Prevê-
se, assim, no âmbito deste objetivo, a monitorização do desempenho das ações de 
comunicação realizadas, a realização de focus group, a avaliação de visibilidade e 
notoriedade, o desenvolvimento de ações de acompanhamento de ações de 
comunicação nos projetos em curso e o incentivo à adoção de práticas de avaliação e 
autoavaliação, concretizadas por parte dos beneficiários. 

Atividades/canais de comunicação 

No âmbito das atividades de comunicação do PRR todos os canais de comunicação serão 
considerados, por forma a tornar a comunicação do PRR o mais abrangente possível.  

Prevê-se recorrer aos seguintes meios de comunicação: website, redes sociais, materiais 
audiovisuais, relatórios e outras publicações técnicas, brochuras e outros materiais impressos, 
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campanhas de publicidade e de ativação, comunicados e saídas de imprensa, realização e 
participação em eventos, merchandising, entre outros. A adequação dos meios a usar em função 
do objetivo de comunicação e do público-alvo a atingir será definido atempadamente no plano 
de comunicação do PRR. A experiência comprovada pelos resultados alcançados em matéria de 
comunicação no domínio dos fundos da Política de Coesão assegura condições promissoras de 
alcançar o sucesso esperado para esta matéria. 

A identificação, ainda que de forma indicativa, das atividades previstas por cada um dos cinco 
objetivos gerais de comunicação externa – e desta forma, não substituindo as opções definitivas 
a tomar no âmbito do Plano de Comunicação a ser elaborado futuramente pela Estrutura de 
Missão “Recuperar Portugal” – é a que se resume na figura seguinte. 

Figura 40. Tipologias de atividades previstas por objetivo de comunicação externa 

 

As atividades de comunicação do PRR, em linha com o modelo de governação do Plano, preveem 
o envolvimento de alto nível do Governo da República e dos Governos das Regiões Autónomas, 
bem como o envolvimento e a participação da Sociedade Civil. Sempre que possível, será 
solicitada a participação de alto-nível da Comissão Europeia – ao nível do colégio de comissários 
–, assim como da sua Representação em Lisboa, e sempre que pertinente, dos demais órgãos e 
instituições da União Europeia – com destaque para o Parlamento Europeu. Prevê-se que o 
convite à participação de representantes da Comissão Europeia – serviços e Colégio de 
Comissários – ocorra de forma regular e sempre que entendida como pertinente para os 
propósitos das atividades de comunicação e para a prossecução dos objetivos de comunicação 
do PRR. 
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Público-alvo 

O PRR tem, ao longo das suas diferentes fases, diferentes públicos-alvo, de acordo com o 
desenvolvimento da implementação do plano. Portugal tem divulgado o PRR de forma intensiva 
junto da população em geral, utilizando para esse efeito os meios institucionais do Governo e a 
Comunicação Social. A título de exemplo, o processo de consulta pública foi oficialmente 
lançado no portal do Governo, foi amplamente noticiado e foram desenvolvidas ações concretas 
de comunicação com os parceiros e com os stakeholders. Este tem sido o momento de 
apresentação do PRR aos cidadãos em geral, estimulando as entidades interessadas a participar 
com a sua análise e contributo. As fases subsequentes compreenderão momentos de divulgação 
focados nos stakeholders, de acordo com o calendário de implementação do Plano, tendo em 
conta que cada componente tem, por si só, um público-alvo específico, resultante dos 
investimentos a realizar dentro de cada uma. 

A comunicação do Plano de Recuperação e Resiliência – à semelhança do determinado para a 
comunicação dos fundos da política de coesão, quer seja no âmbito da Estratégia Comum de 
Comunicação do Portugal 2020 ou nas estratégias de comunicação dos respetivos programas 
operacionais dos fundos da Política de Coesão – pretende, de forma geral, atingir dois públicos-
alvo:  

▪ Público externo: compreendendo potenciais beneficiários e beneficiários do PRR, 
empresas, entidades do sistema científico e tecnológico nacional e do ecossistema de 
I&DI, autarquias, administração pública regional, entidades públicas, associações, 
parceiros sociais, setor cooperativo e entidades do terceiro setor, decisores políticos e 
institucionais, órgãos de comunicação social, opinion makers/ leaders, opinião pública e 
público em geral, União Europeia e sua estruturas. 

▪ Público interno: incluindo entidades e estruturas previstas nos três níveis de 
coordenação do PRR, bem como entidades e estruturas envolvidas na execução do PRR. 
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4.1. Enquadramento 

A avaliação de impactos macroeconómicos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) teve 
por base o modelo do Ministério das Finanças/GPEARI para o curto prazo, enquanto que os 
impactos no longo prazo, relativos ao produto potencial, foram calculados com recurso ao 
modelo QUEST III R&D desenvolvido pela Comissão Europeia e calibrado para a economia 
portuguesa.  

A necessidade de recorrer a estes dois modelos deve-se ao facto de o modelo QUEST ser 
especialmente adequado para captar os efeitos de longo-prazo associados à transformação 
estrutural da economia (impactos na oferta), que se assume como um elemento central do PRR. 

Em paralelo, o Plano pretende também contribuir para acelerar uma rápida recuperação 
económica, pelo que é fundamental avaliar as dinâmicas anuais de curto-prazo, que resultam 
do estímulo à procura agregada associado aos vários investimentos previstos, numa altura em 
que a economia se encontra longe do seu equilíbrio de longo-prazo e com um hiato de produto 
significativo. Estes efeitos são captados pelo modelo macro econométrico utilizado 
nomeadamente no quadro de preparação do Programa de Estabilidade. Este é o modelo que 
melhor se adequa às previsões de curto prazo para a economia portuguesa e que permite captar 
os efeitos do ciclo, elementos essenciais para compreender o impulso dado pelo PRR à 
recuperação de curto-prazo. 

4.2. Impactos no curto prazo 

4.2.1. O modelo macro econométrico da economia portuguesa 

O modelo macro econométrico utilizado pelo Gabinete de Planeamento, Estratégia e Relações 
Internacionais (GPEARI) do Ministério das Finanças nas previsões e simulações 
macroeconómicas e orçamentais elaboradas para efeitos de planeamento orçamental de curto 
e de médio prazo afigurou-se como o mais adequado para o cálculo dos impactos de curto prazo 
do PRR. 

Este é o modelo utilizado correntemente nos exercícios de elaboração de previsões de curto 
prazo (e.g. Orçamento do Estado) e de médio prazo (e.g. Programa de Estabilidade) para os 
principais agregados macroeconómicos (e.g. PIB e respetivas componentes da procura, taxa de 
desemprego, inflação) e orçamentais (e.g. saldo orçamental e dívida pública), bem como para 
avaliação do impacto de políticas orçamentais e de choques externos na evolução da economia 
portuguesa. 

Este modelo foi concebido numa lógica anual e dinâmica, onde a economia portuguesa é 
representada como uma pequena economia aberta, sendo o equilíbrio de longo prazo da 
economia determinado de acordo com os contributos da teoria neoclássica, e as dinâmicas de 
curto prazo captadas por equações cujos fundamentos teóricos são, em geral, de base 
keynesiana. Este modelo tem uma formulação idêntica aos modelos utilizados pelas principais 
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instituições internacionais, cujas equações comportamentais foram adaptadas à dinâmica da 
economia portuguesa. 

Maior detalhe na descrição deste modelo pode ser encontrado em 
https://www.gpeari.gov.pt/documents/35086/123712/OE2021_Relatorio_ElementosInformati
vosEComplementares.pdf/53c58f33-1f83-aa1f-e1b4-10aafeed50f0?t=1602599997232. 

4.2.2. Resultados da quantificação 

A avaliação de impacto dos investimentos constantes do PRR no modelo macro econométrico 
baseou-se na incorporação dos respetivos montante, desagregados por natureza (e.g. 
investimento público, investimento privado, gastos, transferências, etc.), replicando-se o 
exercício de previsão macroeconómica entre t e t+5 (em que t corresponde a 2020), e aferindo-
se, assim, os efeitos de primeira e de segunda ordem do PRR nas componentes da despesa, nas 
finanças públicas e no mercado de trabalho. 

Da realização deste exercício de quantificação resulta um incremento da taxa de crescimento 
média anual do PIB de 0,7 pontos percentuais (p.p.). De acordo com este cenário de 
modelização, o PIB de 2025 (t+5) encontra-se 3,5% acima do que estaria face ao cenário sem 
PRR. No conjunto destes 5 anos, cada euro investido no PRR traduz-se em 1,4 euros de impacto 
no PIB (multiplicador de curto prazo). 

Em termos de mercado de trabalho, em 2025 a taxa de desemprego estará 1,6 p.p. abaixo do 
cenário sem PRR. No que concerne ao impacto nas finanças públicas, prevê-se um adicional 
médio anual ao saldo orçamental de 0,3 p.p., o que no horizonte de cinco anos se consubstancia 
num saldo orçamental 1,5 p.p. superior do que seria num cenário sem PRR. 

Figura 41. Quantificação dos Impactos Macroeconómicos 
(efeitos adicionais em % e p.p.) 

 

 

 

 

  

T+2 T+5

PIB (%) 1,4 3,5

Emprego (p.p.) 0,7 1,4

Taxa de Desemprego (p.p.) -0,4 -1,6

Saldo Orçamental (p.p.) 0,5 1,5

https://www.gpeari.gov.pt/documents/35086/123712/OE2021_Relatorio_ElementosInformativosEComplementares.pdf/53c58f33-1f83-aa1f-e1b4-10aafeed50f0?t=1602599997232
https://www.gpeari.gov.pt/documents/35086/123712/OE2021_Relatorio_ElementosInformativosEComplementares.pdf/53c58f33-1f83-aa1f-e1b4-10aafeed50f0?t=1602599997232
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4.3. Impacto no Produto Potencial 

4.3.1. O modelo QUEST e a sua aplicação à avaliação do impacto do PRR 

O QUEST III R&D é uma ferramenta de modelização da economia particularmente adequada à 
quantificação do impacto de reformas estruturais e de investimentos estruturantes no produto 
potencial. Para que este efeito seja corretamente captado pelo modelo é necessário, sempre 
que possível, converter os investimentos e as reformas em indicadores quantitativos que 
espelhem, de forma adequada, a transformação estrutural subjacente. Por exemplo, o 
investimento em qualificações alterará o stock de competências dos trabalhadores. Essa 
informação é introduzida no modelo, que a traduz em maior produtividade nas empresas, 
melhores salários e mais crescimento.  

Para concretizar a avaliação do impacto económico de longo-prazo dos investimentos e 
reformas previstos no PRR, as componentes foram agrupadas em subconjuntos, de acordo com 
o seu objetivo último (Figura 43). 

Figura 42.Componentes (agrupadas em subconjunto de políticas) 

 

Os impactos estimados no modelo dizem respeito à diferença na trajetória do crescimento 
potencial das variáveis analisadas face a um cenário base, onde a economia não sofre nenhuma 
reforma ou investimento. 
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4.3.2. Resultados da Quantificação 

Da aplicação do modelo QUEST à avaliação dos impactos dos investimentos e reformas 
constantes do PRR resulta um multiplicador acumulado ao longo de 20 anos de 5,3. Ou seja, 
cada euro investido ao longo do período 2021-2026 no âmbito do PRR traduz-se num ganho 
acumulado mais de cinco vezes superior ao longo dos próximos 20 anos. Naturalmente, os 
efeitos das diferentes áreas de intervenção são heterogéneos (Figura 44). Importa destacar que 
estes multiplicadores medem os ganhos económicos no produto, acumulados ao longo do 
horizonte em questão, não captando outras dimensões relevantes dos investimentos e reformas 
previstos, tais como a maior justiça social ou os ganhos ambientais. 

Figura 43. Multiplicadores (agrupadas em subconjunto de políticas) 

 

A figura seguinte apresenta o efeito do PRR em termos de diferencial no nível do produto 
potencial, na taxa de emprego estrutural e no saldo orçamental ao fim de 10 anos e ao fim de 
20 anos. É visível que uma parte substancial dos ganhos estruturais se materializa na primeira 
década, aumentando o nível do PIB anual em 2,2% face ao nível sem PRR. E é também patente 
o impacto transformador e duradouro do PRR, com efeitos que perduram ao fim de 20 anos: o 
produto anual estará mais de 3% acima do nível do produto que se registaria sem PRR. 
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Figura 44. Quantificação dos Impactos Macroeconómicos (efeitos t+10 e t+20) 

 

 

4.3.3. Resumo da Metodologia e Limitações da Avaliação das Componentes 

Como em qualquer exercício deste tipo, existe um conjunto de limitações subjacentes a esta 
quantificação dos impactos sobre o produto potencial. Tendo em conta que o modelo reflete 
uma representação estilizada da economia e que é construído com base num conjunto alargado 
de simplificações e com recurso a um conjunto limitado de agentes e variáveis, apenas algumas 
reformas e investimentos podem ser quantificados pelo mesmo. Nos casos em que essa 
estimação é possível, nem sempre são captadas todas as dimensões da política (e.g. ganhos de 
justiça social ou ganhos ambientais sem tradução económica imediata). Além disso, a 
modelização depende de estimativas de impactos micro que nem sempre são possíveis de obter. 
Neste contexto, as estimativas apresentadas devem ser vistas como parciais, uma vez que é 
expectável que as reformas e investimentos não modelizados afetem positivamente a economia 
portuguesa. 

A quantificação dos impactos microeconómicos das reformas e a sua tradução em variações a 
aplicar ao modelo é um exercício sujeito a um elevado grau de incerteza. As estimativas 
apresentadas devem, por isso, ser lidas com precaução. 

Finalmente, a avaliação de cada conjunto de medidas numa determinada área é feita num 
cenário ceteris paribus, i.e. em que tudo o resto se mantém constante (não tendo, por isso, sido 
consideradas alterações à política fiscal). Na realidade, as medidas das diferentes áreas do PRR 
apresentam complementaridades que poderão reforçar os resultados esperados. Contudo, 
algumas medidas têm mecanismos de ação semelhantes, podendo por isso o efeito conjunto ser 
menor do que a soma dos efeitos isolados. 
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Infraestruturas de Saúde 

Na componente C1 é necessário ter presente que o modelo não capta os muito significativos 
efeitos na saúde das pessoas, com impacto no mercado de trabalho e condições de vida; nem 
os benefícios associados a uma melhor gestão de recursos, e que são importantes resultados 
das reformas e investimentos previstos. Pelas características do modelo, nesta componente foi 
implementado um choque em infraestruturas, de forma a refletir o investimento em 
infraestruturas de saúde e em equipamentos, e ainda um efeito que decorre da componente 
associada ao desporto.  

Habitação e Inclusão no mercado de trabalho 

O modelo QUEST não permite captar de forma plena o efeito das políticas sociais, 
nomeadamente efeitos associados a uma redução das desigualdades e a uma melhoria das 
condições de vida, com repercussões na dignidade humana, na educação e no mercado de 
trabalho.  

Neste sentido, e tendo presente que se trata de uma quantificação parcial, as componentes C2 
e C3 foram quantificadas por via da maior participação no mercado de trabalho que delas 
resulta. Em particular, ao libertar os cuidadores dos beneficiários diretos das políticas, ao 
incentivar a natalidade através da construção de creches e ao criar condições dignas de 
habitação, estes investimentos e reformas permitem aumentar a participação no mercado de 
trabalho da população em idade ativa. 

Adicionalmente, o gasto com a construção de habitação tem um efeito dinamizador na 
economia no curto prazo, que foi também considerado. 

Infraestruturas da Cultura e modernização do Património Cultural 

Esta componente (C4) inclui investimentos em redes culturais, na transição digital (plataformas 
e conteúdos) e na valorização, modernização e requalificação de equipamentos e Património 
Cultural. Neste sentido, o impacto estimado reflete essencialmente o efeito nas infraestruturas 
culturais, fruto do investimento público associado.  

Inovação e Investimento 

As políticas dirigidas a empresas constantes das componentes C5, C10, C12 e C16, embora 
bastante diversificadas, pretendem em grande parte promover a inovação e o crescimento 
através da digitalização, da capacitação, da capitalização, do aumento da base exportadora e da 
reindustrialização.  

De forma genérica, os choques da C5, C10 e C16 nas subcomponentes que refletem uma 
canalização de um fluxo financeiro para o setor privado foram modelizados por via da redução 
do custo de financiamento das empresas. Tendo em conta as especificidades do modelo, e a sua 
representação estilizada da economia, isso traduz-se na redução dos custos de financiamento 
das empresas de I&D (aumentando de forma permanente os recursos humanos afetos a estas 
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atividades) e de empresas de bens finais (aumentando de forma permanente o capital físico 
destas empresas), consoante o projeto em causa.  

O efeito permanente deste choque resulta do novo contexto financeiro, com o Banco Português 
de Fomento (C5) a criar novas condições de financiamento para empresas com dificuldades de 
acesso a capital, e resulta também dos investimentos em I&D, que se traduz num aumento 
permanente de recursos humanos alocados a estas atividades, aumentando assim o rácio de 
intensidade de I&D. 

Alguns investimentos das componentes C5, C12 e C16 têm como principal objetivo a 
internacionalização das empresas, pelo que nesses casos foi ainda alterado o parâmetro que 
reflete a procura dirigida a Portugal, de forma consistente com o que se prevê para a política.  

Na componente C16 destacam-se ainda os seguintes investimentos: i) os projetos associados a 
consultoria e apoio a empresas (coaching e incubadoras) foram considerados como apoios a 
fundo perdido ao setor privado, não se captando, no entanto, os efeitos virtuosos que 
decorrerão dessas despesas; ii) o programa de formação Academia Portugal Digital foi 
considerado um aumento de eficiência, através das horas previstas de formação e do número 
de formandos; e iii) a criação de novas empresas ou patentes (test beds) foi incluída no modelo 
através de uma alteração dos custos de entrada de empresas, com impacto no número de 
patentes. 

Na componente referente ao Mar (C10) – e além dos investimentos de I&D já referidos e do 
reforço das competências - há ainda investimentos em infraestruturas operacionais, que foram 
considerados em investimento público. 

Educação e Emprego 

As componentes C6 (Qualificações e Competências) e C20 (Escola Digital) incluem medidas 
estruturais que melhoram o nível de competências da população. A componente C2 (Habitação) 
inclui igualmente uma subcomponente relativa ao alojamento estudantil que concorre para esse 
objetivo. Tendo presente a complementaridade entre estas componentes, optámos por estimar 
o impacto agregado.  

Para avaliar o impacto macroeconómico da reforma do ensino profissional, do investimento na 
modernização dos estabelecimentos do ensino profissional (C6) e na escola digital (C20) 
considerou-se, como efeito destas medidas, o aumento estimado da população jovem (18 e os 
24 anos) com ensino secundário completo. Este aumento reflete-se numa redução permanente 
da proporção de população jovem com competências baixas (e consequente aumento da 
proporção da população com qualificações médias).  

O efeito no nível de competências da população adulta foi calculado através de um modelo 
dinâmico, onde reduzimos a proporção da população com competências baixas que entra no 
mercado de trabalho do modelo a cada ano, de acordo com os dados acima descritos, 
traduzindo-se numa redução progressiva da proporção da população empregada com 
qualificações baixas. As estimativas obtidas no modelo dinâmico foram posteriormente 
incorporadas no modelo QUEST, assumindo-se que o efeito destas medidas se inicia aquando 
da conclusão do curso, independentemente da idade.   
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De modo semelhante, para a medida Impulso Jovens STEAM e para a medida de alojamento 
estudantil considerou-se um aumento permanente da proporção de população jovem com 
competências altas (e consequente redução da proporção da população com qualificações 
médias). De modo a quantificar o efeito no nível de competências da população dos 25 aos 64 
anos, incorporou-se o efeito direto desta medida no modelo dinâmico utilizado anteriormente, 
aumentando a proporção da população com competências altas que entra no mercado de 
trabalho a cada ano (segmento mais jovem), o que se traduz num aumento progressivo da 
proporção da população com qualificações altas.  

A estes efeitos acresce o impacto de um aumento da população adulta com ensino secundário 
completo decorrente dos investimentos na modernização dos centros de formação profissional 
do IEFP. 

Os impactos calculados são, naturalmente, sensíveis aos pressupostos assumidos, que estão 
envoltos em alguma incerteza, nomeadamente quanto às estimativas para o aumento da 
população jovem e adulta com mais qualificações e ao aumento na eficiência e na taxa de 
empregabilidade associadas a um aumento de qualificações. 

Para as medidas do Incentivo Adultos, reforma da cooperação entre Ensino Superior e 
Administração Pública e empresas e Alojamento estudantil, incluiu-se ainda um aumento da 
eficiência da população com qualificações baixas, médias e altas, tendo em consideração o 
número de participantes, as suas competências iniciais e a duração dos cursos. O cálculo do 
aumento da eficiência tem por base a metodologia apresentada no Economy Paper 387, de 
outubro de 2009, da Comissão Europeia, assumindo-se um valor de 0,05 para o parâmetro de 
retornos da escolaridade. O impacto do Acelerador Qualifica foi considerado parcialmente num 
aumento das competências da população. 

À semelhança das anteriores medidas, não é possível obter um valor exato para o número de 
participantes, aumento da eficiência e empregabilidade associadas. Deste modo o impacto 
apresentado depende das estimativas sobre o número de participantes para cada curso e área, 
e sobre a duração dos mesmos. Reflete também alguns pressupostos, nomeadamente o 
aumento de eficiência associado a cada ano adicional de formação obtido, taxa de conclusão 
dos diferentes cursos apoiados, e a taxa de empregabilidade assumidas. 

Por último, na medida de compromisso emprego sustentável, considerou-se uma redução na 
taxa de imposto aplicada à população com baixas competências pelo valor monetário da 
medida. Não se quantificam impactos adicionais que resultam da melhoria da qualidade do 
emprego. 

Infraestruturas de Transportes 

Tendo presente que a componente C7 integra investimentos em infraestruturas físicas com vista 
à coesão territorial e reforço da competitividade, o impacto foi estimado por via do incremento 
das infraestruturas públicas. Mais uma vez, o efeito captado é parcial, na medida em que não 
capta as externalidades positivas destes investimentos nos territórios em que se inserem, nem 
os benefícios de um território mais coeso, com uma maior partilha territorial dos benefícios do 
crescimento económico e do emprego. 
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Infraestruturas de Florestas e de Gestão Hídrica 

Os investimentos referentes às políticas no âmbito da Florestas (C8) e recursos hídricos (C9) 
foram analisados de forma agregada, uma vez que o objetivo último será o de contribuir para 
uma melhor utilização dos recursos naturais.  

O impacto no modelo QUEST foi feito via infraestruturas, sendo as elasticidades resultantes 
semelhantes às obtidas a partir do modelo Modem 7b. No entanto, as estimativas centram-se 
nos efeitos diretos das infraestruturas públicas indiferenciadas, e não captam importantes 
efeitos destas medidas, nomeadamente o seu contributo para contrariar os efeitos das 
alterações climáticas e para a mitigação da ocorrência de catástrofes naturais. 

Descarbonização – redução da dependência energética 

Os investimentos na descarbonização da indústria (C11) e no Hidrogénio e renováveis (C14), 
bem como as medidas referentes à Mobilidade Sustentável (C15) e Eficiência Energética dos 
edifícios (C13) foram analisados em conjunto através de um choque que visa captar a redução 
da componente importada da produção nacional, em particular de bens energéticos. Os efeitos 
destas medidas são muito mais vastos do que o efeito aqui captado, e traduzem-se, por 
exemplo, no reforço da competitividade do tecido produtivo, no contributo para as metas 
climáticas e na melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, incluindo das gerações vindouras. 

Custos de Contexto 

Os investimentos em infraestruturas, equipamentos e competências digitais da administração 
pública (C17, C18 e C19) visam promover a resiliência institucional (qualidade das finanças 
públicas e justiça) e o acesso mais simples, efetivo e eficiente aos serviços públicos por parte de 
cidadãos e empresas, contribuindo assim para a redução de custos de contexto. Apesar de os 
impactos das componentes C17, C18 e C19 serem analisadas em conjunto, para a componente 
18 o canal de transmissão utilizado foi o da redução de custos de entrada de empresas por via 
da melhoria da eficiência dos tribunais (redução da disposition time). 

Contudo, os efeitos da digitalização e, sobretudo, os efeitos das reformas associadas a estas 
componentes, são muito mais amplos do que os captados pelo modelo e permitirão uma 
alteração estrutural profunda da economia portuguesa. 

4.4. Sustentabilidade 

Numa perspetiva de médio-longo prazo, Portugal assumiu na Estratégia Portugal 2030, 
revisitada à luz dos efeitos da pandemia, a visão para a próxima década, que procura ultrapassar 
os constrangimentos estruturais aos quais tem vindo a dar resposta e, em paralelo, recuperar a 
economia e a sociedade portuguesas de forma sustentável. Estruturou, por isso, os objetivos de 
prossecução das políticas públicas com vista à promoção de um país mais competitivo 
externamente, mais coeso internamente, forjado a partir de uma recuperação que promova 
maior resiliência económica, social e territorial e de uma transformação assente nas 
oportunidades da dupla transição – climática e digital. 
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O quadro de referência proposto pela Estratégia Portugal 2030, fruto de uma reflexão 
consolidada promovida pelo Governo junto de todas as partes interessadas, permite assegurar 
uma perspetiva global e um planeamento integrado da sua concretização, constituindo uma 
poderosa ferramenta de planeamento estratégico que permitirá, promovendo sinergias e 
complementaridades, planear e executar os diferentes programas, instrumentos de 
operacionalização e fontes de financiamento, de modo a prosseguir uma trajetória de 
crescimento sólida e sustentável para lá de 2026, em linha com a Estratégia Portugal 2030, 
enquanto estratégia de médio-prazo para o desenvolvimento social, económico e ambiental do 
país que, tal como apresentado na Parte I, permite dar uma resposta decisiva aos principais 
bloqueios estruturais que o país enfrenta. O efetivo envolvimento dos diversos stakeholders é 
um elemento fundamental para garantir que esta trajetória tem um caráter permanente e que 
existe um comprometimento que assegura que as mudanças não são reversíveis. Por isso, a 
elaboração da Estratégia 2030 decorreu de um processo alargado de auscultação que, tal como 
referido na Parte 3.5, envolveu consultas a diversos parceiros económicos e sociais, 
provenientes de diferentes partes da sociedade, incluindo aquando da revisitação da estratégia 
que levou à preparação do documento com a “Visão estratégica para o plano de recuperação 
económica de Portugal 2020-2030”. 

Infraestruturas de Saúde: C1 - Saúde 

No quadro das iniciativas direcionadas aos serviços de saúde, é de esperar que a melhoria global 
da qualidade e da resiliência dos cuidados de saúde, através de uma rede territorialmente 
equilibrada de equipamentos e serviços de proximidade, possam ter um impacto relevante na 
economia. A melhoria da equidade no acesso aos serviços de saúde pelos cidadãos tem 
consequências na diminuição do absentismo e presentismo laboral, permitindo uma redução de 
custos diretos e indiretos, ao mesmo tempo que potencia as capacidades necessárias dos 
cidadãos executarem as suas competências pessoais e profissionais e exercerem o amplo 
exercício dos seus direitos e deveres sociais e de cidadania. Também as medidas previstas na 
área da saúde mental têm um impacto a nível laboral, em particular no absentismo e no 
presentismo, fruto de doenças como a ansiedade e a depressão que, em casos mais graves, 
podem conduzir ao desemprego. O investimento qualitativo na prestação de cuidados e no 
apoio social e de reabilitação tem, assim, impacto na diminuição do absentismo e permite a 
integração de pessoas com doenças mais graves no mercado de trabalho. Por outro lado, 
permite uma maior autonomia laboral às famílias, muitas vezes as principais cuidadoras 
informais. Adicionalmente, o reforço dos recursos humanos afetos ao setor da saúde, garantido 
por recursos nacionais mas que é essencial para a boa execução dos investimentos previstos no 
PRR, contribuirá para a recuperação social do país e para aumentar a resiliência da economia 
portuguesa, através do aumento da eficiência do serviço público mais qualificado, assegurando 
a sua sustentabilidade financeira. As iniciativas previstas, constituem, por isso, medidas de 
promoção da qualidade de vida, incluindo de saúde pública, que a pandemia veio reforçar 
constituírem condições necessárias à competitividade e coesão. 
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Inclusão no mercado de trabalho: C2 - Habitação (sem alojamento estudantil) & C3 - 
Respostas Sociais 

As vulnerabilidades e fragilidades associadas às populações e territórios de maior pobreza e 
exclusão social conferem-lhes menor resiliência em situações de graves choques externos, pelo 
que investimentos integrados que atuem sobre as diversas vulnerabilidades e que potenciem 
respostas abrangentes, produzem, de per se, um impacto positivo duradouro.  No âmbito das 
respostas sociais e combate à pobreza previstas, com vista a promover a inclusão social e 
combater as desigualdades, passando pelo alargamento e requalificação da rede de 
equipamentos sociais/ respostas sociais das áreas da infância, idosos, pessoas com deficiência e 
por soluções habitacionais que promovam a autonomia dos idosos, os impactos previstos 
resultam, em última instância, na integração social e profissional de um conjunto alargado de 
pessoas. Há um contributo direto para a diminuição do nível de desemprego e para o aumento 
dos recursos humanos ativos disponíveis, bem como para as condições de vida de grupos mais 
desfavorecidos, o que se constitui como fator fundamental para a estabilidade da sociedade e 
da economia. Investimentos que promovam uma sociedade mais justa e equitativa do ponto de 
vista da integração social e profissional, contribuem para o desenvolvimento de pessoas capazes 
de contribuir para a sociedade e economia, com contributo direto na diminuição do nível de 
desemprego. 

No que respeita às iniciativas dirigidas ao mercado da habitação, o aumento da oferta pública 
de habitação social e a garantia de condições habitacionais dignas por via do investimento 
público, consubstancia um motor de recuperação económica num setor fundamental como o da 
construção, permitindo a promoção de inúmeras empreitadas e o reforço da atividade do setor, 
contribuindo para a dinamização das empresas que operam nesta área de mercado e para a 
criação/ manutenção de emprego. Por outro lado, a criação de um parque público de habitação 
a custos acessíveis permitirá às famílias a redução da taxa de esforço e reforçar a resposta aos 
impactos económicos e sociais da crise, podendo ainda ter efeitos de estabilização do mercado 
imobiliário e de promoção da diversidade social no tecido urbano.  

Capitalização, Inovação e Investimento: C5 – Capitalização e Inovação Empresarial & 
C12 – Bioeconomia & C16 – Empresas 4.0 

Através do aumento do potencial produtivo, alinhado com o objetivo de transição para uma 
economia circular, procura-se garantir uma trajetória de crescimento e aprofundar um perfil de 
especialização assente na I&D e na inovação, o que permitirá estimular o investimento e o 
crescimento da produtividade, garantindo uma trajetória de crescimento sustentável e 
duradouro. A reindustrialização do país, alinhada com os desígnios da transição climática e da 
transformação digital, e a melhoria do perfil de especialização permitem reforçar a autonomia 
estratégica e o aumento da resiliência económica, reduzindo a dependência de componentes 
ou matérias primas críticas, assim como a exposição a riscos de disrupção em cadeias de valor 
muito extensas e a vulnerabilidade a choques externos.  

O aumento das contribuições relativas da indústria transformadora de alta tecnologia e dos 
serviços com utilização intensiva de conhecimento para o valor acrescentado do país permitirá 
aumentar a capacidade de inovação e a competitividade das empresas, fazendo com que estas 
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reforcem a sua posição em mercados de exportação e contribuam para o crescimento 
sustentado da economia. Neste contexto, a renovação e capacitação da rede de infraestruturas 
de suporte, é fundamental para garantir uma eficaz transferência de conhecimento e a 
incorporação de tecnologia e inovação pelas empresas, para o que contribuirão as 
Agendas/Alianças mobilizadoras da Industrialização e o reforço da rede de infraestruturas 
tecnológicas em todo o território.  

A capitalização das empresas constitui uma condição necessária à sua competitividade 
estrutural, bem como à sua capacidade de resistir a choques conjunturais. Nesse sentido, o 
Banco Português de Fomento constitui um suporte de relevo ao financiamento das empresas, 
permitindo agilizar o acesso e eliminando custos de intermediação bancária, com consequências 
indiretas na previsibilidade e capacidade de planeamento de investimento. Um aumento da 
capitalização para níveis mais robustos e a facilitação do acesso ao financiamento, têm assim 
um efeito substantivo na competitividade e no potencial de criação de emprego. Para tal, 
destaca-se a aposta na criação de instrumentos financeiros destinados à capitalização 
empresarial e à capacitação do Banco Português de Fomento com vista a explorar 
ambiciosamente o papel de Parceiro de Implementação do InvestEU.  

A melhoria da especialização da economia, com uma orientação para atividades de maior valor 
acrescentado, permitirá ainda ter um tecido empresarial mais robusto e competitivo, o qual 
potenciará ainda a criação de mais e melhores postos de trabalho, contribuindo para fixar em 
Portugal pessoas mais qualificadas, o que é crucial para aumentar o potencial produtivo do país.  

No âmbito da transição digital das empresas, o tecido empresarial, maioritariamente composto 
por PME, ao tirar partido do uso de tecnologias e integrando-as nos seus processos e operação, 
estará a aumentar a sua capacidade de criar produtos e serviços mais inovadores e a capacitar 
a sua força de trabalho, ao mesmo tempo que ficará mais bem preparado para reagir a choques.  

O aumento do número de trabalhadores com competências digitais irá contribuir para a 
competitividade e resiliência das empresas e dessa forma para a manutenção e criação de 
empregos. Por outro lado, o alinhamento entre as prioridades de capacitação com as 
necessidades dos empregadores e o desenvolvimento da sua atividade, garante a longo prazo 
da sustentabilidade do emprego criado. 

Este movimento conduzirá a uma economia mais resiliente, sustentável e competitiva, mais bem 
preparada para o mercado global e virada para as exportações. Incentivar as empresas a 
seguirem um processo de transição digital estimula-as a encontrar novos modos de desenvolver 
os seus negócios neste paradigma. Este será um fator fundamental para a recuperação 
económica e para o crescimento sustentável do país. 

Educação e Emprego: C2 - Habitação (alojamento estudantil) & C6 - Qualificações e 
Competências & C20 - Escola Digital 

Sendo as insuficientes qualificações dos recursos humanos um dos constrangimentos centrais 
da economia portuguesa, o aumento a população ativa qualificada, sobretudo em áreas 
emergentes, terá impacto no aumento da empregabilidade e no desenvolvimento da economia. 
Contribuirá para a redução da segmentação do mercado de trabalho, para a qualidade no 
emprego e para a melhoria dos salários e, por isso, para o reforço dos padrões de consumo 
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interno. Contribuirá ainda para a melhoria da produtividade das empresas e da economia de 
forma global, permitindo alavancar o potencial de criação de emprego. O reforço da 
competitividade do tecido empresarial nacional através de mão-de-obra mais qualificada, que 
consiga corresponder a novos modelos de produção associados à digitalização, potencia o 
crescimento económico e social, nomeadamente com a promoção de uma sociedade com 
melhor qualidade dos serviços e eficiência dos processos, o que tem efeitos positivos na 
competitividade da economia, no bem-estar e no nível de vida população.  

As medidas previstas para aumentar a capacidade de resposta do sistema educativo e formativo 
português, permitem não só combater as desigualdades sociais, mas têm um impacto previsível 
na redução do desemprego, sobretudo, dos jovens. Deste modo, é dada resposta imediata e 
reforçada aos novos desempregados, promovendo a sua reentrada no mercado de trabalho com 
mais competências e/ou qualificações, indutoras de empregos de qualidade, permitindo reduzir, 
em simultâneo, o desemprego e a precariedade. Adicionalmente, importa promover a 
participação crescente no ensino superior, em particular nas áreas STEAM, elevando o nível de 
qualificação dos recursos humanos e, consequentemente, o nível de competitividade da 
economia e o nível de vida da população, respondendo às necessidades de um setor empresarial 
mais dinâmico e inovador. 

Para o efeito, a reabilitação do património público com vista à criação de alojamentos estudantis 
a custos acessíveis não só potencia um maior acesso a esse nível de ensino pela compatibilização 
entre os efeitos da crise nos rendimentos das famílias com os custos inerentes ao ensino 
superior, promovendo a igualdade no acesso ao ensino superior, como consubstancia ainda um 
motor de recuperação económica, nomeadamente através da dinamização do setor da 
construção, reforçando a sua atividade. 

Infraestruturas de Transportes: C7 – Infraestruturas 

No quadro das infraestruturas existentes, verifica-se ainda a existência de territórios com 
carências de acessibilidade, em particular em zonas de baixa densidade, colocando-as em 
situação de inferioridade face ao restante território nacional. As iniciativas previstas na 
Componente de Infraestruturas, envolvendo objetivos associados à coesão territorial e melhoria 
das condições para a atração e fixação de investimento em territórios de menor densidade 
populacional, potenciarão o aumento da competitividade económica pela melhoria das 
condições de mobilidade e de acessibilidade.  

Concorrem, deste modo, para o potencial de crescimento, a criação de emprego e resiliência 
económica e social desses territórios, bem como para a redução das assimetrias regionais, 
através do fomento do investimento, da criação de emprego e do acesso mais facilitado a novos 
mercados, ao mesmo tempo que se melhoram as condições de acessibilidade, mobilidade e 
segurança rodoviária. Simultaneamente, possibilitam a diminuição da vulnerabilidade dessas 
regiões à presente crise mundial e a eventuais choques futuros. Para esses impactos contribuem 
investimentos para a coesão territorial transfronteiriça e a dinamização da mobilidade nas 
regiões de baixa densidade, incluindo a requalificação de AAE para áreas mais competitivas, as 
ligações transfronteiriças e os fechos de malha e a construção de "Missing Links".  

Infraestruturas de Florestas e de Gestão Hídrica: C8 - Florestas & C9 - Gestão hídrica 
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No âmbito da gestão da floresta, dos territórios rurais e dos recursos hídricos, com vista a 
potenciar os ativos florestais, a capacidade de combate aos incêndios rurais e a otimização da 
gestão da água, as reformas e os investimentos propostos poderão promover a fixação das 
populações e o desenvolvimento de novos negócios nos territórios abrangidos. Potencia-se a 
diversificação da atividade económica e o incremento da capacidade de fixação de recursos de 
suporte às atividades económicas já instaladas, quer em termos de consolidação da indústria e 
comércio existentes, quer em termos de modernização da agricultura ou nos novos domínios da 
energia/água.  

A manutenção da demografia e a promoção da requalificação das áreas de emprego configuram-
se como dois resultados relevantes para a sustentação de postos de trabalho associados ao 
desenvolvimento de novos modelos de negócio que possam contribuir para o aumento das 
exportações nacionais.  

Os impactos previstos passam ainda pela maior proteção e resiliência dos territórios aos 
incêndios rurais, mas traduzem-se também num incremento da resiliência dos territórios no 
suporte às condições de vida da população, das atividades económicas e dos ecossistemas. Em 
especial no que toca à utilização eficiente da água, decorre daí a redução da vulnerabilidade a 
eventuais choques e efeitos decorrentes das alterações climáticas. As medidas previstas 
permitem um reforço do investimento com uma forte componente de inovação tecnológica e 
da transição ecológica, em especial na produção e utilização eficientes da água, suportando a 
manutenção do emprego nas atividades atuais e aumentando o potencial de criação de emprego 
por suporte à diversificação da atividade. 

Descarbonização – redução da dependência energética: C15 - Mobilidade Sustentável & 
C11 -Descarbonização da Indústria & C13 - Eficiência Energética em Edifícios & C14 - 
Hidrogénio e Renováveis 

Ao nível da descarbonização e da redução da dependência energética, as medidas a apoiar 
pretendem alavancar o setor das energias renováveis e atingir a autossuficiência energética. A 
descarbonização do setor energético constitui uma oportunidade para aumentar o investimento 
produtivo tirando partido dos recursos endógenos e substituindo importações. No que respeita 
à eficiência energética dos edifícios, os impactos esperados assentam na redução do consumo 
de energia e no contributo para um maior equilíbrio a balança energética, mas também têm 
efeitos multiplicadores no emprego no curto prazo, por via do acréscimo da necessidade de 
renovação dos edifícios, pelo uso de materiais que possam ser fabricados em Portugal e pelo 
recurso a mão-de-obra intensiva e especializada.  

Por outro lado, o aumento da oferta de transporte público melhora os níveis de acessibilidade, 
de forma equitativa e não discriminatória para toda a sociedade, ao mercado de trabalho, 
permitindo que as populações tenham acesso a mais e melhores oportunidades de emprego, 
maior proximidade a serviços sociais de interesse geral, ao mesmo tempo que se promovem de 
hábitos de mobilidade sustentáveis, com redução de emissões de gases com efeito de estufa.  

Verifica-se, ainda a redução da dependência energética, nomeadamente de combustíveis fósseis 
na indústria, o aumento da utilização dos recursos endógenos e a descentralização da produção 
de energia e a diversificação das fontes, o que contribui para a segurança energética. As medidas 
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a apoiar contribuem para dinamizar o mercado da produção de equipamentos, de serviços de 
instalação na área do ambiente, dos processos industriais, da eficiência energética e das 
renováveis. Colocar Portugal na liderança na inovação, no desenvolvimento de nova tecnologia 
e de novos serviços nas várias componentes da cadeia de valor do hidrogénio, traduz-se na 
oportunidade para a criação de um Cluster Industrial em torno desse recurso que cria valor 
acrescentado, emprego qualificado e contribui para o reforço da economia. Um novo modelo 
energético rumo à neutralidade carbónica configura uma oportunidade única para o país. No 
quadro de recuperação económica que o país tem vindo a alcançar nos últimos anos, o desafio 
da transição energética é visto como uma oportunidade que permitirá alavancar a economia 
nacional numa lógica de desenvolvimento sustentável assente num modelo democrático e justo, 
que promova o avanço tecnológico, a criação de emprego e a prosperidade, a criação de riqueza, 
a coesão territorial a par da preservação dos recursos naturais. 

Custos de Contexto: C17 - Gestão Financeira do Estado & C18 - Justiça económica e 
ambiente & C19 - Capacitação digital do Estado 

Por via das Reformas e Investimentos previstos nestas Componentes, a redução de custos de 
contexto terá, necessariamente, impacto na produtividade das empresas. Simplificando-se e 
reduzindo-se a carga administrativa que pesa sobre as empresas, em particular no domínio dos 
licenciamentos, não só se criarão condições para acelerar e agilizar investimentos, como se 
reforça a atratividade de Portugal enquanto destino do investimento estrangeiro, contribuindo 
assim para alavancar o crescimento económico do país. Adicionalmente, modernizar e 
racionalizar os serviços, tornando-os mais eficazes e eficientes, ao mesmo tempo que se 
aproximam dos cidadãos e dos agentes económicos, permitirá uma gestão mais transparente, 
ágil e eficaz dos serviços públicos prestados. 

Também a redução da duração dos processos judiciais, nomeadamente dos processos 
administrativos e fiscais, contribuirá para melhorar a perceção e a própria dinâmica da 
economia, atraindo outros agentes económicos para estabelecerem atividade em Portugal.  

Do lado do Estado, haverá um melhor controlo e afetação de recursos, libertando meios para a 
implementação de outras políticas de apoio ao crescimento económico, para o que concorre 
também um sistema fiscal bem desenhado e eficiente. Será ainda possível uma monitorização 
mais eficaz das Finanças Públicas, garantindo condições de gestão e foco na sua sustentabilidade 
e na sinergia de crescimento da economia. Adicionalmente, a disponibilização de serviços 
digitais, complementados por locais físicos de atendimento, garante maior equidade no acesso 
aos serviços públicos, seja numa lógica social (maior democratização dos serviços públicos e 
acesso mais abrangente), seja numa lógica territorial (quem vive em locais mais remotos pode 
aceder aos serviços através de canais digitais), reforçando assim a coesão social e territorial. 

No que se refere à sustentabilidade do Plano, e porque o mesmo é globalmente neutro em 
termos orçamentais, nenhum custo tem caráter recorrente, tal como referido ao longo das 
diversas componentes, e qualquer custo que seja criado, será assegurado o seu enquadramento 
nos fundos nacionais. 
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4.5. Coesão Social e Territorial 

Apesar da evolução positiva registada nas últimas décadas, os desafios da coesão económica, 
social e territorial, enquanto elementos ambivalentes do processo de desenvolvimento 
económico continuam a colocar-se à economia portuguesa. Estes desafios, que constituem, 
simultaneamente, condicionantes e resultados do processo de desenvolvimento económico e 
social,  colocam-se tanto ao nível da forma como os resultados da atividade económica são 
distribuídos pela sociedade, de modo a garantir igualdade de oportunidades de acesso a bens e 
serviços compatíveis com a qualidade de vida e integração social de todos os cidadãos, como ao 
nível dos territórios, abrangendo os objetivos de desenvolvimento equilibrado, pela criação de 
riqueza a partir da exploração dos seus recursos e em benefício das suas populações.  

No que se refere aos aspetos relacionados com a coesão económica e social, apesar dos 
progressos evidentes alcançados nos últimos anos, permanecem ainda constrangimentos 
ligados às qualificações da população, à distribuição dos rendimentos e ao apoio de grupos 
sociais mais vulneráveis, nomeadamente os idosos, as crianças, os desempregados e as pessoas 
com deficiência ou incapacidade, que apresentam dificuldades de inserção no mercado de 
trabalho e maior risco de pobreza e de exclusão social. De salientar ainda a persistência de níveis 
elevados de desigualdade de género ao nível académico, profissional e na vida familiar. 
Adicionalmente, verificam-se ainda fenómenos relevantes ligados quer à segmentação do 
mercado de trabalho, quer à precariedade das relações laborais, com forte reflexo quer nas 
populações mais desfavorecidas, menos qualificadas e mais jovens, limitando a capacidade das 
pessoas saírem de ciclos de pobreza e/ou desfavorecimento ou, no caso dos jovens, de poderem 
lançar as bases para a construção da sua vida adulta de forma autónoma e planeada.  

Várias destas dimensões de desigualdade foram agravadas com a crise sanitária e poderão ser 
ainda mais acentuadas, em termos de desemprego e de rendimento, com a crise económica e 
social que lhe sucederá, podendo afetar com maior gravidade as pessoas com menos 
qualificações ou com menor capacidade de adaptação às tendências e necessidades do mercado 
de trabalho, os desempregados de longa duração ou os jovens à entrada do mercado de 
trabalho. 

Do ponto de vista da coesão territorial, importa retomar o que já foi referido anteriormente – 
Portugal tem observado, ao longo dos últimos anos, um processo de convergência interno entre 
as suas diversas regiões, ainda que tal não se esteja a refletir num processo de convergência 
externa face à média da UE 27, medido através do PIB per capita. Este desempenho está muito 
ligado ao processo de convergência negativa que tem marcado a evolução das duas Áreas 
Metropolitanas, que constituem duas regiões fortemente polarizadoras do desenvolvimento 
económico e social do país, bem como de outras regiões ou sub-regiões mais dinâmicas do país, 
como sejam o Algarve, a Região de Leiria e a Região de Aveiro.  

Adicionalmente, importa ainda considerar que a coesão social e territorial deve ser analisada à 
luza da acessibilidade a serviços públicos de interesse geral, os quais afetam, de forma 
diferenciada diversas áreas do país, nomeadamente no que se refere à dotação de 
infraestruturas das redes de cuidados de saúde e de respostas sociais, sejam nas Áreas 
Metropolitanas, seja em zonas rurais ou com menor densidade populacional. A esta dimensão 
de acessibilidade, devem ainda acrescentar-se as dinâmicas relevantes em matéria de transição 
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climática e de transformação digital que podem ajudar a alterar o paradigma dessa provisão de 
serviços no horizonte próximo, seja pela necessidade de potenciar a digitalização da provisão e 
acesso de alguns serviços sociais e de saúde, seja pela necessidade de garantir que o acesso do 
ou ao serviço é feito com base em padrões de mobilidade urbana-rural ou em malha urbana 
assente em modalidades de transporte limpo e eficiente.  

Neste contexto, importa salientar a relevância das respostas dadas a estas questões da coesão 
económica social e territorial pelo PRR como um todo, estando este objetivo inscrito de forma 
clara no seu desenho. Deste modo, importa reconhecer que as respostas mais diretamente 
relacionadas com a promoção da coesão económica, social e territorial estão concentradas na 
dimensão da Resiliência, apesar de existirem contributos relevantes nas restantes dimensões do 
PRR (seja por via de apoios diretos ou de efeitos de disseminação). Deste modo, as componentes 
C1, C2, C3 e C6 dão resposta a diversos desafios sociais e territoriais enfrentados por Portugal, 
como a provisão e prestação de serviços de saúde ao longo da vida; a política de habitação, seja 
em situações de garantia do primeiro direito, seja em situações de urgência social ou de reforço 
da capacidade pública de fornecer habitação a custos controlados; a necessidade de reforço das 
respostas sociais, com especial destaques para as respostas sociais a idosos, crianças, pessoas 
com deficiência ou incapacidade, bem como pessoas expostas a fenómenos de pobreza e 
exclusão em contexto metropolitano; e a elevação das qualificações e competências dos 
portugueses. Adicionalmente, a componente C15 promoverá a descarbonização dos transportes 
públicos, aumentando simultaneamente a sua oferta, o que potenciará a mobilidade das 
populações contexto metropolitano, melhorando a acessibilidade a serviços sociais de interesse 
geral e a equidade no acesso. 

De modo a proceder-se à monitorização destas diversas dimensões de coesão ao longo do 
período de implementação do PRR, propõe-se a mobilização dos indicadores inscritos na tabela 
seguinte. 
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Figura 45. Indicadores para monitorização da Coesão Social e Territorial 
(ao longo do período de aplicação do PRR) 

 

Analisando a evolução do PIB per capita em paridades de poder de compra (PIB PPC), é possível 
constatar a divergência de Portugal face à média da UE entre 2010 e 2019, quando Portugal 
passou de 83% da média da UE27 para 79% dessa média. Esta redução deveu-se sobretudo à 
evolução verificada entre 2010 e 2012, anos que corresponderam ao período da crise das dívidas 
soberanas na Europa, verificando-se uma recuperação lenta desde então. A evolução negativa 
verificou-se em todas as regiões do país com exceção do Algarve, que registou uma convergência 
neste indicador, destacando-se ainda a região de Lisboa, que apesar de continuar acima da 
média da EU convergiu negativamente face às restantes regiões portuguesas. Importa sublinhar 
as medidas previstas em diversas componentes, em particular na promoção do investimento e 
da inovação, já que o reforço da rede de infraestruturas tecnológicas, garantindo uma presença 
de proximidade com os agentes económicos, contribuirá para garantir que o conhecimento e a 
tecnologia produzidos nos centros de saber chegam a todo o território, fomentando a coesão 
do país. 

No mercado de trabalho, a evolução ao nível da atividade da população foi globalmente positiva, 
tendo a taxa de emprego/atividade ultrapassado os 75%, com uma evolução mais positiva entre 
o género feminino, o que se traduziu numa redução do diferencial em relação ao género 

Indicador Unidade Fonte Género 2010 2015 2019 2020

Convergência
PIB per capita PPS % UE 27 Eurostat

Portugal 83 78 79
Norte 67 65 68
Centro 70 67 69
Lisboa 117 103 103
Alentejo 76 73 73
Algarve 82 80 88
Açores 75 70 70
Madeira 81 75 76

Mercado de trabalho
Taxa de Emprego % população total Eurostat T 73,7 73,4 75,5

H 77,8 76,7 78,3
M 69,7 70,3 72,9

Taxa de Emprego Jovem % população 15-24 anos Eurostat T 36,1 33,5 34,3
H 38,0 34,2 36,0
M 34,2 32,8 32,5

Taxa de Desemprego % população ativa Eurostat T 11,0 12,6 6,5
H 10,0 12,4 5,9
M 12,1 12,8 7,2

Taxa de Desemprego Jovem % população 15-24 anos Eurostat T 22,8 32,0 18,3
H 21,6 29,6 15,5
M 24,0 34,5 21,4

Taxa de Desemprego de Longa Duração % população ativa Eurostat T 5,7 7,2 2,8
H 5,1 7,3 2,6
M 6,3 7,2 3,0

Educação e formação
Nível educação terciário (níveis 5 a 8) % população 25-64 anos Eurostat 15,5 22,9 26,3
Nivel educação secundário (níveis 3 a 8) % população 25-64 anos Eurostat 31,7 45,1 52,2
Pessoas com competências digitais % população 16-74 anos Eurostat 48,0 52,0
Participação em educação e formação % população 25-64 anos Eurostat 5,7 9,7 10,5
Jovens NEET % população 15-29 anos Eurostat 13,6 13,2 9,2
Igualdade e inclusão social
Rácio de repartição de rendimento S80/S20 Eurostat 5,6 6,0 5,2
Pessoas em risco de pobreza e exclusão social % população total Eurostat 25,3 26,6 21,6
Pessoas em risco de pobreza no trabalho % pessoas empregadas Eurostat 9,7 10,9 10,8
Qualidade da governação
Eficácia do governo Pencentil do ranking Banco Mundial 80,4 86,1 84,1
Doing Business Ranking Banco Mundial 48 25 39
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masculino, o mesmo acontecendo em relação à taxa de desemprego. No que respeita ao 
desemprego jovem, depois de um aumento significativo entre 2010 e 2013, atingindo os 38%, 
verificou-se uma redução continuada nos anos seguintes, para menos de metade dessa 
percentagem em 2019. O desemprego de longa duração também registou uma redução 
acentuada desde 2013, quanto esteve em 9,3%, evoluindo para menos de um terço em 2019. 
Neste âmbito o PRR promove um conjunto alargado de medidas, seja de promoção do 
investimento, com consequências indiretas no emprego, seja da adequação da mão de obra às 
necessidades do mercado de trabalho, bem como de melhoria de acessibilidades, que 
produzirão impactos positivos na sustentabilidade e qualidade do emprego. 

No campo da educação e formação, houve uma evolução relevante na percentagem população 
com níveis de educação mais elevados, com uma trajetória de crescimento sustentada ao longo 
dos anos, tal como reconhecido na análise da Comissão Europeia às REP, embora subsista um 
caminho que importa continuar a trilhar de forma persistente. Verificaram-se aumentos de 11 
p.p. ao nível do ensino terciário e de 21 p.p. ao nível do ensino secundário, resultando em 
reduções significativas nos diferenciais em relação à média da UE27. Nas competências digitais, 
mais de metade da população portuguesa detém competências básicas, sendo o diferencial em 
relação à média da UE27 ainda menor nesta área. Também na formação ao longo da vida, com 
o objetivo de atualização e ajustamento de competências às necessidades do mercado, tem 
havido uma crescente mobilização da população ativa, com a proporção de pessoas a participar 
em educação em formação a ultrapassar os 10,5% em 2019, estando já praticamente em linha 
com a média da UE27, quando em 2010 essa proporção estava em 5,7%. Esta realidade tem sido 
acompanhada pela redução da percentagem de jovens não empregados e que não estão em 
educação ou formação, tendo sido de 9,2% em 2019, uma situação mais favorável que a média 
da UE27, com 12,5%. Esta é uma dimensão de particular relevo no PRR, onde se procura 
diversificar e ajustar a oferta de ensino e formação profissional, adequando-a às necessidades 
de qualificação nos diferentes territórios e valorizando os processos de orientação escolar e 
profissional, de forma a atenuar desigualdades territoriais. A promoção de processos de 
alfabetização e qualificação são fundamentais para a coesão social e contribuem para a redução 
das desigualdades sociais e territoriais, por via da redução do desfasamento, ao nível das 
competências, incluindo as digitais, dos empregados e potenciais empregados, contribuindo 
também para a capacitação das micro e PME dos vários territórios e, consequente aumento da 
sua competitividade/produtividade, face às demais empresas nacionais concorrentes. Por sua 
vez, a universalização do acesso e utilização de recursos didáticos e educativos digitais por todos 
os alunos e docentes, tal como previsto no PRR, contribuirá para atenuar as barreiras sociais, 
geográficas, entre outras, que têm constituído um obstáculo à construção de uma sociedade, 
efetivamente, digital e inclusiva. 

Vários indicadores apontam também para melhorias ao nível da igualdade e da inclusão social, 
quer ao nível da repartição do rendimento, quer ao nível da percentagem da população em risco 
de pobreza, que desceu de 27,5% em 2013 para 21,6% em 2019, havendo uma convergência 
com a média da UE27 nos últimos anos. Não obstante, registou-se uma evolução menos 
favorável na percentagem de pessoas empregadas em risco de pobreza no trabalho, ficando em 
10,8% em 2019 quando a média da UE27 estava em 9,0%. O PRR, através das respostas sociais 
previstas, garantirá um aumento da capacidade de resposta às necessidades de integração dos 
mais jovens, às necessidades e cuidados dos idosos e daqueles que carecem de cuidados 
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continuados, bem como das pessoas com deficiência, que contribuirá para a redução das 
desigualdades sociais, contribuindo para uma sociedade mais equilibrada e justa. 

Em relação à qualidade da governação, aspeto essencial para garantir a confiança dos 
investidores, de acordo com os indicadores do Banco Mundial, Portugal registou melhorias 
desde 2010 em várias dimensões, seja ao nível do estado de direito, da estabilidade política, da 
eficácia do governo, da qualidade regulatória ou da prestação de resultados. De salientar ainda 
que, no indicador doing business, Portugal assume pontuações mais elevadas ao nível da 
facilidade de abertura de novas empresas e da resolução de insolvências, bem como ao nível 
das obrigações fiscais e do comércio internacional. Em linha com o que têm vindo a ser as REP 
dirigidas a Portugal, os esforços do PRR vão no sentido de melhorar a qualidade das decisões e 
da eficácia das políticas de ordenamento do território, com particular incidência a nível local e 
também de facilitar e a agilizar o acesso à justiça, independentemente do local ou 
acessibilidades físicas. O recurso intensivo a tecnologias digitais aproximará aqueles que 
possuem atividade fora dos centros urbanos e onde exista uma presença física de serviços do 
Estado e em particular do ecossistema da Justiça, promovendo dessa forma uma maior coesão 
social e territorial. 

4.6. Comparação do Investimento com o Ano de Referência (Investment 
Baseline) - COFOG 

Tendo em conta o efeito que a pandemia COVID-19 provocou na atividade económica e nas 
medidas de apoio do Estado em 2020, a projeção da despesa por COFOG para o ano de 
referência (2020) está sujeita a um elevado grau de incerteza. 

No que diz respeito aos anos subsequentes, as despesas alocadas às categorias do PRR têm 
como referência a taxa de crescimento média das despesas para o período 2017-2019 e as 
projeções para as taxas de crescimento do PIB, exceto para as despesas sociais, em que a 
informação disponível permite um maior grau de precisão da projeção efetuada. 

Note-se ainda que, no caso particular de 2021 não estamos a incluir qualquer valor de medidas 
relacionadas com o apoio à economia, ao emprego e às famílias (medidas COVID-19) e que a 
COFOG 0401 inclui os valores das one-off ao setor bancário e à TAP para 2020 e 2021, não se 
encontrando previstas medidas one-off para os anos seguintes. 
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LISTA DE SIGLAS E 
ACRÓNIMOS 

AAE - Áreas de Acolhimento Empresarial 
ACES - Agrupamento de Centros de Saúde  
ACM - Alto Comissariado das Migrações 
ACSS - Administração Central do Sistema de 
Saúde, I.P  
AdA – Águas do Algarve, S.A. 
ADENE – Agência para a Energia  
Agência, I. P. - Agência de Desenvolvimento e 
Coesão, I. P. 
AIGP - Áreas Integradas de Gestão da Paisagem 
AICEP - Agência para o Investimento e 
Comércio Externo de Portugal, E. P. E.  
AM – Área Metropolitana 
AMA - Agência para a Modernização 
Administrativa, I.P. 
AML – Área Metropolitana de Lisboa 
AMP – Área Metropolitana do Porto 
ANI - Agência Nacional de Inovação, S.A. 
ANMP - Associação Nacional de Municípios 
Portugueses  
ANQEP - Agência Nacional para a Qualificação e 
o Ensino Profissional 
AP – Administração Pública 
APA - Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.  
ApR - Água Residual Tratada 
APR – Administração Pública Regional 
AR – Assembleia da República 
AREAM - Agência Regional da Energia e do 
Ambiente da RAM  
ARM - Águas e Resíduos da Madeira, S.A  
ARS – Administração Regional de Saúde 
B2B – Business to business 
B2C – Business to consumer 
BEI – Banco Europeu de Investimento 
BPF - Banco Português de Fomento 
BUPi - Balcão Único do Prédio  
CAC - Comissão de Auditoria e Controlo 
CBTC - Communications-based train control  
CCDR - Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional 
CCT – Conselho de Concertação Territorial 
CEF – Connecting Europe Facility 
 

 
 
 
 
 
CEGER - Centro de Gestão da Rede Informática 
do Governo 
CES – Conselho Económico e Social 
CHPL - Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa  
CI - Conselho de Inspeção 
CIG - Comissão para a Cidadania e a Igualdade 
de Género 
CIMAA - Comunidade Intermunicipal do Alto 
Alentejo 
CIIMAR - Centro Interdisciplinar de Investigação 
Marinha e Ambiental  
CNCS - Centro Nacional de Cibersegurança 
CNPD - Comissão Nacional de Proteção de 
Dados  
CNUDPCD - Convenção das Nações Unidas 
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 
COFOG – Classificação das Funções das 
Administrações Públicas 
COM – Comissão Europeia 
COMPETE 2020 - Programa Operacional 
Temático Competitividade e 
Internacionalização  
CPC - Conselho de Prevenção da Corrupção 
CRI - Centros de Responsabilidade Integrados  
CSP – Cuidados de Saúde Primários 
CTI - Comissão Técnica Independente 
DCIAP - Departamento Central de Investigação 
e Ação Penal  
DESI - Digital Economy and Society Index 
DEP - Digital Europe Programme 
DGADR - Direção Geral Agricultura e 
Desenvolvimento Rural 
DGAEP – Direção-Geral da Administração e 
do Emprego Público  
DGAL - Direção-Geral das Autarquias Locais  
DGEG - Direção Geral de Energia e Geologia  
DGES – Direção Geral do Ensino Superior  
DGO- Direção Geral do Orçamento, a 
DGT - Direção-Geral do Território 
DGTF – Direção Geral do Tesouro e Finanças 
DIH - Digital Innovation Hubs 
DL – Decreto-Lei 
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DLBC – Desenvolvimento Local de Base 
Comunitária 
DNSH -Do No Significant Harm 
DPOC - Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica 
DRETT-Direção Regional da Economia e 
Transportes Terrestres  
ECCI - Equipas de Cuidados Continuados 
Integrados 
ECDT - Estratégia Comum de Desenvolvimento 
Territorial 
ECSCP - Equipas Comunitárias de Suporte em 
Cuidados Paliativos 
EEM – Empresa de Eletricidade da Madeira  
EIGE- European Institute for Gender Equality 
ELH - Estratégias Locais de Habitação  
ELPRE - Estratégia de Longo Prazo para a 
Renovação dos Edifícios  
EM – Estado-Membro 
EMPD - Estrutura de Missão Portugal Digital 
EN – Estrada Nacional 
EN-H2 - Estratégia Nacional para o Hidrogénio 
ENAAC - Estratégia Nacional de Adaptação às 
Alterações Climáticas 
ENEI – Estratégia Nacional de Investigação e 
Inovação para uma Especialização Inteligente 
ENID - Escola Superior Náutica Infante D. 
Henrique  
ENIPD - Estratégia Nacional para a Inclusão das 
Pessoas com Deficiência 
EPE — Entidade Pública Empresarial 
EPER — Entidade Pública Empresarial Regional 
EREI – Estratégia Regional de Investigação e 
Inovação para uma Especialização Inteligente 
ERPI - Estruturas Residenciais para Pessoas 
Idosas 
ESPAP – Serviços Partilhados da Administração 
Pública  
EU – European Union 
FCT - Fundação para a Ciência e Tecnologia 
FEEI – Fundos Europeus Estruturais e de 
Investimento 
FEFAL - Fundação para os Estudos e Formação 
nas Autarquias Locais  
FEI - Fundo Europeu de Investimento  
FSS - Forças e Serviços de Segurança  
GEE - Gases com Efeito de Estufa 
GEPAC - Gabinete de Estratégia, Planeamento e 
Avaliação Culturais 
GESI - Global e-Sustainability Initiative 

GNR – Guarda Nacional Republicana 
GNS - Gabinete Nacional de Segurança  
GO – Grandes Opções 
GPEARI - Gabinete de Planeamento, Estratégia, 
Avaliação e Relações Internacionais do 
Ministério das Finanças 
GPP – Gabinete de Planeamento, Políticas e 
Administração Geral  
GPS - Informação e posicionamento global 
HML - Hospital de Magalhães Lemos 
IAPMEI – Agência para a Competitividade e 
Inovação, I.P.  
I&D - Investigação e Desenvolvimento 
I&D&I - Investigação, Desenvolvimento e 
Inovação 
I&I&D -Inovação e Investigação e 
Desenvolvimento 
IAS - Indexante dos Apoios Sociais  
IASAÚDE – Instituto de Administração da Saúde 
IP-RAM  
IC – Itinerário Complementar 
ICNF - Instituto da Conservação da Natureza e 
das Florestas 
IDE - Investimento Direto Estrangeiro 
IEFP - Instituto do Emprego e Formação 
Profissional, I.P. 
IES – Instituições do Ensino Superior 
IFAC - International Federation of Accountants 
IGCP – Agência de Gestão da Tesouraria e 
Dívida Pública E.P.E. 
IGF - Inspeção-Geral de Finanças  
IHM – Investimentos Habitacionais da Madeira, 
EPERAM 
IHRU, I.P. - Instituto da Habitação e da 
Reabilitação Urbana, I.P 
INE – Instituto Nacional de Estatística 
INSA - Instituto Nacional de Saúde Doutor 
Ricardo Jorge  
INTOSAI - International Organization of 
Supreme Audit Institutions  
IP – Itinerário Principal 
IPMA – Instituto Português do Mar e da 
Atmosfera 
IPSS - Instituições Particulares de Solidariedade 
Social 
IRN – Instituto dos Registos e Notariado  
ISS – Instituto da Segurança Social, I.P. 
JORAM - Jornal Oficial da Região Autónoma da 
Madeira  
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LRT - Light Rail Transit 
LVT – Lisboa e Vale do Tejo 
MAAC – Ministro do Ambiente e da Ação 
Climática 
MAI – Ministério da Administração Interna 
MAPA - Monitorização Ambulatória da Pressão 
Arterial 
MCDT - Meios Complementares de Diagnóstico 
e Terapêutica 
MCT – Ministra para a Coesão Territorial 
MCTES - Ministério da Ciência, Tecnologia e 
Ensino Superior  
MEETD – Ministro de Estado, da Economia e da 
Transição Digital 
MEF – Ministro de Estado e das Finanças 
MENE – Ministro de Estado e dos Negócios 
Estrangeiros 
MEP – Ministra de Estado e da Presidência 
ML - Metropolitano de Lisboa, EPE  
MOOC - Massive Open Online Courses  
MP – Ministro do Planeamento 
MSO – Main Switching Office (Centro de 
Comutação) 
MTSSS - Ministério do Trabalho, Solidariedade 
e Segurança Social  
NEET - Not in Employment Education or 
Training  
NPA - Nível de pleno armazenamento  
NUTS – Nomenclatura das Unidades Territoriais 
para Fins Estatísticos  
OCDE – Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Económico 
OE – Orçamento de Estado 
OIGP - Operação Integrada de Gestão da 
Paisagem  
OLAF - Organismo Europeu de Luta Antifraude 
ONG - Organização Não-Governamental 
ONGD - Organização Não-Governamental para 
o Desenvolvimento 
ONU - Organização das Nações Unidas 
OP – Objetivo de Política 
OPF - Organização de Produtores Florestais 
OSS – Orçamento da Segurança Social 
PAC – Política Agrícola Comum 
PART - Programa de Apoio à Redução do 
Tarifário dos Transportes Públicos 
PATD - Plano de Ação para a Transição Digital  
PGR – Procuradoria Geral da República 

PGRCIC - Plano de Gestão de Riscos de 
Corrupção e Infrações Conexas 
PIB - Produto Interno Bruto 
PIB PPC - PIB per capita em paridades de poder 
de compra  
PIC - Plano Individual de Cuidados 
PISA - Programme for International Student 
Assessment 
PME - Pequena e Média Empresa 
PNEC 2030 - Plano Nacional Energia e Clima 
2030 
PNI 2030 - Plano Nacional de Investimentos 
2030 
PNI-GJ - Plano Nacional para a Implementação 
de uma Garantia Jovem 
PNPOT - Programa Nacional da Política de 
Ordenamento do Território  
PNR – Programa Nacional de Reformas 
PNSM - Programa Nacional para a Saúde 
Mental 
PO – Programa Operacional 
p.p. - pontos percentuais 
PPP – Parceria Público-Privada 
PREH - Plano de Regional de Eficiência Hídrica 
do Algarve  
PRGP - Programas de Reordenamento e Gestão 
da Paisagem  
PRR - Plano de Recuperação e Resiliência. 
PSSA - Pessoa em Situação de Sem-Abrigo 
PT2020 – Portugal 2020 
PTP - Programa de Transformação da Paisagem 
QDRCD - Quadro Português de Competências 
Digitais  
RA - Região Autónoma  
RAA – Região Autónoma dos Açores 
RAL - Resolução Alternativa de Litígios 
RAM – Região Autónoma da Madeira 
RCM – Resolução do Conselho de Ministros 
RCP - Representative Concentration Pathways 
REACT EU - Assistência à Recuperação para a 
Coesão e os Territórios da Europa 
REP - Recomendações Específicas por País 
RGPD - Regulamento Geral de Proteção de 
Dados  
RING - Rede Informática do Governo  
RNC - Roteiro para a Neutralidade Carbónica 
RNCCI - Rede Nacional de Cuidados 
Continuados Integrados 
RNCP - Rede Nacional de Cuidados Paliativos 
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RPFGC - Rede Primária de Faixas de Gestão de 
Combustível  
RSP - Resolução do Parlamento Europeu 
RVCC - Reconhecimento, Validação e 
Certificação de Competências  
SAD - Serviço de Apoio Domiciliário 
SAFE - Serviço de Assinatura de Faturas 
Eletrónicas  
SDG - Single Digital Gateway 
SEF – Serviço de Estrangeiros e Fronteiras 
SEPNA – Serviço de Proteção da Natureza e do 
Ambiente  
SESARAM - Serviço de Saúde da Região 
Autónoma da Madeira, EPERAM 
SGA - Secretária-Geral do Ministério do 
Ambiente 
SIMFE – Sociedades de Investimento Mobiliário 
para Fomento da Economia  
SIOE - Sistema de Informação da Organização 
do Estado  
SLSM - Serviços Locais de Saúde Mental 
SM – Saúde Mental 
SMOS - Sistema de Monitorização de Ocupação 
do Solo 
SNCP - Sistema Nacional de Compras Publicas  
SNS - Serviço Nacional de Saúde 
SRFPAP- Secretaria Regional das Finanças, 
Planeamento e Administração Pública 
SRCCTD - Secretaria Regional da Cultura, 
Ciência e Transição Digital 
STEAM - Science, Technology, Engineering, Arts 
and Mathematics 
TAF - Tribunal Administrativo e Fiscal 
TAP – Transportes Aéreos Portugueses 
TCE – Tribunal de Contas Europeu 
TIC - Tecnologias de Informação e Comunicação 
UCC - Unidades de Cuidados na Comunidade 
UE – União Europeia 
UEPS - Unidade de Emergência de Proteção e 
Socorro 
UniLEO - Unidade de Implementação de Lei de 
Enquadramento Orçamental 
VDI – Virtual Desktop Infrastructure 
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ANEXO 1.3 - Iniciativas Emblemáticas 

A Comissão Europeia, na Estratégia Anual para o Crescimento Sustentável 2021, publicada no 
quadro do Semestre Europeu, indica que, sem prejuízo de os Planos de Recuperação e 
Resiliência refletirem a situação específica de cada Estado-Membro, existem alguns desafios 
comuns que apelam à realização de reformas e investimentos com objetivos coordenados. 
Neste contexto, considera a Comissão Europeia que o Mecanismo de Recuperação e Resiliência 
constitui uma oportunidade para lançar iniciativas emblemáticas europeias que apresentem 
benefícios concretos no plano económico, bem como para os cidadãos em toda a UE. Assim, a 
Comissão incentiva vivamente os Estados-Membros a preverem nos seus Planos investimentos 
e reformas nos domínios a seguir indicados.  

Este Plano de Recuperação e Resiliência reconhece a relevância dos domínios e a premência dos 
desafios que lhes estão associados, e assume que o contributo dos Estados-Membros para estes 
objetivos comuns ajudará – às respetivas escalas nacionais e comunitária – ao processo de 
retoma económica, à criação de emprego e contribuirá para ultrapassar os desafios decorrentes 
da dupla transição – ecológica e digital. Este Plano de Recuperação e Resiliência assume ainda 
que, apesar do contributo dos PRR dos vários Estados-Membros para a concretização destes 
objetivos coordenados, a participação dos Estados-Membros para a sua concretização não se 
deverá esgotar neste instrumento.  

Neste sentido, o alinhamento desta proposta com as iniciativas emblemáticas avançadas pela 
Comissão é inequivocamente muito robusto, e assinala que, sem prejuízo do grau de intensidade 
dos contributos esperados não ser uniforme, todos os componentes do PRR de Portugal 
contribuem para alguma das iniciativas emblemáticas. 

A. Reforço da capacidade energética 

Portugal assumiu, no âmbito do Acordo de Paris, o compromisso de atingir a neutralidade 
carbónica até 2050, posicionando o país entre os que assumem a liderança no combate às 
alterações climáticas. A mudança de paradigma e superação dos desafios que daí resultam 
implicam um abandono progressivo de um modelo económico linear e assente no consumo de 
combustíveis fósseis, para um outro modelo de desenvolvimento assente num conceito de 
“sustentabilidade competitiva”. Esse modelo deverá estar alicerçado num processo de criação 
de valor regido pela eficiência, pela sustentabilidade, pela circularidade e pela transição 
energética – esta última concretizada através de um progressivo processo de descarbonização. 
Esta transição deverá estar assente numa lógica transformativa, que garanta – também – a 
justiça e a inclusão social e a coesão territorial, assegurando uma transição justa onde ninguém 
fica para trás neste processo. 

Nos termos da Estratégia Anual para o Crescimento Sustentável 2021, os Planos enquadrados 
no Mecanismo de Recuperação e Resiliência deverão apoiar este processo de transição 
energética, devendo apoiar a iniciativa emblemática “Power Up” e aos seus objetivos de 
antecipação de tecnologias limpas preparadas para o futuro e de aceleração do 
desenvolvimento e uso de energias renováveis. 
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Cenário base nacional 

Para fazer face às ambições nacionais de assegurar a neutralidade carbónica até 2050, procedeu-
se à elaboração e aprovação, em articulação com o Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050 
(RNC2050), do Plano Nacional Energia e Clima 2021-2030 (PNEC 2030). Neste são estabelecidas 
as metas e objetivos, e avançadas as políticas e as medidas para o horizonte de 2030 em matéria 
de energia e clima. Em concreto, o PNEC 2030 propõe a redução de emissões de GEE (-45% a -
55% face a 2005), o reforço da eficiência energética (35% redução do consumo de energia 
primária), o reforço das energias renováveis (47% de renováveis no consumo final bruto de 
energia), a garantia da segurança do abastecimento, o desenvolvimento do mercado interno de 
energia e das iniciativas de investigação e inovação. 

O ambicioso objetivo da descarbonização, entendido como indispensável para minorar as 
consequências decorrentes de uma eminente emergência climática, está ancorado numa forte 
vontade política e numa trajetória com resultados interessantes em matéria de energia e clima. 
Em particular, no que respeita às renováveis, Portugal é atualmente o 5º país da UE28 com maior 
nível de incorporação de renováveis na eletricidade, o que demonstra os resultados da 
estratégia que Portugal tem vindo a implementar. O percurso neste domínio conduz-nos agora 
a uma priorização de investimentos onde importa direcionar os recursos públicos para o apoio 
a áreas com menor expressão e onde o potencial de contributo para a descarbonização é grande, 
como é o caso do hidrogénio e dos gases renováveis, e onde se perspetiva um elevado potencial 
para o crescimento económico. 

Nesta ótica, importa salientar a necessidade da criação de 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. Adicionalmente, 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. 

Estas opções estratégicas estão alinhadas com os mais relevantes documentos estratégicos de 
referência de âmbito geral e nacional, bem como nos documentos estratégicos de referência 
setorial, desde logo com o Programa de Governo (com destaque para o objetivo de “continuar 
a liderar a transição energética, enquadrado na resposta ao desafio estratégico de “enfrentar as 
alterações climáticas garantindo uma transição justa”), com a Estratégia Portugal 2030, 
aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 98/2020, designadamente no eixo de 
intervenção "Promover a transição e eficiência energética" previsto na agenda temática 
"Transição climática e sustentabilidade dos recursos", com o Plano Nacional de Energia e Clima 
2030, aprovado pela Resolução do Conselho de Ministro n.º 53/2020, que assume como objetivo 
horizontal o “reforço na aposta nas energias renováveis e na redução da dependência energética 
do país”, pelo reforço da diversificação de fontes de energia através de uma utilização crescente 
e sustentável de recursos endógenos, da promoção do aumento da eletrificação da economia e 
do incentivo à I&D&I em tecnologias limpas, e com o Plano Nacional do Hidrogénio (EN-H2), 
aprovado pela RCM n.º 63/2020. Este último tem como objetivo principal introduzir um 
elemento de incentivo e estabilidade para o setor energético, promovendo a introdução gradual 
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do hidrogénio enquanto pilar sustentável e integrado numa estratégia mais abrangente de 
transição para uma economia descarbonizada, enquanto oportunidade estratégica para o país. 
Esta estratégia enquadra o papel atual e futuro do hidrogénio no sistema energético e propõe 
um conjunto de medidas e metas de incorporação para o hidrogénio nos vários setores da 
economia. Isto implica a criação das condições necessárias que viabilizem esta visão, o que inclui 
legislação e regulamentação, segurança, standards, inovação e desenvolvimento, 
financiamento, entre outros. 

Estas opções estratégicas nacionais estão alinhadas com o Pacto Ecológico Europeu, 
designadamente com o seu objetivo de contribuir para assegurar o fornecimento de energia 
limpa, segura e a preços acessíveis, bem como com o espírito da iniciativa legislativa da Lei 
Europeia do Clima. 

Reformas e investimentos 

O contributo do Plano de Recuperação e Resiliência para a Iniciativa Emblemática “Reforço da 
Capacidade Energética” é dado pelas componentes C7, C9, C10, C11, C13 e C14, através das 
seguintes reformas e investimentos:  

Componentes Reformas e investimentos 

C7 RE-C07-i01 Áreas de Acolhimento Empresarial (AAE) 

C9 RE-C09-i02 Aproveitamento hidráulico de fins múltiplos do Crato  

C10 TC-C10-i01 
TC-C10-i02 
TC-C10-i03 
TC-C10-i04RAA 

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” 

C11 TC-C11-i01 Descarbonização da indústria 

C13 TC-C13-i01 Eficiência energética em edifícios residenciais 

TC-C13-i02 Eficiência energética em edifícios da administração pública central 

TC-C13-i03 Eficiência energética em edifícios de serviços 

C14 TC-C14-i01 Hidrogénio e gases renováveis 

TC-C14-i02RAM Potenciação da eletricidade renovável no Arquipélago da Madeira 

TC-C14-i03RAA Transição Energética nos Açores 

C10 TC-r23 Reforma do ecossistema de infraestrutura de suporte à Economia 
Azul 

C11 TC-r24 Descarbonização da indústria 

C13 TC-r27 Programa de Eficiência de Recursos na Administração Pública 2030 
(ECO.AP 2030) 

C14 TC-r29 Estratégia Nacional para o Hidrogénio (EN-H2) 
 

Globalmente, verificando por componente, registamos que, no domínio da promoção da 
produção de energia renovável, o PRR avança com um conjunto alargado de iniciativas, sejam 
elas de nível nacional, regional ou local. Seja pelo seu âmbito territorial, seja pelo seu carácter 
disruptivo, mas sobretudo pelo contributo que dá para o cumprimento das metas e objetivos de 
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descarbonização nacionais, destaca-se a componente C14. Esta componente, prevendo duas 
reformas e três investimentos com total aderência aos objetivos desta iniciativa emblemática, 
inclui uma medida de nível nacional de investimento em projetos de produção de gases de 
origem renovável para autoconsumo e/ou injeção na rede, uma medida para potenciação da 
produção de energia renovável no Arquipélago da Madeira, e uma outra para o incremento da 
capacidade de produção de energias renováveis e respetivo armazenamento na Região 
Autónoma dos Açores. Ainda no âmbito de projetos de produção de energias renováveis com 
impacto regional, salienta-se a componente C9, e em particular o investimento de 
“Aproveitamento hidráulico de fins múltiplos do Crato”, onde numa perspetiva integrada, se 
prevê a produção de energia renovável por duas vias – mini-hídrica e central solar fotovoltaica. 
No domínio da produção descentralizada e do armazenamento para autoconsumo, importa dar 
nota do contributo dos investimentos em cima identificados das componentes C7 e C13. 
Finalmente, destacar o investimento da componente C11 e o forte impulso que esta medida traz 
para a descarbonização da indústria, também pela incorporação de energia de fontes renováveis 
e armazenamento de energia, designadamente pela promoção da incorporação de hidrogénio 
e de gases renováveis na indústria.  

Contributo expetável para alcançar os objetivos da UE 

As medidas do Plano de Recuperação e Resiliência enquadráveis sob a iniciativa emblemática 
“Reforço da capacidade energética” – ao preverem a produção, o armazenamento, a 
distribuição e a utilização de energias renováveis – dão um contributo substancial para os 
objetivos ambientais da União Europeia, em particular para o objetivo de mitigação das 
alterações climáticas. 

Assim, para além de catalisar a transição climática e energética (por proporcionar uma maior 
incorporação de energias renováveis no sistema energético nacional), o reforço de investimento 
na promoção de energia renovável (C7, C9, C11, C13 e C14), bem como a forte aposta nos gases 
renováveis – em particular no hidrogénio verde (C14), contribuirá também para potenciar o 
crescimento económico, a criação de emprego e resiliência social e económica. Adicionalmente, 
este leque de medidas contribui para aumentar a autonomia estratégica e energética de 
Portugal e da União Europeia. Ao apoiar um aumento da produção energética nacional e uma 
maior incorporação das fontes endógenas no processo produtivo, as medidas constantes no PRR 
apoiam a redução da dependência energética nacional e o robustecimento a resiliência 
energética de Portugal.  

B. Renovação 

Em dezembro de 2019, a Comissão Europeia apresentou o Pacto Ecológico Europeu, configurado 
como a nova estratégia de crescimento para a transformação da União Europeia. Nesse 
documento perspetiva-se o fomento de sociedade equitativa e próspera, dotada de uma 
economia moderna, competitiva e eficiente na utilização dos recursos onde, entre outros 
aspetos, rumo a um registo de zero emissões líquidas de GEE em 2050. 

No seu Plano para atingir a meta climática em 2030, rumo à neutralidade carbónica em 2050, a 
União Europeia assumiu o objetivo de empreender numa onda de renovação que ajude a trilhar 
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um caminho virtuoso para um sistema de energia limpa e descarbonizada que consubstancie as 
aspirações europeias nesta matéria. Essa priorização decorre da compreensão da importância 
que, globalmente, os edifícios têm no processo de descarbonização – sendo estes responsáveis 
por cerca de 40% do consumo total de energia e 26% das emissões de gases com efeito de estufa 
relacionadas com energia na UE. Porém, apesar da grandeza destes números, é ainda 
praticamente insignificante a proporção de obras de renovação que contribuem efetivamente 
para a redução significativa do consumo de energia. 

Inesperadamente, a crise da COVID-19 veio dar destaque às nossas residências, fazendo com 
que as nossas casas assumissem uma centralidade ainda maior no nosso quotidiano, ao forçar 
que estas se tornassem o palco das atividades profissionais e escolares dos membros dos 
agregados familiares, em substituição aos edifícios infraestruturalmente preparados para o 
efeito. Assim, num momento em que se procura ultrapassar a crise da COVID-19, a renovação 
de edifícios, para além do contributo direto na redução da fatura energética e do nível de 
emissões, proporciona inúmeras possibilidades de benefícios sociais, ambientais e económicos.  

Nos termos da Estratégia Anual para o Crescimento Sustentável 2021, os Planos enquadrados 
no Mecanismo de Recuperação e Resiliência concorrem para o processo de descarbonização e 
transição energética, devendo apoiar a iniciativa emblemática “Renovate” e aos seus objetivos 
de melhoria da eficiência energética dos edifícios públicos e privados. 

Cenário base nacional 

Em 2016, na 22.ª Conferência das Partes da Convenção das Nações Unidas para as Alterações 
Climáticas, em Marraquexe, Portugal comprometeu-se a assegurar a neutralidade das suas 
emissões até ao final de 2050, traçando uma visão clara relativamente à descarbonização 
profunda da economia nacional, enquanto contributo para o Acordo de Paris e em consonância 
com os esforços mais ambiciosos a nível internacional.  

Visando concretizar este desígnio, foi desenvolvido o Roteiro para a Neutralidade Carbónica 
2050 (RNC 2050), que identifica os principais vetores de descarbonização em todos os setores 
da economia, as opções de política, as medidas, e a trajetória de redução de emissões para 
atingir esse fim – em diferentes cenários de desenvolvimento socioeconómico. Entre os vetores 
de descarbonização estabelecidos, destaca-se, no contexto desta iniciativa emblemática, a 
promoção da “descarbonização no setor residencial, privilegiando a reabilitação urbana e o 
aumento da eficiência energética nos edifícios, fomentando uma progressiva eletrificação do 
setor e o uso de equipamentos mais eficientes, e combatendo a pobreza energética". 

Por outro lado, nos termos do PNEC 2030 – enquanto documento fundamental que assegura a 
coerência entre politicas nas áreas da energia e clima para a concretização das metas no 
horizonte 2030, em articulação com o RNC 2050 –, o contributo nacional em matéria de 
eficiência energética para o cumprimento da meta dos 32,5% de eficiência energética da União 
Europeia em 2030, determina uma redução do consumo de energia primária de 35% até 2030, 
face às projeções do Cenário de Referência da União Europeia de 2007 (modelo PRIMES). Os 
ganhos de eficiência energética no setor habitacional – responsável por mais de 30% da energia 
consumida em Portugal – serão parte significativa da solução.  
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Neste contexto, adicionalmente, dever-se-á dar nota que informação recente disponível sobre 
o desempenho energético dos edifícios evidencia que apenas 9% dos alojamentos certificados 
qualifica-se como muito eficiente (classe de eficiência A e A+). Acresce que, de acordo com uma 
análise recente no âmbito da Estratégia de Longo Prazo para a Renovação de Edifícios (ELPRE) – 
aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 8-A/2021 de 3 de fevereiro – , se pode 
concluir que, com exceção dos edifícios multifamiliares contruídos após o ano de 2016, todos os 
edifícios apresentam uma categoria IV de conforto, o que significa que, atualmente, o parque 
de edifícios existentes proporciona algum desconforto térmico em mais de 95% das horas do 
ano. Esta informação deverá ser suficiente para demonstrar de forma inequívoca a necessidade 
e a oportunidade de reforçar os incentivos à renovação energética dos edifícios em Portugal.  

Esta opção encontra-se totalmente alinhada com os objetivos nacionais em matéria de energia 
e clima com vista a alcançar a neutralidade carbónica, assim como para o cumprimento de 
outros objetivos estratégicos, designadamente o combate à pobreza energética, estando assim 
prevista nos mais relevantes documentos de orientação estratégica nacional, bem como nos 
documentos estratégicos de referência setorial. 

O combate às alterações climáticas é o primeiro de quatro desafios estratégicos identificados 
no Programa do Governo aos quais este pretende dar resposta. Nesse sentido, assume-se o 
compromisso de assegurar a transição energética, acelerando a descarbonização da economia, 
recorrendo também a uma forte aposta na eficiência energética. Surge com destaque a 
transição energética nos edifícios, procurando por um lado, a redução de consumos por via da 
eficiência, e por outro, a dinamização de uma maior produção renovável. 

A opção de priorizar a transição e a eficiência energética assume centralidade na Estratégia 
Portugal 2030, enquadrando-se na agenda temática “Transição climática e sustentabilidade dos 
recursos”, mais concretamente no domínio estratégico “Descarbonizar a sociedade e promover 
a transição energética”. Nesse domínio, no eixo de intervenção “Promover a transição e 
eficiência energética”, existe uma referência explícita à eficiência energética do setor 
residencial, através, nomeadamente, da renovação energética do edificado. 

Como referido anteriormente, o Plano Nacional Energia e Clima 2021-2030 constitui o principal 
instrumento de política energética e climática nacional para a próxima década. Assumindo de 
forma clara o compromisso de transição energética, o PNEC 2030 prevê, enquanto objetivo 
horizontal, a priorização da eficiência energética. Nesse âmbito, sinaliza a meta nacional de 35% 
de redução do consumo de energia primária e fixa a meta nacional setorial de redução de 
emissões de CO2, face a 2005, para o setor residencial de 35% em 2030. 

Por outro lado, a Nova Geração de Políticas de Habitação, cujo sentido estratégico, objetivos e 
instrumentos de atuação são aprovados pela RCM n.º 50-A/2018, prevê, entre os seus objetivos, 
a criação de condições para que a reabilitação seja a principal forma de intervenção ao nível do 
edificado e do desenvolvimento urbano, passando a reabilitação de exceção a regra. 

Finalmente, a já mencionada Estratégia de Longo Prazo de Renovação dos Edifícios (ELPRE), 
desenvolvida sob o enquadramento da mais recente redação da Diretiva 2010/31/UE, do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de maio de 2010, que determina a obrigação de cada 
Estado-Membro estabelecer uma estratégia de longo prazo para apoiar a renovação, até 2050, 
do parque nacional de edifícios residenciais e não residenciais, públicos e privados, para o 
converter num parque imobiliário descarbonizado e de elevada eficiência energética, inclui um 
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roteiro com medidas e objetivos indicativos para os horizontes de 2030, 2040 e 2050, bem como 
a respetiva ligação ao cumprimento dos objetivos europeus de eficiência energética e redução 
da emissão de GEE. 

Estas opções estratégicas nacionais estão completamente alinhadas com o Pacto Ecológico 
Europeu e com a iniciativa europeia dedicada à renovação de edifícios, denominada Renovation 
Wave, que visa abordar as atuais baixas taxas de renovação em toda a UE, para além de fornecer 
uma estrutura para que a recuperação desempenhe um papel fundamental no apoio a uma 
recuperação verde e digital. 

Reformas e investimentos 

O contributo do PRR de Portugal para a Iniciativa Emblemática “Renovação” é dado pelas 
componentes C1, C2, C3, C6 e C13, através das seguintes reformas e investimentos:  

Componentes Reformas e investimentos 

C1 RE-C01-i05RAM Fortalecimento do Serviço Regional de Saúde da RAM 

C2 RE-C02-i01 Programa de apoio ao acesso à habitação 

RE-C02-i02 Bolsa nacional de alojamento urgente e temporário 

RE-C02-i03RAM Reforço da oferta de habitação apoiada na Região Autónoma da 
Madeira 

RE-C02-i04RAA Aumentar as condições habitacionais do parque habitacional da 
Região Autónoma dos Açores 

RE-C02-i05 Parque público de habitação a custos acessíveis (empréstimo) 

RE-C02-i06 Alojamento Estudantil a custos acessíveis (empréstimo) 

C3 RE-C03-i01 Nova Geração de Equipamentos e Respostas Sociais para a 1.ª 
infância, Pessoas Idosas e Pessoas com Deficiência  

RE-C03-i03RAM Fortalecimento das Respostas Sociais na RAM 

RE-C03-i04RAA Implementar a Estratégia Regional de Combate à Pobreza e Exclusão 
Social - Redes de Apoio Social (RAA) 

C6 RE-C06-i01 Modernização da oferta e dos estabelecimentos de ensino e da 
formação profissional 

C13 TC-C13-i01 Eficiência energética em edifícios residenciais 

TC-C13-i02 Eficiência energética em edifícios da administração pública central 

TC-C13-i03 Eficiência energética em edifícios de serviços 

TC-r26 Estratégia de Longo Prazo para a Renovação de Edifício 

TC-r27 Programa de Eficiência de Recursos na Administração Pública 2030 
(ECO.AP 2030) 

TC-r28 Estratégia Nacional para o Combate à Pobreza Energética 
 

Visto de uma perspetiva geral, o contributo das medidas do PRR para esta iniciativa emblemática 
é circunscrito ao âmbito da flagship. Em concreto, qualquer uma das medidas em cima indicadas 
inclui uma dimensão de renovação de edifícios – proposta com vista a contribuir para melhoria 
da eficiência energética dos mesmos –, que assume uma representação significativa no contexto 
global de cada uma das componentes (C1, C2, C3 e C6). Destaca-se, naturalmente, pela total 
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aderência dos objetivos dessa componente à presente iniciativa emblemática, a componente 
C13. Esta componente, prevendo três reformas, prevê a concretização de três investimentos 
dedicados exclusivamente à promoção da eficiência energética em edifícios através de uma vaga 
de renovação – o primeiro dos três investimentos circunscrito a edifícios residenciais, o segundo 
a edifícios da administração pública central, e o último a edifícios de serviços.  

Contributo expetável para alcançar os objetivos da UE 

As medidas do Plano de Recuperação e Resiliência enquadráveis sob a iniciativa emblemática 
“Renovação” – ao apoiarem a promoção da eficiência energética – dão um contributo 
substancial para os objetivos ambientais da União Europeia, em particular para o objetivo de 
mitigação das alterações climáticas. Adicionalmente, pelo facto de proporcionarem soluções 
que reduzem o impacto dos efeitos negativos no clima atual, designadamente, ao nível do 
conforto térmico das habitações num contexto de alterações climáticas, esta medidas 
contribuem ainda para o objetivo ambiental da União Europeia em matéria de adaptação às 
alterações climáticas. Finalmente, por promoverem uma construção sustentável com a 
promoção do uso de matérias primas secundárias, de materiais residuais de origem biológica e 
nos serviços ambientais para redução e/ou substituição de materiais não renováveis e o 
aproveitamento de fontes alternativas de água (e.g. águas cinzentas, água para reutilização), 
estas medidas do PRR contribuirão para transitar para uma economia circular, respondendo 
desta forma a mais um objetivo ambiental da União.  

Os investimentos e as reformas previstos percecionam a renovação energética dos edifícios 
como prioritária e como um elemento fundamental para assegurar a transição energética 
indispensável para assegurar a neutralidade carbónica até 2050. Para além dos efeitos diretos, 
de melhoria da eficiência energética e de eficiência no uso de recursos, de redução de emissões 
de gases com efeito de estufa, da redução do consumo de energia, do aumento da incorporação 
de fontes de energia renovável, da redução das situações de pobreza energética e da melhoria 
das condições de vida, surgem ainda como efeitos indiretos esperados o potencial de 
dinamização do setor da construção e dos setores associados, desde logo com efeitos 
multiplicadores no emprego, bem como, por efeito da diminuição das necessidades energéticas, 
a minimização da dependência energética do pais, contribuindo para sua a resiliência e 
segurança energética. 

C. Recarregamento e reabastecimento 

A mobilidade e os transportes assumem um papel fundamental nas nossas sociedades. A 
mobilidade assegura as deslocações das pessoas – independentemente da frequência, objetivo 
ou abrangência territorial dessas deslocações –, e assegura igualmente a deslocação de bens e 
de mercadorias, garantindo, desta forma, o funcionamento das cadeias de produção e de 
abastecimento. Contudo, sem prejuízo do seu carácter fundamental, este vetor económico e 
social não é desprovido de custos – desde logo, as emissões de gases de efeito de estufa, mas 
também a poluição atmosférica, sonora e da água, acidentes e sinistralidade rodoviária e a perda 
de biodiversidade. 
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Com vista a alcançar a neutralidade carbónica na Europa até 2050, o Pacto Ecológico Europeu 
propõe, em matéria de mobilidade e transportes, a aceleração da transição para a mobilidade 
sustentável e inteligente. O Pacto Ecológico Europeu avança assim com um conjunto de linhas 
de força neste domínio, que se centram no objetivo de redução de emissões, por via do reforço 
da atratividade das soluções de transporte coletivo de passageiros, em alternativa ao transporte 
individual, mas também pela eletrificação do sistema de mobilidade, generalizando o uso de 
veículos elétricos ou com um nível nulo ou reduzido de emissões, movidos através de energias 
alternativas às fontes fósseis. 

Nos termos da Estratégia Anual para o Crescimento Sustentável 2021, os Planos enquadrados 
no Mecanismo de Recuperação e Resiliência deverão apoiar o processo de descarbonização e 
transição energética, devendo apoiar a iniciativa emblemática “Recharge and refuel” e aos seus 
objetivos de aumento da sustentabilidade do setor dos transportes através da redução das 
emissões e da transição energética do setor, conseguida, também, pela garantia de oferta de 
transportes coletivos sustentáveis e acessíveis.  

Cenário base nacional 

O setor dos transportes, embora essencial ao desenvolvimento económico e à coesão social, 
configura-se como um dos principais responsáveis pelo consumo de energia primária e uma das 
principais fontes de emissão de GEE. Em 2018, o setor dos transportes representava 36% do 
consumo de energia final. Por outro lado, embora este setor venha mostrando sinais positivos 
na redução das emissões nacionais de GEE, em parte devido à incorporação de biocombustíveis 
nos combustíveis rodoviários, continua a ser uma das principais fontes de emissões, 
representando 25% do total das emissões de GEE, em Portugal, em 2016 (24% em 2015), 
enquanto na UE-28 o mesmo setor representou 22% em 2016 (21% em 2015). 

O Plano Nacional Energia e Clima 2021-2030 inclui a transição energética do setor dos 
transportes em dois dos seus oito objetivos: objetivo horizontal 1 “descarbonizar a economia 
nacional”, e objetivo horizontal 5 “promover a mobilidade sustentável”. No que concerne à 
mobilidade sustentável, são definidas no PNEC 2030 as metas nacionais setoriais de redução de 
emissões de CO2 (face a 2005), estando previsto para o setor dos transportes uma redução de 
40%. Relativamente à incorporação de energia renovável no consumo final de energia, a meta 
para o setor dos transportes é de 20% até 2030. 

Para além do enquadramento estratégico setorial proporcionado pelo PNEC 2030, esta matéria 
encontra-se totalmente alinhada com os objetivos nacionais em matéria de energia e clima com 
vista a alcançar a neutralidade carbónica, estando assim prevista nos mais relevantes 
documentos de orientação estratégica nacional, designadamente, no Programa de Governo 
(desafio estratégico “combate às alterações climáticas” e na Estratégia Portugal 2030 (agenda 
temática “Transição climática e sustentabilidade dos recursos”). 

Portugal apresenta fortes argumentos para continuar a construir uma estratégia baseada em 
fontes de energia renovável rumo a uma economia neutra em carbono. Os principais vetores 
para alcançar esta meta incluem a eletrificação da economia e dos consumos, uma forte 
evolução da capacidade instalada e na produção de eletricidade de base renovável com foco no 
solar, na penetração do veículo elétrico e de outras soluções de mobilidade sustentável, na 
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introdução de gases renováveis – com foco no hidrogénio –, nas tecnologias de alta eficiência 
nos vários setores e na investigação e inovação/ maturação de tecnologias alternativas com vista 
à redução de custos. No subsetor dos transportes, o hidrogénio é uma das soluções alternativa 
e complementar à mobilidade elétrica a bateria, em particular para os setores de transporte 
rodoviário e ferroviário de mercadorias, incluindo logística urbana, transporte rodoviário e 
ferroviário de passageiros, setor marítimo de mercadorias e passageiros, e aviação. 

Estas opções estratégicas nacionais estão completamente alinhadas com o Pacto Ecológico 
Europeu, designadamente com o seu objetivo de acelerar a transição para a mobilidade 
sustentável e inteligente. 

Reformas e investimentos 

O contributo do PRR de Portugal para a Iniciativa Emblemática “Recarregamento e 
Reabastecimento” é dado pelas componentes C1, C3, C7, C14 e C15, através das seguintes 
reformas e investimentos: 

Componentes Reformas e investimentos 

C1 RE-C01-i01 Cuidados de Saúde Primários com mais respostas 

RE-C01-i02 Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados e Rede Nacional 
de Cuidados Paliativos 

C3 RE-C03-i01 Nova Geração de Equipamentos e Respostas Sociais para a 1.ª 
infância, Pessoas Idosas e Pessoas com Deficiência  

RE-C03-i04RAA Implementar a Estratégia Regional de Combate à Pobreza e Exclusão 
Social - Redes de Apoio Social (RAA) 

C7 RE-C07-i01 Áreas de Acolhimento Empresarial (AAE) 

C14 TC-C14-i02RAM Potenciação da eletricidade renovável no Arquipélago da Madeira 

C15 TC-C15-i01 Expansão da Rede de Metro de Lisboa - Linha Vermelha até Alcântara  

TC-C15-i02 Expansão da Rede de Metro do Porto - Casa da Música-Santo Ovídio  

TC-C15-i03 Metro Ligeiro de Superfície Odivelas-Loures  

TC-C15-i04 Linha BRT Boavista - Império  

TC-C15-i05 Descarbonização dos Transportes Públicos  

TC-r31 Reforma do Ecossistema dos Transportes  
 

As medidas previstas no PRR no domínio da sustentabilidade do setor da mobilidade e dos 
transportes asseguram três categorias de respostas, complementares entre si, com vista à 
redução das emissões e à transição energética do setor. A primeira categoria, mais significativa 
em termos de impacte previsível e de montante financeiro mobilizado, diz respeito à 
componente C15. Esta componente, prevendo uma reforma e cinco investimentos, constitui-se 
como um fortíssimo impulso para a atratividade e competitividade das soluções de transporte 
coletivo de passageiros, em particular nas áreas metropolitanas – territórios onde a procura 
potencial e a densidade populacional melhor viabilizam soluções de transporte pesado. Esta 
componente, e todas as suas medidas, apresentam uma total aderência aos objetivos da 
presente iniciativa emblemática. A segunda categoria de resposta é possível verificar-se nas 
componentes C7 e C14. Nestas componentes estão previstas iniciativas conducentes à 
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instalação de pontos de carregamento de veículos elétricos. No caso particular da componente 
C7, para além desta iniciativa, é também proposto a instalação de áreas piloto de soluções de 
produção e carregamento a Hidrogénio nas Áreas de Acolhimento Empresarial. Finalmente, as 
componentes C1 e C3 incluem entre os seus objetivos a potenciação de soluções de 
proximidade, apostando neste âmbito, em soluções que tenham, à partida, o menor impacto 
ambiental possível. Neste sentido, em ambas as componentes, está previsto o reforço da frota 
com veículos elétricos para procurar assegurar o mínimo de impacte nas deslocações realizadas. 

Contributo expetável para alcançar os objetivos da UE 

As medidas do Plano de Recuperação e Resiliência enquadráveis sob a iniciativa emblemática 
“Recarregamento e Reabastecimento” – ao apoiarem a promoção da mobilidade limpa ou com 
impacto neutro no clima – dão um contributo substancial para os objetivos ambientais da União 
Europeia, em particular para o objetivo de mitigação das alterações climáticas. 

Os investimentos e as reformas previstos neste domínio esperam dar um contributo 
determinante para o processo de descarbonização da economia nacional, e em particular, para 
o processo de transição energética no setor da mobilidade. Adicionalmente, antevêem-se como 
efeitos destas medidas: um aumento da procura de transportes público por força uma 
transferência modal a partir do transporte individual; aumento da capacidade do sistema de 
transportes coletivos; maior flexibilidade para responder a necessidades de aumento de oferta; 
a criação de emprego direto e indireto associado à execução dos investimentos; um estímulo da 
atividade económica do setor da construção; promoção da coesão económica, social e territorial 
através da melhoria da conectividade e acessibilidade em meio urbano.  

D. Modernização 

A transição digital representa um processo fundamental para o crescimento e sustentabilidade 
da economia dos países europeus. A pandemia COVID-19 veio reforçar ainda mais a evidência 
da importância da digitalização no contexto da sociedade atual, tendo-se revelado essencial na 
reação imediata ao contexto pandémico, e também posteriormente, no processo de adaptação 
a novas rotinas e procedimentos adotados por força das novas circunstâncias causadas pela 
pandemia. Entre os mais significativos exemplos da relevância das tecnologias digitais na 
resposta à pandemia, talvez seja de destacar quatro exemplos: a necessidade de recorrer a 
soluções digitais e desmaterializadas de substituição das aulas em regime presencial; a rápida 
disseminação e aumento da proporção de trabalhadores a trabalhar remotamente, a partir de 
casa, em regime de teletrabalho; a vulgarização e o acentuado crescimento do e-commerce; a 
desmaterialização do contacto não urgente e não essencial entre utente e serviços 
administrativos da Administração Pública. Contudo, apesar da reação imediata se ter revelado 
globalmente positiva, importa recordar que o baixo nível de literacia digital e o atraso no 
processo de transição digital de muitas empresas e organismos da Administração Pública 
impactava no período pré-pandémico, impactou na qualidade da resposta imediata no início da 
pandemia, e caso se perpetue, continuará a impactar de forma agravada no futuro. 

Nos termos da Estratégia Anual para o Crescimento Sustentável 2021, os Planos enquadrados 
no Mecanismo de Recuperação e Resiliência deverão apoiar o processo transição digital das 
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sociedades europeias, devendo apoiar a iniciativa emblemática “Modernize” e aos seus 
objetivos de modernização das administrações públicas. 

Cenário base nacional 

Entre os mais relevantes desafios/ oportunidades com que Portugal se depara no início desta 
década, situar-se-á, inequivocamente, a transição digital. O ponto de partida, apesar da 
evolução recente, sabe-se, está longe do desejado. De acordo com os resultados do Índice de 
Digitalidade da Economia e da Sociedade (Digital Economy and Society Index – DESI 2020), 
Portugal ocupa o 19º lugar, posicionando-se abaixo da média europeia. 

De acordo com os mais recentes resultados do DESI, 48% da população portuguesa não possuía 
competências digitais básicas, sendo que 22% da população não possuía qualquer competência 
digital, o que tem uma relação relevante com o desempenho digital do tecido empresarial 
português, visto que esta insuficiência de competências digitais atinge ainda de forma relevante 
a força de trabalho.  

No que respeita à integração das tecnologias digitais nas empresas, Portugal encontra-se 
posicionado no 16.º lugar, tendo uma pontuação global abaixo da média. Uma análise mais 
detalhada dos indicadores de digitalização das empresas demonstra que as PME portuguesas 
são menos ativas digitalmente que as suas homólogas. Este aspeto é particularmente relevante 
se tivermos em consideração que a economia portuguesa é maioritariamente composta por 
microempresas em setores tradicionais, com menor capacidade para assumirem investimentos 
em tecnologia e em recursos humanos com o perfil necessário à sua penetração no mercado de 
vendas em linha.  

Quanto aos serviços públicos digitais, Portugal ocupa no DESI o 13º lugar e está classificado entre 
os países com melhor desempenho em alguns domínios (e.g. prestação integral de serviços 
online). Assim, embora se registe uma evolução positiva neste domínio – especialmente se 
comparada com a evolução de outros países europeus – é amplamente consensual que os 
desafios que a Administração Pública enfrenta são múltiplos, e que urge promover uma nova 
vaga de investimento e de inovação, que se devem traduzir num aumento da qualidade do 
serviço público prestado e numa melhoria do ambiente de negócios para as empresas. 

Considerando este contexto, a transição digital tem vindo a assumir crescente centralidade nas 
principais prioridades de desenvolvimento nacionais. O Programa do XXII Governo identifica a 
construção de uma sociedade digital como um dos quatro desafios estratégicos para o mandato, 
e expressa claramente a ambição nesta área: a construção de uma economia e uma sociedade 
assentes no conhecimento, em que o crescimento da produtividade assenta na inovação e na 
qualificação das pessoas; uma sociedade inclusiva, que a todos oferece as competências para 
poderem participar nas oportunidades geradas pelas novas tecnologias digitais; uma economia 
aberta, em que o Estado apoio o processo de internacionalização das empresas e a 
modernização da estrutura produtiva. Neste contexto, elege como prioridades, a aceleração da 
digitalização da economia, a transformação digital do Estado e a capacitação digital. 

Por outro lado, a Estratégia Portugal 2030, enquanto principal referencial de planeamento das 
políticas públicas de promoção do desenvolvimento económico e social do país para a presente 
década, assenta as suas opções estratégicas em quatro agendas, sendo uma delas a agenda da 
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“digitalização, inovação e qualificações como motores do desenvolvimento”. Na Estratégia 
Portugal 2030 esta agenda é desenvolvida através de quatro domínios estratégicos 
fundamentais. Entre estes consta a transformação digital das empresas, a qualificação dos 
recursos humanos e a qualificação das instituições. 

No âmbito desta iniciativa emblemática, entre outros relevantes documentos nacionais, 
destacamos o Plano de Ação para a Transição Digital – aprovado pela Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 30/2020, de 21 abril –, que se assume como o documento estratégico de apoio à 
implementação de medidas que visam a transição digital do Estado, das empresas e do cidadão 
em geral. Este plano de ação assenta em três pilares definidores do caminho para a aceleração 
digital do país: 1) capacitação e inclusão digital das pessoas; 2) transformação digital do tecido 
empresarial; 3) digitalização do Estado. 

No domínio em evidência nesta iniciativa emblemática, os objetivos nacionais a desenvolver no 
quadro do Plano de Recuperação e Resiliência estão em linha com os documentos estratégicos 
de referência nacionais, e passam por apoiar o uso de tecnologias digitais e promover 
competências digitais, seja pela capacitação e inclusão das pessoas por meio de educação e/ou 
formação em competências digitais, pela transformação digital do setor empresarial, e pela 
digitalização do Estado. 

Reformas e investimentos 

O contributo do PRR de Portugal para a Iniciativa Emblemática “Modernização” é dado pelas 
componentes C1, C3, C4, C5, C6, C8, C10, C12, C16, C17, C18, C19 e C20 através das seguintes 
reformas e investimentos: 

Componentes Reformas e investimentos 

C1 RE-r01 Reforma dos cuidados de saúde primários 

RE-C01-i01 Cuidados de Saúde Primários com mais respostas 

RE-C01-i05-RAM Digitalização na área da saúde da RAM 

RE-C01-i06 Transição digital da Saúde 

RE-C01-i08-RAA Hospital Digital da Região Autónoma dos Açores 

C3 RE-C03-i05 Plataforma +Acesso 

C4 RE-C04-i01 Redes Culturais e transição digital 

C5 RE-C05-i01.01 Agendas/Alianças mobilizadoras para a Inovação Empresarial 

RE-C05-i01.02 Agendas/Alianças Verdes para a Inovação Empresarial 

RE-C05-i02 Missão Interface - renovação da rede de suporte científico e 
tecnológico e orientação para tecido produtivo 

RE-C05-i03 Agenda de investigação e inovação para a sustentabilidade da 
agricultura, alimentação e agroindústria 

C6 RE-C06-i01 Modernização da oferta e dos estabelecimentos de ensino e da 
formação profissional 

RE-C06-i04 Impulso Jovens STEAM 

RE-C06-i05-RAA Qualificação de adultos e aprendizagem ao longo da vida (RAA) 

C8 RE-r20 Reorganização do sistema de cadastro da propriedade rústica e do 
Sistema de Monitorização de Ocupação do Solo 
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Componentes Reformas e investimentos 

RE-C08-i02 Cadastro da Propriedade Rústica e Sistema de Monitorização da 
Ocupação do Solo 

C10 TC-C10-i01 Hub Azul, Rede de infraestruturas para a Economia azul 

TC-C10-i02 Transição verde e digital e segurança nas Pescas 

TC-C10-i03 Centro de operações de defesa do atlântico e plataforma naval 

TC--C10-i04RAA Desenvolvimento do “cluster do mar dos Açores” 

TC-r23 Reforma do ecossistema de infraestruturas de suporte à Economia 
Azul 

C12 TC-r25 Bioeconomia sustentável 

TC-C12-i01 Bioeconomia 

C16 TD-r33 Transição digital do tecido empresarial 

TD-C16-i01 Capacitação Digital das Empresas 

TD-C16-i02 Transição Digital das Empresas 

TD-C16-i03 Catalisação da Transição Digital das Empresas 

C17 TD-r32 Modernizar e Simplificar a Gestão Financeira Pública 

TD-C17-i01 Sistemas de informação de Gestão Financeira Pública 

TD-C17-i02 Modernização da infraestrutura do sistema de informação 
patrimonial da Autoridade Tributária 

TD-C17-i03 Transição digital da Segurança Social 

C18 TD-r33 Justiça Económica e Ambiente de Negócios 

TD-C18-i01 Justiça económica e ambiente de negócios 

C19 TD-r34 Serviços públicos digitais, simples, inclusivos e seguros para os 
cidadãos e para as empresas  

TD-r35 Reforma funcional da Administração Pública  

TD-r36 Administração Pública capacitada para a criação de valor público  

TD-C19-i01 Reformular o atendimento dos serviços públicos e consulares 

TD-C19-i02 Serviços eletrónicos sustentáveis 

TD-C19-i03 Reforço do quadro geral de Segurança cibersegurança 

TD-C19-i04 Infraestruturas críticas digitais eficientes, seguras e partilhadas 

TD-C19-i05RAM Transição Digital da Administração Pública da RAM 

TD-C19-i06RAA Modernização e Digitalização da Administração Pública Regional 
(Açores) 

TD-C19-i07 Capacitação da AP - Força de trabalho e gestão do futuro 

C20 TD-r37 Reforma para a educação digital  

TD-C20-i01 Transição digital na Educação 

TD-C20-i02-RAA Educação digital (Açores) 

TD-C20-i03-RAM Programa de aceleração da digitalização da educação da RAM 
 

As medidas previstas no PRR no domínio da modernização compreendem três tipos de 
respostas. A primeira, assente na adoção de tecnologias digitais e na digitalização dos processos, 
numa lógica de transição digital das organizações. Nesta categoria de resposta cabem algumas 
medidas previstas na componente C1, C4, C5, C6, C8, C10, C12, C16, C17, C18, C19 e C20. A 
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segunda categoria de resposta enquadra a necessária capacitação por meio de educação e/ou 
formação em competências digitais. O facto de este tipo de resposta se encontrar nas 
componentes C5, C6, C16, C19 e C20 será revelador do facto da capacitação em competências 
digitais se encontrar transversalmente inscrito no PRR, prevendo iniciativas de capacitação das 
empresas, da Administração Pública e da população em geral. Por último, o PRR prevê ainda 
apoiar o processo de modernização – em particular do tecido económico, mas também da 
Administração Pública – através da incorporação dos resultados que decorrem de atividades de 
investigação e inovação, com vista à incorporação de soluções inovadoras e/ou de alta 
tecnologia. Este tipo de iniciativa encontra-se, sobretudo, nas componentes C5, C12, C16 e C19.  

Contributo expetável para alcançar os objetivos da UE 

Os investimentos e as reformas previstos na proposta de PRR encontram-se perfeitamente 
alinhados com o quadro de referência estratégico em vigor em Portugal. As propostas 
percecionam, assim, a transição digital como parte fundamental do processo transformacional 
do país, apenas alcançável através da capacitação digital das pessoas, da transformação digital 
das empresas e da digitalização do Estado. Nesse sentido, o PRR português contribui para as 
ambições da estratégia digital europeia, com efeitos diretos nos seus três pilares: a tecnologia 
ao serviço dos cidadãos, uma economia digital justa e competitiva e uma sociedade aberta, 
democrática e sustentável. 

E. Expansão 

Cenário base nacional 

Trata-se de uma temática prevista nos mais relevantes documentos de orientação estratégica 
nacional, designadamente, no Programa de Governo, no seu objetivo de "dar o salto 
tecnológico, apoiando o uso de tecnologias emergentes", enquadrado na resposta ao desafio 
estratégico "sociedade digital, da criatividade e da inovação", bem como na Estratégia Portugal 
2030 (em particular no eixo de intervenção “Transformação estrutural da economia” da agenda 
temática “Digitalização, inovação e qualificações como motores do desenvolvimento“). 

Destaca-se, do ponto de vista setorial, o Advanced Computing Portugal.2030. Esta é uma 
estratégia de ciência, inovação e crescimento para promover a Computação Avançada em 
Portugal no contexto europeu, orientada para a construção de uma infraestrutura de rede de 
computação de alto desempenho de referência mundial. A estratégia abrange 3 grandes áreas 
de intervenção: criar uma infraestrutura de supercomputação no país ao serviço da investigação 
e inovação; desenvolver e reter pessoas de elevado valor com fortes competências informáticas 
avançadas; e implementar uma info estrutura de políticas públicas para preencher a lacuna 
entre as infraestruturas e as pessoas, de forma a promover a criação de serviços e software de 
elevado valor. Foi preparado e é promovido no âmbito da Iniciativa Nacional de Competências 
Digitais, INCoDe.2030, e em estreita articulação com a estratégia nacional de Inteligência 
Artificial, “AI Portugal 2030”. O objetivo final é generalizar o acesso à computação científica e 
criar condições para a cooperação entre laboratórios com base em redes informáticas científicas 
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avançadas, bem como promover a colaboração internacional para promover avanços no 
conhecimento e na economia. 

Reformas e investimentos 

O contributo do PRR de Portugal para a Iniciativa Emblemática “Expansão” é dado pelas 
componentes C16, C18 e C19, através das seguintes reformas e investimentos: 

Componentes Reformas e investimentos 

C16 TD-r31 Transição digital do tecido empresarial 

TD-C16-i02 Transição Digital das Empresas 

C18 TD-C18-i01 Justiça económica e ambiente de negócios 

C19 TD-r34 Serviços Públicos digitais, simples, inclusivos e seguros para os 
cidadãos e empresas 

 

As medidas do PRR no domínio da “Expansão” preveem apoiar o uso de tecnologias emergentes, 
adaptando e otimizando estas soluções, de forma a fomentar a sua generalização.  

Enquadram-se, assim neste domínio: as intervenções na componente C16 associadas à 
promoção da digitalização dos negócios por via da aceleração e automação de tomadas de 
decisão e de execução com base em inteligência artificial, do redesenho de cadeias de valor e 
de fornecimento, otimizando rapidez e resiliência e da utilização de espaços de dados 
transsetoriais, suportada em infraestruturas europeias de cloud e edge computing; as 
intervenções de modernização das plataformas digitais estruturantes previstas na componente 
C18, incluindo o desenvolvimento de arquiteturas de serviços e transição para a cloud e a 
integração de tecnologias emergentes (IA, big data, etc.); os objetivos inscritos na reforma 
“Administração Pública Conectada, Segura e Inteligente”, prevista na componente C19, onde se 
pretende preparar o Estado para as mudanças que resultam do processo de transformação 
digital, integrando as soluções decorrentes do progresso tecnológico na estratégia de 
modernização da administração, tendo em conta os desafios associados à computação em 
nuvem, à área da “data science” e à cibersegurança.  

Contributo expetável para alcançar os objetivos da UE 

Os investimentos e as reformas previstos encontram-se alinhados com o quadro de referência 
estratégico em vigor em Portugal. As propostas percecionam, assim, a transição digital como 
parte fundamental do processo transformacional do país, apenas alcançável através da 
capacitação digital das pessoas, da transformação digital das empresas e da digitalização do 
Estado. Nesse sentido, o PRR português contribui para as ambições da estratégia digital 
europeia, com efeitos diretos nos seus três pilares: a tecnologia ao serviço dos cidadãos, uma 
economia digital justa e competitiva e uma sociedade aberta, democrática e sustentável. 
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F. Requalificação e melhoria das competências 

O direito à Educação, e a uma Educação capaz de responder aos desígnios dos cidadãos e da 
sociedade, é um dos pilares fundamentais do desenvolvimento das sociedades e um aspeto 
basilar do sistema democrático. A função social da Educação, enquanto condição habilitante 
para assegurar a justiça e o progresso social, por um lado, e enquanto catalisador da capacidade 
produtiva, da geração de riqueza, dos processos de inovação, por outro, conduzem-nos a 
determinar que o investimento em Educação deverá ser sempre considerado uma prioridade 
cimeira. Porém, sem prejuízo de a Educação constituir um valiosíssimo fator enriquecedor do 
capital humano, a educação e a formação de uma pessoa não termina quando esta conclui o seu 
percurso escolar. Hoje em dia, em particular, e talvez mais agora do que noutros tempos já 
passados, a necessidade de priorizar a valorização das qualificações e competências assume 
particular importância. Vivemos hoje em tempo de transições. As transições ecológica e digital 
estão a transformar a forma como vivemos, trabalhamos e interagimos, admitindo-se como 
altamente provável que estas grandes tendências arrastem consigo outras mudanças 
substantivas, implicando um constante melhoramento e constante adaptação das competências 
aos desafios e oportunidades emergentes. 

Nesta linha, a Comissão Europeia, na Estratégia Anual de Crescimento Sustentável 2021, refere 
que a realização de investimentos na requalificação e melhoria das competências é fulcral para 
apoiar as transições ecológica e digital, reforçar a inovação e o potencial de crescimento, 
promover a resiliência económica e social e garantir postos de trabalho de qualidade, bem como 
a inclusão social. 

Os investimentos e as reformas devem colocar a tónica nas competências digitais, na educação 
e na formação profissional para todas as idades. Em 2019, 42 % dos europeus não dispunham 
ainda, no mínimo, de competências digitais básicas. A percentagem de europeus com uma idade 
compreendida entre os 16 e os 74 anos que dispõem de competências digitais básicas deve 
aumentar e atingir 70 % até 2025. Os sistemas de ensino devem ser adaptados em maior grau 
aos desafios suscitados pelo século XXI. 

Nos termos da Estratégia Anual para o Crescimento Sustentável 2021, os Planos enquadrados 
no Mecanismo de Recuperação e Resiliência deverão apoiar a iniciativa emblemática “Reskill 
and upskill” e aos seus objetivos de adaptação dos sistemas de educação para a capacitação 
digital e de reforço do ensino e de formação profissional. 

Cenário base nacional 

Na sociedade atual, as qualificações e as competências são o principal fator para a 
competitividade, para o progresso e para a coesão social, na medida em que estas funcionam 
como o principal dinamizador do elevador social e económico. Contudo, apesar dos progressos 
notáveis nas últimas décadas no domínio da Educação e da Formação, Portugal apresenta ainda 
um défice de qualificações significativo. 

O diagnóstico efetuado na Estratégia Portugal 2030 indica que, Portugal continua a enfrentar 
grandes desafios na qualificação dos seus ativos, sendo que cerca de 48% dos ativos do país com 
idades compreendidas entre os 25 e os 64 anos não completaram o ensino secundário e 22% 
não completaram o 3.º ciclo do ensino básico (CEB). Ao mesmo tempo, as taxas de participação 
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de adultos em atividades de aprendizagem ao longo da vida (ALV) ainda são muito baixas, 
situando-se em cerca de 10%, sendo que é precisamente entre as pessoas menos qualificadas 
que se observam as taxas mais baixas de participação (apenas 4,2% nas pessoas que não 
concluíram o ensino secundário). Por outro lado, cerca de um quarto dos jovens continua a 
entrar no mercado de trabalho sem concluir o ensino secundário. Não obstante as evoluções 
positivas recentes, também ao nível do insucesso escolar, os indicadores precisam ainda de ser 
consolidados. Importa igualmente acompanhar impactos de novos modelos de aprendizagem 
adotados no quadro da pandemia, nomeadamente o ensino à distância, na evolução destes 
indicadores. Segundo o Programa Internacional de Avaliação de Alunos, 17% dos estudantes 
portugueses com 15 anos não demonstram competências básicas de leitura e de literacia 
científica, sendo que essa percentagem sobe para 24 % no caso das competências matemáticas. 
Está também identificado que o número de repetições de ano no ensino básico é ainda elevado 
(cerca de um terço dos jovens com 15 anos de idade repetiu pelo menos um ano). 

Dados publicados pela Comissão Europeia revelam que metade da população portuguesa não 
possui as competências digitais básicas necessárias para utilizar eficazmente a Internet e 30 % 
dos portugueses não tem quaisquer competências digitais, sendo que 18% da população ativa 
também não possui quaisquer competências digitais. É neste contexto que, enquanto a maioria 
dos países da UE aumentou a quota de emprego especializado em tecnologias de informação e 
comunicação (TIC), Portugal está entre os países com menor proporção de trabalhadores nessas 
funções: de acordo com a Comissão Europeia, Portugal tinha, em 2017, 2,2% dos trabalhadores 
especializados em TIC, um valor que corresponde a um dos níveis mais baixos na UE e distante 
da média UE28 (3,7%). Adicionalmente, importa destacar que, apesar de os dados estatísticos 
recentes demonstrarem um aumento do número de estudantes inscritos no ensino superior, 
ainda só 4 em cada 10 jovens de 20 anos frequentam o ensino superior. 

Pretendendo reforçar as qualificações e competências dos Portugueses, contribuindo para a sua 
empregabilidade e para assegurar a disponibilidade de recursos humanos com as qualificações 
e as bases de conhecimento necessárias ao processo de desenvolvimento e transformação 
económica e social que se pretende promover, esta é uma temática prioritária para Portugal e 
tem, por conseguinte, enquadramento nos mais relevantes documentos estratégicos nacionais, 
desde logo o Programa do Governo (e.g. no objetivo de “Liderar nas competências digitais em 
todos os níveis de ensino”, no quadro da resposta prevista ao desafio estratégico “sociedade 
digital, da criatividade e da inovação”) e na Estratégia Portugal 2030 (em particular no domínio 
estratégico "qualificação dos recursos humanos" da agenda temática “Digitalização, inovação e 
qualificações como motores do desenvolvimento“). 

Do ponto de vista setorial destaca-se o programa Iniciativa Nacional Competências Digitais 
e.2030 - INCoDe.2030. Esta concretiza uma estratégia para o desenvolvimento digital do país, e 
encontra-se alinhada com a iniciativa Indústria 4.0 - Estratégia Nacional para a Digitalização da 
Economia. Com o horizonte em 2030, pretende-se posicionar Portugal no grupo de países 
europeus de topo em matéria de competências digitais. 

A concretização da Iniciativa Nacional Competências Digitais - Portugal INCoDe.2030 estrutura-
se em cinco eixos essenciais: i) inclusão, através da generalização a todos os locais e camadas da 
população da aquisição de competências digitais para obtenção de informação, comunicação e 
interação; ii) educação, mediante formação das camadas mais jovens e reforço de competências 
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digitais em todos os ciclos de ensino e de aprendizagem ao longo da vida; iii) qualificação, 
promovendo a capacitação profissional da população ativa, dotando-a dos conhecimentos 
necessários à integração num mercado de trabalho que depende crescentemente de 
competências digitais; iv) especialização, tendo em vista a qualificação do emprego e a criação 
de maior valor acrescentado na economia, reforçando a oferta de Cursos Técnicos Superiores 
Profissionais (TeSP) nesta área, bem como a formação graduada e pós-graduada de cariz 
profissional; e v) investigação, garantindo as condições para a produção de novos 
conhecimentos e a participação ativa em redes e programas internacionais de I&D. 

A Iniciativa INCoDe.2030 define ainda cinco tipologia de metas (de acesso, potencial humano, 
de utilização, investimento, de formação e certificação). Entre estas destacam-se os objetivos 
de alcançar: aproximadamente 100% das habitações com acesso à Internet, 5% de indivíduos 
que nunca utilizaram a Internet, 80% indivíduos com competências digitais básicas ou mais do 
que básicas, 40% de PME com elevado nível de intensidade digital, 90% de indivíduos que 
utilizaram a Internet para serviços públicos online (últimos 12 meses). 

Reformas e investimentos 

O contributo do PRR de Portugal para a Iniciativa Emblemática “Requalificação e Melhoria das 
Competências” é dado pela componente C3, C6, C10, C16, C18, C19 e C20, através das seguintes 
reformas e investimentos: 

Componentes Reformas e investimentos 

C3 RE-r08 Estratégia Nacional de Combate à Pobreza 

RE-C03-i06 Operações integradas em comunidades desfavorecidas nas Áreas 
Metropolitanas de Lisboa e do Porto  

C6 RE-r14 Reforma do ensino e da formação profissional  

RE-r15 Reforma da cooperação entre Ensino Superior e Administração 
Pública e empresas 

RE-C06-i01 Modernização da oferta e dos estabelecimentos de ensino e da 
formação profissional 

RE-C06-i03 Incentivo Adultos 

RE-C06-i04 Impulso Jovens STEAM 

RE-C06-i05-RAA Qualificação de adultos e aprendizagem ao longo da vida na RAA 

C10 TC-C10-i01 Hub Azul, Rede de Infraestruturas para a Economia Azul 

TC-C10-i03 Centro de operações de defesa do atlântico e plataforma naval 

C16 TD-r31 Transição digital do tecido empresarial 

TD-C16-i01 Capacitação Digital das Empresas 

TD-C16-i02 Transição Digital das Empresas 

C18 TD-r33 Justiça Económica e Ambiente de Negócios 

TD-C18-i01 Justiça económica e ambiente de negócios 

C19 TD-r34 Serviços Públicos digitais, simples, inclusivos e seguros para os 
cidadãos e empresas 

TD-r36 Administração Pública capacitada para a criação de valor público 

TD-C19-i03 Reforço do quadro geral de Cibersegurança 
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Componentes Reformas e investimentos 

TD-C19-i04 Infraestruturas críticas digitais eficientes, seguras e partilhadas 

TD-C19-i05-RAM Transição Digital da Administração Pública da RAM 

TD-C19-i06-RAA Modernização e Digitalização da Administração Pública Regional - 
RAA 

TD-C19-i07 Capacitação da Administração Pública 

C20 TD-r37 Reforma para a educação digital  

TD-C20-i01 Transição digital na Educação 

TD-C20-i02-RAA Educação digital (Açores) 

TD-C20-i03-RAM Programa de aceleração da digitalização da educação da RAM 
 

As medidas do PRR no domínio da iniciativa emblemática “Requalificação e melhoria das 
competências”, encontram-se distribuídas por sete das vinte componentes que constituem o 
Plano, e podem agrupar-se nos seguintes grupos de iniciativas: as medidas com objetivos de 
formação com especial enfoque na capacitação digital (componentes C16, C18 e C19); as 
medidas de formação profissional não limitadas à capacitação digital (componente C6); as 
medidas com objetivos de educação, com especial enfoque na educação digital (componente 
C20); as medidas com objetivos associados à educação numa lógica não estritamente digital 
(componente C3 e C10). 

De forma global, mas analisando por componente, verificamos que a componente C6 pretende 
aumentar a capacidade de resposta do sistema educativo e formativo português, almejando 
assim combater as desigualdades sociais e de género e aumentar a resiliência do emprego. Esta 
componente, que integra cinco reformas e cinco investimentos, encontra ao nível dos 
investimentos uma total aderência relativamente aos objetivos desta iniciativa emblemática. 
Complementarmente, a componente C16, visando reforçar a digitalização das empresas de 
modo a recuperar o seu atraso face ao processo de transição digital em curso, permitirá 
assegurar um forte investimento em capacitação digital dos trabalhadores, proporcionando 
assim condições para um salto qualitativo do tecido económico português. A componente C19, 
num racional equiparado à que é desenvolvido na C16, dedica entre os seus sete investimentos 
um deles especificamente à formação e à capacitação dos trabalhadores da Administração 
Pública, com vista a assegurar condições para uma transição digital bem-sucedida no domínio 
do Estado, premente face ao baixo nível de qualificações. Por outro lado, no domínio da 
educação, destaca-se a componente C20, que visa apoiar a transição digital na Educação, através 
da criação de condições para a inovação educativa, via desenvolvimento de competências em 
tecnologias digitais, da sua integração transversal nas diferentes áreas curriculares e da 
modernização do sistema educativo português. A componente C10 visa dar resposta às 
necessidades de formação adequadas às necessidades do mercado de trabalho na economia do 
Mar. Finalmente, a componente C3, na operacionalização das abordagens integradas que 
preconiza relativamente à eliminação das situações de pobreza e exclusão social nas Áreas 
Metropolitanas, incorpora medidas de desenho de projetos de combate ao insucesso e 
abandono escolar, com o envolvimento das comunidades educativas, mas também, por outro 
lado, propõe a aposta na qualificação de adultos e na formação profissional como via para 
garantir melhores condições de empregabilidade. 
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Contributo expetável para alcançar os objetivos da UE 

As ambições estratégicas de Portugal no domínio das qualificações e melhoria de competências, 
em particular através da requalificação para a capacitação digital, para as quais o PRR contribui 
de forma determinante, pretendem-se alinhadas com as prioridades comunitárias de 
desenvolvimento de competências digitais a todos os níveis enquanto condição necessária para 
assegurar uma participação cívica plena e para tirar partido da transição digital. 

A este respeito, importa salientar o alinhamento estratégico da Componente 6 – Competências 
e Qualificações com os objetivos da “Agenda de Competências para a Europa”, que coloca o 
ensino e a formação profissional e a reconversão de competências no centro da agenda política 
da UE. Esta componente está também alinhada com o Pilar Europeu dos Direitos Sociais que, 
desde 2017, veio reforçar o direito a uma educação de qualidade, à formação e à aprendizagem 
ao longo da vida, e ao apoio ativo ao emprego, na busca de uma maior equidade e bom 
funcionamento dos mercados de trabalho e dos sistemas de proteção social. Em paralelo, 
componente C6 está também alinhada com as iniciativas europeias Espaço Europeu da Educação 
e Espaço Europeu da Investigação, destinadas a reforçar o contributo da educação, da formação 
e da ciência para a recuperação da UE na sequência da crise motivada pelo coronavírus e ajudar 
a construir uma Europa ecológica e digital. A implementação das reformas e investimentos 
propostos permitirá tornar o ensino mais inclusivo e sintonizado com as questões de género, 
contribuindo para reforçar as competências digitais e a compreensão de temas como as 
alterações climáticas e a sustentabilidade, prosseguir a implementação das universidades 
europeias e reforçar a articulação entre as instituições de ensino e formação, as instituições de 
ciência e empregadores ao nível nacional, regional e local. 
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ANEXO 1.5 – Lista dos Investimentos 

COMPONENTE CÓDIGO DESIGNAÇÃO 

C1. SNS 

RE-C01-i01 Cuidados de Saúde Primários com mais respostas 

RE-C01-i02 Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados e Rede Nacional de 
Cuidados Paliativos 

RE-C01-i03 Conclusão da Reforma da Saúde Mental e implementação da Estratégia 
para as Demências 

RE-C01-i04 Equipamentos dos Hospitais Seixal, Sintra, Lisboa 
RE-C01-i05-RAM Fortalecimento do Serviço Regional de Saúde da RAM 
RE-C01-i06 Transição Digital na Saúde 
RE-C01-i07-RAM Digitalização da Saúde na RAM 
RE-C01-i08-RAA Hospital Digital da Região Autónoma dos Açores 
RE-C01-i09 Sistema Universal de Apoio à Vida Ativa 

C2. HABITAÇÃO 

RE-C02-i01 Programa de apoio ao acesso à habitação 
RE-C02-i02 Bolsa nacional de alojamento urgente e temporário 

RE-C02-i03-RAM Reforço da oferta de habitação apoiada na Região Autónoma da 
Madeira 

RE-C02-i04-RAA Aumentar as condições habitacionais do parque habitacional da Região 
Autónoma dos Açores 

RE-C02-i05 Parque público de habitação a custos acessíveis 
RE-C02-i06 Alojamento Estudantil a custos acessíveis 

C3. RESPOSTAS 
SOCIAIS 

RE-C03-i01 Nova Geração de Equipamentos e Respostas Sociais  

RE-C03-i02 Acessibilidades 360º 

RE-C03-i03-RAM Fortalecimento das respostas sociais na Região Autónoma da Madeira 
(RAM) 

RE-C03-i04-RAA Implementar a Estratégia Regional de Combate à Pobreza e Exclusão 
Social - Redes de Apoio Social (RAA) 

RE-C03-i05 Plataforma +Acesso 

RE-C03-i06 Operações Integradas em Comunidades Desfavorecidas nas Áreas 
Metropolitanas de Lisboa e do Porto  

C4. CULTURA 
RE-C04-i01 Redes Culturais e Transição Digital 
RE-C04-i02 Património Cultural 

C5. CAPITALIZAÇÃO 
E INOVAÇÃO 
EMPRESARIAL 

RE-C05-i01.01 Agendas/Alianças mobilizadoras para a Inovação Empresarial 
RE-C05-i01.02 Agendas/Alianças Verdes para a Inovação Empresarial 

RE-C05-i02 Missão Interface - renovação da rede de suporte C&T e orientação para 
o tecido produtivo 

RE-C05-i03 Agenda de investigação e inovação para a sustentabilidade da 
agricultura, alimentação e agroindústria 

RE-C05-i04-RAA Recapitalizar Sistema Empresarial dos Açores 
RE-C05-i05-RAA Relançamento Económico da Agricultura Açoriana 

RE-C05-i06 Capitalização de empresas e resiliência financeira/Banco Português de 
Fomento 

C6. QUALIFICAÇÕES 
E COMPETÊNCIAS 

RE-C06-i01 Modernização da oferta e dos estabelecimentos de ensino e da 
formação profissional 

RE-C06-i02 Compromisso Emprego Sustentável 
RE-C06-i03 Incentivo Adultos 
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COMPONENTE CÓDIGO DESIGNAÇÃO 

RE-C06-i04 Impulso Jovens STEAM 
RE-C06-i05-RAA Qualificação de adultos e aprendizagem ao longo da vida na RAA 

C7. 
INFRAESTRUTURAS 

RE-C07-i00 Alargamento da Rede de Carregamento de Veículos Elétricos 
RE-C07-i01 Áreas de Acolhimento Empresarial (AAE) 

RE-C07-i02 Missing links e Aumento capacidade da Rede 

RE-C07-i03 Ligações transfronteiriças 

RE-C07-i04 Áreas de Acolhimento Empresarial (AAE) – Acessibilidades Rodoviárias 

RE-C07-i05-RAA Circuitos Logisticos - Rede Viária Regional dos Açores 

C8. FLORESTAS 

RE-C08-i01 Transformação da Paisagem dos Territórios de Floresta Vulneráveis 

RE-C08-i02 Cadastro da Propriedade Rústica e Sistema de Monitorização da 
Ocupação do Solo 

RE-C08-i03 Faixas de gestão de combustível - Rede Primária 

RE-C08-i04 Meios de prevenção e combate a incêndios rurais 
RE-C08-i05 Programa MAIS Floresta 

C9. GESTÃO 
HÍDRICA 

RE-C09-i01 Plano Regional de Eficiência Hídrica do Algarve 

RE-C09-i02 Aproveitamento hidráulico de fins múltiplos do Crato 

RE-C09-i03-RAM Plano de eficiência e reforço hídrico dos sistemas de abastecimento e 
regadio da RAM 

C10. MAR 

TC-C10-i01 Hub Azul, Rede de Infraestruturas para a Economia Azul 

TC-C10-i02 Transição Verde e Digital e Segurança nas Pescas 

TC-C10-i03 Centro de Operações de Defesa do Atlântico e Plataforma Naval 

TC-C10-i04-RAA Desenvolvimento do "Cluster do Mar dos Açores” 
C11. 
DESCARBONIZAÇÃO 
DA INDÚSTRIA 

TC-C11-i01 Descarbonização da Indústria 

C12. BIOECONOMIA 
SUSTENTÁVEL TC-C12-i01 Bioeconomia 

C13. EFICIêNCIA 
ENERGÉTICA DOS 
EDIFÍCIOS 

TC-C13-i01 Eficiência energética em edifícios residenciais 

TC-C13-i02 Eficiência energética em edifícios da administração pública central 

TC-C13-i03 Eficiência energética em edifícios de serviços 

C14. HIDROGÉNIO E 
RENOVÁVEIS 

TC-C14-i01 Hidrogénio e gases renováveis 

TC-C14-i02-RAM Potenciação da eletricidade renovável no Arquipélago da Madeira 

TC-C14-i03-RAA Transição Energética nos Açores 

C15. MOBILIDADE 
SUSTENTÁVEL 

TC-C15-i01 Expansão da Rede de Metro de Lisboa - Linha Vermelha até Alcântara 

TC-C15-i02 Expansão da Rede de Metro do Porto - Casa da Música-Santo Ovídio 

TC-C15-i03 Metro Ligeiro de Superfície Odivelas-Loures 

TC-C15-i04 Linha BRT Boavista - Império 

TC-C15-i05 Descarbonização dos Transportes Públicos 

C16. EMPRESAS 4.0 
TD-C16-i01 Capacitação Digital das Empresas 

TD-C16-i02 Transição Digital das Empresas 

TD-C16-i03 Catalisação da Transição Digital das Empresas 

C17. QUALIDADE E 
SIUSTENTABILIDADE 
DAS FINANÇAS 
PÚBLICAS 

TD-C17-i01 Sistemas de informação de Gestão Financeira Pública 

TD-C17-i02 
Modernização da infraestrutura do sistema de informação patrimonial 
da Autoridade Tributária 

TD-C17-i03 Transição digital da Segurança Social  
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COMPONENTE CÓDIGO DESIGNAÇÃO 

C18. JUSTIÇA 
ECONÓMICA E 
AMBIENTE DE 
NEGÓCIOS 

TD-C18-i01 Justiça Económica e Ambiente de Negócios 

C19. 
ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA - 
DIGITALIZAÇÃO, 
INTEROPERABILIDA
DE E 
CIBERSEGURANÇA 

TD-C19-i01 Reformulação do atendimento dos serviços público e consulares 
TD-C19-i02 Serviços Eletrónicos sustentáveis 
TD-C19-i03 Reforço do quadro geral de cibersegurança 
TD-C19-i04 Infraestruturas críticas digitais eficientes, seguras e partilhadas 
TD-C19-i05-RAM Transição Digital da Administração Pública da RAM 
TD-C19-i06-RAA Modernização e digitalização da Administração Pública- RAA 
TD-C19-i07 Capacitação da Administração Pública 

C20. ESCOLA 
DIGITAL 

TD-C20-i01 Transição digital na Educação 

TD-C20-i02-RAA Educação digital (Açores) 

TD-C20-i03-RAM Programa de aceleração da digitalização da Educação na RAM 

   
   Empréstimos 
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ANEXO 1.5 – Lista das Reformas 

COMPONENTE CÓDIGO DESIGNAÇÃO 

C1. SNS 
RE-r01 Reforma dos cuidados de saúde primários 
RE-r02 Reforma da saúde mental 
RE-r03 Conclusão da reforma do modelo de governação dos hospitais públicos 

C2. HABITAÇÃO RE-r04 Plano Nacional de Alojamento Urgente e Temporário 

C3. RESPOSTAS 
SOCIAIS 

RE-r05 Reforma da Provisão de Equipamentos e Respostas Sociais 

RE-r06 Estratégia Nacional para a Inclusão das Pessoas com Deficiência 2021-2025 

RE-r07 
Contratualização de Programas Integrados de Apoio às Comunidades 
Desfavorecidas nas Áreas Metropolitanas 

RE-r08 Estratégia Nacional de Combate à Pobreza  
C4. CULTURA -   

C5. CAPITALIZAÇÃO E 
INOVAÇÃO 
EMPRESARIAL 

RE-r09 Promoção da I&I&D e do investimento inovador nas empresas 
RE-r10 Criação e desenvolvimento do Banco Português de Fomento 
RE-r11 Alargamento e Consolidação da Rede de Instituições de Interface 

RE-r12 
Agenda de investigação e inovação para a sustentabilidade da agricultura, 
alimentação e agroindústria 

RE-r13 
Desenvolvimento do mercado de capitais e promoção da capitalização das 
empresas não financeiras 

C6. QUALIFICAÇÕES E 
COMPETÊNCIAS 

RE-r14 Reforma do ensino e da formação profissional  

RE-r15 
Reforma da cooperação entre Ensino Superior e Administração Pública e 
empresas 

RE-r16 Redução das restrições nas profissões altamente reguladas  
RE-r17 Agenda de Promoção do Trabalho Digno  
RE-r18 Combate à desigualdade entre mulheres e homens 

C7. 
INFRAESTRUTURAS 

-   

C8. FLORESTAS 

RE-r19 Transformação da Paisagem dos Territórios de Floresta Vulneráveis  

RE-r20 
Reorganização do sistema de cadastro da propriedade rústica e do Sistema 
de Monitorização de Ocupação do Solo  

RE-r21 Prevenção e Combate de Fogos Rurais 
C9. GESTÃO HÍDRICA RE-r22 Gestão Integrada e Circular dos Recursos Hídricos em Situações de Escassez 
C10. MAR TC-r23 Reforma do Ecossistema de Infraestruturas de Suporte à Economia Azul 
C11. 
DESCARBONIZAÇÃO 
DA INDÚSTRIA 

TC-r24 Descarbonização da indústria 

C12. BIOECONOMIA 
SUSTENTÁVEL 

TC-r25 Bioeconomia sustentável 

C13. EFICIêNCIA 
ENERGÉTICA DOS 
EDIFÍCIOS 

TC-r26 Estratégia de Longo Prazo para a Renovação de Edifícios 

TC-r27 
Programa de Eficiência de Recursos na Administração Pública 2030 (ECO.AP 
2030) 

TC-r28 Estratégia Nacional de longo prazo para o Combate à Pobreza Energética 

C14. HIDROGÉNIO E 
RENOVÁVEIS 

TC-r29 Estratégia Nacional para o Hidrogénio (EN-H2) 
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COMPONENTE CÓDIGO DESIGNAÇÃO 

C15. MOBILIDADE 
SUSTENTÁVEL 

TC-r30 Reforma do Ecossistema dos Transportes 

C16. EMPRESAS 4.0 TD-r31 Transição digital do tecido empresarial 
C17. QUALIDADE E 
SIUSTENTABILIDADE 
DAS FINANÇAS 
PÚBLICAS 

TD-r32 Modernização e Simplificação da Gestão Financeira Pública 

C18. JUSTIÇA 
ECONÓMICA E 
AMBIENTE DE 
NEGÓCIOS 

TD-r33 Justiça económica e ambiente de negócios 

C19. ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA - 
DIGITALIZAÇÃO, 
INTEROPERABILIDADE 
E CIBERSEGURANÇA 

TD-r34 
Serviços Públicos digitais, simples, inclusivos e seguros para os cidadãos e 
para as empresas 

TD-r35 Reforma funcional e orgânica da Administração Pública  

TD-r36 Administração Pública capacitada para a Criação de Valor Público 

C20. ESCOLA DIGITAL TD-r37 Reforma para a educação digital  
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ANEXO Parte 2 – Previsão Anual dos Custos 

Previsão custos no horizonte temporal (em Milhões de Euros) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Total 

C1. SNS 

Cuidados de Saúde Primários com mais respostas 23 84 109 112 89 49 466 
Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados e Rede Nacional de Cuidados Paliativos 0 26 89 58 32 0 205 
Conclusão da Reforma da Saúde Mental e implementação da Estratégia para as Demências 8 34 27 17 3 0 88 
Equipamentos dos Hospitais Seixal, Sintra, Lisboa 0 0 0 18 105 56 180 
Fortalecimento do Serviço Regional de Saúde da RAM 10 19 22 20 19 0 89 
Transição Digital na Saúde 70 186 27 17 0 0 300 
Digitalização da Saúde na RAM 3 3 2 2 2 3 15 
Hospital Digital da Região Autónoma dos Açores 6 11 7 6 0 0 30 
Sistema Universal de Apoio à Vida Ativa 1 3 3 2 1 0 10 

Total 121 366 285 251 252 108 1 383 

C2. HABITAÇÃO 

Programa de apoio ao acesso à habitação 123 125 238 302 332 91 1 211 
Bolsa nacional de alojamento urgente e temporário 5 16 37 47 57 14 176 
Reforço da oferta de habitação apoiada na Região Autónoma da Madeira 13 21 29 32 32 10 136 
Aumentar as condições habitacionais do parque habitacional da Região Autónoma dos Açores 6 8 16 19 11 0 60 
Parque público de habitação a custos acessíveis 80 92 171 214 186 32 775 
Alojamento Estudantil a custos acessíveis 38 138 125 63 11 2 375 

Total 264 399 616 676 629 148 2 733 

C3. RESPOSTAS SOCIAIS 

Nova Geração de Equipamentos e Respostas Sociais  0 58 90 90 90 90 417 
Acessibilidades 360º 0 4 11 16 13 0 45 
Fortalecimento das respostas sociais na Região Autónoma da Madeira (RAM) 13 22 24 15 10 0 83 
Implementar a Estratégia Regional de Combate à Pobreza e Exclusão Social - Redes de Apoio Social (RAA) 4 9 11 6 6 0 35 
Plataforma +Acesso 0 0 1 1 0 0 3 
Operações Integradas em Comunidades Desfavorecidas nas Áreas Metropolitanas de Lisboa e do Porto  11 58 58 57 57 9 250 

Total 28 151 195 185 176 99 833 

C4. CULTURA 
Redes Culturais e Transição Digital 

 
15 43 25 10 0 93 

Património Cultural 
 

16 101 11 22 
 

150 
Total 0 31 144 36 32 0 243 

C5. CAPITALIZAÇÃO E 
INOVAÇÃO 
EMPRESARIAL 

Agendas/Alianças mobilizadoras para a Inovação Empresarial 55 112 112 112 112 55 558 
Agendas/Alianças Verdes para a Inovação Empresarial 38 74 74 74 74 38 372 
Missão Interface - renovação da rede de suporte C&T e orientação para o tecido produtivo 19 37 37 37 37 19 186 
Agenda de investigação e inovação para a sustentabilidade da agricultura, alimentação e agroindústria 5 21 28 23 16 0 93 
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Previsão custos no horizonte temporal (em Milhões de Euros) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Total 
Recapitalizar Sistema Empresarial dos Açores 15 35 45 30 0 0 125 
Relançamento Económico da Agricultura Açoriana 1 7 10 6 7 0 30 
Capitalização de empresas e resiliência financeira/Banco Português de Fomento 1 300 250 0 0 0 0 1 550 

Total 1 433 536 306 282 246 112 2 914 

C6. QUALIFICAÇÕES E 
COMPETÊNCIAS 

Modernização da oferta e dos estabelecimentos de ensino e da formação profissional 15 189 204 184 118 0 710 
Compromisso Emprego Sustentável 0 138 46 46 0 0 230 
Incentivo Adultos 19 72 73 32 29 0 225 
Impulso Jovens STEAM 16 34 57 23 0 0 130 
Qualificação de adultos e aprendizagem ao longo da vida na RAA 3 8 8 4 4 1 29 

Total 53 442 388 289 151 1 1 324 

C7. INFRAESTRUTURAS 

Alargamento da Rede de Carregamento de Veículos Elétricos        
Áreas de Acolhimento Empresarial (AAE) 2 22 53 33 0 0 110 
Missing links e Aumento capacidade da Rede 11 31 47 88 137 0 313 
Ligações transfronteiriças 0 0 8 27 31 0 65 
Áreas de Acolhimento Empresarial (AAE) – Acessibilidades Rodoviárias 0 27 43 44 28 0 142 
Circuitos Logísticos - Rede Viária Regional dos Açores 2 11 20 17 11 0 60 

Total 15 91 169 208 206 0 690 

C8. FLORESTAS 

Transformação da Paisagem dos Territórios de Floresta Vulneráveis 6 15 36 77 137 0 270 
Cadastro da Propriedade Rústica e Sistema de Monitorização da Ocupação do Solo 11 31 24 13 7 0 86 
Faixas de gestão de combustível - Rede Primária 0 23 28 32 36 0 120 
Meios de prevenção e combate a incêndios rurais 4 29 20 20 14 2 89 
Programa MAIS Floresta 0 18 17 13 2 0 50 

Total 22 115 125 156 196 2 615 

C9. GESTÃO HÍDRICA 

Plano Regional de Eficiência Hídrica do Algarve 5 21 45 70 59 0 200 
Aproveitamento hidráulico de fins múltiplos do Crato 1 2 18 43 56 0 120 
Plano de eficiência e reforço hídrico dos sistemas de abastecimento e regadio da RAM 2 5 17 29 18 0 70 

Total 8 28 80 142 132 0 390 

C10. MAR 

Hub Azul, Rede de Infraestruturas para a Economia Azul 3 36 27 16 6 0 87 
Transição Verde e Digital e Segurança nas Pescas 2 5 7 7 1 0 21 
Centro de Operações de Defesa do Atlântico e Plataforma Naval 1 1 38 40 33 0 112 
Desenvolvimento do "Cluster do Mar dos Açores” 1 1 13 15 2 0 32 

Total 7 43 84 77 41 0 252 
C11. DESCARBONIZAÇÃO 
DA INDÚSTRIA 

Descarbonização da Indústria 56 182 241 140 96 0 715 
Total 56 182 241 140 96 0 715 



 

193 

Sumário Executivo Anexos 

Previsão custos no horizonte temporal (em Milhões de Euros) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Total 
C12. BIOECONOMIA 
SUSTENTÁVEL 

Bioeconomia 18 34 40 34 19 0 145 
Total 18 34 40 34 19 0 145 

C13. EFICIêNCIA 
ENERGÉTICA DOS 
EDIFÍCIOS 

Eficiência energética em edifícios residenciais 57 58 83 62 41 0 300 
Eficiência energética em edifícios da administração pública central 5 53 79 67 36 0 240 
Eficiência energética em edifícios de serviços 1 12 25 24 9 0 70 

Total 63 123 187 153 86 0 610 

C14. HIDROGÉNIO E 
RENOVÁVEIS 

Hidrogénio e gases renováveis 6 34 62 56 28 0 185 
Potenciação da eletricidade renovável no Arquipélago da Madeira 4 23 23 14 6 0 69 
Transição Energética nos Açores 29 11 25 32 19 0 116 

Total 38 68 109 102 53 0 370 

C15. MOBILIDADE 
SUSTENTÁVEL 

Expansão da Rede de Metro de Lisboa - Linha Vermelha até Alcântara 5 16 98 88 98 0 304 
Expansão da Rede de Metro do Porto - Casa da Música-Santo Ovídio 4 15 64 99 118 0 299 
Metro Ligeiro de Superfície Odivelas-Loures 0 0 60 86 103 0 250 
Linha BRT Boavista - Império 2 23 42 0 0 0 66 
Descarbonização dos Transportes Públicos 5 41 2 0 0 0 48 

Total 16 94 265 273 319 0 967 

C16. EMPRESAS 4.0 

Capacitação Digital das Empresas 6 12 18 25 39 0 100 
Transição Digital das Empresa 30 121 107 112 80 0 450 
Catalização da Transição Digital das Empresas 14 19 20 22 25 0 100 

Total 50 152 145 159 144 0 650 

C17. QUALIDADE E 
SIUSTENTABILIDADE DAS 
FINANÇAS PÚBLICAS 

Sistemas de informação de Gestão Financeira Pública 15 34 38 33 26 17 163 
Modernização da infraestrutura do sistema de informação patrimonial da Autoridade Tributária 2 8 9 12 8 4 43 
Transição digital da Segurança Social  27 44 44 40 35 10 200 

Total 44 86 91 85 69 31 406 
C18. JUSTIÇA 
ECONÓMICA E 
AMBIENTE DE NEGÓCIOS 

Justiça Económica e Ambiente de Negócios 13 80 89 54 31 0 267 
Total 13 80 89 54 31 0 267 

C19. ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA - 
DIGITALIZAÇÃO, 
INTEROPERABILIDADE E 
CIBERSEGURANÇA 

Reformulação do atendimento dos serviços público e consulares 30 40 41 31 31 15 188 
Serviços Eletrónicos sustentáveis 12 15 14 13 13 2 70 
Reforço do quadro geral de cibersegurança 3 6 11 13 9 4 47 
Infraestruturas criticas digitais eficientes, seguras e partilhadas 15 19 19 16 14 0 83 
Transição Digital da Administração Pública da RAM 18 31 23 6 0 0 78 
Modernização e digitalização da Administração Pública- RAA 1 6 8 8 2 0 25 
Capacitação da Administração Pública 13 28 23 11 11 2 88 

Total 91 144 139 98 82 24 578 
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Previsão custos no horizonte temporal (em Milhões de Euros) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Total 

C20. ESCOLA DIGITAL 

Transição digital na Educação 183 144 125 25 24 0 500 
Educação digital (Açores) 4 8 8 11 7 0 38 
Programa de aceleração da digitalização da Educação na RAM 0 4 6 6 5 0 21 

Total 187 156 139 42 36 0 559 

         

 
TOTAL S/ Empréstimos 1 109 2 839 3 541 3 165 2 799 491 13 944 

 
TOTAL C/ Empréstimos 2 526 3 318 3 837 3 442 2 996 524 16 644 

 Empréstimos 1 418 479 296 277 197 34 2 700 

 Empréstimos Adicionais       2 300 
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ANEXO 3.4 e 3.6 - Beneficiário Intermediário e Outras Entidades (caso 
aplicável) 

1. Designação 

Nome: 

Pontos contacto: 

2. Identificação dos investimentos do PRR cuja implementação física e financeira é da sua 
responsabilidade 

Listas dos investimentos/reformas 

3. Organigrama 

Disponibilizar um organigrama que abranja todas as funções relacionadas com o PRR, 
assegurando que o princípio da segregação de funções é respeitado. 

4. Especificação das funções e das tarefas a desempenhar 

Síntese das funções a realizar no âmbito da execução dos investimentos/reformas e 
respetivos intervenientes: 

Unidade Colaboradores 1) Formação Académica Anos de experiência 
em áreas semelhantes 

Descrição da 
função 2) 

Unidade A Dirigente (x) As que prevalecem Indicar média  

Técnico Superior (y) As que prevalecem Indicar média  

     

     

     

     

1) Indicação do grupo de pessoal e do respetivo número de colaboradores. 
2) Na descrição da função deverá ser detalhado o âmbito do PRR. 

No âmbito do preenchimento deste ponto deverá ser assegurado, nomeadamente, que: 

• Os recursos humanos a afetar em cada função serão suficientes em número e detêm 
a valência e experiência necessárias. 

• Estabelecerá uma política de substituição de recursos em caso de ausências 
prolongadas, assegurando sempre a segregação de funções. 

• Cada colaborador tem ou recebe a formação adequada ao exercício das suas 
funções. 

• Estabelecerá os procedimentos para identificar e prevenir situações de conflito de 
interesse. 

• Adotará, no âmbito da política de ética e integridade, um código de conduta a seguir 
obrigatoriamente pelos colaboradores, no que respeita a: 
✓ Conflitos de interesse (obrigação de declaração); 
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✓ Utilização de informação oficial e recursos públicos; 
✓ Recebimento de presentes e benefícios; 
✓ Lealdade e confidencialidade. 

• Assegurará a disponibilização dos meios necessários tais como, instalações, 
equipamentos administrativos e informáticos, para garantir o exercício adequado e 
eficiente na implementação e execução física e financeira dos investimentos/ 
reformas inscritos no PRR. 

5. Procedimentos destinados a assegurar a aplicação de medidas antifraude eficazes e 
proporcionadas 

Neste âmbito deverá ser assegurado que utilizará os mesmos mecanismos e ferramentas 
que a Estrutura de Missão “Recuperar Portugal” no âmbito da avaliação de risco de fraude. 

6. Procedimentos escritos (Manual de Procedimentos, Chek-list, ….): 

Assunção de que os procedimentos escritos utilizados corresponderão aos elaborados pela 
“Recuperar Portugal”. 

7. Sistema de recolha, registo e armazenamento eletrónico dos dados relativos a cada 
investimento/ reforma, necessários para os exercícios de monitorização, avaliação, 
execução financeira, verificação e auditoria, incluindo, os dados sobre os beneficiários 
finais 

Deverá descrever que detém um sistema que garanta a recolha, registo e armazenamento 
informatizado de dados de cada operação, bem como dos beneficiários, necessário para os 
exercícios de monitorização, avaliação, execução financeira, verificação e auditoria ou que 
utilizará o SI da “Recuperar Portugal”.  

Caso não utilize o SI da “Recuperar Portugal” deverá ser descrito como será assegurada a 
interoperabilidade com esse SI, para transmissão de todos os dados relativos aos 
beneficiários finais, bem como toda a informação relacionada com os projetos, 
designadamente as condições contratualizadas, incluindo os resultados e respetivos marcos 
e metas com identificação da calendarização e das unidades de medida. 

No que respeita aos dados sobre os destinatários finais, designadamente as categorias 
normalizadas de dados previstas no Regulamento (UE) 2021/241, de 12 de fevereiro: 

i. Nome do destinatário final dos fundos; 

ii. Nome do contratante e subcontratante, quando o destinatário final dos fundos for 
uma entidade adjudicante em conformidade com as disposições da União ou 
nacionais em matéria de contratos públicos; 

iii. Nome(s) próprio(s), apelido(s) e data de nascimento do(s) beneficiário(s) do 
beneficiário dos fundos ou contratante, tal como definido no n.º 6 do artigo 3º da 
Diretiva (UE) 2015/849 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de maio de 
2015, relativa à prevenção da utilização do sistema financeiro para efeitos de 
branqueamento de capitais ou de financiamento do terrorismo; 

iv. Lista de quaisquer medidas para a implementação de reformas e projetos de 
investimento ao abrigo do plano de recuperação e resiliência, o montante total do 
financiamento público, indicando o montante dos fundos desembolsados ao abrigo 
do Mecanismo e de outros fundos da União. 
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O Sistema de Informação deverá acautelar o registo e o armazenamento de dados e 
documentação desde a contratualização até ao seu encerramento dos investimentos e 
reformas, incluindo informação sobre controlos e auditoria.  

8. Procedimentos para avaliar, selecionar e aprovar as operações e garantir a sua 
conformidade, durante todo o período de execução, com as regras aplicáveis 

Deverão ser identificados os procedimentos relativos aos avisos de concurso, especificando 
nomeadamente: os procedimentos de divulgação dos convites/ avisos; os procedimentos 
para uma descrição clara dos critérios de seleção das operações a apoiar, bem como os 
direitos e obrigações dos beneficiários; os procedimentos de divulgação aos potenciais 
beneficiários e todas as partes interessadas. 

Deverão ser descritos os procedimentos e os critérios adequados de seleção das 
operações, assegurando: o contributo dos projetos para a realização dos objetivos e 
resultados específicos; que não são discriminatórios e transparentes. 

Descrição dos procedimentos que assegurem que as candidaturas/ operações são 
avaliadas de acordo com os critérios aplicáveis, em conformidade com a legislação nacional 
e comunitária aplicáveis, designadamente em matéria de auxílios de estado e contratação 
pública, bem como a adoção de procedimentos que salvaguardem a não duplicação de 
ajudas. Deve ainda ser dada garantia que será avaliado o conteúdo das candidaturas, bem 
como a capacidade administrativa, financeira e operacional do beneficiário para cumprir os 
marcos e metas previstos. 

Descrição dos procedimentos estabelecidos que assegurem que as decisões adotadas, quer 
de aceitação quer de rejeição das candidaturas/ operações, são comunicadas aos 
beneficiários. 

Descrição do procedimento de contratualização com os beneficiários finais, assegurando 
que é disponibilizado ao beneficiário um documento sobre as condições de apoio para cada 
projeto. Este documento deverá assegurar uma efetiva comunicação dos direitos e 
obrigações aos beneficiários. 

Deverá ser assumida a conservação dos registos em Sistema de Informação que evidenciem 
o trabalho efetuado, as datas e os resultados das verificações, bem como o seguimento das 
conclusões. 

9. Sistema de controlo interno 

Salvaguardando que serão utilizados os procedimentos e metodologias estabelecidos pela 
“Recuperar Portugal, poderá justificar-se a necessidade de: 

i. Descrição dos procedimentos que garantam a verificação da realização física e 
financeira dos investimentos, contribuindo para prevenir, detetar e reportar 
situações de irregularidades e fraude e que permitam a adoção das medidas 
corretivas necessárias, assegurando a prevenção da duplicação de ajudas, bem 
como do risco de conflito de interesses, corrupção e de fraude; 

ii. Descrição dos procedimentos que assegurem que as verificações de gestão 
(administrativas e no local) são adequadas e que garantam a verificação dos marcos 
e metas reportados, bem como o cumprimento dos normativos nacionais e 
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comunitários aplicáveis, em particular nas seguintes temáticas: contratação 
pública, ambiente, auxílios de estado, igualdade e não discriminação, conflitos de 
interesse; 

iii. Descrição dos procedimentos e intensidade nas verificações a realizar juntos dos 
beneficiários (verificações no local) sobre a legalidade e regularidade dos 
investimentos, à fiabilidade dos dados e à conformidade dos marcos e metas 
reportados e o respeito pelas regras comunitárias em matéria de publicidade; 

iv. Descrição dos mecanismos de tratamento e reporte de irregularidades graves, 
incluindo situações de fraude e corrupção, bem como dos procedimentos de 
recuperação dos montantes indevidamente pagos.  

Deverá ser assumida a conservação dos registos em Sistema de Informação que evidenciem 
o trabalho efetuado, as datas e os resultados das verificações, bem como o seguimento das 
conclusões, incluindo as medidas adotadas relativas às irregularidades detetadas. 

10. Pista de auditoria 

Descrição dos procedimentos destinados a assegurar que todos os documentos 
relacionados com os projetos, investimentos ou reformas, designadamente os dados 
relativos aos beneficiários, a informação, relativa às condições contratualizadas, incluindo 
os resultados e respetivos marcos e metas com identificação da calendarização e das 
unidades de medida, bem como os resultados do controlos e auditorias, estarão disponíveis 
e serão colocados à disposição da Recuperar Portugal. 
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PART 2: DESCRIÇÃO DAS REFORMAS E DOS INVESTIMENTOS   
 

A. COMPONENTE 1: Serviço Nacional de Saúde (SNS) 
  

1. Descrição da Componente 
  

Serviço Nacional de Saúde   

Área de política: Vulnerabilidades Sociais  

Objetivos:  

Reforçar a capacidade do Serviço Nacional de Saúde (SNS) para responder às mudanças demográficas e 
epidemiológicas do país, à inovação terapêutica e tecnológica, à tendência de custos crescentes em saúde e 
às expetativas de uma sociedade mais informada e exigente. 

 

Reformas e/ou investimentos: 

Reformas:  

• RE-r01: Reforma dos cuidados de saúde primários 
• RE-r02: Reforma da saúde mental 
• RE-r03: Conclusão da reforma do modelo de governação dos hospitais públicos 

Investimentos:  

• RE-C01-i01: Cuidados de Saúde Primários com mais respostas 
• RE-C01-i02: Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados e Rede Nacional de Cuidados 

Paliativos 
• RE-C01-i03: Conclusão da Reforma de Saúde Mental e implementação da Estratégia para as 

Demências        
• RE-C01-i04: Equipamento dos Hospitais Seixal, Sintra, Lisboa 
• RE-C01-i05-RAM: Fortalecimento do Serviço Regional de Saúde da RAM. 
• RE-C01-i06: Transição digital da Saúde 
• RE-C01-i07-RAM: Digitalização na área da Saúde da RAM 
• RE-C01-i08-RAA: Hospital Digital Região Autónoma dos Açores 
• RE-C01-i09: Sistema Universal de Apoio à Vida Ativa (SUAVA) 

Custo estimado: 1.398 M EUR 
Subvenções MRR: 1.383 M de EUR 
Empréstimos MRR: 0 milhões de EUR 

 

 

2. Principais desafios e objetivos 
 

Contexto e Desafios 
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Atualmente, o sistema de saúde português enfrenta importantes desafios associados à evolução das 
necessidades em saúde e ao aumento das exigências e expectativas da população, destacando-se os seguintes 
desafios: 

1. Transição demográfica, caracterizada pelo aumento acelerado da população idosa e pela redução da 
população jovem. Em 2019, a idade média da população residente em Portugal era 45,5 anos (aumento 
de 4 anos na última década, segundo o INE, 2020) e as pessoas com 65 ou mais anos representavam 22% 
da população (com um ritmo médio de crescimento da população idosa de 2%, desde 1971, um dos valores 
mais elevados entre os países da OCDE). Por outro lado, a taxa bruta de natalidade era de 8,4 por mil 
habitantes em 2019, -1,2 do que em 2010, por exemplo. A esperança média de vida à nascença tem 
aumentado nas últimas décadas, tendo atingido os 80,93 anos no período 2017-2019, sendo de 77,95 anos 
para os homens e de 83,51 para as mulheres (INE, 2020). De acordo com as últimas projeções, em 2060, 
a população residente em Portugal poderá reduzir-se para 9,2 milhões de habitantes, passando o índice de 
envelhecimento para 308 idosos por cada 100 jovens (INE, 2020), um dos valores mais elevados do 
mundo. 

2. Alteração dos padrões de doença, com peso crescente das doenças crónicas e degenerativas (Portugal é 
o 3.º país da OCDE com maior percentagem de pessoas com mais de 65 anos a viver com duas ou mais 
doenças crónicas, segundo o relatório Health at a Glance 2019), e aumento gradual da multimorbilidade, 
que já afeta mais de um terço da população portuguesa, de acordo com o 1.º Inquérito Nacional de Saúde 
com Exame Físico elaborado pelo INSA (2016), atingindo com maior frequência as mulheres, os 
indivíduos mais velhos, as regiões de Lisboa e Vale do Tejo, Norte, Algarve e Alentejo e os níveis 
educacionais mais baixos. Como tal, a esperança de vida saudável aos 65 anos é de apenas 7,3 anos, valor 
inferior à média europeia (INE, 2019).  

3. Elevada mortalidade evitável, nomeadamente a que ocorre antes dos 70 anos de idade. Apesar de 
Portugal estar abaixo da média da OCDE nas principais causas de mortalidade evitável, quer nas que 
podem ser prevenidas (com 110 mortes por 100 000 hab.), quer nas que podem ser tratadas (69 mortes 
por 100 000 hab.), continua a haver mortes evitáveis no País. De facto, em 2016, cerca de 41% do total 
de anos de vida saudável perdidos por morte prematura em Portugal poderia ter sido evitado se fossem 
eliminados os principais fatores de risco modificáveis, de acordo com o Global Burden of Disease. 
Adicionalmente, constata-se que as mortes por doenças cardiovasculares estão a diminuir (apesar de 
continuarem a ser uma das principais causas de morte), mas a mortalidade pela diabetes está acima da 
média da União Europeia (UE), ainda que tenha havido uma melhoria apreciável nos últimos cinco anos 
(mortalidade de 38,7 por 100 000 hab., comparativamente com 22,2 em média na UE, em 2016). O cancro 
pulmonar e o cancro colorretal são as causas de morte por cancro mais comuns em Portugal, tendo as 
taxas de mortalidade aumentado em ambas as patologias desde 2000 (OCDE, 2019). 

4. Baixos níveis de bem-estar e qualidade de vida, essencialmente na população com mais de 65 anos. 
Atualmente, apenas cerca de metade dos portugueses reporta o seu estado de saúde como sendo Bom ou 
Muito Bom, o que representa o 4.º pior resultado dos países da OCDE (Health Data 2020). Os problemas 
de saúde mental são uma das principais causas da deterioração da qualidade de vida, especialmente na 
população idosa, a par da incapacidade provocada pela elevada incidência das doenças crónicas. Merece 
particular destaque a incidência de doenças degenerativas e quadros demenciais, sobretudo pelo aumento 
exponencial da prevalência no grupo etário dos 65 aos 69 anos (42%). Nos países da OCDE, em média, 
estima-se que a demência afete cerca de 15 em cada 1 000 pessoas. Em Portugal, a prevalência da 
demência situa-se ligeiramente acima dos 20 casos por 1 000, prevendo-se que duplique em 2050 (40,5 
casos por 1 000 hab.). 
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5. Fraca aposta na promoção da saúde e na prevenção da doença, dois aspetos decisivos para responder 
pró-ativamente à evolução das necessidades em saúde da população e para garantir a sustentabilidade dos 
sistemas de saúde e de proteção social. A percentagem da despesa em saúde dedicada a atividades de 
promoção da saúde em Portugal é de 1,8%, representando quase metade da média de 27 países da OCDE 
(2,8%). Por outro lado, a cobertura de rastreios de base populacional e de programas de diagnóstico 
precoce é ainda desigual e iníqua, a nível nacional, destacando-se a existência de grandes franjas da 
população que ainda não têm acesso a esta resposta no SNS. 

6. Fragmentação dos cuidados prestados, com elevada predominância de intervenções episódicas, 
descontinuadas, reativas e centradas no tratamento da doença. Vários estudos têm concluído que tais 
características conduzem a atrasos nos diagnósticos, nomeadamente nas doenças crónicas mais 
prevalentes (diabetes, cardiovasculares, oncológicas, respiratórias), à duplicação de cuidados, admissões 
hospitalares evitáveis, a pior qualidade de vida e a custos mais elevados. Nos doentes com 
multimorbilidade, por exemplo, este problema é particularmente crítico. Os doentes percorrem diversas 
especialidades, para cada patologia que têm, realizando exames complementares, por vezes repetidos, e 
recebendo prescrições terapêuticas que, muitas vezes, não são a combinação ótima, para o conjunto das 
suas necessidades. 

7. Peso elevado de pagamentos diretos na saúde (out of pocket), que representam 29,5% da despesa total 
em saúde em Portugal (OCDE, 2020), valor mais elevado do que a média da UE (20,1%).  Esta elevada 
percentagem resulta, essencialmente, da comparticipação de produtos farmacêuticos (6,4%) e do consumo 
de cuidados de ambulatórios em entidades privadas (13,1%), relacionadas com dificuldades de acesso 
atempado ao SNS ou com ausência de respostas em áreas não cobertas pelo Serviço Público, como 
acontece com a reabilitação ou com a saúde oral (as necessidades de cuidados dentários não satisfeitas 
em Portugal são as segundas mais elevadas na UE e correspondem a cerca do quádruplo da média, 
segundo a OCDE, 2019). Recorda-se que o elevado peso dos custos diretos pode limitar o acesso ao 
sistema de saúde e que 8% dos agregados familiares portugueses tiveram despesas de saúde catastróficas 
em 2016, um dos valores mais elevados da OCDE. 

 

Objetivos 

Estes desafios são transversais ao sistema de saúde português e foram agudizados pela presente pandemia 
COVID-19, que teve um impacto muito significativo na resposta aos doentes COVID, nomeadamente em 
termos de doentes internados em enfermaria e em unidades de cuidados intensivos, mas essencialmente aos 
doentes não COVID, traduzindo-se na realização de -6,7 milhões de consultas médicas presenciais nos centros 
de saúde, -35% de referenciações para consultas hospitalares, -1,2 milhões de consultas hospitalares realizadas, 
-100 mil cirurgias programadas, até outubro de 2020, comparando com o período homólogo do ano anterior.  

Esta realidade exige a implementação de reformas estruturais que visem o reforço das medidas de saúde pública 
e do SNS, alavancadas por investimentos dirigidos aos seus principais pilares organizacionais, nomeadamente 
aos cuidados de saúde primários (pelo seu papel central na organização do sistema), aos cuidados hospitalares 
(pela sua importância nos ganhos em saúde e na sustentabilidade financeira) e às redes de cuidados continuados 
integrados, de cuidados paliativos e de saúde mental (pela sua relevância para responder às necessidades da 
população mais envelhecida e com mais carga de doença), onde velhos e novos desafios se colocam. 

A concretização das reformas e dos investimentos que integram esta componente exige que seja definido um 
regime excecional de contratação de recursos humanos por parte do Ministério da Saúde, à semelhança do que 
aconteceu recentemente no âmbito da resposta à pandemia COVID-19 (conforme Decreto-Lei n.º 10-A/2020, 
de 13 de março, na sua redação atual, ou a Portaria n.º 270/2020, de 19 de novembro), considerando que os 
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recursos humanos são o fator mais relevante no processo de prestação de cuidados de saúde. Este facto ficou 
muito evidente no âmbito da recente pandemia da COVID-19, onde os profissionais de saúde têm assumido 
um papel determinante nos resultados que têm sido alcançados em Portugal, respondendo de forma 
competente, empenhada e solidária ao desafio sanitário que vivemos.  

Nos últimos anos, Portugal tem vindo a implementar políticas públicas na área dos recursos humanos assentes, 
por um lado, no recrutamento de profissionais de saúde e, por outro, na sua valorização e das suas carreiras. 
Este trabalho tem vindo a ser desenvolvido baseado numa visão estruturada e holística que procura uma 
resposta integrada ao nível dos cuidados de saúde primários, dos cuidados hospitalares, das unidades de saúde 
pública, dos cuidados intensivos e dos serviços de emergência médica. Neste sentido, e reconhecendo que a 
motivação dos profissionais é indispensável para uma resposta pronta e eficaz às necessidades em saúde, desde 
2015, que se tem vindo paulatinamente a  adotar medidas, muitas delas transversais a toda a Administração 
Pública, de que são exemplo a regularização da situação de pessoal com vínculos laborais precários, 
promovendo a sua integração na respetiva carreira com vínculo público por tempo indeterminado, através do 
Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários da Administração Pública (PREVPAP), o 
reforço dos mecanismos de recrutamento para zonas geográficas mais carenciadas, como a duplicação de 3 
para 6 anos o período considerado para atribuição de incentivos de natureza pecuniária, a reversão das reduções 
remuneratórias, incluindo as majorações devidas pela realização de trabalho suplementar, o descongelamento 
de carreiras, entre outras.  

Esta política estrutural de investimento no SNS, e reconhecimento da relevância do seu maior património, os 
seus profissionais, foi muito reforçada em 2020, face à necessária resposta conjuntural à pandemia. Assim, 
entre 2015 e 2020 assistiu-se a um reforço do número de efetivos nos diversos grupos profissionais, que se 
traduziu num aumento líquido de 24.618 novos profissionais, entre os quais se contam mais 4.231 médicos 
(incluindo internos), mais 9.952 enfermeiros e mais 1.674 técnicos superiores das áreas de diagnóstico e de 
terapêutica, o que se refletiu, naturalmente, na melhoria do acesso e da qualidade dos cuidados de saúde 
prestados no SNS.  

Nos próximos anos será prosseguida esta política de reforço dos recursos humanos, materializado no 
compromisso assumido de contratar 8.400 profissionais de saúde entre 2020 e 2021, distribuídos por todos os 
grupos profissionais. No início de 2021, iniciaram a sua formação específica o maior número de médicos desde 
pelo menos 2009, 1.818, e iniciaram a sua formação geral 2.032 médicos. 

No âmbito do atual contexto de emergência sanitária provocada pela COVID-19, Portugal estabeleceu um 
regime excecional de contratação de profissionais de saúde, de forma a agilizar procedimentos, tendo 
contratado 9.846 profissionais com vínculos de emprego a termo resolutivo certo, pelo período de quatro 
meses, mantendo-se ao serviço 8.452 profissionais. Destes contratos, já foram convertidos 1.312 em contratos 
de trabalho sem termo e foi autorizado o concurso para preenchimento de 708 postos de trabalho mediante 
celebração de contratos de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado. No âmbito da Medicina 
Intensiva, foi previsto um regime excecional de contratação de profissionais de saúde para as Unidades de 
Cuidados Intensivos, o que permitiu contratar sem termo médicos especialistas em anestesiologia (31), 
cardiologia (31), doenças infeciosas (12), medicina interna (62), medicina intensiva (6), patologia clínica (7) 
e pneumologia (11), tendo sido celebrados 160 contratos. Para além disso, foram contratados 544 profissionais 
dos restantes grupos, entre os quais 449 enfermeiros, 8 técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, 71 
assistentes operacionais e 16 assistentes técnicos. Procedeu-se à abertura de 48 vagas em 2020 e abrir-se-ão 
47 em 2021 para recrutamento e formação de médicos em medicina intensiva. Na área da Saúde Pública, os 
Médicos de Saúde Pública viram consagrado o seu direito ao pagamento de trabalho suplementar a partir das 
200 horas anuais, independentemente do pagamento do suplemento remuneratório mensal por disponibilidade 
permanente, correspondente a 800€.  O SNS tem hoje ao serviço 378 médicos especialistas de Saúde Pública, 
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mais 57 (+18%) do que em dezembro de 2015. Em dezembro de 2020, encontravam-se a frequentar o internato 
médico de saúde pública 165 médicos internos. Encontram-se afetos à saúde pública 429 enfermeiros, 1 
farmacêutico, 520 técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, 29 técnicos superiores de saúde, 86 técnicos 
superiores, 244 assistentes técnicos e 48 assistentes operacionais. 

Em 2020, Portugal atribuiu um prémio de desempenho no SNS pelo combate à pandemia a 24.940 
profissionais, 18% do universo de profissionais de saúde do SNS, no total de 18,6 milhões de euros. 

Atualmente, estão a decorrer, também, os concursos para assistente graduado, assistente graduado sénior e 
consultor, que valorizam a carreira dos nossos médicos, e que continuarão a ser abertos nos prazos 
determinados. 

Para além disso, e tendo em vista obter mais e melhores resultados face aos recursos disponíveis, isto é, 
aumentar a eficiência do SNS e minimizar algumas assimetrias regionais que ainda se denotaram, em especial 
no que respeita a grupos de pessoal altamente qualificados, como é o caso do pessoal médico, tem havido a 
preocupação de aumentar o número de vagas no âmbito do ensino superior e as capacidades formativas. 

Ainda assim, tendo em conta os anos de formação específica que são necessários para aquela formação, porque 
o reflexo desse aumento ainda vai demorar alguns anos a efetivar-se, prevê-se a implementação de medidas 
legislativas que permitam ultrapassar alguns constrangimentos existentes, sempre com o objetivo de assegurar 
a adequada racionalização dos recursos humanos disponíveis. 

Uma das principais preocupações é, assim, reforçar os mecanismos de mobilidade, enquanto instrumento 
privilegiado de gestão, permitindo, por exemplo, a estabilização definitiva de vínculos, independentemente da 
natureza jurídica do vínculo, bem como das entidades envolvidas, que até agora tem gerado algumas 
dificuldades em termos de planeamento de necessidades em saúde, prerrogativa que está agora prevista na Lei 
do Orçamento de Estado para 2021. 

Paralelamente, e com a convicção de que tal opção irá contribuir para a fixação dos profissionais ao SNS, em 
cumprimento da Lei de Bases da Saúde, bem como da Lei do Orçamento de Estado para 2021, ultrapassado o 
atual contexto de pandemia, será avaliada a adoção do regime de dedicação plena dos profissionais de saúde 
no SNS, equacionando mecanismos de organização do tempo de trabalho e regimes remuneratórios adequados 
a essa situação, como seja a criação de Centros de Responsabilidade Integrados (CRI) nos hospitais do SNS 
(constituídos por equipas multidisciplinares integrando médicos, enfermeiros, assistentes técnicos, assistentes 
operacionais, gestores e administradores hospitalares e outros profissionais de saúde, de acordo com a área ou 
áreas de especialidade) e a conceção de um regime jurídico que contribua para aumentar a produtividade, 
nomeadamente criando um mecanismo de compensação para os resultados alcançados, como de resto já sucede 
com as unidades de saúde familiar, no âmbito dos cuidados de saúde primários. 

Relativamente aos mecanismos de recrutamento, em especial no que se refere aos serviços e estabelecimentos 
de saúde não integrados no setor empresarial do Estado, proceder-se-á à respetiva simplificação, no sentido de 
assegurar a necessária celeridade. 

Tudo isto reflete uma política sem precedentes de valorização dos recursos humanos que procura preparar o 
SNS para o futuro, colocando o utente no centro do sistema, capacitando e valorizando os profissionais de 
saúde, aumentando a capacidade de resposta e o robustecimento do SNS e promovendo melhor prestação de 
cuidados de saúde a toda a população. 

Este reforço dos recursos humanos afetos ao Setor da Saúde contribuirá para a recuperação social do país e 
para aumentar a resiliência da economia portuguesa, preparando-a melhor para o presente e para o futuro. 
Contribuirá também para reduzir as despesas em saúde das famílias e para assegurar a sustentabilidade 
financeira do SNS, qualificando os cuidados prestados à população e aumentando a eficiência deste serviço 
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público, nomeadamente através da: (i) redução de encargos com trabalho suplementar (custaram 282,3 M€, 
em 2019) e com a prestações de serviços de médicos externos (118,7 M€, em 2019); (ii) internalização no SNS 
de atividade que atualmente é contratada ao exterior (MCDT, cirurgias, outros), muitas vezes por falta de 
recursos humanos; (iii) redução de cuidados evitáveis e mais onerosos, tais como urgências e internamentos 
evitáveis; (iv) outros benefícios dificilmente monetarizáveis ou intangíveis, tais como a satisfação dos 
profissionais, com reflexos na melhoria do desempenho e redução do absentismo (11,2%, em 2019), ganhos 
de produtividade, redução de eventos adversos e de infeções nosocomiais, investigação e ensino, entre outros).  

Ao nível da transição digital, o país tem apostado, nos últimos 10 anos, no desenvolvimento da arquitetura das 
aplicações informáticas do Ministério da Saúde, muito centradas na disponibilização de novos canais aos 
profissionais e utentes para acesso a serviços de saúde; de novos canais de interoperabilidade internos e 
externos; e de soluções de prescrição eletrónica mais amplas e eficazes. Houve um avanço significativo, 
realizado há alguns anos, no sentido de todos os médicos poderem aceder à informação clínica dos seus 
doentes, independentemente do local onde a mesma foi registada, sendo hoje uma realidade, ainda que com a 
manutenção de alguns indesejáveis problemas.  

O sistema apresenta ainda oportunidades de melhoria, nomeadamente, das infraestruturas de rede e sistemas, 
das aplicações que suportam as atividades clínicas e administrativas nos cuidados de saúde primários, agudos 
e nos continuados, e das aplicações que facultam os dados de gestão e administração, nas entidades do 
Ministério da Saúde. Tratando-se, em muitos casos, de tecnologias obsoletas, que dificultam o adequado 
desempenho e segurança dos dados dos utentes que aí se continuam a depositar. De modo a colmatar a lentidão 
dos sistemas informáticos têm sido criadas múltiplas aplicações, que tentam minorar o problema, tornando o 
acompanhamento do sistema ainda mais complexo e espartilhado, bem como aumentando a necessidade de 
recursos e de operação. 

Importa ainda referir que esta atomização dos sistemas dificulta a implementação de políticas nacionais, assim 
como a monitorização e acompanhamento dessas mesmas medidas. Consequentemente, a não integração dos 
sistemas tem impacto ao nível da eficiência da prestação de cuidados (maior carga de trabalho e consequente 
desgaste dos profissionais, desumanização dos cuidados) e na gestão dos doentes e dos serviços. 

Por outro lado, apesar das diligências e os excelentes progressos em planos de continuidade e contingência, 
não existem planos transversais que permitam às instituições lidar com a falência dos sistemas de informação. 
Atualmente, no caso de falência ou paragem dos sistemas informáticos, na maior parte das situações, não se 
consegue aceder a informação clínica ou a recuperação é morosa e complexa. 

De referir que os profissionais que têm as competências para acompanhamento, operação e desenvolvimento 
destas ferramentas são cada vez mais escassos, dada a antiguidade dos sistemas e tecnologias envolvidas, o 
que torna a sua contratação difícil e com um encargo elevado para as instituições. 

Existe ainda uma grande deterioração do parque informático disponível nas unidades de saúde. A atualização 
de sistemas de informação leva a uma exigência de atualização do parque informático, de forma a garantir a 
usabilidade dos sistemas. A desadequação tecnológica do parque informático leva a problemas permanentes e 
a repetidas falhas dos sistemas com recorrentes paragens dos mesmos e eventuais perda de dados. 

Quanto às aplicações que suportam a atividade dos profissionais clínicos, verifica-se a existência de 
demasiados atos burocráticos e administrativos, que podem ser exercidos por outros profissionais, ou mesmo 
eliminados. Além disso, a rigidez dos sistemas dificulta a sua adaptação, interoperabilidade, e utilização a 
partir de diversas plataformas e locais, limitando a mobilidade dos profissionais.  

A ausência de uma gestão única de identidades impõe a multiplicação de credenciais de acesso, com diferentes 
níveis de segurança, o que dificulta a atividade dos profissionais e suscita questões de segurança.  
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Esta perceção de falta de evolução dos sistemas sentida por muitos profissionais acaba por resultar em falta de 
confiança no sistema e resistência à mudança, que promove a criação de soluções alternativas, incoerentes e 
desarticuladas com as restantes peças do sistema.  

O cidadão, pelo seu lado, manifesta um desconhecimento profundo da oferta de serviços digitais, já hoje 
disponibilizados, muito em resultado da sua atomização, de dificuldades no acesso e da falta de comunicação 
eficaz, o que muitas vezes desincentiva o incremento de serviços disponibilizados por estas vias. 

Adicionalmente, a qualidade dos dados nem sempre é a melhor, o que dificulta o tratamento automatizado e a 
reutilização dos mesmos para outros fins, designadamente para antecipar as necessidades de informação que 
suporte a decisão dos profissionais, das organizações e dos cidadãos. 

O atual contexto de pandemia ajudou a afastar dúvidas sobre o uso das ferramentas tecnológicas, 
designadamente no âmbito da telessaúde. É, portanto, necessário aproveitar a oportunidade que o Plano de 
Recuperação e Resiliência representa para a evolução e uniformização dos sistemas, desenvolvendo novas 
soluções que apresentem, entre outras, melhoria na experiência de utilização, mais simples e intuitiva, no 
acesso aos dados em contexto, na identificação, autenticação e autorização comum e na mobilidade, tendo as 
entidades, os profissionais, mas também os cidadãos como beneficiários. 

Em coerência com a análise e identificação dos desafios e objetivos atrás descritos, também na Região 
Autónoma da Madeira (RAM) se definiu como urgente robustecer o sistema regional de saúde tornando-o mais 
resiliente. O Plano Estratégico do Sistema Regional de Saúde identifica um conjunto de fragilidades a vários 
níveis, nomeadamente demográficos, económicos, de estruturas, de recursos e da envolvente ambiental. 

De entre as várias dimensões identificadas que reclamam uma reestruturação conceptual, funcional, de 
proximidade e qualidade do Sistema Regional de Saúde, ressalta, sem sombra de dúvida, a pressão crescente 
na procura assistencial e a necessidade constante de combater as desigualdades no acesso a cuidados de saúde 
da população idosa. 

A crise pandémica veio acentuar a necessidade de melhorar a eficiência e a capacidade de resposta dos sistemas 
prestadores de cuidados de saúde, em geral, e dos cuidados de longa duração, em particular, de forma atenta, 
integrada e contínua, e responder ao desafio permanente de garantir a segurança na saúde dos mais vulneráveis 
e dos mais idosos. Também é notório o embate da COVID-19 na saúde mental, havendo necessidade de 
reforçar o investimento em serviços de saúde mental, por forma a contribuir para travar o crescimento das 
perturbações do foro psiquiátrico e de saúde mental. 

Pelo que antecede, se compreende, igualmente, a intercessão prevista com a Estratégia Regional para a 
Promoção da Saúde Mental que prioriza a intervenção multissectorial, a proximidade à comunidade e a 
participação do utente e família, privilegia também a promoção da saúde mental, o acesso aos cuidados de 
saúde mental de qualidade ou a reabilitação psicossocial no sentido de promover ganhos efetivos em saúde 
traduzidos pelos ganhos na funcionalidade e autonomia das pessoas com doença mental e na diminuição da 
sua institucionalização. As medidas previstas acompanham os referenciais programáticos e de boas práticas 
em Saúde Mental e visam promover a melhoria dos indicadores de saúde mental da população da RAM e 
salvaguardar a dignidade e os direitos das pessoas com doença mental. 

Em termos de impactos esperados, as Reformas e Investimentos previstos nesta Componente contribuem para 
o aumento da qualidade do serviço a prestar e para a redução de desigualdades no acesso a cuidados de saúde. 
Simultaneamente, o acesso e a qualidade dos Cuidados de Saúde são importantes instrumentos de reforço da 
coesão territorial, de melhoria da equidade entre os cidadãos e, consequentemente, de progresso económico. 
Poderão contribuir, também, para a diminuição do absentismo laboral, constituindo uma alavanca para o 
aumento da produtividade da economia e para o investimento. Por outro lado, permitem uma maior autonomia 
laboral às famílias, designadamente das mulheres, muitas vezes as principais cuidadoras informais.   E 
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reforçam também a resposta e proximidade dos serviços de saúde a grupos com vulnerabilidades várias, como 
sejam situações de exclusão social (por fatores socioeconómicos ou no caso de minorias étnico-raciais) ou 
situações de risco (como as vítimas de violência doméstica). 

 

Contexto estratégico europeu e nacional 

A componente C1, referente ao Serviço Nacional de Saúde (SNS), está alinhada com os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas, nomeadamente o ODS 3, que visa “garantir o acesso 
à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades”. 

Esta componente endereça a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia (UE), contribuindo para 
cumprir os objetivos definidos até 2030, nomeadamente “efetuar uma transição para um modelo mais orientado 
para a prevenção das doenças e a promoção da saúde, mais personalizado e capitalizador das tecnologias 
digitais, bem como reforçar os cuidados primários e o desenvolvimento de cuidados integrados centrados no 
doente”. 

É ainda garantido o alinhamento desta componente com o Pilar Europeu dos Direitos Sociais, especialmente o 
Pilar 16 - Cuidados de Saúde (“todas as pessoas têm direito a aceder, em tempo útil, a cuidados de saúde 
preventivos e curativos de qualidade e a preços comportáveis”), e o Pilar 18 - Cuidados de Longa Duração 
(“todas as pessoas têm direito a serviços de cuidados de longa duração de qualidade e a preços comportáveis, 
em especial serviços de cuidados ao domicílio e serviços de proximidade”). 

A presente componente endereça as Recomendações Específicas (REP) que a Comissão Europeia (COM) 
efetuou para Portugal, para 2020 e 2021, nomeadamente a REP 1 para 2020 (“reforçar a resiliência do sistema 
de saúde e assegurar a igualdade de acesso a serviços de qualidade na área da saúde e dos cuidados de longa 
duração”) e a REP 1 para 2019, nomeadamente na parte de “melhorar a qualidade das finanças públicas, dando 
prioridade às despesas favoráveis ao crescimento e reforçando simultaneamente o controlo geral das despesas, 
a eficiência em termos de custos e uma orçamentação adequada, com especial incidência na redução duradoura 
dos pagamentos em atraso nos hospitais”. 

Esta componente inscreve-se ainda no pilar relativo à “saúde e resiliência económica, social e institucional, 
inclusive com vista ao aumento da capacidade de reação e preparação para crises”, no qual se estrutura 
o Mecanismo Europeu de Recuperação e Resiliência, tendo em conta que se pretende reforçar a resiliência do 
SNS, modernizando e reforçando a sua capacidade de resposta de modo a garantir o acesso a toda a população 
a serviços de saúde de qualidade.  

Está também alinhada com as recomendações técnicas efetuadas à COM pelos grupos técnicos na área da 
saúde, com destaque para os recentes relatórios: 

a) Adaptation to health effects of Climate Change in Europe (junho 2020), elaborado pelo Group of Chief 
Scientific Advisors, nomeadamente: (i) “suportar a resiliência do setor da saúde, melhorando as 
infraestruturas básicas e ajustando as políticas de construção para responder a ondas de calor e outros 
riscos para a saúde”; (ii) “desenhar políticas para responder às áreas geográficas e grupos socialmente 
mais vulneráveis”.  

b) The organization of resiliente health and social care following the COVID-19 pandemic (novembro 
2020), do Expert Panel on effective ways of investing in Health, nomeadamente: (i) “reforçar os 
investimentos nos cuidados de saúde primários e na saúde mental e fortalecer a integração com a saúde 
pública”; (ii) “apostar na promoção da saúde, em programas de estilos de vida saudável e em ações 
intersectoriais e colaborativas para aumentar a equidade e resiliência em saúde, na comunidade”. 
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A nível nacional, a componente está alinhada com as prioridades estabelecidas na Estratégia Portugal 2030, 
que orienta as políticas públicas de promoção do desenvolvimento económico e social do País, e que se assume 
como o referencial estratégico para os documentos de natureza programática transversal, como são as Grandes 
Opções do Plano, os Orçamentos do Estado e o Programa Nacional de Reformas, no âmbito do Semestre 
Europeu. Em concreto, está alinhada com os objetivos definidos na agenda temática “As Pessoas Primeiro: um 
melhor equilíbrio demográfico, maior inclusão, menos desigualdade” da Estratégia Portugal 2030, em 
particular, nos domínios estratégicos da Sustentabilidade Demográfica e da Resiliência do Sistema de Saúde, 
contribuindo também para alcançar os objetivos da agenda temática “Um país competitivo externamente e 
coeso internamente”, da mesma Estratégia, em particular nos domínios da “competitividade das redes urbanas” 
e da “competitividade e coesão na baixa densidade” no que se refere aos desafios específicos da provisão de 
serviços de saúde em diferentes tipos de território.  

Existe também uma forte articulação e interdependência entre esta componente e as restantes áreas do Plano 
de Recuperação e Resiliência, em particular no que diz respeito à Componente 3 – Respostas Sociais.  

Ainda a nível nacional, na vertente específica da política de saúde, importa destacar o alinhamento da 
componente com: (i) a nova Lei de Bases da Saúde, aprovada em setembro de 2019; (ii) o Programa de 
Estabilização Económica e Social (PEES), aprovado em junho de 2020, que determina, entre outras, medidas 
para reforçar o SNS, valorizar os profissionais do SNS, valorizar a saúde pública e investir nas redes de 
sistemas de informação em saúde; (iii) o Plano Nacional de Saúde (PNS) 2021-2030, que está em fase de 
elaboração, e que dará continuidade ao PNS 2010-2020. 

 

 

3. Descrição das reformas e dos investimentos  

 

Reforma RE-r01: Reforma dos cuidados de saúde primários 

Enquadramento 

Nas últimas décadas, as reformas na política de saúde em Portugal têm procurado reforçar o papel primordial 
dos cuidados de saúde primários na resposta às necessidades em saúde da população, enquanto pilar central do 
SNS, e um importante instrumento de equidade territorial e entre cidadãos. 

Assim, o modelo de organização e resposta dos cuidados de saúde primários que hoje vigora em Portugal é 
resultado de uma reforma inovadora na administração pública portuguesa, que começou em 2005/2006, e que 
seguiu os seguintes princípios enquadradores: 

A. Uma rede descentralizada de equipas multiprofissionais com uma missão explicita (carteiras de 
serviços) e com autonomia funcional, destacando-se as unidades de saúde familiares (USF), as unidades 
de cuidados na comunidade (UCC), as unidades de recursos assistenciais partilhados (URAP) e as 
unidades de saúde pública (USP). 

B. Centros de Saúde agregados em Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES), concentrando um 
conjunto de instrumentos de suporte à gestão (planeamento das intervenções em saúde pública, regras 
harmonizadas para gestão dos recursos, serviços administrativos partilhados, e outros). 

C. Sistema de remuneração pelo desempenho para os profissionais, nomeadamente para as USF modelo 
B. 
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D. Contratualização como novo modelo de relacionamento entre financiadores e prestadores na 
Administração Pública – compromisso de resultados, contextualizando recursos e necessidades em 
saúde, com funções de negociação, monitorização/acompanhamento e avaliação explícitas. 

Não obstante a relevância dos ganhos alcançados na saúde dos portugueses - no final de 2019 existiam: (i) 55 
ACES nas 5 ARS; (ii) 92,7% dos utentes inscritos no SNS com médico de família atribuído e 85,6% com 
enfermeiro de família; (iii) 63,2% dos utentes inscritos em 564 USF e 95,9% dos residentes no continente 
cobertos por 264 UCC; (iv) mais de 31,5 milhões de consultas médicas e de 19 milhões de consultas de 
enfermagem realizadas –, é necessário esbater as assimetrias regionais que subsistem na resposta dos cuidados 
de saúde primários. Esta necessidade é muito evidente ao nível da cobertura da população por médico de 
família, onde a percentagem de utentes que tem um médico de família atribuído é bastante mais elevada na 
região Norte (98,4%) e Centro (96,9%), comparativamente às regiões do Sul, nomeadamente, Lisboa e Vale 
do Tejo (85,6%) e Algarve (86,7%). Igualmente se registam assimetrias na cobertura da população servida por 
USF, com a região Norte a apresentar uma percentagem de utentes inscritos em USF de 77,7%, que contrasta 
com a percentagem existente na região Alentejo, por exemplo, em que a cobertura por USF é de apenas 48,8%. 
A análise nacional da distribuição das USF e UCSP pela densidade populacional das freguesias que abrangem, 
confirma que em meio rural (baixa densidade populacional), a percentagem de população inscrita em UCSP 
(61%) é muito superior à das USF (39%). Já em meios urbanos, a população está maioritariamente inscrita em 
USF (78%). 

Por tudo isto, a atual oferta dos cuidados de saúde primários precisa de ser reformada, qualificada e alargada, 
apostando no reforço das respostas aos cidadãos, na transformação digital, na sustentabilidade energética das 
instalações e em soluções colaborativas e de proximidade. 

A atual pandemia COVID-19 veio tornar essa necessidade ainda mais evidente, demonstrando que a expansão 
da resposta dos cuidados de saúde primários é um fator crítico para tornar os sistemas de saúde mais resilientes 
para futuras emergências de saúde pública e para responder aos desafios associados às alterações demográficas 
(envelhecimento) e epidemiológicas em curso (doenças crónicas, agudas emergentes), constituindo-se como a 
forma mais inclusiva, efetiva e eficiente de proteger a saúde das pessoas e das comunidades (OCDE), sendo 
também fundamental na resposta de proximidade às necessidades específicas de grupos vulneráveis e 
geralmente mais distantes e com dificuldades de acesso a cuidados de saúde. 

 

Desafios e Objetivos  

Um primeiro desafio desta nova reforma dos cuidados de saúde primários passa por aprofundar a capacidade 
de rastreio e de diagnóstico precoce, nomeadamente das patologias mais frequentes e com maior carga de 
doença associada (área oncológica, diabetes e respiratória), de forma a corrigir as assimetrias geográficas que 
ainda persistem no País e a aumentar o sucesso do tratamento destas doenças, diminuindo a sua morbilidade, 
mortalidade e custos. 

Um segundo desafio passa pela criação do “novo centro de saúde”, mais pró-ativo, mais centrado na resposta 
aos utentes, mais resolutivo e mais integrado com os outros níveis de cuidados. Para o implementar é preciso 
fazer evoluir o modelo atual, intervindo no sentido de:  

(i) organizar processos assistenciais ajustados às características individuais de cada utente e com os seus 
percursos de vida (estratificação pelo risco), garantindo intervenções preventivas, antecipatórias e mais 
adequadas ao bem-estar de cada um, robustecendo também a capacidade de identificar situações de risco, 
como sejam de vítimas de violência doméstica ou de crianças em risco, e de articulação com outros serviços 
de saúde e respostas sociais competentes;  
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(ii)  alargar a carteira de serviços e as áreas de intervenção, aumentando a capacidade resolutiva das situações 
agudas e crónicas, respondendo às necessidades não satisfeitas no SNS (como é o caso da saúde oral ou da 
reabilitação) ou internalizando meios complementares de diagnóstico e terapêutica (MCDT) realizados no 
setor convencionado (custaram 507 M€ em 2019, +18,2% que em 2015), com destaque para as análises 
clínicas (186 M€), radiologia (114 M€), medicina física e reabilitação (110 M€) e gastroenterologia (55 
M€);  

(iii) reduzir a elevada variabilidade das práticas clínicas, nomeadamente em termos da prescrição de 
medicamentos em ambulatório (custaram mais de 2 MM€ em 2019, + 8,9% que em 2015, segundo o 
INFARMED) e de MCDT, com o reforço das normas de orientação clínicas nacionais e a disseminação das 
boas práticas de prescrições;  

(iv) melhorar a referenciação clínica, ascendente e descendente, entre os níveis de cuidados, com critérios 
clínicos de referenciação harmonizados a nível nacional para os problemas de saúde mais frequentes 
(nomeadamente dermatologia, oftalmologia, ortopedia, otorrinolaringologia, urologia), contribuindo assim 
para melhorar o acesso e resolver listas de espera nos hospitais;  

(v) reduzir a utilização evitável das respostas mais onerosas, nomeadamente ao nível hospitalar, da duplicação 
de serviços, dos cuidados ineficazes, inadequados ou de baixo valor, entre outras. Ganha especial relevância 
o combate à inadequada utilização dos serviços de urgência e emergência que se regista em Portugal (País 
da OCDE que apresenta maior utilização per capita destas respostas), sendo para isso necessário garantir 
que os cuidados primários resolvem muitas das situações ligeiras ou moderadas que hoje são tratadas nas 
urgências hospitalares (em 2019, mais de 40% dos episódios de urgência foram triados com cor verde, azul 
e branca, ou seja, episódios potencialmente tratáveis nos cuidados de saúde primários), ou que controlam 
pró-ativamente as condições de saúde que originam urgências e internamentos evitáveis. 

Um terceiro desafio prende-se com a necessidade de corrigir as assimetrias regionais e locais em termos de 
instalações e equipamentos disponíveis nos cuidados de saúde primários, onde persistem ainda um elevado 
número de edifícios desadequados para a prestação de cuidados de saúde de qualidade (e.g. prédios 
habitacionais, instalações degradadas, entre outras), que não cumprem regras básicas de acessibilidade, 
segurança e conforto, e que estão desajustados à carteira de serviço dos ACES e das suas unidades funcionais, 
nomeadamente as novas formas de prestação de cuidados que emergiram com a pandemia COVID-19, tais 
como: (i) novos espaços e circuitos para garantir condições de segurança para utentes e profissionais de saúde; 
(ii) aprofundamento do trabalho em equipa multidisciplinar (que tem vindo a ser alargada a outras profissões, 
como farmacêuticos, assistentes sociais, psicólogos, técnicos de saúde pública); (iii) telesaúde (com 
desenvolvimento da telemedicina e de novos instrumentos digitais); (iv) integração com outros níveis de 
cuidados, nomeadamente com os hospitais (consultoria, descentralização de consultas hospitalares, e outros); 
(v) articulação com outros setores da sociedade (segurança social, serviços de apoio a vítimas de violência 
doméstica e tráfico de seres humanos,  proteção civil, autarquias locais, e outras estruturas da comunidade e 
sociedade civil organizada). Pretende-se, por isso, corrigir essas deficiências, melhorando as instalações e os 
equipamentos dos centros de saúde, de forma a assegurar boas condições de acessibilidade, qualidade e 
segurança para utentes e profissionais. 

Um quarto desafio passa por tornar o cidadão, a família e a comunidade como parceiros cada vez mais ativos 
do SNS, rentabilizando os recursos disponíveis, encontrando respostas de proximidade e investindo na criação 
de programas de apoio aos utentes e às suas famílias. O reconhecimento do Estatuto do Cuidador Informal, 
que foi legislado em Portugal em 2019 e que teve as primeiras experiências-piloto a iniciar-se já em 2020, é 
um exemplo de uma medida que importa consolidar, procurando também que as estratégias de autonomização 
e domiciliação dos cuidados não sobrecarreguem os cuidadores informais, que são na sua maioria mulheres. 
O mesmo acontece com o processo de descentralização de competências na área da saúde (Decreto-Lei n.º 
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23/2019, de 30 de janeiro), o qual permitirá transferir, para os Municípios e entidades intermunicipais, 
competências relacionados com: (i) participação no planeamento, na gestão e na realização de investimentos 
relativos a novas unidades de prestação de cuidados de saúde primários (construção, equipamento e 
manutenção); (ii) gestão, manutenção e conservação de outros equipamentos afetos aos cuidados de saúde 
primários; (iii) gestão dos trabalhadores, inseridos na carreira de assistente operacional; (iv) gestão dos serviços 
de apoio logístico das unidades funcionais dos ACES; (v) parceria estratégica nos programas de prevenção da 
doença, com especial incidência na promoção de estilos de vida saudáveis e de envelhecimento ativo, 
designadamente junto de públicos vulneráveis e com menos literacia em saúde e acumulação de fatores de 
risco.  Para o efeito é criada, em cada município, uma comissão de acompanhamento e monitorização da 
implementação e desenvolvimento do processo de descentralização com competências específica para: a) 
Acompanhar, numa lógica de proximidade, o desenvolvimento e a evolução das competências transferidas 
para o município; b) Propor a adoção de medidas tendo em vista a concretização dos seguintes objetivos i) 
promoção da eficácia e eficiência da gestão dos recursos na área da saúde; ii) criação de sinergias e 
potencialidades resultantes do envolvimento da comunidade local na prestação de cuidados de saúde; iii) 
aumento da eficiência da gestão dos recursos afetos à saúde no território do município; iv) ganhos de eficácia 
e melhoria dos resultados em saúde no município; v) articulação entre os diversos níveis da Administração 
Pública. 
A descentralização de competências baseia-se no princípio da neutralidade financeira, uma vez que os 
montantes a transferir para as autarquias locais são os que atualmente são despendidos pela saúde para gestão 
dos recursos necessários à prestação de cuidados de saúde. Baseia-se ainda no pressuposto de que as autarquias 
locais terão ganhos de eficiência, nomeadamente na gestão de recursos humanos e equipamentos, decorrentes 
de uma gestão mais próxima das populações.  

Este processo, de descentralização na área da saúde, apenas abrange 201 municípios dos 278 existentes em 
Portugal Continental (308 no total), porque se excluíram os cuidados de saúde primários integrados nas 
Entidades Empresariais da Saúde, designadamente nas Unidades Locais de Saúde, e é concretizado através da 
assinatura de autos de transferência, cuja minuta foi consensualizada com as cinco administrações regionais 
de saúde, com a Administração Central do Sistema de Saúde e a participação de alguns Municípios e foi 
aprovada pelo Ministério da Saúde. Estes autos contemplam, entre outros, as seguintes matérias: a) 
Identificação dos recursos humanos, patrimoniais e financeiros associados ao desempenho das competências 
transferidas para os municípios; b) Definição dos instrumentos financeiros utilizáveis; c) Níveis de prestação 
dos serviços relativamente às competências transferidas, nomeadamente no que se refere à gestão e 
conservação das instalações e equipamentos.  

Um quinto e sexto desafios são transversais a todo o sistema de saúde e passam pela:  

(i) valorização das competências dos profissionais de saúde, com reforço do trabalho em equipa 
multidisciplinar (task sharing) e com o alargamento do número de profissionais (médicos, enfermeiros, 
assistentes técnicos e assistentes operacionais), assim como das suas áreas de intervenção (psicólogos, 
nutricionistas, dietistas, assistentes sociais, técnicos de saúde ambiental, fisioterapeutas, farmacêuticos, 
entre outros); 

(ii) transformação digital, enquanto oportunidade estratégica para modernizar e simplificar a utilização dos 
serviços de saúde, permitindo: (i) desmaterializar a relação com os serviços; (ii) reduzir os contactos 
presenciais ao estritamente necessário; (iii) facilitar o trabalho dos profissionais de saúde; (iv) contribuir 
para termos cidadãos cada vez mais informados, envolvidos e corresponsáveis pela gestão dos seus 
percursos em saúde. 

Para responder a estes desafios, a reforma dos cuidados de saúde primários segue uma abordagem transversal, 
abrangente e integrada, que visa reforçar a resposta em todas as suas vertentes de intervenção, nomeadamente: 
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(i) promoção da saúde (ii) prevenção da doença (iii) diagnóstico precoce (iv) tratamento adequado (v) 
reabilitação. 

Para implementar a reforma dos cuidados de saúde primários definiram-se 6 eixos de intervenção que, em 
conjunto, permitirão responder às orientações estratégicas e aos desafios elencados, nomeadamente 

A. Promoção da saúde e de estilos de vida saudável, enquanto desafio da Saúde Pública transversal à 
reforma do SNS, com reforço da literacia em saúde e alargamento da intervenção dos cuidados primários 
no âmbito dos programas de alimentação saudável e de promoção da atividade física.  

B. Gestão da saúde, com aprofundamento dos programas de intervenção para responder às novas 
necessidades em saúde da população, nomeadamente na área da saúde infantil e juvenil, na saúde do 
adulto, na saúde da mulher, na saúde do idoso, na saúde oral e na saúde mental. 

C. Gestão integrada da doença, com o alargamento da capacidade resolutiva dos cuidados primários na 
resposta à doença aguda e à continuidade de cuidados na doença crónica, implementando instrumentos de 
estratificação do risco que permitam intervir proactivamente nas populações de maior risco clínico e 
vulnerabilidade social, garantindo a realização de rastreios de base populacional e de programas de 
diagnóstico precoce em todo o país e assegurando o tratamento atempado e o seguimento adequado dos 
utentes que vivem com as doenças mais frequentes (cardiovasculares, diabetes, oncológicas, do aparelho 
respiratório, mentais, osteoarticulares).  

D. Integração e continuidade de cuidados, com gestão integrada dos percursos dos utentes, aprofundando 
a continuidade de cuidados e os mecanismos de articulação entre os utentes (e suas famílias) e as unidades 
de cuidados de saúde primários, os hospitais e as restantes redes de prestação de cuidados e de apoio 
social (implementação do estatuto do cuidador informal, respostas de saúde nas estruturas residenciais 
para idosos, serviços de apoio a vítimas de violência doméstica, entre outras), de forma a assegurar 
respostas centradas nas necessidades das pessoas e a reservar o acesso aos cuidados mais diferenciados 
para as situações que exijam este nível de intervenção.  

E. Qualidade organizacional, com investimento na qualificação e modernização das instalações e 
equipamentos dos cuidados primários, de forma a melhorar as acessibilidades, a segurança, o conforto e 
a adequação dos centros de saúde aos novos modelos de prestação de cuidados (intervenções de 
construção, requalificação e adaptação de edifícios, bem como, modernização de equipamentos), 
conforme previsto no Investimento RE-C01-i01: Cuidados de Saúde Primários com mais respostas. 

F. Respostas de proximidade, com enfoque no domicílio e na comunidade, fomentando a 
desinstitucionalização e a ambulatorização dos cuidados, descentralizando competências na área da saúde 
para as autarquias locais, apostando na telesaúde e reforçando a articulação com as restantes estruturas da 
comunidade (e.g., programa bairros saudáveis, para projetos desenvolvidos em vários eixos, 
designadamente o da saúde aos eixos social, económico, ambiental e urbanístico). 

Referir neste âmbito, e a título de exemplo, o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido e a que se pretende 
dar continuidade, em matéria de prevenção e combate à mutilação genital feminina, com o lançamento, 
em 2018, do Projeto Práticas Saudáveis – Fim à Mutilação Genital Feminina, que desenvolve um 
trabalho de prevenção nos serviços de saúde na Área Metropolitana de Lisboa (maior prevalência), 
nomeadamente nos ACS de Almada-Seixal, Amadora, Arco Ribeirinho, Loures-Odivelas e Sintra. Em 
fevereiro de 2020. o projeto foi alargado a mais 5 Agrupamento de Centros de Saúde (Cascais, 
Estuário do Tejo, Lisboa Central, Lisboa Ocidental e Oeiras, e Lisboa Norte). Em 2019, ocorreram 68 
ações de formação, que capacitaram 1176 profissionais de saúde e de educação. Não obstante os 
constrangimentos causados pela crise pandémica, estas ACES, em conjunto com as 8 ONG com projetos 
alavancados pelo apoio financeiro da CIG neste âmbito, conseguiram realizar 44 
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workshops/webinars/ações de sensibilização e formação para 900 pessoas. Na sequência e em resultado 
do projeto Práticas Saudáveis para esta problemática resultou um maior registo de casos no Registo de 
Saúde Eletrónico. 

De forma transversal a estas medidas, serão reforçados os mecanismos de gestão baseadas no desempenho e 
no custo-eficiência das intervenções realizadas nos cuidados de saúde primários, no âmbito dos procedimentos 
de contratualização de cuidados de saúde que se encontra em vigor no SNS, com as regras que constam dos 
Termos de Referência1 para a contratualização de cuidados de saúde que são anualmente publicados pela 
Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS). 

A atividade dos cuidados de saúde primários, assim como os objetivos e os resultados a alcançar pelos 
prestadores de cuidados de saúde primários são contratualizados anualmente, contribuindo para garantir o 
acesso atempado, a qualidade e a eficiência dos cuidados de saúde prestados aos utentes do SNS, com base 
numa cultura de gestão rigorosa, responsável, transparente e focada na resposta às necessidades em saúde de 
todos os cidadãos. A negociação anual é centrada no plano de melhoria em áreas específicas, sendo definidas 
prioridades assistenciais e explicitados os recursos materiais, humanos e financeiros disponíveis, assim como 
identificadas as atividades para as quais há evidência científica sobre o seu custo efetividade, como, por 
exemplo, os programas de rastreio da área oncológica ou da retinopatia diabética, o recurso à telemedicina ou 
a utilização racional dos medicamentos e dos meios complementares de diagnóstico e terapêutica. Pretende-se 
ainda implementar estratégias de intervenção baseadas na estratificação da população em função do risco, 
contribuindo para uma alocação mais equilibrada dos recursos, para dar resposta às necessidades específicas 
de cada grupo populacional e para a melhoria contínua do desempenho. 

A presente reforma dirige-se aos cerca de 10,3 milhões de utentes inscritos no SNS (Portugal Continental) e 
exige a concretização de diversas alterações legislativas e regulamentares, nomeadamente (i) alargamento das 
atribuições e do âmbito de intervenção dos ACES, assim como da tipologia de unidades funcionais que os 
compõem; (ii) revisão do regime jurídico da organização e funcionamento das unidades funcionais, bem como 
do regime de incentivos a atribuir aos elementos que as constituem; (iii) atualização de programas de gestão 
de saúde e de doença; (iv) concretização das transferência de competências para os órgãos municipais e para 
as entidades intermunicipais no domínio da saúde; (v) implementação nacional do estatuto do cuidador 
informal. 

Implementação, Calendário e Riscos: 

A concretização da reforma será faseada até 2026, e a sua operacionalização será responsabilidade das cinco 
Administrações Regionais de Saúde (ARS) existentes em Portugal Continental (ARS Norte, ARS Centro, ARS 
de Lisboa e Vale do Tejo, ARS Alentejo e ARS Algarve) devendo ser conduzida por uma equipa de projeto 
com poderes e atribuições de coordenação dos trabalhos. 

O Investimento RE-C01-i01: Cuidados de Saúde Primários com mais respostas, é crucial para a concretização 
desta reforma, permitindo alcançar os objetivos estratégicos definidos. 

Os riscos associados à realização desta reforma prendem-se, essencialmente, com: (i) a existência de recursos 
humanos em número e perfil adequados, em todas as zonas do país; (ii) a exigência da negociação sindical e 
eventuais necessidades de efetuar alterações legislativas, nomeadamente do regime que cria os ACES e que 
estabelece a sua forma de organização e funcionamento e do regime jurídico da organização e funcionamento 
das unidades funcionais, bem como do regime de incentivos a atribuir aos elementos que as constituem;  

 

 

 
1 Documentação acessível em http://www.acss.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/11/TR-Contratualizacao_2021_VHom.pdf  e em 
http://www.acss.min-saude.pt/wp-content/uploads/2021/01/ACSS-Operacionalizacao_CSP_2021_2020-VFINAL.pdf  

http://www.acss.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/11/TR-Contratualizacao_2021_VHom.pdf
http://www.acss.min-saude.pt/wp-content/uploads/2021/01/ACSS-Operacionalizacao_CSP_2021_2020-VFINAL.pdf
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Reforma RE-r02: Reforma da saúde mental 

Enquadramento 

Com início nos anos 80 em Itália e Estados Unidos da América (EUA), a reforma para a saúde mental trata-se 
de um processo de transformação desses serviços orientado pelos princípios da Organização Mundial de Saúde 
(OMS) e pelo primado dos direitos humanos – desenvolvimento de serviços de proximidade na comunidade, 
articulação com os cuidados de saúde primários, internamento de agudos em hospitais gerais, encerramento de 
hospitais psiquiátricos e desinstitucionalização dos doentes crónicos residentes, criação de equipas 
comunitárias, reconfiguração do sistema forense, reabilitação e continuidade de cuidados, promoção e 
prevenção.  

Portugal assinou todos os convénios internacionais nesta matéria (e.g., Declaração de Helsínquia, Convenção 
de Direitos das Pessoas com Deficiência) e elaborou um Plano Nacional de Saúde Mental (PNSM) em 2008 – 
no entanto, este plano não foi implementado, não tendo sido feito qualquer investimento significativo na 
reforma dos serviços desde 2011, altura do Programa de Assistência Económica e Financeira 2011-2014 
(PAEF 2011-2014).  

Atualmente, e apesar de ser responsável pelo 2.º lugar na carga global de doenças (11,8 %), o financiamento 
estimado para o funcionamento dos serviços de saúde mental não chega aos 5% dos gastos totais do SNS, 
estimando-se que o total dos custos com a doença mental, em Portugal, represente 3,7% do PIB, 
correspondendo a um total de 6,6 mil milhões de euros, divididos entre 2 mil milhões em custos diretos com 
o sistema de saúde, 1,7 mil milhões em benefícios sociais e 2,9 mil milhões de euros em custos indiretos no 
mercado de trabalho (relatório “Sem Mais Tempo a Perder – Saúde Mental em Portugal: um desafio para a 
próxima década”, Conselho Nacional de Saúde, 2019). 

Por estes motivos, Portugal é hoje, com grande diferença, o país mais atrasado da Europa Ocidental no que se 
refere ao grau de desenvolvimento dos serviços de saúde mental, apresentando fortes dificuldades no 
cumprimento dos convénios assinados e respondendo de forma insuficiente às necessidades da população, o 
que já motivou várias recomendações internacionais (União Europeia, Nações Unidas) quanto à urgência 
inadiável desta reforma. 

Se estes elementos já eram absolutamente imprescindíveis para a reforma da saúde mental que continua por se 
fazer em Portugal, a emergência da pandemia COVID-19 veio reforçar de forma muito significativa a 
necessidade urgente da sua implementação.  

Com efeito, e seguindo o modelo piramidal da OMS, as dimensões cruciais para responder e minorar o impacto 
na saúde mental da pandemia por COVID-19 são exatamente a criação de equipas comunitárias, a 
implementação de respostas integradas nos cuidados de saúde primários para perturbações mentais comuns 
(depressão e ansiedade), as mais frequentes na pandemia, e o desenvolvimento de programas de promoção da 
saúde mental, capazes de fomentar o nível de autocuidados da população, através de um aumento da literacia 
sobre esta área, em articulação com os serviços de apoio a públicos vulneráveis. 

Desafios e Objetivos 

A saúde mental é uma componente fundamental do bem-estar dos indivíduos e as perturbações mentais são, 
de entre as doenças crónicas, a primeira causa de incapacidade em Portugal, justificando cerca de um terço dos 
anos de vida saudáveis perdidos. As perturbações psiquiátricas têm uma prevalência de 22,9%, colocando o 
País num preocupante segundo lugar entre os países europeus, com 60% destes doentes sem terem acesso a 
cuidados (Estudo Epidemiológico Nacional de Saúde Mental – 1.º Relatório, 2013). Especificamente, a 
depressão afeta 10% dos portugueses e, em 2017, o suicídio foi responsável por 14.628 anos potenciais de vida 
perdidos.  
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Sem prejuízo do caminho percorrido em Portugal desde a aprovação da Lei de Saúde Mental de 1998, no 
sentido da integração da saúde mental na rede hospitalar de cuidados gerais, com o encerramento progressivo 
dos hospitais psiquiátricos, associado a uma aposta no desenvolvimento de cuidados em ambulatório e na 
comunidade, de que foi exemplo o alargamento, iniciado em 2010 (mas apenas concretizado em 2017, com o 
início de funcionamento das experiências piloto), da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados 
(RNCCI) às pessoas com doença mental, a verdade é que, por razões diversas, as respostas implementadas no 
País são ainda insuficientes, com assinaláveis assimetrias geográficas.  

Adicionalmente, encontra-se ainda em vigor um “Contrato de Prestação de Serviços” para doentes crónicos na 
área da saúde mental, que foi estabelecido em 1983 entre o Estado Português e duas Ordens Religiosas que 
integram o setor social (Instituto das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus e Instituto São João de 
Deus), que está desajustado em relação ao quadro conceptual no que diz respeito à equidade no acesso e à 
qualidade destes cuidados. Pretende-se assim alinhar estes contratos com o novo paradigma de prestação de 
cuidados, através da desinstitucionalização dos doentes e criação de respostas residenciais na comunidade. 

Efetivamente, e apesar do Plano Nacional de Saúde Mental (PNSM), definido através da Resolução do 
Conselho de Ministros n.º 49/2008, de 6 de março, com horizonte temporal de implementação estendido até 
2020, ter tido como aspeto central a reforma dos serviços de saúde mental (conforme orientações do Plano de 
Ação em Saúde Mental 2013-2020 da OMS), o seu processo de implementação foi interrompido pelo PAEF 
2011-2014, sendo urgente recuperar o atraso.   

Para além disso, desde 2008 que não há incremento visível do número de profissionais não-médicos afetos às 
respostas de saúde mental (nomeadamente enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais), o que tem 
inviabilizado a criação de equipas comunitárias multidisciplinares, que constituem o núcleo do sistema nos 
restantes países europeus.  

Adicionalmente, a escassez de respostas não farmacológicas nos cuidados de saúde primários colocou Portugal 
nos cinco países da OCDE com maior consumo de psicofármacos. 

Ao longo da última década, o PNSM já foi avaliado quatro vezes de modo formal, tanto por instâncias nacionais 
como internacionais, tendo ainda sido objeto de vários exercícios de avaliação no decurso de contextos de 
natureza organizativa e científica (ex. grupo de trabalho do Ministério da Saúde, projeto EU Joint Action on 
Mental Health and Wellbeing, Observatório Português dos Sistemas de Saúde, Direção de Análise e 
Informação da Direção-Geral da Saúde). Os sucessivos processos de avaliação permitiram a identificação de 
um conjunto de constrangimentos à efetiva implementação da reforma, sistematicamente presentes ao longo 
do tempo, sintetizados, em 2017, no Relatório de Avaliação elaborado pela Comissão Técnica de 
Acompanhamento da Reforma da Saúde Mental, nos seguintes tópicos: 

(i) “Escasso grau de autonomia e de capacidade de decisão da estrutura responsável pela implementação 
do PNSM, contrariando a prática estabelecida nos outros países da Europa ocidental que 
implementaram reformas na área da saúde mental. 

(ii) Ausência de coordenação eficaz dos elementos do sistema de prestação de cuidados de saúde mental, 
com persistência de grandes assimetrias na concentração de recursos humanos em hospitais centrais, 
predominantemente os localizados em Lisboa, Porto e Coimbra, inviabilizando dessa forma o 
desenvolvimento de atividades nos hospitais mais periféricos;  

(iii) Reduzida autonomia dos centros de decisão a nível local (e.g. serviços integrados em hospitais 
gerais), com baixa capacidade de decisão dos Diretores dos Serviços Locais de Saúde Mental 
(SLSM) e dos Coordenadores Regionais de Saúde Mental, comprometendo o desenvolvimento dos 
serviços na comunidade;  
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(iv) Modelo de financiamento e gestão inadequados às necessidades específicas do setor, com 
inexistência de um orçamento e verbas próprias;  

(v) Dificuldades no desenvolvimento de modelos formais de articulação com os cuidados primários;  

(vi) Débil implementação da Rede de Cuidados Continuados Integrados de Saúde Mental;  

(vii) Inexistência de incentivos para a realização de intervenções comunitárias;  

(viii) Ausência a nível regional de mecanismos executivos de monitorização da implementação efetiva dos 
serviços e das parcerias ao longo do sistema, baseados em standards da qualidade”. 

Por último, e apesar das recomendações do PNSM e dos avaliadores externos e internos da sua implementação, 
importa referir que não foi ainda possível criar uma entidade com poderes e atribuições de coordenação da 
reforma da saúde mental em Portugal, ao contrário do que aconteceu nos restantes países europeus que 
realizaram reformas bem-sucedidas. Este ponto tem uma importância nuclear no sucesso da implementação 
desta reforma, que por força dos convénios assinados pelo País e por observância dos direitos humanos das 
pessoas com doença mental, agudizados pelos efeitos da pandemia COVID-19, tem de ser concretizada nos 
próximos anos. 

Relativamente às demências, deve ser destacada a sua relevância crescente na sociedade portuguesa, uma vez 
que se estima que o País tenha uma prevalência de 20,8 pessoas com demência por 1.000 habitantes, o que nos 
coloca com a quarta maior prevalência entre os países da OCDE, sendo que as projeções para 2050, indicam 
valores na ordem das 40,5 pessoas com demência por 1.000 habitantes. Neste contexto, foi aprovada em 2018, 
a Estratégia de Saúde na Áreas das Demências, sendo também fundamental a sua concretização a médio prazo. 

Constituindo um estímulo muito significativo para a reforma da saúde mental em Portugal, o Programa de 
Recuperação e Resiliência não esgota o âmbito mais lato do Plano Nacional de Saúde Mental (PNSM). Com 
efeito, o PNSM abarca um conjunto vasto de iniciativas nas áreas da promoção da saúde mental e da prevenção 
da doença mental, as quais se encontram em implementação. Dentro destas, que se encontram em curso sob o 
âmbito da Direção-Geral de Saúde, destacam-se a promoção da parentalidade saudável, da saúde mental 
infantil e juvenil, a luta contra o estigma face à doença mental, a prevenção do bullying, a prevenção do suicídio 
e a promoção dos direitos humanos expressos na Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência.  

Para proceder à reforma da saúde mental em Portugal definiram-se 5 eixos de intervenção que enquadram toda 
a estratégia de implementação do PNSM, e cuja atualidade permanece absolutamente alinhada com as 
diretrizes e recomendações preconizadas pelo Plano de Saúde Mental da OMS 2013-2020, nomeadamente:  

1. Desinstitucionalizar os doentes residentes em hospitais psiquiátricos e em entidades das ordens Religiosas, 
que não beneficiam da oferta de cuidados da RNCCI, para respostas residenciais na comunidade.   

2. Concluir a cobertura nacional de Serviços Locais de Saúde Mental (SLSM), nas vertentes de internamento, 
ambulatório e intervenção comunitária, nomeadamente com: 

a. desenvolvimento de programas de promoção da saúde mental e prevenção da doença mental. 

b. implementação de respostas integradas de saúde mental nos cuidados de saúde primários a nível 
nacional, dotando-as dos recursos financeiros e humanos necessários à prestação efetiva dos 
diferentes tipos de cuidados, conforme previsto no Investimento RE-C01-i03: Conclusão da Reforma 
de Saúde Mental e implementação da Estratégia para as Demências nomeadamente através de 
programas para pessoas com doenças mentais comuns (ex: depressão e ansiedade). 

c. criação de equipas comunitárias de saúde mental em todos os SLSM, com os recursos necessários 
para prestar uma resposta de proximidade às pessoas que vivem com problemas de saúde mental, em 
articulação com o setor social e os parceiros na comunidade. 
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d. criação de serviços de internamento nos hospitais gerais onde eles ainda não existam, eliminando os 
internamentos de agudos em hospitais psiquiátricos ou em hospitais longe da área de residência dos 
doentes. 

e. constituição de Centros de Responsabilidade Integrados nos termos do Decreto-Lei n.º 18/2017, de 
10 de fevereiro (regulamentado pela Portaria n.º 330/2017, de 31 de outubro, alterada pela Portaria 
n.º 71/2018, de 8 de março), cumprindo assim o previsto no Decreto-Lei n.º 35/99, de 5 de fevereiro, 
o que permitirá ultrapassar os obstáculos ao desenvolvimento de estruturas e de prestação de cuidados 
em meio extra-hospitalar, com maior grau de autonomia e accountability. 

3. Alargar a RNCCI-SM, com aumento progressivo da cobertura nacional e do número de lugares. 

4. Qualificar os internamentos de psiquiatria forense e construir unidades forenses de transição para a 
comunidade (inimputáveis em liberdade para prova), conforme previsto no Investimento RE-C01-i03: 
Conclusão da Reforma de Saúde Mental e implementação da Estratégia para as Demências. 

5. Implementar os Planos Regionais de Saúde para as Demências, promovendo uma sólida resposta 
intersectorial às pessoas que vivem com demência, às sua famílias e cuidadores, tirando partido das 
iniciativas que já existem e com resultados positivos. 

Esta reforma dirige-se aos utentes do SNS que têm ou podem vir a ter problemas de saúde mental, exige a 
definição de planos de ação concretos para cada medida e a concretização de diversas alterações legislativas e 
regulamentares, nomeadamente a atualização da Lei de Saúde Mental e do Decreto-Lei que define os princípios 
orientadores da organização, gestão e avaliação dos serviços de saúde mental, introduzindo as seguintes 
alterações principais: (i) incorporação na legislação dos princípios da Convenção dos Direitos das Pessoas com 
Deficiência (UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities); (ii) reconfiguração do sistema de 
coordenação da implementação da reforma, através da criação de uma Estrutura de Missão para executar a 
implementação da reforma da saúde mental e de coordenações regionais de saúde mental, para coordenarem a 
reforma a nível das 5 regiões de saúde do país; (iii) aumento da autonomia dos serviços locais de saúde mental, 
através da criação dos CRI, de modo a permitir uma gestão mais adequada às necessidades das pessoas com 
doença mental e seus familiares; (iv) modificação do sistema de avaliação e monitorização do sistema de saúde 
mental, com aumento da independência dos agentes interessados, através da criação de corpos autónomos de 
monitorização, envolvendo entidades independentes, com representantes de utentes e de familiares, e da 
constituição de conselhos de comunidade a nível de todos os serviços locais de saúde mental, com a função de 
acompanhamento do plano de atividades dos serviços. 

Refira-se que passaram mais de vinte anos sobre a publicação da Lei n.º 36/98 e do Decreto-Lei n.º 35/99 e 
mais de uma década volvida sobre a publicação do Decreto-Lei n.º 304/2009, que alterou pela segunda vez o 
Decreto-Lei n.º 35/99, e que se registaram enormes avanços a nível científico, durante este período, nas 
diferentes disciplinas associadas aos problemas de saúde mental, e, por outro, Portugal assumiu, entretanto, 
compromissos, na área da saúde mental, no âmbito da Organização Mundial de Saúde, da União Europeia e 
de outras instâncias internacionais, o que torna necessário que se proceda à revisão da atual Lei de Saúde 
Mental e que se repense a organização da prestação de cuidados de saúde mental plasmada no Decreto-Lei de 
Saúde Mental.  

Pretende-se assim dar resposta aos desenvolvimentos ocorridos nos campos científico e dos direitos humanos 
que colocam desafios novos e importantes, nomeadamente: 

• A melhor compreensão dos determinantes das doenças mentais, do impacto real que estas têm para as 
pessoas e as sociedades, das lacunas existentes na acessibilidade e qualidade dos serviços de saúde 
mental e das formas mais efetivas de responder às necessidades de cuidados das populações. 
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• Da demonstração de que a saúde mental é, hoje, uma questão primordial da saúde pública e que o seu 
impacto vai muito para além da saúde, uma vez que a saúde mental é também um fator fundamental 
para o desenvolvimento sustentável das sociedades, dada a sua estreita relação com a pobreza e outras 
variáveis socioeconómicas a ela associadas.  

• Da constatação de que uma parte significativa das pessoas que sofrem de doença mental não tem acesso 
a qualquer tipo de tratamento e que a esta lacuna a nível do tratamento – sem paralelo com nenhuma 
outra área da saúde - se junta também uma profunda lacuna a nível da qualidade dos cuidados e a nível 
da prevenção. 

• A confirmação, com evidência muito robusta, das vantagens dos sistemas de saúde mental integrados 
que se caracterizam por uma articulação estreita entre cuidados primários de saúde e cuidados 
especializados de saúde mental, pelo papel fulcral que nestes têm os cuidados prestados por equipas de 
saúde mental comunitárias e unidades de internamento de doentes agudos em hospital geral, e pela 
coordenação deste nível de cuidados com cuidados sociais e de reabilitação psicossocial prestados na 
mesma área geográfica. 

• A existência de novas perspetivas em relação às melhores formas de organizar, financiar e gerir os 
serviços de saúde mental, identificando os modelos colaborativos mais efetivos de gestão de doenças 
mentais comuns, os programas que melhor permitem assegurar o tratamento e reabilitação de doenças 
mentais graves e complexas, as estratégias de reabilitação psicossocial que provaram melhor a nível, 
entre outros, do apoio residencial, os modelos inovadores que mostraram resultados mais encorajadores 
no que refere à participação de pessoas com experiência de doença mental na prestação de serviços e à 
redução do uso de medidas de coerção nos serviços de psiquiatria e os modelos de financiamento que 
permitem assegurar uma gestão dos serviços de saúde mental eficiente, flexível e adaptada às 
características específicas dos problemas de saúde mental. 

• a evolução do entendimento do princípio de respeito pelos direitos humanos e do seu carácter universal, 
nomeadamente o respeito pela dignidade da pessoa humana, historicamente e muitas vezes posta em 
causa no âmbito da intervenção quer no tratamento quer no próprio internamento. É na dignidade da 
pessoa humana que se fundam as exigências de desinstitucionalização que se impõe ao sistema, na 
recuperação integral do individuo, privilegiando a prestação de cuidados que adote uma lógica de 
proximidade, de inserção comunitária. 

Não obstante poder fazer sentido que a matéria da organização dos serviços de saúde mental integre a Lei de 
Saúde Mental, em 1998 foi feita a opção de a mesma ser regulada por decreto-lei (cf. Artigo 47.º da Lei de 
Saúde Mental). Razão pela qual estão a ser desenvolvidos em conjunto dois diplomas: um de carater 
programático (Lei de Saúde Mental, focada no internamento compulsivo e nos direitos humanos), e um outro 
de carater regulamentar (Decreto-Lei), focado na reorganização dos serviços, que embora sejam os dois 
fundamentais para a concretização da Reforma da Saúde Mental, podem ser apresentados em momentos 
diferentes. Pretende-se assim dar seguimento primeiro ao Decreto-Lei, pelo seu carater mais operacional e 
impactante nas alterações à organização, gestão e avaliação dos serviços de saúde mental que se pretende agora 
imprimir. 

 
Implementação, Calendário e Riscos: 

A concretização será faseada até 2026, devendo ser conduzida por uma equipa de projeto com poderes e 
atribuições de coordenação, dinamização e monitorização da implementação da reforma da saúde mental em 
Portugal. 
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O Investimento RE-C01-i03: Conclusão da Reforma de Saúde Mental e implementação da Estratégia para as 
Demências é crucial para a concretização desta reforma, permitindo concretizar os eixos de intervenção 
priorizados e alcançar os objetivos definidos. 

Os riscos associados à realização desta reforma prendem-se, essencialmente, com: (i) a existência de recursos 
humanos em número e perfil adequados, em todas as zonas do país; (ii) a comportabilidade orçamental para 
as despesas correntes, nomeadamente para integrar progressivamente no SNS os recursos humanos necessários 
para garantir a qualidade e a sustentabilidade das respostas; (iii) a adesão por parte dos serviços de saúde 
mental, nomeadamente para a constituição dos CRI; (iv) a articulação com outros setores, nomeadamente da 
área social. 

 

 

Reforma RE-r03: Conclusão da reforma do modelo de governação dos hospitais públicos  

Desafios e Objetivos 

O setor da Saúde é um setor marcante do desenvolvimento económico e social de um País, e em particular 
essencial para a qualidade de vida da população. Acresce que o sector da Saúde enfrenta hoje desafios, 
designadamente, demográficos e epidemiológicos com impacto no aumento das necessidades em saúde e da 
procura por parte dos cidadãos a que o Estado tem de dar resposta. Na área hospitalar, este impacto verifica-
se através do incremento dos níveis de acesso e de atividade assistencial realizada, não só ao nível das respostas 
programadas, nomeadamente nas consultas de especialidade hospitalar e na atividade cirúrgica, mas também 
ao nível da atividade não programada de urgência e de internamento. 

A estes desafios juntou-se a recente pandemia COVID-19, que expôs as vulnerabilidades de Portugal a ameaças 
desta natureza, particularmente a necessidade de reforçar recursos em áreas hospitalares como a medicina 
intensiva e de melhorar a coordenação e articulação do conjunto do Serviço Nacional de Saúde (SNS), por 
forma a dar uma resposta eficaz a ameaças globais. 

Nos últimos anos o Governo tem vindo a reforçar os meios afetos a esta área, quer em termos de investimento 
estatal quer em termos de despesa de funcionamento, quer ainda em recursos humanos nos seus diversos 
domínios, visando responder à evolução das necessidades em saúde da população, agravadas em 2020, e vai 
continuar a investir num sistema de saúde moderno e eficaz, que responda ás necessidades dos Portugueses 
com eficácia, em tempo útil, e sempre a procurar melhorar a qualidade de serviço e a tentar antecipar, em lugar 
de meramente responder.  

Os hospitais do SNS utilizam cerca de 60% das verbas alocadas ao programa orçamental da saúde em sede de 
Orçamento do Estado (2021); o aumento substancial dos orçamentos hospitalares que se registou nos últimos 
anos permitiu, neste clima exigente, dar passos no sentido do duplo objetivo de, por um lado, melhorar a 
cobertura das necessidades da população com qualidade e, por outro, de atingir o equilíbrio financeiro e assim 
atribuir maior autonomia de gestão aos hospitais, evitando os ciclos sistemáticos de endividamento seguidos 
de resgates financeiros. Com efeito, o esforço orçamental adicional que tem sido dedicado ao SNS nos últimos 
anos traduziu-se na evolução favorável que se tem registado na dívida e nos pagamentos em atraso (dívida 
vencida há mais de 90 dias) do SNS. 

Porém, estes desafios, o seu caráter alargado e global, a evolução para um conteúdo mais tecnológico dos 
serviços a fornecer, as novas necessidades de recursos humanos em quantidade e qualidade, o funcionamento 
em rede eficaz e eficiente do SNS, exigem, para tirar pleno partido do investimento em capital físico e humano, 
uma reforma da governação e do funcionamento dos hospitais, de forma a aumentar a eficiência da rede 
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hospitalar e a qualidade dos cuidados que são prestados aos cidadãos, quer em termos curativos, quer 
preventivos. 

Em termos organizativos, Portugal tem vindo a melhorar a acessibilidade, qualidade e sustentabilidade 
financeira do seu SNS realizando fusões administrativas de hospitais públicos. Como resultado, entre 1999 e 
2011 o número de hospitais públicos passou de 90 para 50. A maioria das fusões foi horizontal, com a criação 
de grandes centros hospitalares agrupando hospitais pequenos e às vezes distantes. Também houve fusões 
verticais, com a criação de unidades locais de saúde, incluindo hospitais e unidades de saúde familiares. Não 
obstante, e tendo presente a complexidade das instituições hospitalares, e o facto de terem distintas 
localizações, ainda se identificam oportunidades de melhoria que importa explorar. 

Para além disso, a pandemia COVID-19 levou ao limite a capacidade dos hospitais do SNS, e mostrou as suas 
limitações na resposta à emergência COVID e não COVID, tendo ficado evidentes diversas fragilidades 
estruturais, nomeadamente a: (i) deficitária capacidade instalada na área da medicina intensiva e na área do 
diagnóstico laboratorial; (ii) aquisição de medicamentos, dispositivos médicos e equipamentos; (iii) 
comunicação atempada e cooperação clínica intra e inter hospitais; (iv) planeamento da resposta a cuidados 
eletivos normais não COVID; (v) instalações deficitárias de alguns hospitais, exigindo a construção e 
substituição de edifícios, de modo a potenciar o seu funcionamento em rede, permitir uma maior flexibilidade 
na utilização dos espaços e a sua adequação a situações excecionais, como a da pandemia. 

A necessidade de rever a organização interna dos hospitais, mas também o seu funcionamento em rede, tornou-
se particularmente urgente, não só para garantir uma resposta adequada às doenças COVID e não COVID, mas 
sobretudo para consolidar as mudanças positivas que foram alavancadas pela pandemia, pelas lições e 
experiência que dela foi possível tirar, e que importa consolidar para o futuro, como o aumento do uso da 
telemedicina, o maior protagonismo dos cuidados primários, os investimentos em unidades de cuidados 
intensivos, a maior autonomia dos gestores hospitalares, entre outras.  

A prioridade desta Reforma é, portanto, aumentar a eficiência da resposta hospitalar no SNS: 

(i) reformando a organização e a gestão interna dos hospitais; 

(ii) reconfigurando a rede hospitalar de acordo com o planeamento da capacidade em termos de volume 
de serviços, recursos humanos e infraestrutura; 

(iii) melhorando a articulação com as restantes respostas do SNS, nomeadamente com os cuidados de 
saúde primários e com as redes de cuidados continuados integrados, paliativos e de saúde mental; 

(iv) envolvendo os profissionais e as estruturas intermédias na gestão dos hospitais; e  

(v) centrando as respostas nas reais necessidades em saúde e bem-estar das pessoas. 

Os objetivos desta Reforma estão totalmente alinhados com a REP 1 da COM para 2019 e 2020 (“melhorar a 
qualidade das finanças públicas, dando prioridade às despesas favoráveis ao crescimento e reforçando 
simultaneamente o controlo geral das despesas, a eficiência em termos de custos e uma orçamentação 
adequada, com especial incidência na redução duradoura dos pagamentos em atraso nos hospitais”), bem como, 
com diversas recomendações que têm vindo a ser sucessivamente apresentadas pelo Tribunal de Contas. 
Portugal está a desenvolver, com o apoio do Programa de Apoio à Reforma Estrutural da Comissão Europeia, 
o projeto “Reconfiguring the hospital networks of the Portuguese National Health Service” (projeto Hospital 
Master), atualmente em fase de processo de consulta. 

Deste modo, importa concluir a Reforma do modelo de governação dos hospitais públicos, assegurando a 
implementação das medidas que visam a reorganização interna dos hospitais, o aprofundamento do trabalho 
colaborativo no SNS e o aumento da eficiência deste importante serviço público, além de reforçar a resiliência 
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do sistema de saúde e assegurar a igualdade de acesso a serviços de qualidade na área da saúde e dos cuidados 
de longa duração.  

Para tal, destacam-se as seguintes medidas, organizadas em linhas de atuação: 

Linha de ação 1: reconfigurar a rede hospitalar, articulando e redesenhando a oferta de serviços 

1. Rever as redes de referenciação no SNS, reconfigurando a oferta de serviços hospitalares no 
SNS, de forma a garantir o acesso atempado dos cidadãos aos cuidados que necessitam, a assegurar 
a qualidade desses cuidados e a aumentar a eficiência global da resposta hospitalar, nomeadamente 
através da atualização das redes de referenciação para as várias especialidades hospitalares, da 
reconfiguração das carteiras de serviços dos hospitais e do reforço do modelo de organização de 
urgências metropolitanas, regionais e institucionais;  

2. Desenvolver processos de afiliação entre os hospitais do SNS, com o objetivo de melhorar a 
articulação interinstitucional, maximizar a capacidade instalada e permitir o funcionamento integrado 
entre os serviços dos hospitais centrais e dos hospitais de proximidade, conjugando a concentração 
de conhecimentos e competências nos hospitais mais diferenciados, criando as condições mais 
adequadas para desenvolver a sua atividade com proximidade às populações, ao mesmo tempo que 
importa prosseguir uma política de discriminação positiva relativamente aos recursos para os 
hospitais das regiões de baixa densidade. 

3. Aprofundar a articulação e a integração de cuidados com as restantes respostas do SNS, 
nomeadamente em alinhamento com: (i) Reforma RE-r01: Reforma dos cuidados de saúde primários; 
(ii) Reforma RE-r02: Reforma da saúde mental; (iii) Investimento RE-C01-i02: Rede Nacional de 
Cuidados Continuados Integrados e Rede nacional de Cuidados Paliativos, de forma a reservar o 
acesso aos hospitais para as situações que exijam este nível de intervenção, a garantir a centralidade 
no cidadão e na sua família, a assegurar a continuidade dos cuidados e contribuir para a 
sustentabilidade do SNS. 

4. Acelerar as respostas de hospitalização domiciliária, que se constituem como uma modalidade de 
assistência que assegura, no domicílio dos utentes, a prestação de cuidados com diferenciação, 
complexidade e intensidade de nível hospitalar, durante um período limitado, em estreita articulação 
com os cuidados primários, com as respostas da RNCCI, com o setor social e com a comunidade. 
Referir que, no final de 2019, estavam já criadas 24 respostas de hospitalização domiciliária nos 
hospitais do SNS que permitiram tratar cerca de 2.500 doentes no seu domicílio. 

5. Investir nos hospitais de proximidade, que completem a oferta dos cuidados de saúde primários 
com cuidados hospitalares menos diferenciados, conforme previsto no Investimento RE-C01-i04: 
Equipamento dos Hospitais Seixal, Sintra, Lisboa. 

6. Reforçar a capacidade laboratorial do SNS para diagnóstico de doenças infeciosas, de forma 
dotar o país de uma rede pública de diagnóstico de doenças infeciosas, reforçada e alargada, com 
capacidade acrescida de testagem e de diagnóstico célere e integrado, a eventuais novos surtos em 
Portugal, pelo que se considera estratégico reforçar a capacidade nacional de diagnóstico, 
nomeadamente para o SARS-CoV-2. 

7. Aumentar a resposta na área da medicina intensiva, com a ampliação dos serviços de medicina 
intensiva do SNS, para que Portugal convirja com a média europeia em termos de camas de cuidados 
intensivos por 100 000 habitantes. 

Linha de ação 2: promover a coordenação e controlo da rede, melhorando a afetação de recursos e a eficácia 
e eficiência globais 
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1. Garantir a execução adequada, em todos os hospitais do SNS, dos instrumentos de planeamento 
estratégico, nomeadamente do Plano de Atividades e Orçamento (PAO) trienal, do Contrato-
Programa (CP) anual e dos Contratos de Gestão celebrados com os elementos dos Conselhos de 
Administração, de forma a assegurar o alinhamento com as prioridades da política de Saúde e uma 
gestão previsional dos recursos hospitalares, com autonomia e responsabilidade para os Conselhos 
de Administração e para as estruturas intermédias, e a explicitar os ganhos de eficiência e 
produtividade que assegurem a sustentabilidade das instituições, integrando este exercício com a 
Reforma TD-5.6 – Melhoria da monitorização das Empresas Públicas e a redução duradoura dos 
pagamentos em atraso.  

Os elementos dos Conselhos de Administração dos Hospitais do SNS estão abrangidos pelo Estatuto 
do Gestor Público (EGP), como qualquer outra empresa estatal. Nessa conformidade, aquando da 
tomada de posse é assinado um contrato entre o Gestor e as tutelas setoriais das Finanças e Saúde. 
Estes contratos já se encontram em vigor desde a aprovação daquele estatuto, mas com a 
implementação do projeto de autonomia dos hospitais do SNS, foi desenvolvido um trabalho 
conjunto entre as tutelas setoriais das Finanças e Saúde, que garantisse a inclusão de métricas 
objetivas de avaliação do desempenho do gestor. 

O desempenho do Gestor será feito considerando duas componentes, uma relativa ao desempenho 
assistencial (a natureza da entidade hospitalar), e outra relativa ao desempenho económico-
financeiro. Esta avaliação será realizada através da seguinte matriz multidimensional de indicadores 
e ponderações, da qual resultará o Indicador Global de Desempenho do Contrato de Gestão anual. 

A avaliação dos objetivos de gestão na componente económico-financeira tem como condição 
necessária:  

• A submissão atempada da proposta de Plano de Atividades e Orçamento, incluindo o Plano de 
Investimentos, no sistema informativo disponível para o efeito; 

• A apresentação da informação que a instrui, através do reporte de informação económico-
financeira mensal, trimestral e/ ou anual, com base no normativo contabilístico SNC-AP, no 
âmbito do Sistema Central de Contabilidade e Contas Públicas (S3CP), no Sistema de Recolha 
de Informação Económico-Financeira (SIRIEF) e/ ou no Sistema de Informação de Gestão 
Orçamental (SIGO) ou outros normativos e/ ou sistemas que os venham a substituir, de forma 
atempada, completa e fidedigna, sem discrepâncias injustificadas entre valores reportados ao 
longo do ano e as contas consolidadas em sede de encerramento de contas para contabilidade 
nacional, bem como com o relatório e contas devidamente certificado. 

O não cumprimento dos dois pontos supra, determina, automaticamente, a qualificação de avaliação 
de desempenho negativa, nos termos e para os efeitos da alínea a) do n.º 1 do artigo 25.º do EGP. 
Sem prejuízo, nos casos em que se verifique o não cumprimento dos pontos B.1 e B.2 a avaliação da 
componente económico-financeira é de 0% (zero porcento). 

Desta forma, pretende-se tornar objetiva a avaliação do gestor, garantindo a todas as partes o 
conhecimento das métricas de avaliação e as consequências do seu incumprimento. Esta versão 
encontra-se ainda em aprovação. 

As prioridades na implementação deste processo estão definidas de acordo com: (i) os níveis de 
eficiência dos hospitais (priorizando os que têm eficiência elevada, com ou sem pagamentos em 
atraso); (ii) a dimensão (considerando hospitais de todos os grupos de benchmarking); (iii) a 
distribuição geográfica (incluindo hospitais de todas as regiões de saúde), de forma a garantir que 
possa ser aplicável de forma generalizada a todos os hospitais públicos. Define-se ainda o reforço do 
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papel do Ministério da Saúde, através da Administração Central do Sistema de Saúde, e do Ministério 
das Finanças, através da Unidade Técnica de Acompanhamento e Monitorização do Setor Público 
Empresarial, na execução deste modelo de governação dos hospitais públicos, de forma a assegurar 
uma intervenção integrada e coerente sobre a gestão dos hospitais públicos, a qual considera: (i) a 
plena compatibilidade entre os instrumentos de gestão; (ii) a agilização do processo de elaboração e 
avaliação anual destes instrumentos (com relatórios conjuntos que abrangem as avaliações sectoriais 
e financeiras da atividade dos hospitais públicos, por exemplo); (iii) o reforço do processo de 
acompanhamento e avaliação dos compromissos estabelecidos.  

2. Introduzir nos modelos de Contrato-Programa de todos os hospitais do SNS, os mesmos 
padrões de exigência na monitorização de indicadores de desempenho sobretudo no que atende 
à qualidade e segurança dos cuidados prestados aos utentes, com as métricas adequadas a cada 
população alvo e instituição, independentemente do local onde são prestados os cuidados de saúde. 
Na vertente dos Resultados efetivamente alcançados, cada Hospital será sujeito ao cumprimento da 
globalidade dos indicadores de resultado e de serviço já existentes no SNS e nas entidades com as 
quais este celebre parcerias, cujo apuramento deverá ser auditado. Deste modo, pretende-se também 
garantir que os objetivos anuais a cumprir por todos os Hospitais, bem como a avaliação do seu grau 
de cumprimento, sejam comparáveis no âmbito do SNS. 

3. Fortalecer os mecanismos de compras centralizadas, obtendo poupanças individuais para os 
hospitais e para o SNS como um todo. Portugal está empenhado na implementação da Agenda 
2030 para o Desenvolvimento Sustentável, e um dos objetivos é garantir o acesso a medicamentos 
de alta qualidade, eficazes e acessíveis a todas as pessoas que vivem no nosso país. Em relação a esta 
matéria, importa referir que Portugal introduziu em 2012 um sistema de aquisição centralizada de 
medicamentos, de forma a oferecer um contributo para a sustentabilidade do sistema de saúde e para 
a equidade no acesso em todo o país. Após alguns anos da sua implementação, o sistema centralizado 
de aprovisionamento foi submetido a uma avaliação, efetuada por uma instituição não portuguesa - 
o Instituto Nacional de Saúde Pública Austríaco, com o apoio da União Europeia através do Programa 
de Apoio às Reformas Estruturais e em cooperação com a Direcção-Geral da Apoio à Reforma 
Estrutural da Comissão Europeia, de forma a fornecer uma perspetiva externa independente. A 
avaliação foi concluída no final de dezembro de 2020 e os resultados foram bastante positivos, 
destacando-se que a legislação portuguesa relativa ao código do procedimento administrativo está 
em conformidade com as normas europeias e que o sistema português revelou ter pontos fortes, 
nomeadamente: (i) houve contribuições para a redução dos preços comparativamente com as 
compras isoladas das entidades, e desta forma foram asseguradas poupanças para o setor público; (ii) 
há uma maior transparência dos processos e da governação, contribuindo para mais equidade no 
acesso aos medicamentos em Portugal e para menor carga de trabalho face a compras realizadas 
isoladamente pelas entidades. Foram também identificadas áreas de melhoria a implementar no 
processo de compras centralizadas de medicamentos, que muito embora não alterem os princípios de 
poupança já instituídos, garantirão uma maior satisfação dos utilizadores. Uma das medidas, 
entretanto, já implementada, passa pela inclusão dos farmacêuticos hospitalares no processo de 
elaboração dos cadernos de encargos. A par desta medida, prevê-se o alargamento das compras 
centralizadas, nomeadamente à área dos equipamentos e dos dispositivos médicos.  

4. Aprofundar os mecanismos de partilha de boas práticas entre os hospitais do SNS, identificando 
as alavancas operacionais de gestão que permitam capturar o potencial de melhoria em termos de 
acesso, qualidade e eficiência dos cuidados prestados aos cidadãos. Portugal tem vindo a desenvolver 
uma política de reforço da transparência e da prestação pública de contas em relação aos resultados 
das entidades que integram o SNS, numa ótica que fomenta a competição por comparação entre as 
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várias estruturas do SNS e em que se publicitam e partilham as boas práticas que contribuem para os 
melhores resultados alcançados. Destaca-se aqui: (i) o microsite de Monitorização do Serviço 
Nacional de Saúde (https://benchmarking-acss.min-saude.pt), que permite o acompanhamento 
tempestivo e comparável entre os hospitais do SNS; (ii) o Portal da Transparência 
(https://www.sns.gov.pt/transparencia/), que divulga conjuntos de dados sobre as diferentes 
dimensões de intervenção do SNS. Este caminho será aprofundado nos próximos anos (i) alargando 
os conjuntos de dados divulgados; (ii) criando mecanismos de benchmarking por serviço; (iii) 
reforçando o acompanhamento regular efetuado pela Administração Central do Sistema de Saúde, 
nomeadamente em termos de acesso e eficiência. 

Linha de ação 3: reformar a gestão interna dos hospitais públicos, potenciando os instrumentos de gestão 
e reforçando os mecanismos de avaliação do desempenho, prestação de contas e responsabilidade, 
incentivando boas práticas de gestão 

1. Assegurar a contratualização interna em todos os hospitais do SNS, de forma a promover o 
alinhamento dos objetivos e das responsabilidades entre todos os níveis da hierarquia hospitalar, 
avaliar a eficiência interna de cada serviço hospitalar e identificar atempadamente áreas de 
intervenção prioritária. Neste âmbito, devem ser definidos, de forma clara, os efeitos decorrentes 
desta contratualização. 

2. Alargar a criação de Centros de Responsabilidade Integrados (CRI) nos hospitais do SNS e 
implementar regimes remuneratórios baseados no desempenho alcançado aplicáveis às 
unidades organizadas em CRI. Os CRI são estruturas de gestão intermédia, dotados de autonomia 
funcional e técnica, baseando-se num compromisso de desempenho assistencial e económico-
financeiro, e em incentivos relacionados com o desempenho alcançado pelas equipas, contribuindo 
para: (i) melhorar o acesso, a qualidade a eficiência dos cuidados prestados; (ii) reforçar a governação 
clínica, autonomia e a responsabilidade dos serviços; (iii) partilhar riscos e benefícios entre os 
serviços e os hospitais; (iv) valorizar a missão de cada serviço e de cada hospital no contexto regional 
e nacional do SNS.  

Os hospitais, são unidades complexas, diferenciadas entre si, que dispõem de elevados recursos 
técnicos e tecnológicos e avultados meios financeiros para a produção de bens e serviços, sendo que 
a gestão destas unidades implica uma forte componente empresarial cuja dinâmica não é compatível 
com a concentração do processo da tomada de decisão, do planeamento e do controlo dos recursos.  

A organização interna das unidades hospitalares em CRI tem como objetivo atingir uma maior 
eficiência e melhorar a acessibilidade, mediante um maior envolvimento e responsabilização dos 
profissionais pela gestão dos recursos postos à sua disposição, uma vez que agrupam serviços e ou 
unidades de dimensão gestionária adequada segundo critérios de homogeneidade, afinidade e 
complementaridade, visando a articulação operativa entre as diferentes especialidades médicas, a 
redução de custos e a maior capacidade competitiva. Os CRI visam também a assunção de um 
processo de reengenharia hospitalar reconhecendo a necessidade de alterar a atual estrutura dos 
cuidados, de acordo com lógicas assistenciais direcionadas para a globalização dos cuidados, 
aproveitando sinergias e complementaridade de funções e especialidades, prosseguindo a maior 
efetividade e utilidade social das prestações. Por outro lado, pretende-se que os CRI constituam 
verdadeiros órgãos de gestão intermédia que, sem quebrar a unidade de conjunto, sejam dotados de 
poder decisório, possibilitando-se a desconcentração da tomada de decisão nos termos e no âmbito 
dos orçamentos-programa previamente contratualizados. Pretende-se replicar, ao nível interno, a 
lógica da contratualização externa da atividade hospitalar e incrementar sistemas de informação de 

https://benchmarking-acss.min-saude.pt/
https://www.sns.gov.pt/transparencia/
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gestão adequados à monitorização da atividade dos centros de responsabilidade integrados, 
permitindo a tomada oportuna de decisões corretivas.  

Os CRI constituem assim uma ferramenta essencial para a reforma da gestão dos hospitais, são um 
instrumento inovador e elemento fundamental da reforma hospitalar, descentralizando de forma 
controlada, acompanhada e eficiente, as competências e responsabilidades, melhorando e otimizando 
a capacidade e os tempos de resposta de satisfação dos utentes do SNS. No final de 2019 existiam 
14 CRI em funcionamento, experiência que se pretende agora alargar. 

3. Modernizar os sistemas de informação, destacando-se a transição digital na Saúde, com o 
aperfeiçoamento e alargamento dos serviços digitais dirigidos à gestão, aos cidadãos e aos 
profissionais, e com o reforço das respostas de telesaúde nos hospitais do SNS, alinhado com o 
Investimento RE-C01-i06: Transição Digital da Saúde. Além disso, deverá ser 
desenvolvido/aprofundado o projeto “Exames sem Papel”, que consiste na utilização de meios 
eletrónicos para suportar os processos de prescrição, prestação e faturação dos MCDT realizados no 
SNS, independentemente de as entidades prestadoras serem do setor público ou detentoras de acordos 
ou convenções com o SNS. Ao permitir a desmaterialização e a desburocratização dos processos e a 
disponibilização eletrónica dos resultados dos exames aos utentes e aos profissionais de saúde, este 
projeto representa uma mudança de paradigma que contribuirá para reduzir o desperdício associado 
à realização de MCDT, permitindo a obtenção de poupanças diretas e indiretas, que vão desde a 
eliminação de repetições ou duplicações  desnecessárias, até à redução dos custos administrativos, 
humanos e ambientais que lhe estão associados. 

4. Garantir a harmonização nacional e a plena utilização da informação fornecida pela 
contabilidade de gestão em todos os hospitais do SNS, adequando-a ao novo modelo de 
contratualização interna que se pretende implementar, que designadamente apoie a gestão em tempo 
real e reduza tempos de serviço de forma consistente com a melhoria da qualidade, permitindo o 
apuramento da globalidade dos indicadores de gestão e avaliação de desempenho de forma 
automatizada e tempestiva, e com acesso direto por parte da ACSS e da UTAM. 

Linha de ação 4: incentivar uma atuação promotora da qualidade, virada para o cidadão e criadora de uma 
cultura de excelência 

1. Assegurar a implementação de vários mecanismos de controlo da qualidade dos serviços 
prestados em todos os Hospitais do SNS, incentivando o cumprimento das boas práticas em termos 
de prevenção e controlo de infeções e de resistências a antimicrobianos, permitindo a 
comparabilidade do desempenho da gestão de todas as entidades que integram o SNS e também a 
disseminação de boas práticas entre os vários modelos de gestão. Quanto à organização, destaca-se 
a obrigação de implementar um sistema de gestão da qualidade, incluindo vertentes como a 
acreditação anual do Hospital por entidade internacional certificada.  

2. Assegurar a realização e publicitação dos inquéritos de satisfação dos utentes de todas as 
unidades hospitalares do SNS, utilizando metodologias que permitam a comparação dos resultados 
obtidos na avaliação da satisfação dos utentes em todo o Sistema de Saúde, atribuindo essa tarefa a 
uma entidade independente. 

3. Avaliar os Centros de Referência (CRe) para o tratamento de doenças raras ou complexas e 
promover a sua integração nas Redes Europeias de Referência (RER). Os CRe são o expoente 
mais elevado de competências na prestação de cuidados de saúde de elevada qualidade, em situações 
clínicas que exigem uma concentração de recursos técnicos e tecnológicos altamente diferenciados, 
de conhecimento e experiência, devido à baixa prevalência da doença, à complexidade no seu 

https://ec.europa.eu/health/non_communicable_diseases/rare_diseases_pt
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diagnóstico, tratamento ou aos custos elevados da mesma, sendo capaz de conduzir formação pós-
graduada e investigação científica nas respetivas áreas médicas. No final de 2019 estavam 
oficialmente reconhecidos pelo Ministério da Saúde 112 CRe, que devem agora ser objeto de 
certificação e acreditação da qualidade e segurança. 

4. Reforçar os mecanismos de avaliação dos novos medicamentos e tecnologias de saúde, no 
âmbito do SiNATS, com a implementação de novas orientações metodológicas. 

Implementação, Calendário e Riscos: 

Esta reforma será executada pelos hospitais do SNS, sob a coordenação regional das Administrações Regionais 
de Saúde, IP (ARS) e nacional da Administração Central do Sistema de Saúde, IP (ACSS). O público-alvo 
desta reforma são todos os utentes do SNS. 

Os riscos associados à realização desta reforma prendem-se, essencialmente, com: (i) a existência de recursos 
humanos em número e perfil adequados, em todas as zonas do país; (ii) a adesão por parte dos hospitais e dos 
serviços hospitalares. 

 

Investimentos 
 

Investimento RE-C01-i01: Cuidados de Saúde Primários com mais respostas 

Desafios e Objetivos: 

O presente investimento visa suportar a concretização da Reforma RE-r01: Reforma dos cuidados de saúde 
primários, contribuindo para enfrentar os desafios com que o País se confronta no setor da Saúde, agudizados 
pelo impacto da pandemia COVID-19, e que exigem um SNS cada vez mais robusto, resiliente e eficaz na 
resposta às necessidades em saúde da população.  

A reforma dos cuidados de saúde primários assume um papel decisivo neste caminho, preparando o sistema 
para responder aos desafios atuais e para reduzir as assimetrias locais/regionais, bem como às assimetrias no 
acesso e nas condições de saúde e atender às necessidades concretas de vários grupos populacionais, conforme 
identificado no quadro da Reforma RE-r01, pelo que este investimento nos cuidados primários permitirá 
alcançar os seguintes 4 objetivos estratégicos, concretizados através das medidas elencadas, complementadas 
com o reforço dos recursos humanos em curso.  

1. Melhorar o acesso, a qualidade e a eficiência dos cuidados prestados, completando a cobertura nacional dos 
programas de rastreio de base populacional, reforçando a capacidade de diagnóstico precoce assegurando 
a continuidade dos cuidados ao longo da vida dos cidadãos. 

a) Alargar os rastreios oncológicos a todos os centros de saúde, nomeadamente do cólon retal e do colo 
do útero. 

b) Alargar o rastreio da retinopatia diabética a todos os centros de saúde. 

c) Dotar todos os centros de saúde com capacidade de dosear a proteína C reativa (PCR). 

d) Dotar todos os ACES com espirómetros para diagnóstico precoce e tratamento da Asma, Doença 
Pulmonar Obstrutiva Crónica (DPOC) e Tabagismo. 

e) Dotar as unidades de saúde familiares e unidades de cuidados de saúde personalizados com exames 
Holter e Monitorização Ambulatória da Pressão Arterial (MAPA). 

f) Alargar as consultas do pé diabético a todos os ACES. 
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g) Adotar o Plano Individual de Cuidados (PIC) para doentes complexos e com multimorbilidade 
(identificados de acordo com instrumentos de ajustamento pelo risco a implementar). 

h) Definir protocolos de referenciação nas áreas assistenciais com maior procura, nomeadamente 
oftalmologia, otorrinolaringologia, ortopedia e urologia. 

i) Implementar sistema de informação integrado que permita a referenciação dos utentes entre níveis de 
cuidados (SIGA SNS). 

2. Rever a carteira de serviços dos ACES, alargando o âmbito e as suas áreas de intervenção, aumentando a 
capacidade resolutiva deste nível de cuidados e reforçando o trabalho especializado e em equipa nas suas 
unidades funcionais: 

a) Instalar gabinetes de medicina dentária nos centros de saúde. 

b) Criar centros de diagnóstico integrado (MCDT de baixa complexidade, pelo menos RX e Análises 
Clínicas) nos ACES. 

c) Criar respostas de reabilitação nos centros de saúde (espaços físicos adequados e equipas de 
reabilitação, multiprofissionais e interdisciplinares). 

d) Dotar todos os centros de saúde com equipamentos (saco de emergência, desfibrilhador e monitor 
sinais vitais) para resposta qualificada em emergência (suporte básico de vida). 

e) Implementar programa de redução das urgências inadequadas e/ou evitáveis. 

3. Qualificar as instalações e os equipamentos dos centros de saúde, assegurando condições de acessibilidade, 
qualidade, conforto e segurança para utentes e profissionais e adaptando-as aos novos modelos de prestação 
de cuidados de saúde. 

a) Construir novas unidades/polos de saúde, para substituir edifícios desadequados. A construção destas 
unidades/polos de saúde pressupõe padrões de eficiência energética elevados, que potenciarão 
necessidades de energia primária inferiores em, pelo menos, 20% ao padrão definido no Decreto-Lei 
n.º 101-D/2020, de 7 de dezembro. Este diploma estabelece os requisitos aplicáveis à conceção e 
renovação de edifícios, com o objetivo de assegurar e promover a melhoria do respetivo desempenho 
energético através do estabelecimento de requisitos aplicáveis à sua modernização e renovação, 
transpondo a Diretiva (UE) 2018/844 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de maio de 2018, 
(Diretiva EPBD) relativa ao desempenho energético dos edifícios. Este requisito relativo ao 
desempenho energético dos edifícios deverá estar plasmado nos processos de contratação pública 
associados à execução dos novos investimentos, devendo ser assegurado no caderno de encargos. 

b) Requalificar ou adaptar edifícios para aumentar eficiência energética, cumprir planos de contingência 
e/ou assegurar a acessibilidade e a permanência dos utentes em condições de segurança sanitária e 
conforto. Alguns dos projetos de requalificação constituirão renovações de nível médio, de acordo 
com previsto na Recomendação (UE) 2019/786 da Comissão sobre a renovação dos edifícios, 
assegurando elevados padrões de eficiência energética. Os requisitos relativos a estas exigências na 
melhoria do desempenho energético dos edifícios deverão estar plasmado nos processos de contratação 
pública associados à execução dos novos investimentos, devendo ser assegurado no caderno de 
encargos. 

c) Modernizar equipamentos. 

d) Alargar a consultoria hospitalar nos CSP (inclui consultas descentralizadas). 
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4. Potenciar as respostas de proximidade, com enfoque no domicílio e na comunidade, fomentando a 
desinstitucionalização e a ambulatorização dos cuidados, descentralizando competências na área da saúde 
para as autarquias locais, apostando na telesaúde e reforçando a articulação com as restantes estruturas da 
comunidade e serviços de apoio a públicos vulneráveis: 

a) Dotar os centros de saúde com viaturas elétricas para apoio à prestação de cuidados no domicílio. 

b) Alargar o número de unidades móveis para cobertura das regiões de baixa densidade. 

c) Dotar os centros de saúde com condições técnicas para realização de teleconsultas e telemonitorização 
de doenças crónicas, por exemplo, insuficiência cardíaca, DPOC e outras. 

d) Reforçar as Unidades de Cuidados na Comunidade (UCC) e as Equipas de Cuidados Continuados 
Integrados (ECCI) nos ACES carenciados, conforme previsto no Investimento RE-C01-i02: Rede 
Nacional de Cuidados Continuados Integrados e Rede Nacional de Cuidados Paliativos. 

e) Criar Equipas Comunitárias Suporte Cuidados Paliativos nos ACES, conforme previsto no 
Investimento RE-C01-i02: Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados e Rede Nacional de 
Cuidados Paliativos. 

f) Criar Programas de intervenção psicossocial na doença mental comum (depressão e ansiedade) nos 
ACES, para alinhamento com o previsto nos investimentos RE-C01-i03: Conclusão da Reforma de 
Saúde Mental e implementação da Estratégia para as Demências (incluído na rede hospitalar). 

Natureza do investimento:  

O presente investimento destina-se a reforçar o Serviço Nacional de Saúde (SNS) na vertente de cuidados de 
saúde primários. consagra o direito fundamental à proteção da saúde, concebido como direito universal, geral 
e tendencialmente gratuito.  

O SNS integra as funções essenciais do Estado, sendo que nos termos do artigo 64.º da Constituição da 
República Portuguesa: "Artigo 64.º Saúde: 1 - Todos têm direito à proteção da saúde e o dever de a defender 
e promover. 2 - O direito à proteção da saúde é realizado: a) Através de um Serviço Nacional de Saúde (SNS) 
universal e geral e, tendo em conta as condições económicas e sociais dos cidadãos, tendencialmente gratuito;", 
veja-se, no mesmo sentido, a Lei de Bases da Saúde (Lei n.º 95/2019, de 4 de setembro); 

A ACSS, as ARS e as ULS entidades que implementam o investimento (individualmente ou em parceria com 
as autarquias), são instituições do Ministério da Saúde, financiadas pelo Orçamento do Estado, e que, através 
das suas Estruturas e Unidades Funcionais, prestam os seus serviços gratuitamente aos utentes na base de uma 
cobertura universal, não desenvolvem atividades de natureza económica nem prestam serviços no mercado, 
pelo que não configuram “empresa" para efeitos das regras dos auxílios de Estado. Entendimento conforme, 
entre o mais, o Acórdãos do Tribunal Geral da União Europeia, de 4 de março de 2003, Processo FENIN, T-
318/99 e do Tribunal de Justiça da União Europeia, de 11 de julho 2006, Processo FENIN, C-205/03. 

Sempre que aplicável, as regras de contratação pública serão integralmente cumpridas na contratação de bens 
e aquisição de serviços junto de entidades terceiras, impedindo qualquer auxílio de Estado a jusante. 
Implementação: 

Este investimento será coordenado a nível nacional pela ACSS, acompanhado pela equipa de projeto para 
apoiar a reforma RE-r01: Reforma dos Cuidados de Saúde Primários e competirá às ARS, enquanto institutos 
públicos integrados na administração indireta do Estado, dotados de autonomia administrativa, financeira e 
património próprio, operacionalizar todos os procedimentos que permitam concretizar, no âmbito das 
circunscrições territoriais respetivas, as medidas que integram este RE-C01-i01: Cuidados de Saúde Primários 
com mais respostas. 
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Público-Alvo:  

Este investimento destina-se aos cerca de 10,3 milhões de utentes inscritos no SNS (Portugal Continental). 

Calendário e riscos: 

Os riscos associados à concretização destes investimentos prendem-se, essencialmente, com os seguintes 
aspetos: (i) a existência de recursos humanos em número e perfil adequados, em todas as zonas do país; (ii) 
cumprimento dos procedimentos e prazos previstos no código da contratação pública; (iii) adaptação dos 
sistemas de informação. 

A execução dos vários projetos que compõem este investimento será concretizada ao longo dos próximos anos, 
conforme cronograma individual de cumprimento das milestones e metas, estimando-se a conclusão do 
investimento global até 2026. 

 

 

Investimento RE-C01-i02: Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados e Rede Nacional de 
Cuidados Paliativos 

Enquadramento 

Os indicadores demográficos, em Portugal, apontam para um progressivo envelhecimento da população, em 
paralelo com o aumento da prevalência de pessoas com doenças crónicas incapacitantes.  

Em 2019, as pessoas com 65 ou mais anos representavam 22% da população residente em Portugal, o índice 
de envelhecimento era de 161,3% (161 idosos por cada 100 jovens) e o índice de dependência de idosos era 
de 34,2% (34,2 idosos por 100 pessoas em idade ativa). Apesar de o envelhecimento não ser sinónimo de 
doença e dependência, existe uma considerável prevalência de doenças crónicas nos idosos em Portugal, sendo 
frequente a multimorbilidade (Portugal é o 3.º País da OCDE com maior percentagem de pessoas com mais de 
65 anos a viver com duas ou mais doenças crónicas, segundo o relatório Health at a Glance 2019).  

O presente investimento articula-se com a Reforma RE-r05: Reforma da Provisão de Equipamentos e 
Respostas Sociais da Componente 3, que preconiza o desenvolvimento de uma nova geração de respostas de 
proteção social aos cidadãos mais idosos e/ou dependentes, baseada não só em estruturas residenciais, mas 
também em respostas na comunidade, em dois níveis de abordagem: (i) a abordagem social, constante na 
componente 3, consubstanciada, numa reorganização do funcionamento das estruturas residenciais, que 
assegure o equilíbrio entre a privacidade e o ambiente coletivo e protetor e respostas residenciais de pequenas 
dimensões privilegiando um ambiente mais familiar e humanizado e menos centrado num modelo institucional 
de larga capacidade; (ii) abordagem da saúde, constante na presente componente, tendo presente que a variável 
que se assume como central no processo de envelhecimento é a funcionalidade, ou seja, a interação dinâmica 
entre os estados de saúde (doenças, perturbações, lesões, etc.) e os fatores contextuais (fatores ambientais e 
pessoais), da qual resulta a dependência/independência de cada um no autocuidado, tendo a sua parte mais 
visível na resposta que é dada através da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI) e da 
Rede Nacional de Cuidados Paliativos. Efetivamente, a RNCCI, criada em 2006, procura dar resposta à 
problemática da dependência e da funcionalidade, sendo constituída por unidades e equipas de saúde e/ou de 
apoio social, com origem nos serviços comunitários, abrangendo os hospitais, os centros de saúde, os serviços 
distritais e locais da segurança social, a Rede Solidária e as autarquias locais.  

Assim, este inovador modelo de cuidados atravessa de forma transversal o SNS e as respostas institucionais 
do Setor Social, e assenta no funcionamento em Rede, onde é preconizada uma abordagem integrada de saúde 
e ação social, através de respostas de internamento, ambulatórias e de apoio domiciliário, que devem funcionar 
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de forma articulada, e assegurar a proximidade da prestação dos cuidados, através da capilaridade a nível 
nacional. Este modelo é fundamental no apoio às famílias na prestação de cuidados a pessoas dependentes, 
tarefas que ainda sobrecarregam de forma muito desigual as mulheres ao longo da vida e prejudicam a sua 
participação no mercado de trabalho, pelo que os serviços prestados através da RNCCI contribuem para reduzir 
essa sobrecarga e para que mulheres e homens tenham mais condições para conciliarem a sua vida profissional, 
pessoal e familiar. 

A RNCCI é uma resposta enquadrada no Pilar Europeu dos Direitos Sociais, especialmente no Pilar 18 - 
Cuidados de Longa Duração, nas REP da COM para 2020 e 2021 (REP 1) e na Estratégia Portugal 2030, 
nomeadamente na agenda temática “As pessoas primeiro: um melhor equilíbrio demográfico, maior inclusão, 
menos desigualdade”. A sua arquitetura e funcionamento seguem ainda as recomendações do Relatório 
Temático sobre os desafios dos cuidados continuados em Portugal, elaborado em 2018 pela European Social 
Policy Network. 

Para além desta resposta dirigida à dependência e à funcionalidade, Portugal tem vindo a desenvolver também 
respostas de cuidados paliativos, de forma a responder ao aumento das doenças crónicas incapacitantes e 
irreversíveis e a encontrar respostas biopsicossociais e espirituais que promovam a qualidade de vida de 
doentes e famílias.  

Nesta sequência, foi aprovada a Lei de Bases dos Cuidados Paliativos (2012), que definiu a responsabilidade 
do Estado nesta matéria e consagrou o direito dos cidadãos a estes cuidados, e criou a Rede Nacional de 
Cuidados Paliativos (RNCP), que se destina a todas as pessoas com doenças graves e/ou avançadas e 
progressivas que deles necessitem, qualquer que seja o seu diagnóstico e a sua idade e onde quer que se 
encontrem. A RNCP define que estes cuidados são prestados por serviços e estabelecimentos do SNS, 
podendo, quando a resposta pública se revelar insuficiente, ser também assegurados por entidades do setor 
social ou privado, certificados nos termos da lei. 

A OMS estima que, anualmente, mais de 40 milhões de pessoas necessitam de cuidados paliativos em todo o 
mundo, reconhece a eficiência e custo-efetividade de diversas formas de organização de cuidados paliativos 
no alívio do sofrimento e defende que o desenvolvimento de modelos de cuidados paliativos, plenamente 
integrados nos sistemas nacionais de saúde e na continuidade de todos os níveis de cuidados, é uma 
responsabilidade ética de cada Estado (World Health Organization and Worldwide Palliative Care Alliance. 
Global Atlas of Palliative Care at the End of Life, 2014). 

Para além disso, é também reconhecido internacionalmente que, quando aplicados precocemente, os cuidados 
paliativos trazem benefícios para os doentes e suas famílias, diminuindo a carga sintomática dos doentes e a 
sobrecarga dos familiares/cuidadores e que diminuem os tempos de internamento hospitalar, os 
reinternamentos, a futilidade terapêutica, o recurso aos serviços de urgência e aos cuidados intensivos, tendo 
também impacto positivo na diminuição dos custos em saúde. 

É com esta perspetiva que tem vindo a ser implementada a RNCP nos últimos anos, promovendo a criação de 
equipas de cuidados paliativos nos três níveis de cuidados de saúde (primários, hospitalares e continuados) e 
criando uma “rede funcional” de cuidados paliativos, que facilite o acesso a estes cuidados e fortaleça a 
abordagem paliativa, realizada por todos os profissionais de saúde.  

Mais uma vez, também a RNCP está por completar em Portugal, persistindo insuficiências e desigualdades 
regionais que urge resolver, para universalizar a prestação de cuidados paliativos a todos os cidadãos que deles 
podem e devem beneficiar.  No final de 2019, a RNCP dispunha de: (i) 44 Equipas Intra-Hospitalares de 
Suporte em Cuidados Paliativos; (ii) 25 Equipas Comunitárias ou Domiciliárias de Suporte em Cuidados 
Paliativos; (iii) 28 Unidades de Cuidados Paliativos com 379 camas; (iv) 6 Equipas Intra-Hospitalares de 
Suporte em Cuidados Paliativos Pediátricas. Apesar do aumento alcançado nos últimos anos, a cobertura 
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populacional da RNCP está ainda aquém do desejado a nível nacional, na medida em que muitas das equipas 
necessitam de reforço da sua intervenção, dois distritos do país não dispunham Unidades de Cuidados 
Paliativos (Leiria e Viana do Castelo) e seis não tinham qualquer ECSCP (Aveiro, Braga, Castelo Branco, 
Coimbra, Portalegre e Vila Real). 

Por último, refira-se que a RNCCI e as Unidades de Cuidados Paliativos para Doentes não Agudos da RNCP, 
estruturam-se e desenvolvem-se, em Portugal, através de parcerias com o setor privado, social e solidário, 
sendo que estes são responsáveis pela prestação de cuidados, recursos humanos e materiais, com um contrato 
com o Estado (Ministério da Saúde e Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social), sendo estes 
últimos, responsáveis pelo pagamento, pela avaliação e pelo desenvolvimento destas redes. O modelo de 
financiamento e respetivos preços a pagar nas unidades de internamento e ambulatório da RNCCI está 
estipulado na Portaria n.º 1087-A/2007, de 5 de setembro, na sua redação atual. A monitorização e a avaliação 
dos prestadores são efetuadas pelas Equipas de Coordenação Regional (ECR) da RNCCI, que integram 
representantes da Saúde e Segurança Social, nos termos previstos nos contratos. 

Desafios e Objetivos 

A RNCCI e a RNCP são duas respostas que estão enquadradas nas prioridades estratégicas, nacionais e 
internacionais, para o desenvolvimento do sistema de saúde e proteção social do País e vão ao encontro das 
principais necessidades em saúde e bem-estar da população portuguesa, mas a sua oferta ainda não está 
completa, persistindo diferenças regionais significativas e até algumas tipologias que ainda não estão 
implementadas.  

Com efeito, na vertente da RNCCI, existem necessidades de camas e respostas com metas definidas, a nível 
de distrito e concelho, as quais foram calculadas com base em experiências internacionais, nomeadamente na 
Catalunha, tendo por variáveis a população com idade superior a 65 anos e um fator de ponderação ajustado 
por intensidade de cuidados (os rácios e metas de cobertura são atualizados sempre que o INE atualiza os 
censos e projeções de população), mas que ainda não foram alcançadas. 

Em 2008 e 2010 foi possível ter programas de apoios financeiros à construção de novas unidades de CCI, que 
aumentaram as respostas à data existentes e ofereceram cuidados em estruturas dignas e de qualidade. Tendo 
terminado esses programas, os novos promotores escassearam, a que não foi indiferente as dificuldades 
financeiras que o País atravessou durante o período de intervenção externa, no âmbito do Programa de 
Assistência Económica e Financeira (PAEF) que decorreu entre 2011 e 2014. 

Os últimos anos permitiram o desenvolvimento e o crescimento das respostas da RNCCI, incluindo a criação 
de valências específicas da área da saúde mental nas respostas da Rede, procurando uma cobertura nacional, 
definida para a meta de 15.000 camas de internamento até 2016, o que está longe de ser concretizado (no final 
do 1.º semestre de 2020 existiam 9.220 lugares de internamento, cerca de 60% da cobertura necessária), 
contribuindo para isto a dificuldade de encontrar promotores que queiram realizar investimento nesta área.  

A dificuldade em alcançar as metas definidas, principalmente nos grandes centros populacionais, tem-se 
prendido com o preço de construção (m2), muito superior a outros locais do país, verificando-se diferenças 
muito grandes na distribuição geográfica das unidades de internamento da RNCCI, com prejuízo dos grandes 
centros urbanos, onde existe uma maior concentração da população, nomeadamente nas áreas metropolitanas 
do Porto e, essencialmente, de Lisboa. 

Conforme referido, a RNCCI tem ainda a vertente da saúde mental, com 314 respostas a funcionar em 20 
residenciais/unidades sócio ocupacionais e 8 equipas domiciliárias, com capacidade para assegurar 64 visitas 
diárias. É necessário e urgente expandir esta área, assegurada na sua totalidade por promotores privados e do 
sector solidário, com retração ao investimento. À semelhança da Rede Geral, também as valências da área da 
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saúde mental necessitam de ser alargadas, com a criação de mais respostas residenciais na comunidade, em 
unidades socio-ocupacionais e em equipas domiciliárias.  

Em relação aos cuidados paliativos, pretende-se que todas as pessoas portadoras de doença grave ou incurável, 
em fase avançada e progressiva, residentes em Portugal Continental, tenham acesso a cuidados de qualidade, 
independentemente da sua idade, diagnóstico, local de residência ou nível socioeconómico, desde o 
diagnóstico até ao luto. Para isso, é necessário completar as respostas da RNCP, seguindo um modelo 
colaborativo e integrado, em que as equipas específicas de cuidados paliativos se ocupam dos doentes com 
necessidades mais complexas e em que os doentes de complexidade baixa a intermédia devem ser 
acompanhados pelo seu médico e enfermeiro de família, pelas equipas/unidades da RNCCI ou outras equipas 
terapêuticas, assegurando a abordagem paliativa adequada às suas necessidades e podendo receber a 
consultoria e apoio das equipas específicas de cuidados paliativos (comunitárias e hospitalares).  

A resposta em camas de cuidados paliativos em hospitais de agudos foi considerada uma prioridade, a par das 
Equipas Intra-Hospitalares de Cuidados Paliativos, estas com uma implementação perto de 100%, nos 
hospitais do SNS.  

As unidades de cuidados paliativos (UCP) prestam cuidados mais complexos e estão a ser criadas nos Centro 
Hospitalares Universitários, encontrando-se já em funcionamento três das sete identificadas, e para o qual se 
continua a trabalhar, sendo o rácio identificado de 40 a 50 camas por milhão de habitantes, para uma meta de 
491 camas. Atualmente existem 221 camas em 15 UCP, que dão esta resposta mais especializada, de cuidados 
mais complexos.  

Verifica-se, no entanto, a necessidade de uma abordagem complementar, que dê resposta às pessoas com 
necessidades de cuidados paliativos de baixa a moderada complexidade, e que evite o seu internamento num 
hospital de agudos. Assim, existem UCP instaladas na RNCCI e contratualizadas com entidades do setor social 
ou privado para resposta a situações paliativas de complexidade baixa a moderada, que são em número 
insuficiente para garantir uma cobertura total do país, pelo que é necessário o seu alargamento, particularmente 
aos distritos do interior do País. Atualmente com 166 camas, distribuídas por 14 unidades, a maioria dos 
distritos do país não dispõe ainda desta resposta menos complexa, mas necessária.  

Por outro lado, a cobertura em Equipas Comunitárias de Suporte em Cuidados Paliativos está ainda aquém das 
necessidades identificadas, sendo urgente colmatar esta área, de modo a que todos os ACES possam dar esta 
resposta com uma equipa dimensionada para a área geográfica. Pela especificidade de competências destes 
profissionais é muito difícil o SNS ter equipas suficientes a cobrir todo o país e dar resposta às necessidades. 
Atualmente, existem somente 27 equipas, que não dão cobertura total à população do seu ACES, pelo que a 
necessidade de mais equipas e mais profissionais é uma emergência. 

Reforça-se que o aumento das respostas de ambulatório e das equipas domiciliárias, na RNCCI e na RNCP, 
permitirá a desinstitucionalização e a integração na comunidade do seguimento dos utentes, sendo para isso 
necessário criar condições para o investimento do setor privado e solidário (com o Estado a contratar estes 
cuidados), à semelhança das unidades de internamento, e criar fatores de sustentabilidade ambiental com a 
obrigatoriedade de aquisição de veículos elétricos, estando ainda em linha com os objetivos da Estratégia 
Nacional para o Envelhecimento Ativo e Saudável, que se encontra em construção, e que dinamizará a criação 
de respostas comunitárias que permitam a permanência das pessoas idosas nos seus domicílios, promovendo 
a preservação da sua autonomia e o adiamento da dependência e necessidade de institucionalização. 

A concretização de Investimento na RNCCI e na RNCP passa por, mantendo o atual quadro legal, alargar a 
resposta a todo o país, completando a Reforma dos Cuidados Continuados e dos Cuidados Paliativos que tem 
vindo a ser implementada nos últimos anos, preparando assim melhor o País para os desafios do presente e do 
futuro na resposta aos mais idosos e dependentes. 
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Para determinar as necessidades da RNCCI foram aplicados rácios de camas ou lugares por população com 
idade superior a 65 anos. Para os cuidados paliativos foram aplicados rácios para a população total. 
Considerando este rácio e as camas e lugares já existentes, apurou-se o número de camas e lugares em falta 
para completar a Rede a nível nacional, para cada uma das tipologias e por região de Saúde. Em concreto, em 
relação às camas da RNCCI, importa destacar que as regiões com menor cobertura são as regiões de saúde de 
Lisboa e Vale do Tejo (44%) e do Norte (61%), enquanto o Centro e o Alentejo têm taxas de cobertura 
próximas de 100%. Também quanto às ECCI as regiões com menor cobertura são o Norte (78%) e Lisboa e 
Vale do Tejo (44%). Quanto às UDPA, a sua implementação ainda não se iniciou, pelo que há necessidades 
em todas as regiões. 

No que respeita às camas para situações paliativas de complexidade baixa a moderada (UCP-RNCCI), a taxa 
de cobertura nacional é baixa a nível do país (34%). As taxas mais elevadas de cobertura ocorrem nas regiões 
de Lisboa e Vale do Tejo (69%) e Alentejo (60%), não existindo qualquer oferta nas regiões do Centro e 
Algarve. 

Apesar de iniciadas em 2017, a reduzida dimensão das respostas na área dos cuidados continuados integrados 
de saúde mental (CCI SM), é uma limitação importante para a prestação de respostas de reabilitação 
psicossocial e de apoio às pessoas com doença mental. Assinala-se, também, a este nível a manifesta 
desigualdade no acesso a estas respostas nas diferentes regiões do país, com a maioria dos lugares localizados 
na Região Norte (31%) e sendo a Região do Alentejo (6,9%) a que menos respostas verifica. No que respeita 
à área da infância e adolescência, as assimetrias regionais na cobertura são ainda mais evidentes. 

Considerando os rácios de camas e lugares desejáveis para servir a população, assim como a oferta atualmente 
existente, definiram-se metas para cada uma das tipologias de resposta, as quais visam colmatar os défices de 
cobertura atualmente existentes no país e diminuir as assimetrias regionais. 

Nesta sequência, este investimento consiste num programa estruturado e faseado para apoiar financeiramente 
promotores do setor público, privados ou social (replicando o modelo do Programa Modelar que foi utilizado 
anteriormente, com sucesso, e que permitiu a construção célere de novas unidades de internamento para a 
RNCCI e para a RNCP), de forma a alcançar os seguintes objetivos: 

1. Aumentar em 5.500 camas as respostas de internamento da RNCCI, concretizando a construção de 275 
novos módulos de 20 camas (em unidades existentes ou a construir de novo, sendo a construção da 
responsabilidade do proprietário/promotor).  

2. Criar 20 unidades de promoção de autonomia, para resposta a 500 doentes que podem permanecer no 
domicílio, mas ter a continuidade de cuidados necessária à sua reabilitação. 

3. Criar 50 equipas domiciliárias de cuidados continuados integrados, de modo a ser possível dar resposta a 
1.000 doentes no domicílio (apoio para recursos materiais e viaturas elétricas, sendo os recursos humanos 
da responsabilidade do SNS ou dos promotores candidatos). 

4. Alargar até 1.000 lugares, das respostas de cuidados continuados integrados de saúde mental, em 50 
residências e unidades sócio ocupacionais (apoio à construção de novas respostas ou alargamento de 
respostas já existentes).  

5. Alargar até 100 lugares, em 10 equipas de apoio domiciliário de saúde mental (apoio à aquisição dos 
recursos materiais necessários e de viaturas elétricas para a atividade das equipas). 

6. Construir ou alargar 20 unidades de internamento de cuidados paliativos, para dar resposta a 400 doentes 
(apoios para captar novos promotores). 

7. Alargar até 100 lugares, em 10 equipas comunitárias de cuidados paliativos (apoio à aquisição dos 
recursos materiais necessários e de viaturas elétricas para a atividade das equipas). 
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Nos casos em que estes investimentos envolvam a construção de novas unidades da RNCCI ou da RNCP serão 
assegurados padrões de eficiência energética elevados, que potenciarão necessidades de energia primária 
inferiores em, pelo menos, 20% ao padrão definido no Decreto-Lei n.º 101-D/2020, de 7 de dezembro. Este 
diploma, estabelece os requisitos aplicáveis à conceção e renovação de edifícios, com o objetivo de assegurar 
e promover a melhoria do respetivo desempenho energético através do estabelecimento de requisitos aplicáveis 
à sua modernização e renovação, transpondo a Diretiva (UE) 2018/844 do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 30 de maio de 2018, (Diretiva EPBD) relativa ao desempenho energético dos edifícios. Este requisito 
relativo ao desempenho energético dos edifícios deverá estar plasmado nos processos de contratação pública 
associados à execução dos novos investimentos, devendo ser assegurado no caderno de encargos. 

Importa ainda destacar que este investimento mantém o modelo de gestão que vigora atualmente na RNCCI e 
na RNCP, ou seja: (i) o Estado financia parte dos investimentos e assegura a contratação dos cuidados de saúde 
e apoio social através de verbas inscritas anualmente no Orçamento do Estado; (ii) a gestão das respostas é 
efetuada diretamente pelos operadores do setor social, privado ou público (no final de 2019, as camas 
contratadas na RNCCI eram geridas: 73,5% por entidades do setor social; 24,3% por entidades privadas com 
fins lucrativos e 2,2% por entidades públicas integradas no SNS).  

Destacar ainda que este investimento prevê também o financiamento, no valor de 15M€, por via do Orçamento 
de Estado. Este financiamento justifica-se pelo facto de, tendo presente o valor disponível de financiamento e 
a necessidade de incluir também outras medidas no PRR, garantir a coerência do programa modelar e não 
sacrificar as respostas previstas com a implementação do mesmo. 

 

Natureza do investimento:  

Este investimento destina-se a apoiar, no essencial, as entidades do Serviço Nacional de Saúde (SNS), do setor 
social e do setor privado na criação de condições para integrarem a Rede Nacional de Cuidados Continuados 
Integrados (RNCCI) e a Rede Nacional de Cuidados Paliativos (RNCP). O SNS consagra o direito fundamental 
à proteção da saúde, concebido como direito universal, geral e tendencialmente gratuito.  

O SNS integra as funções essenciais do Estado, sendo que nos termos do artigo 64.º da Constituição da 
República Portuguesa: "Artigo 64.º Saúde: 1 - Todos têm direito à proteção da saúde e o dever de a defender 
e promover. 2 - O direito à proteção da saúde é realizado: a) Através de um Serviço Nacional de Saúde (SNS) 
universal e geral e, tendo em conta as condições económicas e sociais dos cidadãos, tendencialmente gratuito;", 
no mesmo sentido, Lei de Bases da Saúde (Lei n.º 95/2019, de 4 de setembro). 

O investimento destina-se aos cidadãos com necessidades ao nível da dependência, da funcionalidade e do 
apoio social, na vertente mais específica da RNCCI, e àqueles que vivem com doenças crónicas incapacitantes 
e irreversíveis, para os quais é necessário encontrar respostas biopsicossociais e espirituais que promovam a 
qualidade de vida de doentes e famílias, no caso da RNCP. 

Os equipamentos e serviços em causa têm uma procura eminentemente local, com distribuição nacional, são 
prestados em língua portuguesa e não serão promovidos noutros Estados-membros, sendo insuscetíveis de 
atrair cidadãos de outros Estados-membros - cfr. Auxílio estatal SA.38920 (2014/NN) – Alegado auxílio estatal 
à Santa Casa da Misericórdia de Tomar (SCMT). 

Sempre que aplicável, as regras de contratação pública serão integralmente cumpridas na contratação de bens 
e aquisição de serviços junto de entidades terceiras, impedindo qualquer auxílio de Estado a jusante. 
Implementação: 

O programa de financiamento que concretiza este investimento será coordenado a nível nacional pela ACSS, 
competindo às ARS executar todos os procedimentos de seleção, acompanhamento e financiamento definidos 
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no regulamento da atribuição de apoios financeiros pelas ARS (requisitos das entidades candidatas, projetos 
elegíveis, limite de financiamento de projetos, elegibilidade de despesas, limite de elegibilidade de despesas, 
critérios e prazo para apresentação, apreciação e seleção das candidaturas, entre outros), de forma a colmatar 
as necessidades identificadas na região no âmbito da RNCCI e da RNCP. 

Público-Alvo: 

Este investimento destina-se aos cidadãos com necessidades ao nível da dependência, da funcionalidade e do 
apoio social, na vertente mais específica da RNCCI, e àqueles que vivem com doenças crónicas incapacitantes 
e irreversíveis, para os quais é necessário encontrar respostas biopsicossociais e espirituais que promovam a 
qualidade de vida de doentes e famílias, no caso da RNCP.  

Calendário e riscos: 

Os riscos associados à concretização destes investimentos prendem-se, essencialmente, com os seguintes 
aspetos: (i) a existência de recursos humanos em número e perfil adequados, em todas as zonas do país; (ii) 
existência de entidades do setor social e privado disponíveis (em número suficiente e nos locais necessários) 
para se candidatarem aos apoios financeiros previsto no programa de financiamento a criar. 

A execução dos vários projetos que compõem este investimento será concretizada ao longo dos próximos anos, 
conforme cronograma individual de cumprimento das milestones e metas, estimando-se a conclusão do 
investimento global até ao final de 2024. 

 

 

Investimento RE-C01-i03: Conclusão da Reforma de Saúde Mental e da Implementação da Estratégia 
para as Demências        

Desafios e Objetivos 

O presente investimento visa apoiar a concretização da Reforma RE-r02: Reforma da saúde mental, 
contribuindo assim para o reforço do SNS e para a melhoria da resposta às necessidades em saúde da população 
portuguesa. 

A par elevada prevalência das perturbações psiquiátricas, os dados do Estudo Epidemiológico Nacional de 
Saúde Mental (2013) sugerem que 64,9% das pessoas com perturbações moderadas e 33,6% das pessoas com 
perturbação grave não recebe cuidados de saúde mental adequados (treatment gap). Por outro lado, persistem 
manifestas dificuldades no acesso aos serviços de saúde mental em função da distância geográfica aos mesmos, 
em particular na área da Infância e Adolescência e nas áreas geográficas do Alentejo e Algarve, o que pode 
parcialmente explicar o excessivo recurso aos psicofármacos no tratamento das doenças mentais comuns 
(depressão e ansiedade), para as quais existem alternativas terapêuticas não farmacológicas.  

Também no que se refere à disponibilização de intervenções e programas nos Serviço Locais de Saúde Mental, 
constata-se que existe uma enorme heterogeneidade de recursos e práticas a nível nacional, pelo que os SLSM 
de todo o território nacional devem disponibilizar um conjunto mínimo de prestações, definidas de acordo com 
as boas práticas e baseados na evidência. É, assim, essencial o reforço das equipas comunitárias, de forma a 
aproximar os serviços de saúde mental da população que acompanham e assegurar respostas focadas na 
prevenção, em articulação com outros profissionais de saúde e outros níveis de cuidados, contribuindo para a 
redução do estigma e da discriminação, frequentemente associados à doença mental.  

A pandemia por COVID 19 veio evidenciar de forma robusta as necessidades de reconfiguração urgente do 
modelo de prestação de cuidados de saúde em Portugal, nomeadamente na área da saúde mental, tornando-o 
mais integrado, articulado e próximo das pessoas. 
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É hoje evidente a premência de implementar os princípios e os objetivos definidos para o Plano Nacional de 
Saúde Mental, investindo na desinstitucionalização dos doentes e na conclusão da cobertura nacional da malha 
dos Serviços Locais de Saúde Mental, nas vertentes de internamento, ambulatório e de intervenção 
comunitária. 

Para isso, é necessário instalar respostas para doentes agudos nas áreas onde ela depende ainda dos hospitais 
psiquiátricos e requalificar as respostas existentes nas demais regiões, reforçando a intervenção das Equipas 
Comunitárias de Saúde Mental (ECSM). Refira-se que relativamente às equipas comunitárias de saúde mental 
que as mesmas representam uma importante alteração no paradigma do tratamento das doenças mentais, com 
a transição de cuidados institucionalizados para cuidados na comunidade junto do meio social dos doentes e 
das suas famílias. Esta transição é fundamental para aumentar o acesso a melhores cuidados, melhorar a 
integração social e desincentivar a institucionalização. 

Adicionalmente, a reforma de saúde mental só será efetiva quando as respostas disponíveis na RNCCI-SM 
forem robustas (atualmente cerca de 354 respostas em experiências piloto).  

A criação das equipas comunitárias, aspeto nuclear desta reforma de saúde mental,  constitui o elemento mais 
decisivo na melhoria da prestação de cuidados de saúde mental de proximidade, com um efeito marcado de 
diminuição do estigma habitualmente associado aos settings mais institucionais, algo que é de grande 
importância na facilitação do acesso aos cuidados por parte de populações com vulnerabilidades várias, 
nomeadamente relacionadas com a violência doméstica, a identidade de género, exclusão social, pobreza e 
precariedade.  

Por outro lado, os hospitais psiquiátricos mantêm ainda um número muito significativo de residentes (seis 
centenas), sem estrutura social ou familiar de apoio, reclamando medidas que prossigam o processo de 
desinstitucionalização, de forma a criar ambientes que se aproximem o mais possível da referência social e 
comunitária, à semelhança do que já foi feito em todos os países da Europa Ocidental.  

Deve ainda ser referido que, no âmbito do “Contrato de Prestação de Serviços” celebrado com as ordens 
religiosas para doentes crónicos na área da saúde mental que vigora desde 1983, são abrangidos cerca de 4.000 
doentes, envolvendo uma despesa total que ronda os 38M€ anuais. 

Por último, a responsabilidade do Estado Português à luz das regras previstas no recentemente publicado 
Decreto-Lei n.º 70/2019, de 24 de maio, impõe a conclusão do processo de requalificação das Unidades de 
Psiquiatria Forense para doentes inimputáveis, de forma a melhorar as condições necessárias à sua efetiva 
reabilitação e a disponibilizar mais lugares para inimputáveis fora dos estabelecimentos prisionais, dando 
assim resposta aos doentes  internados em estabelecimentos de saúde externos e aos doentes que se mantêm 
nos estabelecimentos prisionais que, de acordo com o Relatório do Conselho Nacional de Saúde, 2019, 
correspondiam, respetivamente, a 158 e 267 doentes, num total de 425. 

O investimento aqui proposto tem os seguintes objetivos: 

1. Criar respostas residenciais na comunidade que permitam a desinstitucionalização dos doentes residentes 
em hospitais psiquiátricos ou no setor social, que não beneficiam da oferta de cuidados da RNCCI. 

2. Construir 4 unidades de internamento em hospitais gerais, eliminando os internamentos de agudos em 
Hospitais Psiquiátricos. 

3. Criar 15 Centros de Responsabilidade Integrados (CRI), ultrapassando os obstáculos ao desenvolvimento 
de estruturas e de prestação de cuidados em meio extra-hospitalar, com maior grau de autonomia e 
accountability. 

4. Requalificar as instalações dos SLSM já existentes, intervindo em 20 entidades; 
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5. Criar 40 equipas comunitárias com os rácios definidos no PNSM (1/200 mil habitantes na pessoa adulta, 
1/100 na infância e adolescência). Pretende-se implementar projetos-piloto de criação de 20 equipas 
comunitárias de saúde mental que intervenham junto dos doentes e suas famílias, alterando assim o atual 
paradigma de intervenção ainda muito focada nos hospitais e fomentando as respostas de proximidade e 
focadas no ambiente comunitário onde os doentes vivem, conforme recomendam as boas práticas 
internacionais referentes a esta área. Em concreto, este investimento permitirá contratar a prestação de 
serviços de recursos humanos para constituir 20 destas equipas, procedendo-se à avaliação da custo-
efetividade desta mudança fundamental de paradigma. Acreditando numa avaliação positiva desta 
experiência piloto, em linha com o que se verifica noutros países da europa, os custos futuros com o 
funcionamento destas equipas serão assegurados pelo orçamento de funcionamento do SNS, considerando 
os ganhos de eficiência que daí advém na prestação destes cuidados aos utentes.   

6. Alargar a RNCCI-SM, com aumento progressivo do número de lugares, até atingir 1.500. 

7. Qualificar os internamentos de psiquiatria forense e construir 3 unidades forenses de transição para a 
comunidade (inimputáveis em liberdade para prova). 

8. Contruir uma nova unidade forense (Sobral Cid) e remodelar outras duas (CHPL e HML) 

9. Implementar os Planos Regionais de Saúde para as Demências, a nível das cinco Administrações 
Regionais de Saúde (ARS) do território continental 

 

Nos casos em que estes investimentos envolvam a requalificação de edifícios, as mesmas constituirão 
renovações de nível médio, de acordo com previsto na Recomendação (UE) 2019/786 da Comissão sobre a 
renovação dos edifícios, assegurando elevados padrões de eficiência energética. Os requisitos relativos a estas 
exigências na melhoria do desempenho energético dos edifícios deverão estar plasmado nos processos de 
contratação pública associados à execução dos novos investimentos, devendo ser assegurado no caderno de 
encargos. 

 

Natureza do investimento:  

O presente investimento destina-se a reforçar o Sistema Nacional de Saúde (SNS) envolvendo unidades 
hospitalares do SNS e as Administrações Regionais de Saúde (ARS). O SNS consagra o direito fundamental 
à proteção da saúde, concebido como direito universal, geral e tendencialmente gratuito. 

O SNS integra as funções essenciais do Estado, sendo que nos termos do artigo 64.º da Constituição da 
República Portuguesa: "Artigo 64.º Saúde: 1 - Todos têm direito à proteção da saúde e o dever de a defender 
e promover. 2 - O direito à proteção da saúde é realizado: a) Através de um Serviço Nacional de Saúde (SNS) 
universal e geral e, tendo em conta as condições económicas e sociais dos cidadãos, tendencialmente gratuito;", 
veja-se, no mesmo sentido, a Lei de Bases da Saúde (Lei n.º 95/2019, de 4 de setembro). 

As unidades hospitalares e as ARS são financiadas pelo Orçamento de Estado, prestam os seus serviços 
gratuitamente na base de uma cobertura universal, não desenvolvem atividades de natureza económica nem 
prestam serviços no mercado, pelo que não são concomitantemente consideradas "empresa", nos termos e para 
os efeitos das regras relativas a auxílios de Estado. 

Entendimento conforme, entre o mais, os Acórdãos do Tribunal Geral da União Europeia, de 4 de março de 
2003, Processo FENIN, T-318/99 e do Tribunal de Justiça da União Europeia, de 11 de julho 2006, Processo 
FENIN, C-205/03. 
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Sempre que aplicável, as regras de contratação pública serão integralmente cumpridas na contratação de bens 
e aquisição de serviços junto de entidades terceiras, impedindo qualquer auxílio de Estado a jusante. 
Implementação: 

A concretização deste investimento envolve todas as unidades hospitalares do SNS e as cinco Administrações 
Regionais de Saúde de Portugal Continental e será coordenada a nível nacional pela ACSS, acompanhado pela 
equipa de projeto para apoiar a reforma RE-r02: Reforma da saúde mental, e competirá aos hospitais e às ARS 
operacionalizar todos os procedimentos que permitam concretizar as medidas que integram este RE-C01-i03: 
Conclusão da Reforma de Saúde Mental e implementação da Estratégia para as Demências. 

Público-Alvo: 

Este investimento destina-se aos cidadãos com necessidades ao nível da saúde mental, assim como àqueles que 
sofrem de demência. 

Calendário e riscos: 

Os riscos associados à concretização destes investimentos prendem-se, essencialmente, com os seguintes 
aspetos: (i) a existência de recursos humanos em número e perfil adequados, em todas as zonas do país; (ii) 
existência de entidades do setor social e privado disponíveis (em número suficiente e nos locais necessários) 
para se candidatarem aos apoios financeiros previsto no programa de financiamento a criar; (iii) cumprimento 
dos procedimentos e prazos previstos no código da contratação pública. 

A execução dos vários projetos que compõem este investimento será concretizada ao longo dos próximos anos, 
conforme cronograma individual de cumprimento das milestones e metas, estimando-se a conclusão do 
investimento global até ao final de 2024. 

 

 

Investimento RE-C01-i04: Equipamento dos Hospitais Seixal, Sintra, Lisboa  

Enquadramento 

Investir na modernização e na qualificação do SNS, através da modernização das suas instalações, da 
introdução de inovação tecnológica, ao nível dos seus equipamentos, da melhoria da sua eficiência energética, 
entre outros, é não só investir na promoção de melhores cuidados de saúde aos cidadãos, como também um 
investimento fundamental na economia do nosso País e na coesão territorial. 

Durante o período de crise económica, o SNS esteve sujeito a uma forte pressão de contenção de despesa, com 
repercussões negativas ao nível do investimento em infraestruturas e equipamentos, principalmente 
infraestruturas e equipamentos hospitalares. 

Apesar dos esforços para inverter esta tendência e reforçar de forma substancial os recursos financeiros afetos 
ao SNS, continua a existir um conjunto de infraestruturas e equipamentos hospitalares desadequado que é 
indispensável substituir, modernizar e/ou requalificar para, a par com a reforma dos Cuidados de Saúde 
Primários e dos Cuidados Continuados Integrados, permitir a resiliência do SNS e adaptá-lo à alteração 
progressiva dos padrões demográficos e epidemiológicos do país. 

A pandemia COVID-19, apesar de um enorme esforço de reorganização e reafectação de espaços no âmbito 
dos Cuidados de Saúde Hospitalares, veio também demonstrar a necessidade de se proceder a intervenções 
mais profundas em alguns hospitais e centros hospitalares, e evidenciar necessidade de construção e 
substituição de outras, de modo a permitir uma maior flexibilidade na utilização dos espaços e a sua adequação 
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a situações excecionais como a da pandemia, bem como potenciar ainda mais o seu funcionamento em rede, 
aumentando a resiliência do SNS como um todo. 

Por se considerar que a oferta hospitalar portuguesa é um ativo significativo e um dos mais importantes 
investimentos realizados nas últimas décadas na construção de um SNS de acesso universal para responder a 
uma procura de cuidados de saúde cada vez mais sofisticada e exigente, apesar dos constrangimentos já 
referidos, tem sido dada prioridade à modernização e qualificação das suas instalações e equipamentos, à 
promoção da construção de novos hospitais centrais ou de proximidade e à implementação de medidas de 
reorganização interna que permitem obter melhores resultados em saúde para os utentes e reforçam a coesão 
territorial. 

Ao nível da modernização e qualificação das instalações, refira-se a aprovação, através de Resolução de 
Conselho de Ministros, do Programa de Investimentos na Área da Saúde (RCM n.º 77/2019, de 2 de maio), e 
do Plano de Melhoria da Resposta do Serviço Nacional de Saúde (RCM n.º 198/2019, de 27 de dezembro), 
que embora não esgotando os investimentos a realizar nas entidades hospitalares do SNS, se configuram um 
instrumento, não só afirmação da prioridade política, mas também de estímulo real ao investimento. Com estes 
programas pretendeu-se alavancar a realização de investimentos no valor de cerca 500M€ a realizar entre 2019 
e 2021. 

Tendo presente o “estudo de avaliação de prioridades de investimento com o objetivo de apoiar o processo de 
decisão, ao nível político, quanto à sequência estratégica de implementação dos hospitais inseridos na 2ª vaga 
do programa de parcerias para o sector hospitalar”, realizado em 2006, pela Escola de Gestão do Porto, e cujas 
conclusões se mantém atuais, pretende-se dar continuidade ao processo de construção de hospitais de 
proximidade que completem a oferta dos cuidados de saúde primários com cuidados hospitalares menos 
diferenciados, com o objetivo de aproximar a prestação de cuidados diferenciados à população, desenvolvendo 
atividade em ambulatório de consultas externas, cirurgias de ambulatório e meios complementares de 
diagnóstico e terapêutica diferenciados, em valências existentes nos Hospitais Centrais da Região e garantir 
um Serviço de Urgência Básica (SUB), em zonas de grande pressão populacional e particularmente 
desprotegidas social e economicamente. 

Estão assim em curso os processos tendentes à construção de três hospitais de proximidade, dois na área 
metropolitana de Lisboa, que já estão em fase avançada e cujo o início da construção se prevê para 2021, o 
Hospital de Proximidade do Seixal e o Hospital de Proximidade de Sintra, este último com construção pela 
Câmara Municipal de Sintra, e um na área metropolitana do Porto, que ainda se encontra em estudo. 

No que diz respeito à construção de Hospitais Centrais, o referido estudo, aponta ainda como prioridades a 
construção do Hospital Oriental de Lisboa, do Hospital Central do Alentejo e do Hospital Central do Algarve. 

A substituição de instalações hospitalares obsoletas, através da abertura de novas unidades hospitalares, vai 
permitir a oferta de cuidados com um perfil assistencial adequado, alargado e abrangente, que tenham circuitos 
coerentes, proximidades óbvias, renovação de recursos e de tecnologia, em suma, um acesso melhorado. 

Neste sentido, o Governo Português tem em curso os processos tendentes à construção dos referidos hospitais, 
estando em fase mais avançada os processos de construção do Hospital Oriental de Lisboa, em regime de 
parceria público-privada para a construção, e cujo processo se encontra na fase de negociação e avaliação final, 
e do Hospital Central do Alentejo, cujo início da construção ocorrerá no início de 2021 e é objeto de apoio no 
âmbito do atual ciclo de programação da Política de Coesão 2014-2020 (Programa Operacional Regional do 
Alentejo 2020). No que se refere ao Hospital Central do Algarve o processo relativo à sua construção ainda se 
encontra em análise, uma vez que foi interrompido no período de ajustamento económico e financeiro a que 
Portugal esteve sujeito. 
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As novas construções de hospitais de proximidade na periferia de Lisboa permitirão reorganizar a oferta 
hospitalar na área de influência da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do tejo, IP (ARSLVT), 
que é constituída por 4 NUTS III: Oeste, Área Metropolitana de Lisboa (AML), Médio Tejo e Lezíria do Tejo, 
totalizando 52 concelhos com características e dinâmicas diferenciadas, abrangendo cerca de 3,6 milhões de 
habitantes, distribuídos por cerca de 13 mil km2, correspondente a perto de 15% do território de Portugal 
Continental, sendo a sua densidade populacional de 275 habitantes/km2, com maior concentração na Grande 
Lisboa, com 1.478 habitantes/km2. 

Desafios e Objetivos 

Neste sentido, e tendo presente o trabalho já efetuado, as parcerias estabelecidas e o enquadramento de alguns 
dos investimentos elencados no Portugal 2020, esta medida permitirá alavancar um conjunto de investimentos 
numa região altamente pressionada, principalmente nas áreas suburbanas, altamente povoadas e na sua maioria 
mais constrangidas social e economicamente. 

Tendo em conta as oferta de cuidados existente e a população abrangida, pretende-se consolidar a oferta de 
cuidados de saúde hospitalares da Área Metropolitana de Lisboa e da cidade de Lisboa através da criação de 
respostas hospitalares de proximidade, com a construção dos Hospitais de Sintra e Seixal, e através da 
integração e modernização de serviços e da concentração da atividade assistencial de recursos que atualmente 
se encontram dispersos por seis instalações hospitalares muito antigas e obsoletas, com a construção do 
Hospital de Lisboa Oriental. 

Os hospitais de proximidade, de Seixal e Sintra, irão completar a oferta dos cuidados de saúde primários com 
cuidados hospitalares menos diferenciados, com o objetivo de aproximar a prestação de cuidados diferenciados 
à população, desenvolvendo atividade em ambulatório de consultas externas, cirurgias de ambulatório e meios 
complementares de diagnóstico e terapêutica diferenciados, em valências existentes nos Hospitais Centrais da 
Região e garantir um Serviço de Urgência Básica (SUB).  

A reorganização e redimensionamento da oferta hospitalar na região de saúde de Lisboa e Vale do Tejo 
proporcionará um melhor acesso de cuidados de saúde de qualidade a uma parte significativa da população da 
sua área de abrangência, onde as regiões do Alentejo e o Algarve se incluem, contribuindo para a diminuição 
das desigualdades no acesso a cuidados de saúde diferenciados, de qualidade e em proximidade. 

Tendo em conta o estádio de desenvolvimento dos processos de construção dos referidos Hospitais, considera-
se mais adequado completar o mix de financiamento dos mesmos com o apoio do PRR à aquisição dos 
equipamentos. Deste modo, as soluções de financiamento existentes para a construção destes hospitais 
(financiamento via PPP para construção; investimento inscrito no Orçamento Geral do Estado; e investimento 
autárquico) são acrescidas pelos apoios do PRR para a aquisição dos equipamentos, essenciais para a 
operacionalização dos referidos hospitais. 

Referir que no âmbito das Redes de Referenciação Hospitalar os hospitais do Alentejo e do Algarve 
referenciam os seus doentes para os Hospitais Centrais de Lisboa, nomeadamente para o Centro Hospitalar de 
Lisboa Central, futuro Hospital Oriental de Lisboa. As Redes de Referenciação são sistemas integrados, 
coordenados e hierarquizados que promovem a satisfação das necessidades em saúde aos mais variados níveis, 
designadamente: do diagnóstico e terapêutica; da formação; da investigação e colaboração interdisciplinar, 
contribuindo para a garantia de qualidade dos cuidados prestados pelas diferentes especialidades hospitalares. 
Constituem-se como um quadro de organização das instituições de saúde hospitalares (no que se refere à 
disponibilização e coordenação da carteira de serviços, aos modelos organizativos e de integração de 
cuidados), a forma como se devem integrar na rede do SNS, num esforço de articulação e efetiva 
complementaridade, com os diferentes níveis de cuidados, na garantia de uma melhor referenciação. 
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A constituição das Redes de Referenciação é elaborada tendo em atenção as necessidades específicas dos 
utentes, a forma de organização dos serviços, devendo ser entendida como um sistema integrado de prestação 
de cuidados de saúde, pensada e organizada de uma forma coerente e assente em princípios de racionalidade, 
complementaridade, apoio técnico e eficiência. 

A construção e apetrechamento destes hospitais não esgota a política de modernização de instalações e 
equipamentos hospitalares que tem vindo a ser implementada pelo Governo e a que se pretende dar 
continuidade nos próximos anos. 

Não sendo ainda possível listar todos os equipamentos necessários para completar a resposta dos hospitais aqui 
mencionados, importa referir que o investimento aqui proposto tem os seguintes objetivos e valores globais 
estimados, considerando as diferentes tipologias de equipamento: 

1. Adquirir os equipamentos para o Hospital de Lisboa Oriental: O investimento estimado (em 2015) 
para o equipamento do HLO é de € 211,2 milhões, incluindo equipamento geral (45,2 M€), 
equipamento clínico (34,1M€), equipamento médico (96,6M€) e de alta tecnologia (35,3M€). Há 
equipamento do atual CHULC que terá condições e requisitos para ser transferido e instalado no HLO, 
o que terá um efeito de diminuição do valor estimado para as várias tipologias de equipamento. Na 
fase de levantamento exaustivo dos equipamentos necessários e definição das características prevê-se 
a avaliação dos equipamentos em utilização, do seu estado de conservação de modo a serem 
transferidos/instalados no novo edifício. A melhor estimativa que atualmente existe para a conclusão 
da obra do HLO aponta para o final de 2025, pelo que se estima que seja necessário assegurar o 
financiamento mínimo de cerca de 144 M€, correspondente a cerca de 68% do valor total do 
equipamento acima referido (211,2 M€) cuja aquisição e disponibilização é necessário que ocorra até 
6 meses antes de concluída a obra, para instalação na última fase de construção do edifício do Hospital. 

2. Adquirir os equipamentos para o hospital de proximidade de Seixal: o investimento estimado para 
o equipamento do hospital de proximidade de Seixal é de 17,1M€, incluindo: 

a. Equipamento geral que engloba mobiliário homogéneo mais adaptado à função a desenvolver nos 
diferentes espaços e mobiliário de fácil limpeza e de desenho ergonómico. 

b. Equipamento geral hospitalar, da totalidade dos equipamentos que constituem equipamento clínico 
(carros de tratamentos, carros auxiliares, etc.) prestou-se especial atenção a todos os que estão em 
contacto direto com o utente, fundamentalmente a cama na zona de internamento na unidade de 
cuidados de convalescença e as macas para a área de ambulatório e de urgências, procurando 
equipamentos cómodos para o utente e para o pessoal de saúde e de fácil transporte e manutenção 
por parte do pessoal auxiliar: tanto as camas como as macas pressupõem elementos de acionamento 
elétrico com várias posições e dotadas de todos os acessórios de segurança que garantam o conforto 
do utente e do pessoal. 

c. Equipamento médico, sem alta tecnologia e equipamento de alta tecnologia, integrando todos os 
equipamentos necessários para o diagnóstico e para o tratamento dos utentes, sendo que estes 
constituem o núcleo base de qualquer Plano de Equipamento, pela sua quantidade, pela sua 
complexidade e/ou pelo seu custo. Nos casos aplicáveis, foram considerados critérios de 
homogeneização que têm os seguintes objetivos: (i) facilitar a aprendizagem por parte do pessoal 
do Hospital (desde o pessoal de saúde até ao pessoal de manutenção), (ii) conseguir preços mais 
económicos ao aumentar o número de unidades a adquirir, (iii) possibilitar a existência de contratos 
de manutenção (preventivos ou para todos os riscos) que garantam a continuidade assistencial. 
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3. Adquirir os equipamentos para o hospital de proximidade de Sintra: o investimento estimado para 
o equipamento do hospital de proximidade de Sintra é de 17,6M€ e segue o mesmo racional exposto 
para o hospital de Seixal, considerando a similitude entre ambos. 

 

Natureza do investimento:  

O presente investimento destina-se a reforçar o SNS, na sua vertente hospitalar.  O SNS consagra o direito 
fundamental à proteção da saúde, concebido como direito universal, geral e tendencialmente gratuito. 

O SNS integra as funções essenciais do Estado, sendo que nos termos do artigo 64.º da Constituição da 
República Portuguesa: "Artigo 64.º Saúde: 1 - Todos têm direito à proteção da saúde e o dever de a defender 
e promover. 2 - O direito à proteção da saúde é realizado: a) Através de um Serviço Nacional de Saúde (SNS) 
universal e geral e, tendo em conta as condições económicas e sociais dos cidadãos, tendencialmente gratuito;", 
veja-se, no mesmo sentido, a Lei de Bases da Saúde (Lei n.º 95/2019, de 4 de setembro). 

Os hospitais em causa não desenvolvem atividades de natureza económica nem prestam serviços no mercado, 
termos em que não configuram "empresa", nos termos e para os efeitos das regras relativas a auxílios de Estado. 
Entendimento conforme, entre o mais, os Acórdãos do Tribunal Geral da União Europeia, de 4 de março de 
2003, Processo FENIN, T-318/99 e do Tribunal de Justiça da União Europeia, de 11 de julho 2006, Processo 
FENIN, C-205/03. 

Sempre que aplicável, as regras de contratação pública serão integralmente cumpridas na contratação de bens 
e aquisição de serviços junto de entidades terceiras, impedindo qualquer auxílio de Estado a jusante. 
Implementação: 

A concretização deste investimento será coordenada pela ARS LVT, entidade que já é responsável pelos 
processos de construção dos referidos hospitais. 

Público-Alvo: A população residente nas Regiões de Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve.  

Calendário e riscos: 

O principal risco com este investimento prende-se com a concretização das intervenções infraestruturais, que 
condicionam o calendário de execução deste investimento. 

 

 

Investimento RE-C01-i05-RAM: Fortalecimento do Serviço Regional de Saúde da RAM  

Enquadramento 

As intervenções sinalizadas neste investimento visam concretizar o Plano Estratégico do Sistema Regional de 
Saúde da Região Autónoma da Madeira e a Estratégia Regional para a Promoção da Saúde Mental (ERPSaM), 
os quais no seu conjunto consubstanciam uma estratégia global de ação nesta área.  

Foi identificado um conjunto de constrangimentos a vários níveis, nomeadamente demográficos, económicos 
e ambientais, que requerem uma reestruturação do Sistema Regional de Saúde, em particular ao nível i) do 
investimento e ampliação das respostas em cuidados de convalescença, recuperação e reintegração para os 
doentes crónicos e em situação de dependência; ii)  de assegurar intervenções integradas de saúde e apoio 
social que promovam a autonomia e a melhoria da funcionalidade da pessoa dependente, através da sua 
reabilitação, readaptação e reinserção familiar e social; iii) da promoção, intervenção e articulação de todas as 
estruturas de intervenção local nos processos de readaptação e reintegração familiar das pessoas em situação 
de dependência ou de doença crónica. 
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O investimento inclui as seguintes intervenções: 

1. Expansão, desenvolvimento e melhoria da Rede de Cuidados Continuados Integrados; 

2. Reforço das respostas na área da saúde mental e das demências associadas ao envelhecimento. 

O investimento da RAM está alinhado com os objetivos identificados no âmbito do Plano de Recuperação e 
Resiliência 2021-2026, na medida em que contribui para o aumento da resiliência do setor da saúde e do setor 
social na Região, por um lado, alargando o acesso equitativo aos serviços de saúde e sociais e, por outro, 
aumentando a qualidade dos serviços prestados. 

 

Desafios e Objetivos 

De entre as várias dimensões identificadas, uma das mais prementes, é o impacto da modificação da estrutura 
demográfica, dado o envelhecimento da população, que impõe sobre os sistemas de saúde e social uma forte 
pressão. Neste aspeto, é já identificado no Plano Estratégico, a necessidade de reformular a estratégia de 
cuidados continuados, dado que a maioria dos utilizadores das atuais respostas de Rede são pessoas idosas 
com necessidades de cuidados de saúde devido ao seu elevado grau de dependência. É igualmente importante 
estruturar e alargar a resposta de cuidados continuados integrados a outros grupos etários e outras condições 
como a doença mental grave e a demência, situações estas que apresentam grande diversidade de espectro 
clínico e exigem um conjunto variado de respostas específicas. 

No que toca à dimensão dos cuidados pediátricos, emerge outro tipo de procura, pois de acordo com a evidência 
científica disponível a nível internacional, a prevalência das doenças limitantes de vida que exigem uma 
resposta de cuidados continuados integrados, no grupo etário 0-19 anos, é de 32/10 000 crianças/jovens. Esta 
abrangência na população de referência é por si só determinante da necessidade de criação de estruturas e 
equipas vocacionadas para os cuidados continuados integrados pediátricos, sendo que, por estimativa, na RAM 
poderá haver 157 crianças /jovens com necessidades deste tipo de cuidados continuados integrados de modo a 
atenuar o sofrimento e as limitações causadas pela doença de que são portadores. 

Está sinalizado, como opção regional, a reformulação e relançamento da Estratégia Regional de Cuidados 
Continuados Integrados, considerando a escassez de lugares/camas da Rede Regional de Cuidados 
Continuados Integrados da RAM (REDE), pelo que o grande desafio da RAM passa pelo seu fortalecimento, 
dando resposta à atual realidade demográfica, caracterizada pelo envelhecimento, a alteração do padrão de 
doenças e a fragmentação das respostas de saúde. 

Em termos de contexto, destaca-se que além das camas de REDE, inseridas em Unidades do Setor Público a 
funcionarem ao abrigo da linha de produção do contrato-programa  do SESARAM, EPERAM (Unidade Local 
de Saúde), o setor público acolhe atualmente mais cerca de 250 utentes em contexto hospitalar, em camas 
confinadas, excecionalmente, à pratica de uma lotação que se convencionou como camas de longa duração de 
saúde, utentes esses que aguardam referenciação, para as Unidades de longa Duração e Manutenção da REDE, 
que neste momento respondem, a partir do sector social e privado, por 310 camas, 99 delas desde o dia 01 de 
dezembro de 2020, ficando aquém das necessidades avaliadas, tendo em linha de conta o  modelo preditivo 
que relaciona a procura, a morbilidade precoce e envelhecimento que se observa a nível regional. 

Assim, o desenvolvimento e a melhoria da Rede de Cuidados Continuados Integrados (REDE), contempla 
ainda a requalificação de algumas estruturas vocacionadas para acolhimento de pessoas idosas e cuidados de 
longa duração, conversão em Unidades REDE de equipamentos sociais descontinuados na sua primeira função 
como as Escolas e o apetrechamento de outras Unidades, com incremento do número de camas/ lugares REDE 
em várias Tipologias a disponibilizar e a contratualização de acordo de cooperação que visam responder às 
orientações estratégicas e aos desafios elencados.  
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Outro dos grandes desafios são os problemas de Saúde Mental, que são responsáveis por uma alta taxa de 
incapacidade, para a qual contribuem múltiplos fatores individuais, sociais, culturais, económicos, políticos e 
ambientais. Em Portugal, a prevalência das perturbações psiquiátricas é de 22,9% na população adulta, e, nessa 
mesma franja de população, 4% pode sofrer de perturbações psiquiátricas graves. Por estimativa, podemos 
extrapolar um cenário de prevalência para a RAM e assumir que 46 958 (22,9%) pessoas na idade adulta 
podem ter uma qualquer perturbação psiquiátrica e desse total de pessoas afetadas, 1 878 (4%) podem sofrer 
de uma perturbação psiquiátrica grave. 

Do ponto de vista epidemiológico, assinala-se o crescente impacto das problemáticas da saúde mental na 
população da Região Autónoma da Madeira (Inquérito Nacional de Saúde 2014; INE, 2016). Reconhecendo-
se a limitada disponibilidade de dados epidemiológicos e o subdiagnóstico das perturbações psiquiátricas em 
todo o Mundo, ressalva-se que a resposta no domínio da saúde mental tende tradicionalmente para o 
isolamento, associado à limitada integração nos sistemas globais de saúde, e um grande predomínio da 
institucionalização. Contudo, os modelos de intervenção mais atuais na área da saúde mental propõem a 
prevenção e o diagnóstico precoce da doença mental, assim como o acompanhamento e a reintegração na 
comunidade. Neste sentido, vislumbra-se a necessidade de alargamento das respostas no contexto da 
comunidade, reforçando a proximidade na prevenção, no diagnóstico, no acompanhamento e na reintegração 
das pessoas que vivem com doença mental. 

O impacto da COVID-19 na saúde mental também tem sido significativo o que, a par dos constrangimentos 
anteriores já identificados, contribui para a necessidade de aumentar o investimento em serviços de saúde 
mental. 

Nesta linha, e no âmbito das intervenções assinaladas, os desafios que se colocam são os seguintes:  

• Contribuir para a promoção da saúde mental da população da RAM e para a redução do impacto das 
perturbações mentais; 

• Priorizar o acesso a serviços vocacionados para a promoção da saúde mental; 

• Promover a reintegração e recuperação de pessoas com problemas de saúde mental 

• Promover respostas na área do apoio a doenças degenerativas e quadros demenciais decorrentes do 
envelhecimento. 

Da experiência adquirida, observa-se na RAM, que  a maioria dos utentes assistidos nas atuais respostas de 
Rede Regional de Cuidados Continuados Integrados da RAM (REDE) são pessoas idosas com necessidades 
de cuidados de saúde, pela sua elevada dependência no autocuidado, pelo que não se pode restringir a 
assistência a estas pessoas apenas a  respostas isoladas de apoio social, mas naturalmente evoluir para respostas 
integradas de cuidados  de qualidade e sustentáveis, traduzindo uma procura de cuidados continuados 
integrados superior à atual capacidade de resposta. Mesmo as respostas já existentes carecem de uma nova 
fórmula de funcionamento, equipamentos e instalações, além de formação e preparação dos recursos humanos, 
do modelo de governação e mecanismos de coordenação, acompanhamento, monitorização e controlo e, 
também, do sistema de informação de gestão.  

Em paralelo, revela-se igualmente importante escalar as respostas de saúde, através da expansão da REDE aos 
Cuidados Continuados Integrados de Saúde Mental à doença mental grave e à demência, e aos Cuidados 
Continuados Integrados Pediátricos, uma vez que constituem a melhor resposta para as crianças e adolescentes 
portadores de doenças crónicas complexas limitantes da qualidade e/ou esperança de vida, e têm um impacto 
significativo na qualidade de vida da família e na saúde familiar. 

Com a intervenção na “Expansão, desenvolvimento e melhoria da Rede de cuidados continuados integrados” 
prevê-se o reforço da capacidade de resposta da REDE nos cuidados continuados integrados de âmbito geral, 
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através do aumento do número de vagas em cuidados continuados integrados em todas as suas tipologias, num 
esforço conjunto com as organizações do terceiro setor e o setor privado, com especial incidência nas áreas 
territorialmente mais marcadas pelo envelhecimento e com menor capacidade instalada. As principais linhas 
de intervenção são: 

• Alargar e qualificar as respostas de Cuidados Continuados integrados de âmbito Geral nas suas três 
tipologias: convalescença; média duração e reabilitação; e longa duração e manutenção.  

• Expandir as respostas na área dos cuidados continuados integrados às pessoas em situação de doença 
mental grave e às crianças com doenças limitantes da vida que exigem uma resposta de cuidados 
continuados integrados, com respostas-tipo de apoio, acompanhamento e internamento, tecnicamente 
adequados à respetiva situação; 

• Apoiar a requalificação e a melhoria das competências dos profissionais da saúde e dos cuidados de 
longa duração, contribuindo para a sua permanência e retenção no Sistema de Cuidados Integrados e 
assegurando assim uma prestação adequada de serviços; 

• Apoiar as estruturas/unidades da REDE para o funcionamento seguro, em cenário de preparação, 
proteção e resposta face aos riscos relacionados com as crises de Saúde Pública, incluindo aquisição 
de equipamentos de proteção individual, material e equipamentos de descontaminação e desinfeção e 
esterilização. 

• Reforçar a componente de Coordenação Técnica da REDE, primando pela especialização e perícia nas 
várias componentes de gestão e prestação de cuidados continuados integrados.  

• Apoiar a Criação de Equipas de Cuidados Continuados Integradas dedicadas à REDE.  

A necessidade de fazer coexistir apoio à edificação, reabilitação, reorganização e  funcionamento  das Unidades 
da REDE e no modelo de Intervenção da Saúde Mental, no âmbito do PRR 21-26, tem um carácter 
insubstituível na robustez do Sistema Regional de Saúde durante todo o período peri-pandémico e de recobro 
no pós pandemia, porquanto há um desígnio de recuperação  de  um sistema  de saúde insular e  ultraperiférico, 
altamente exigente nas respostas de fim de linha e de autossuficiência face à sua situação geográfica. 

Alcançado o objetivo de desenvolvimento e implementação, após a vigência do PRR 21-26, a este prosseguirá 
de forma organizada e estrutural e será financiada pelo Orçamento da Região Autónoma da Madeira, pelas 
verbas dos Jogos Sociais (verbas provenientes da repartição de resultados líquidos de exploração), em muitos 
casos mediante a celebração de acordos de cooperação ou contratos-programa com as entidades prestadoras 
destes cuidados. Esta intervenção concretiza-se através da: 

• Qualificação e consolidação das infraestruturas REDE; 

• Construção e ampliação das Unidades REDE; 

• Adaptação de equipamentos com vista à conversão à REDE; 

• Organização funcional e reforço da matriz multidisciplinar das Unidades REDE; 

• Apetrechamento das unidades REDE; 

• Promoção das soluções TIC na gestão e na aplicação da telesaúde em CCI; 

• Afetação e formação de Equipas Multidisciplinares de REDE; 

• Aumento a resolutividade das Unidades REDE com meios complementares de diagnóstico, terapêutica 
e reabilitação. 
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Com a intervenção de Reforço das respostas na área da saúde mental e das demências associadas ao 
envelhecimento foram definidas 2 prioridades, designadamente: (1) a criação de Equipas de Saúde Mental 
Comunitária e (2) a criação de Projetos de Acompanhamento de Doentes e Famílias que lidam com problemas 
de saúde mental, doenças crónicas e dependências associadas ao envelhecimento e os grandes objetivos 
identificados são: 

• Requalificar infraestruturas de saúde e os equipamentos/tecnologia associados aos cuidados de saúde 
diferenciados; 

• Requalificar os cuidados de saúde primários, com recursos de apoio ao diagnóstico; 

• Implementar o projeto de hospitalização domiciliária; 

• Incrementar a resposta dos serviços de Hospital de dia; 

• Reforçar as respostas na área da saúde mental e envelhecimento, designadamente com a criação de 
Equipas de Saúde Mental Comunitária; 

• Reforçar as respostas na área da saúde mental e envelhecimento, designadamente com a criação de 
Projetos de Acompanhamento de Doentes e Famílias que lidam com problemas de saúde mental, 
doenças crónicas e dependências associadas ao envelhecimento; 

• Consolidar/ implementar os programas de saúde em curso (Estratégias Regionais). 

Nos casos em que estes investimentos envolvam a construção de infraestruturas de saúde serão assegurados 
elevados padrões de eficiência energética, que resultarão em necessidades de energia primária pelo menos 
inferiores em 20% ao padrão definido no Decreto-Lei n.º 101-D/2020, de 7 de dezembro, que estabelece os 
requisitos aplicáveis à conceção e renovação de edifícios, com o objetivo de assegurar e promover a melhoria 
do respetivo desempenho energético através do estabelecimento de requisitos aplicáveis à sua modernização e 
renovação, mediante a transposição da Diretiva (UE) 2018/844 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 
de maio de 2018, (Diretiva EPBD) relativa ao desempenho energético dos edifícios. Este requisito relativo ao 
desempenho energético dos edifícios estará plasmado nos processos de contratação pública associados à 
execução destes investimentos, sendo nomeadamente inscrito no caderno de encargos. 

As Intervenções aqui elencadas encontram-se em linha com toda a Estratégia Regional de Saúde, e alinhadas 
com os respetivos instrumentos estratégicos regionais: 

• Plano Regional de Saúde, atualmente em desenvolvimento, prevendo-se a sua adoção até ao final do 
1.º semestre de 2021; 

• Estratégia Regional de Cuidados Continuados Integrados, em aprovação pelos setores da saúde e 
social; 

• Estratégia Regional para a Promoção da Saúde Mental, já aprovada pelo setor e apresentada em julho 
de 2020. 

 

Os investimentos da RAM trazem ao Sistema Regional de Saúde maior eficiência, que se traduz na relação 
custo-benefício, com redução de custos e tradução orçamental e também, por exemplo ao nível dos cuidados 
continuados, com otimização da capacidade instalada de camas hospitalares, oferecendo às pessoas em 
situação de dependência, cuidados personalizados e ajustados ao seu perfil funcional. 

Por outro lado, o modelo de gestão da REDE, horizontaliza um conjunto de funções, designadamente previsão, 
acompanhamento e controlo da execução financeira; articulação entre entidades e parceiros; monitorização e 
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controle a atividade prestada de forma a garantir a qualidade dos cuidados; e divulgação da informação à 
população; garantia da equidade e adequação no acesso às Unidades da REDE.  

Introduz ainda indicadores de desempenho e qualidade assistencial cuja operacionalização previne 
complicações e promove a readaptação funcional e bem-estar dos utentes, com a medição de resultados a 
assentar nos ganhos efetivos de funcionalidade dos utentes e prevenção de complicações onerosas para o 
Sistema Regional de Saúde. 

Os investimentos desta componente são diretamente complementares com os investimentos apresentados pela 
RAM na componente C03 (investimento RE-C03-i03-RAM: Fortalecimento das Respostas Sociais na 
RAM), e outros investimentos na área da saúde que fortalecem o SRS noutras dimensões, apoiados através do 
Programa operacional Regional, Madeira 14-20, como por exemplo, o Centro de Apoio à Deficiência Motora, 
Aquisição e instalação de equipamento para o Centro do Rastreio do Cancro da Mama, o Centro de Saúde da 
Calheta - Remodelação/Ampliação, a Unidade de Alzheimer da Ribeira Brava. 

Efetivamente existe uma forte complementaridade entre esta componente e a componente 3 - investimento 
RE-C03-i03-RAM: Fortalecimento das Respostas Sociais na RAM -, uma vez que a sua execução permite 
colmatar um conjunto de necessidades no âmbito de saúde e das respostas sociais, na doença e no 
envelhecimento. No entanto, as intervenções têm públicos alvo distintos e funções distintas, não existindo 
sobreposição de apoios ou financiamento.  

Os investimentos da C01 – Serviço Nacional de Saúde são direcionados para reformular a estratégia de 
cuidados continuados de âmbito geral e pediátricos nas suas 3 tipologias: média duração, longa duração e 
manutenção, através de respostas em cuidados de convalescença, recuperação e reintegração para os doentes 
crónicos e em situação de dependência, intervenções integradas de saúde e apoio social que promovam a 
autonomia e a melhoria da funcionalidade da pessoa dependente, através da sua reabilitação, readaptação e 
reinserção familiar e social e promoção, intervenção e articulação de todas as estruturas de intervenção local 
nos processos de readaptação e reintegração familiar das pessoas em situação de dependência ou de doença 
crónica. 

Inclui ainda a intervenção de reforço das respostas na área da saúde mental e das demências associadas ao 
envelhecimento, situação agravada pela pandemia atual. 

Já no que se refere à componente C03 – Respostas Sociais, as intervenções são de natureza distinta, respondem 
a desafios diferentes e público alvos distintos, e visa reformular a estratégia de cuidados de apoio social e as 
respostas sociais de apoio à população mais idosa, com o objetivo de proporcionar melhor qualidade de vida e 
mais conforto para as pessoas em dependência social e sem resposta da rede familiar. No fundo, estas respostas 
consubstanciam, o investimento Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas com os seguintes objetivos: - 
proporcionar serviços permanentes e adequados à problemática biopsicossocial das pessoas idosas; - contribuir 
para a estimulação de um processo de envelhecimento ativo; - criar condições que permitam preservar e 
incentivar a relação intrafamiliar; - Potenciar a integração social. 

Em conclusão as estruturas residenciais previstas na componente 3, destinam-se à habitação de pessoas com 
65 ou mais anos que, por razões familiares, dependência, isolamento, solidão ou insegurança, não podem 
permanecer na sua residência, não correspondendo ao que se pretende implementar na componente 1, que se 
dirige aos cuidados continuados, para pessoas que precisam de cuidados de convalescença, de recuperação ou 
de cuidados especiais em situação de doença crónica. 

A componente 3 prevê ainda o investimento de estruturas de apoio à Pessoa em Situação de Sem-abrigo, que 
não estão relacionadas com as intervenções da componente 1. 

Natureza do Investimento: 
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O investimento em causa será desenvolvido na Região Autónoma da Madeira (RAM), região ultraperiférica 
da União Europeia ao abrigo do artigo 349.º do TFUE, e destinam-se à expansão, desenvolvimento e melhoria 
da Rede de Cuidados Continuados Integrados, dirigidos à população local no quadro do Serviço Regional de 
Saúde da RAM, financiado pelo Orçamento de Estado da RAM (artigos 3.º e 6.º do Decreto Legislativo 
Regional n.º 13/2019/M), sendo que o Serviço Regional de saúde tem uma finalidade exclusivamente social, 
não tem fins lucrativos e as vantagens obtidas pelos utentes na prestação de cuidados de saúde são 
independentes de qualquer contribuição paga, baseando-se no princípio da universalidade do acesso, 
tendencialmente gratuito. 

Cumulativamente estando em causa Região Ultraperiférica e dirigindo-se os serviços à população local, 
prestados em língua portuguesa, os investimentos em causa são inaptos a afetar a concorrência e as trocas 
comerciais entre Estados-membros na aceção do artigo 107.º do TFUE. 

Quanto ao impacto puramente local das atividades a desenvolver, veja-se, entre o mais, a Decisão da Comissão 
Europeia no processo de Auxílio Estatal SA.34576 (2012/N) – Portugal Unidade de cuidados continuados de 
média e longa duração Jean Piaget/Nordeste, em que a Comissão também considerou que não estava em causa 
um auxílio de Estado (a medida de financiamento público não preenchia o critério da afetação das trocas 
comerciais entre Estados-Membros, previsto no artigo 107.º, n.º 1, do TFUE), dado que a infraestrutura em 
causa, estava limitada a uma ocupação máxima de 50 pessoas e materialmente afeta aos residentes de região 
específica do território de Portugal. 

Para efeitos de aplicação do artigo 107.º, n.º 1, do TFUE, não se pode, assim, considerar, que estamos perante 
uma "empresa", dado que de facto o escopo do Serviço Regional de Saúde da RAM não é o exercício de uma 
atividade económica, mas, outrossim, a prestação de cuidados de saúde a todos os utentes na RAM de forma 
tendencialmente gratuita com base no princípio da universalidade no acesso.  

Sempre que aplicável, as regras de contratação pública serão integralmente cumpridas na contratação de 
fornecimento de bens e prestação de serviços junto de entidades terceiras, impedindo qualquer auxílio de 
Estado a jusante.  

Implementação: 

A concretização da Expansão, desenvolvimento e melhoria da Rede de Cuidados Continuados Integrados, 
ficará a cargo da coordenação Técnica da Rede, criada pela Resolução n. º1097/2020, publicada no JORAM, 
I Série, Número 229 de 04/12/2020, que funciona na dependência da Vice-presidência do Governo Regional 
da Madeira, em articulação com a Secretaria Regional da Saúde e Proteção Civil da Madeira e com a Secretaria 
Regional da Inclusão Social e Cidadania.  

As entidades que vão beneficiar das intervenções serão de natureza pública, privada e social, designadamente: 

• Entidades Públicas Prestadoras de Cuidados de Saúde; 

• Entidades Privadas Prestadoras de Cuidados de Saúde, com licenciamento para funcionar como EPS, 
emitida pelas entidades competentes regionais; 

• Instituições Particulares de Solidariedade Social; 

• Estabelecimentos de apoio social geridos por entidades privadas, com autorização de funcionamento 
ao abrigo do Decreto-Lei n.º 64/2007 de 14 de março; 

• Unidades da Rede de Cuidados Integrados da Região Autónoma da Madeira, com autorização de 
funcionamento emitida ao abrigo de acordos de cooperação/contratos-programa já celebrados. 

Público-alvo: 



 

50 

 

Este investimento dirige-se aos seguintes grupos-alvo: 

• Pessoas em situação de doença com perda de autonomia transitória ou potencialmente recuperável; 

• Pessoas em situação de doença com processos crónicos que apresentam diferentes níveis de 
dependência e graus de complexidade que não podem ser prestados no domicílio;  

• Pessoas em situação de doença e de dependência que reúnam condições no domicílio para lhe serem 
prestados cuidados continuados nesse espaço domiciliário; 

• Pessoas em situação de doença limitante da vida, no grupo etário 0-19 anos, que exigem uma resposta 
de cuidados continuados integrados, de suporte, de promoção de autonomia e de apoio social; 

• Pessoas com perturbação mental grave que necessitem de programas de cuidados continuados 
integrados, nas diferentes tipologias de intervenção designadamente. em residências de apoio máximo, 
residências de treino de autonomia e reabilitação psicossocial e equipas de cuidados integrados no 
domicílio; 

• e em última linha, os utentes do Sistema Regional de Saúde. 

 

Estamos perante um investimento público, sendo que as intervenções sinalizadas são função do Estado, de 
acordo com Lei de Bases da Saúde (Lei n.º 95/2019, de 4 de setembro), no seu n.º 2 da Base 1, fica claro que 
o Direito à Proteção da Saúde consagra-se como uma responsabilidade conjunta das pessoas, da sociedade e 
do Estado e compreende o acesso, ao longo da vida, à promoção, prevenção, tratamento e reabilitação da saúde, 
a cuidados continuados e a cuidados paliativos. Ainda e no que respeita à saúde mental, o direito e 
responsabilidade do Estado encontra-se consagrado na base 13. 

Deste modo tendo por referência o conceito de auxílio de Estado, definido pelo artigo 107.º do TFUE, e o 
princípio de livre adesão, em igualdade de circunstâncias, dos beneficiários aderentes ou candidatos à REDE, 
incluindo de outras regiões, não nos parece incorrer numa situação de auxílio do estado e, portanto, estão 
minimizados os riscos sobre as relações económicas no mercado europeu. 

 

Calendário e riscos: 

A implantação deste conjunto alargado de intervenções decorrerá entre 2021 e 2025 e os principais riscos 
identificados associados à implementação dos mesmos, mesmo que de baixo risco, são: 

• Complexidade e densidade do quadro legal e organizacional; 
• Constrangimentos relacionados com a escassez de entidades aderentes;  
• Constrangimentos relacionados com a escassez de profissionais da área da saúde e social. 

 

 

Investimento RE-C01-i06: Transição Digital da Saúde 

Desafios e Objetivos 

Este investimento pretende responder aos atuais desafios que têm vindo a dificultar a transição digital do 
sistema de saúde decorrente da: (a) obsolescência e ao fosso digital dos atuais SI; (b) necessidade de 
atualização dos princípios de segurança dos sistemas e dos seus utilizadores, sejam os profissionais do SNS ou 
os seus utentes; (c) obsolescência das infraestruturas, equipamentos e sistemas disponibilizados às Instituições 
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e aos profissionais são melhorados e modernizados; (d) nível ainda reduzido de digitalização dos registos de 
saúde, limitando quer a interoperabilidade no espaço nacional e europeu, quer a mobilidade de Profissionais e 
cidadãos; e (f) ineficiência relacionada com a repetição desnecessária de meios complementares de diagnóstico 
e terapêutica, decorrentes da atual falta de integração e reconciliação semântica que se faz sentir no Sistema 
de Saúde. 

Este investimento pretende dar resposta às atuais e futuras fragilidades do Sistema de Saúde português, através 
do reforço dos atuais níveis de evolução e uniformização dos sistemas de informação do Serviço Nacional de 
Saúde. Para tal, urge a evolução dos atuais sistemas de informação em uso, por novas soluções que apresentem 
melhorias na experiência de utilização, que se pretende mais simples, uniforme e intuitiva. 

A transição digital no Sistema de Saúde preconizada para Portugal prossegue sobre 4 pilares principais:  

1. a rede de dados, numa ótica de melhoria da qualidade de serviço e resiliência dos sistemas 
informáticos disponíveis no SNS, garantindo maior segurança e rastreabilidade sobre os dados da 
Saúde e a evolução ao nível tecnológico e de manutenção dos mesmos;  

Até 2022, pretende-se garantir que os serviços e aplicações disponibilizados aos Profissionais de 
Saúde e Cidadãos assumam a sua funcionalidade enquanto suporte crítico de todo o SNS, através de:  

i. Substituição do parque informático ao serviço dos profissionais do SNS, por equipamentos 
e dispositivos atuais e que garantam a flexibilidade e mobilidade na prestação da sua 
atividade; 

ii. Desenvolvimento de dois polos de infraestrutura central, cada um deles com redundância 
em tempo real, bem como um reforço complementar e articulado das condições locais de 
redes e dados, assim assegurando uma garantia de serviço ao nível de desempenho, 
uniformidade e resiliência; 

iii. Reforço ao nível da segurança de informação e cibersegurança, resultante da 
possibilidade de concentração de infraestruturas de redes e dados; 

iv. Desenvolvimento de um Data Lake (repositório massivo de dados nativos) universal e 
transversal ao SNS, como forma de assegurar o futuro das necessidades de inteligência de 
dados e sistemas inteligentes de suporte à decisão para qualquer âmbito de informação e 
conhecimento; 

 Implementação e dinamização da Cloud Privada do SNS, permitindo a disponibilização 
mais ágil e sobre as mais recentes tecnologias de serviços escaláveis, redundantes e flexíveis 
às entidades do SNS, através dos polos de infraestrutura central, agregando a estas 
infraestruturas serviços diferenciadores de cloud pública, obtendo as sinergias de uma 
abordagem híbrida.  

Neste contexto de Investimento, será priorizado o reforço da utilização e reutilização de dados sobre 
saúde para a prestação de cuidados de saúde e para a investigação e inovação, promoção da adoção 
de ferramentas e serviços digitais, bem como a transformação digital do Sistema de Saúde Português, 
contribuindo, numa lógica europeia (Programa UE para a Saúde 2021-2027), nomeadamente através 
do apoio à criação de um espaço europeu de dados sobre saúde. 

Destaca-se ainda a relevância do investimento em sistemas de informação numa lógica de promoção 
e disponibilização de dados válidos, fiáveis e comparáveis de elevada qualidade para a tomada de 
decisões e acompanhamento com base em dados concretos, assim como na promoção da utilização 
de avaliações do impacto na saúde. 

Será igualmente reforçado o princípio de sistemas de informação de saúde interoperáveis, de forma 
a acelerar a implementação, gestão e manutenção de infraestruturas de serviços digitais seguras e 
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interoperáveis com estádios de maturidade e a processos de garantia da qualidade dos dados para o 
intercâmbio, a utilização e a reutilização de dados, e o acesso a estes. 

 

2. o cidadão, numa ótica de simplificação, uniformização e digitalização dos canais de comunicação 
entre o Cidadão e as Unidades de saúde; 

Até 2022, será reforçada a equidade de acesso à informação através dos serviços digitais, através do 
desenvolvimento de uma porta de entrada única, através de:  

i. Plataforma omnicanal centrada no Cidadão, para assegurar a simplicidade e a equidade 
no acesso ao SNS. Esta plataforma garantirá a melhor experiência do cidadão, 
independentemente da entrada se processar pelo canal telefónico (SNS24), digital (pelo Portal 
Único e App Única), ou pelos canais presenciais de proximidade; 

ii. Comportamento preditivo e inteligente nos sistemas de informação para o Cidadão, que, 
proativamente, antecipem as suas necessidades, reduzindo o número de contactos 
desnecessários; 

iii. Reforço da portabilidade e do controlo de acessos aos dados de saúde por parte do Cidadão; 

iv. Disponibilização de sistemas e os equipamentos necessários à recolha, tendencionalmente 
automatizada, da informação necessária à atuação dos profissionais de saúde, designadamente 
recorrendo a serviços de proximidade e parcerias na comunidade, como as farmácias, espaços 
do cidadão e juntas de freguesia. 

v. Ampliação da oferta de ferramentas de telessaúde, permitindo reduzir os contactos 
presenciais ao estritamente necessário, elevando a prestação de cuidados de saúde, facilitando 
o trabalho dos profissionais de saúde e potenciando a eficiência das organizações. Estas ações 
irão ter impactos na redução filas de espera (10%), na redução de deslocações do cidadão 
(10%), na redução do número dias de internamento (5%), na diminuição absentismo (15%), 
entre outros benefícios para o Cidadão e para a eficiência do SNS. 

3. os Profissionais de Saúde, numa ótica de garantia da mobilidade e usabilidade dos Sistemas de 
Informação da Saúde catalisando a modernização dos atuais processos de trabalho; e  

Até 2024 pretende-se disponibilizar um sistema único e integrado aos profissionais do SNS de forma 
a assegurar a disponibilidade, a simplicidade, a mobilidade e a usabilidade dos SI, contribuindo 
para melhorar e inovar os processos de trabalho dos profissionais e, consequentemente, a 
qualidade na prestação dos serviços. Esta ação será conduzida através de: 

i. Sistema transversal, único e integrado dos Cuidados de Saúde Primários, Cuidados de 
Saúde Hospitalares e Cuidados Continuados Integrados, permitindo aos mesmos a 
mobilidade entre instituições e locais; 

ii. Substituição dos sistemas de informação, atualmente disponíveis nos Cuidados de Saúde, 
de forma a garantir a transversalidade, a usabilidade, implementando algoritmos de apoio e 
suporte à decisão clínica, tendencialmente assentes num paradigma de Software as a Service; 

iii. Reforço da portabilidade da informação e da integração entre sistemas de informação 
garantindo a disponibilidade multicanal e o acesso mobile, disponibilizando, de forma 
integrada, uma plataforma de telemonitorização e telerreabilitação; 

iv. Reforço da partilha e agregação de informação sobre o processo clínico do utente, em 
todos e de todos os planos de cuidados de saúde, permitindo uma visão verdadeiramente 
centralizada no utente, agilizando o processo de registo da informação que foi criado nos 
sistemas atuais como uma replicação do registo materializado em papel. 
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v. Desburocratização de processos e atos administrativos que, atualmente, são assegurados 
pelos profissionais clínicos mediante o registo estruturado da informação, que permitirá que 
o sistema se adapte ao profissional e aos seus atos; 

vi. Metodologias de agregação da informação, distribuída e organizada por perfis de acesso, 
mas centralizada nos sistemas de informação core para fazer face às dezenas de sistemas de 
informação atualmente focados na doença específica. 

vii. Módulos que potenciem a partilha de informação e o conhecimento entre os diferentes atores 
do sistema, suportando os vários processos de trabalho administrativo e clínico dos 
profissionais de saúde, tendo em vista a melhoria da eficácia, qualidade e segurança na 
prestação dos cuidados de saúde aos utentes. 

viii. Sistemas de Informação Clínica que garantam a adoção de mecanismos de 
interoperabilidade, técnica e semântica, possibilitando a mobilidade do acesso e registo de 
informação, potenciando o uso das plataformas mobile de registo clínico disponibilizadas aos 
profissionais de saúde. 

4. os Registos Nacionais, numa ótica de uniformização e generalização de dados críticos para a rápida 
e correta identificação das entidades estruturais do sistema de informação, bem como numa ótica de 
realização de atividades de monitorização do correto comportamento do Sistema de Saúde português. 

Até 2023, será reforçado o acesso aos registos nacionais, tornando-o mais seguro, fiável e 
uniformizado, através de: 

i. Cadastros basilares para o adequado funcionamento do Sistema de Informação de 
Saúde, contribuindo para a uniformização e generalização de dados críticos para a rápida e 
correta identificação das entidades estruturais do sistema de informação; 

ii. Reforço da partilha de informação entre sistemas, através do desenvolvimento e 
implementação de registos nacionais que reúnam a informação dos profissionais de saúde e 
entidades prestadoras de serviços (públicas e privadas); 

iii. Sistemas de reconciliação terapêutica;  

iv. Reforço da desmaterialização de todas a áreas do medicamento, dispositivos médicos 
(DM) e dos meios complementares de diagnóstico e terapêutica (MCDT); 

v. Plataforma de interoperabilidade consolidada; 

vi. Serviços de gestão de identidade digital no SNS. 

 

Natureza do investimento:   

O presente investimento encontra-se todo ele associado à digitalização do Serviço Nacional de Saúde (SNS).   

O SNS consagra o direito fundamental à proteção da saúde, concebido como direito universal, geral e 
tendencialmente gratuito. O SNS integra as funções essenciais do Estado, sendo que nos termos do artigo 64.º 
da Constituição da República Portuguesa: "Artigo 64.º Saúde: 1 - Todos têm direito à proteção da saúde e o 
dever de a defender e promover. 2 - O direito à proteção da saúde é realizado: a) Através de um Serviço 
Nacional de Saúde (SNS) universal e geral e, tendo em conta as condições económicas e sociais dos cidadãos, 
tendencialmente gratuito;", veja-se, no mesmo sentido, a Lei de Bases da Saúde (Lei n.º 95/2019, de 4 de 
setembro). 

O SNS não desenvolve atividades de natureza económica nem presta serviços no mercado e não configura uma 
“empresa" para efeitos das regras dos auxílios de Estado. Entendimento conforme, entre o mais, os Acórdãos 
do Tribunal Geral da União Europeia, de 4 de março de 2003, Processo FENIN, T-318/99 e do Tribunal de 
Justiça da União Europeia, de 11 de julho 2006, Processo FENIN, C-205/03. 
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Sempre que aplicável, as regras de contratação pública serão integralmente cumpridas na contratação de 
fornecimento de bens e prestação de serviços junto de entidades terceiras, impedindo qualquer auxílio de 
Estado a jusante. 

Implementação 

O investimento será levado a cabo pelos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E.P.E., que é a entidade 
com incumbências, entre outros, para a prestação de serviços partilhados nos sistemas e tecnologias de 
informação e comunicação. 

População alvo 

Cidadãos e profissionais de saúde 

Calendário e riscos: 

O presente investimento decorrerá no horizonte temporal de 4 anos, iniciando-se em 2021 e perspetivando-se 
a sua conclusão em 2024. 

Os principais riscos são: 

1) incapacidade/indisponibilidade das Instituições para obras de instalação devido a constrangimentos de saúde 
pública (Covid-19, outros…);  

2) continuidade das medidas de proteção de saúde e distanciamento social que limitem a normal execução 
física nas instalações das Instituições de Saúde;  

3) elevada dependência face às equipas locais das Instituições de Saúde para efeitos de renovação das redes;  

4) elevada dependência face a recursos adequados para desenvolver e implementar as ferramentas 
tecnológicas;  

5) elevada dependência face a processos aquisitivos para aquisição de equipamentos, infraestruturas, serviços 
e outros, os quais tendem a ser processos morosos;  

6) dependência face aos níveis de literacia digital dos cidadãos;  

7) dependência em relação aos prestadores de cuidados na implementação dos serviços desenvolvidos;  

8) morosidade e resistência à mudança;  

9) constrangimentos legais e de proteção de dados, que tardem a execução das ações propostas. 

 

Investimento RE-C01-i07-RAM: Digitalização na área da Saúde da RAM 

 

Desafios e Objetivos 

Os desafios que se colocam atualmente na saúde, devido aos efeitos catastróficos que a situação pandémica 
está a promover, traduzem-se em novas necessidades e exigências que exigem uma resposta célere e eficaz na 
área da digitalização da saúde da RAM. 

Adicionalmente, o processo de transformação contínua da Administração Pública, impõe que haja um 
desenvolvimento proativo de soluções e modelos de gestão facilitadores para o cidadão, devendo a eficácia e 
eficiência dos mesmos estar associada à sua utilização responsável, sendo ainda mais relevante no setor da 
saúde, especialmente em contexto regional, onde existe uma relação de grande proximidade entre o Serviço 
Público de Saúde e as entidades no âmbito da medicina privada. 
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Neste seguimento, urge a necessidade de investimento na adaptação e reengenharia da atual arquitetura de 
sistemas no setor da saúde da região, que permitam a digitalização e a desmaterialização de processos, para 
um melhor acesso dos cidadãos à informação e aos serviços de saúde, maior qualidade no serviço prestado e 
por sua vez, uma maior segurança e controlo dos custos em saúde. 

Neste contexto, torna-se também evidente a necessidade de investimento no reforço de infraestruturas, no 
desenvolvimento de ferramentas e soluções digitais (novas ou upgrades) e na aposta nos recursos humanos da 
organização através da sua formação com vista à aquisição de novas competências.  

Pretende-se dotar o Serviço Regional de Saúde, de maior segurança e melhores resultados, capaz de otimizar 
a assistência à saúde da população através de soluções eficazes e de proximidade que facilitem o acesso à 
informação e aos serviços, promovam a literacia digital e permitam aferir o grau de satisfação, bem como, 
capacitar e estimular a participação ativa do cidadão e das organizações que o representam, através de canais 
e parcerias estratégicas. A promoção de uma cultura de cidadania em saúde, ativa e responsável, irá 
impulsionar o desenvolvimento de parcerias/relações de proximidade entre o cidadão e os profissionais de 
saúde.   

O SESARAM, EPERAM, é integrante numa estrutura que assegura a oferta pública de saúde na RAM, que 
presta de cuidados de saúde à população da RAM e visitantes, funcionando como dispositivo integrado e 
articulador, na base de complementaridade, dos 3 hospitais públicos existentes e de 47 centros de saúde. 

Na complexidade e abrangência da sua gestão diária, o contexto de uma crise pandémica sem precedentes e a 
nova revolução tecnológica (indústria 4.0 e introdução da tecnologia 5G) – que se vem traduzindo na alteração 
radical de hábitos, comportamentos, relacionamentos e formas de trabalhar, da humanidade em geral – vieram 
promover a aceleração da transformação digital, com vista à promoção de condições mais favoráveis ao 
desenvolvimento das suas atividades, a uma maior eficiência, desempenho e sustentabilidade e a um serviço 
público mais ágil e próximo ao utente. Exemplos disso têm sido a telesaúde, o teletrabalho, a digitalização, o 
portal do utente, entre outros. 

O IASAUDE – Instituto de Administração da Saúde IP-RAM, tem por missão assegurar a gestão dos recursos 
financeiros, humanos, formação profissional, das instalações e equipamentos e dos sistemas e tecnologias de 
informação do SRS. 

Neste contexto, o IASAÚDE, IP-RAM, pretende também promover, através do seu Plano Estratégico de 
Eficiência e Controlo Orçamental (PEECOS), o desenvolvimento de modelos colaborativos de cuidados de 
saúde “em rede” que assegurem a correta referenciação e acompanhamento do doente desde a primeira infância 
até à 3.ª idade e o acesso necessário e em tempo útil às prestações de saúde, garantindo uma verdadeira 
complementaridade entre os serviços público e privado, com primazia pelos princípios da transparência, 
inclusão e inovação. 

Este Plano Estratégico, irá permitir: 

• Internamente, investir na modernização e simplificação dos serviços, criando uma simbiose entre a 
gestão, racionalização, a tecnologia e os recursos humanos, por forma a potenciar a eficácia e 
eficiência, aliada à simplificação de processos; 

• Otimizar a gestão dos recursos afetos à saúde, criando respostas integradas de acesso aos cuidados 
numa visão holística de colaboração e interconetividade entre o Serviço Público de Saúde, a medicina 
privada e o utente do SRS-Madeira, garantindo um melhor acesso à saúde, com qualidade e evitando 
desperdícios. 

A Direção Regional de Saúde, criada na sequência da reorganização interna do IASAÚDE, IP-RAM no sentido 
da separação das funções reguladora e financiadora da saúde, tendo um papel fundamental na resposta à 
Emergência de Saúde Pública em contexto de pandemia e na transição para o novo Plano Regional de Saúde, 
terá de reorganizar e otimizar serviços para o funcionamento em contexto de pandemia; de reforçar e capacitar 
os recursos humanos; e de investir em serviços especializados complementares de formação, gestão estratégica 
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e consultadoria. Neste campo, salienta-se ainda a necessidade de aquisição de outros bens e serviços 
necessários à implementação de medidas de prevenção e contenção da pandemia nas infraestruturas da DRS e 
outros locais da sua atividade, e a aquisição de equipamentos de informáticos e de comunicação, inerentes ao 
trabalho especializado no contexto das ações de resposta à pandemia.  

Pela exigência e dimensão do trabalho a desenvolver no domínio da vigilância epidemiológica e investigação, 
será igualmente pertinente a aquisição de serviços especializados de engenharia, computação e comunicações, 
para inovação, aperfeiçoamento e manutenção dos sistemas de informação e de gestão de dados e o 
desenvolvimento de campanhas de comunicação e educação em saúde, assim como, a aquisição de serviços 
especiais de transporte e acondicionamento de pessoas/amostras/materiais inerentes a estas atividades. 

O investimento proposto pretende incrementar a qualidade, abrangência, controlo e resiliência na prestação de 
serviços públicos pelo SESARAM, com foco na redução da carga administrativa através da uniformização e 
desmaterialização de processos, e capacitação de recursos, promovendo serviços públicos digitais, simples, 
inclusivos, facilmente acessíveis e seguros para profissionais e utentes. 

Pelo IASAUDE-IP-RAM, pretende-se com o investimento: repensar o financiamento em Saúde; revisão dos 
instrumentos de financiamento em saúde; garantir uma monotorização da despesa pública; melhorar a rapidez 
no acesso à realização dos exames e à obtenção de resultados; aumentar a segurança na proteção de informação 
clínica; controlar e monitorizar a prescrição e a prestação dos MCDT´s; combater a fraude; melhorar a 
qualidade da despesa pública em saúde, identificando e disseminando as boas práticas de gestão de recursos, 
com o objetivo de gerar poupança e melhorias dos serviços públicos de saúde; facilitar o acesso e a partilha de 
informações que darão suporte à gestão e tomada de decisão. 

O investimento concretiza-se através das seguintes componentes: 

Projeto 1 - Digitalização na área da Saúde 

P1.1 - Criar/implementar tecnologias digitais de apoio à monitorização de doentes 

I 

Desmaterialização de diversos processos em algumas 
áreas do SESARAM tais como Obstetrícia, Circuito de 
Prescrição interna para dispensa na Farmácia Hospitalar 
(administração em Hospital de Dia), Medicina Física e de 
Reabilitação, Serviço Social, Gestão de Visitas, Nutrição, 
Cirurgia Cardio-Torácica, Gestão documental, 
Aprovisionamento, Gestão de Ativos, entre outros  

Garantir uma maior segurança e controlo nos processos, 
registos eletrónicos, redução de custos com papel e 
tempo, menos erros, entre outros. 

 II  Desenvolvimento de solução com vista ao registo da 
Consulta Multidisciplinar de Decisão Terapêutica 

Uniformização de procedimentos das consultas 
multidisciplinares e de decisão terapêutica (CMDT) no 
Hospital Dr. Nélio Mendonça (HNM), seguindo um 
formato idêntico com base informática, mas com 
identidade própria segundo cada área de patologia: 
digestivos, mama, urologia, ginecologia, pulmão, ORL, 
SNC e pele. 

 III  Desenvolvimento de plataforma de apoio ao registo dos 
resultados da I&D na área da Cardiologia 

Promover a segurança, minimizar os erros na introdução 
e manipulação dos dados, segregar o acesso aos dados 

 IV  Desenvolvimento do sistema de referenciação existente 
nos Cuidados de Saúde Primários 

Generalizar a possibilidade de referenciação dos 
Cuidados Primários para os restantes serviços: 
- possibilidade para referenciar para diversas 
especialidades e grupos profissionais; 
- possibilidade de referenciar para uma consulta 
especifica 
- configuração dos níveis de acesso a referenciar (definir 
quem pode referenciar e para quem) 
- exemplos de pedidos: 
-> Referenciação do HD de Pediatria Oncológica para 
Saúde Oral Bom Jesus; -> Referenciação pelos 
Enfermeiros da equipa de Atendimento ao Jovem do 
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Bom Jesus para os Psicólogos da Equipa de Atendimento 
ao Jovem; -> Referenciação Médico Família; -> 
Referenciação Nutricionista; -> Referenciação Serviço 
Social 

 V  Prescrição e controlo eletrónico de medicação em 
hemato-oncologia 

Adaptar o atual (manual) sistema de prescrição interna de 
medicação para doentes oncológicos de forma a garantir 
um sistema eficaz e seguro com maior qualidade 
assistencial em todo o circuito. Reduzir o risco de erro na 
prescrição para o profissional de saúde e aumento do 
controlo, uniformização nos procedimentos e 
cumprimento das diretrizes da OMS e da DGS. 
Implementação dos respetivos módulos de enfermagem 
(planeamento, produção e administração).  

 VI  Desenvolvimento do Portal da Nutrição 

Disponibilizar de forma mais eficiente o registo, 
consulta, obtenção de dados, integração com o Serviço 
de Alimentação relativamente ao estado nutricional dos 
utentes. 

VII Aquisição de um sistema de pulseira eletrónica para 
doentes. 

Verificar e localizar pessoas e bens em tempo real, 
determinando a sua posição e histórico de movimento, e 
evitando a saída de doentes sem autorização e a maior 
segurança destes. 
Este sistema pode ser utilizado em diferentes serviços 
hospitalares, nomeadamente: neonatologia, psiquiatria, 
necrologia, pacientes em risco, urgência, internamento 
(prevenção de quedas), entre outros. 

 
VIII  

Renovação do Data Center e reforço da rede de suporte 
às plataformas digitais do SESARAM 

Expansão do Data Center e segurança dos dados e 
sistemas do SESARAM 

 IX  

Aquisição de equipamentos para acesso às aplicações 
informáticas (tablets, pc's, portáteis, smartphones, routers 
4G), principalmente para telesaúde, visitas domiciliárias, 
vacinação e atividades em ambientes externos ao 
SESARAM 

Monitorizar e garantir uma maior proximidade ao utente, 
promover uma redução do risco de erros, maior 
eficiência e rápido acesso aos dados dos utentes. 

 

P1.2 - Intensificar a telesaúde, com definição da rede de suporte 

X  Reforço de antenas e controladoras wifi Expansão da rede wifi nos hospitais e centros de saúde 

 XI  
Reforço de infraestrutura (2 Switches de SAN - 2 
Brocade G620 FC; 1 Core Switches CISVO - MCC; 50 
Switches 9200L 48ports 4x10GB) 

Garantir uma maior velocidade no acesso aos dados 

 

P1.3 - Reforçar as tecnologias de comunicação e informação e inteligência artificial para a vigilância 
epidemiológica. 

XII  
Adequação dos Sistemas de Informação e de 
comunicação às necessidades impostas pela 
pandemia. 

- Aquisição de serviços especializados de comunicação, 
engenharia, e computação, para desenvolvimento, 
manutenção e otimização dos sistemas de informação de 
vigilância epidemiológica e das plataformas de gestão de 
dados no âmbito da saúde pública. 
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- Aquisição de equipamentos informáticos e de 
comunicação para modernizar e dotar a estrutura de 
condições para trabalho, de capacidade de comunicação à 
distância e de recursos de divulgação 
- Aquisição de materiais e serviços de comunicação 
especializados no contexto de campanhas de comunicação 
e educação associadas à prevenção e contenção COVID-
19. 

 
XIII  

Capacitação dos Recursos Humanos e reforço de 
serviços especializados no domínio da Qualidade, 
Saúde e Investigação. 

-Aquisição de serviços especializados complementares de 
desenvolvimento tecnológico e gestão na área da qualidade, 
auditoria, gestão estratégica e consultadoria, em áreas 
específicas da Saúde e Investigação, como suporte às 
atividades de vigilância epidemiológica e à adequação do 
novo Plano Regional da Saúde à situação atual; 

-Aquisição de serviços especializados complementares na 
área da qualidade, auditoria e consultadoria, no domínio da 
certificação dos serviços envolvidos na vigilância 
epidemiológica;  

- Aquisição de serviços especializados para o 
desenvolvimento de projetos de investigação e 
criação/otimização de sistemas de vigilância 
epidemiológica e monitorização de doenças e determinantes 
da saúde, afetadas pela pandemia de COVID-19. 

 

P1.4 - Incrementar a digitalização da saúde e a interoperabilidade de sistema de informação 

XIV  
Implementação de um sistema de integração dos 
rastreios realizados no SESARAM com o sistema 
hospitalar. 

Garantir uma maior velocidade no acesso aos dados e 
centralização da informação de cada utente. 

XV  Integração de pedidos de medicamentos com 
avaliação obrigatória pela CFT no sistema hospitalar. 

Melhoria da monitorização da aquisição, autorização, 
administração e resultados com a utilização de 
medicamentos. 

XVI Upgrade do sistema Pyxis - dispensador de 
medicamentos. 

Garantir uma maior segurança, um maior controlo de 
stocks, e a imputação da medicação ao doente. 

 XVII  Aquisição/ subscrição do MVS - Medicines 
Verification System.  

Garantir um mecanismo de segurança para dar resposta à 
legislação europeia. 

 
XVIII  

Implementar um sistema de prescrição e prestação 
eletrónica de MCDT (Exames Sem Papel) 

-   Implementar e desmaterializar a prescrição/prestação 
eletrónica de MCDT, com maior segurança, de modo a 
melhorar a partilha de informação entre os profissionais 
de saúde 
-   Contribuir, para a sustentabilidade do Serviço Regional 
de Saúde, evitando, a realização de MCDT, em duplicado 
ou não totalmente eficazes face ao historial clínico 
-   Promover a articulação com entidades do setor privado 
e retirando o utente como principal responsável pela 
transmissão de informação entre unidades do Serviço 
Regional de Saúde e os prestadores privados 
-   Melhorar a rapidez no acesso à realização dos exames e 
à obtenção dos seus resultados 
-   Aumentar a segurança na proteção de informação 
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clínica 
-   Controlar os tempos de espera  na execução da 
prestação dos MCDT, no setor público e privado 
-   Controlar e monitorizar a prescrição e a prestação dos 
MCDT 
-   Melhorar a qualidade na prestação dos cuidados de 
saúde 
-   Eliminar o papel e reduzir custos operacionais 
-   Combater a fraude 

 XIX  Criar um sistema de Conferência eletrónica dos 
cuidados de saúde da Região 

-   Centralizar a nível regional, a conferência de faturas 
para pagamento pelo Serviço Regional de Saúde 
-   Agilizar todo o processo de controlo sobre as 
prescrições de MCDT, assim como da gestão da 
liquidação das comparticipações junto dos respetivos 
intervenientes, melhorando e otimizando a gestão de 
recursos 
-   Promover a desmaterialização do processo de 
prescrição e de conferência de faturas e a adoção da 
fatura/prestação eletrónica 
-   Produzir uma conferência atempada, com uma redução 
significativa dos erros de prescrição 
-   Reduzir gastos com MCDT e restantes áreas de 
prescrição 
-   Reduzir custos de operação inerentes ao processo de 
conferência das faturas do Serviço Regional de Saúde 
-   Agilizar e uniformizar os procedimentos de conferência 

XX 
Expandir/reforçar a capacidade do Data Center do 
IASAÚDE e reforçar a rede de comunicações de 
suporte às plataformas digitais.  

-   Expandir/Reforçar a capacidade do Data Center e da 
rede de comunicação de suporte às plataformas do 
IASAÚDE, de modo a dar resposta a todo o 
armazenamento previsto na implementação dos projetos; 
do IASAÚDE, e fluxos de comunicação de dados. 
-   Melhoramento do espaço físico, climatização e energia 
de emergência nas instalações do Data Center do 
IASAÚDE. 

XXI Reforçar a rede sem fios (wi-fi) no IASAÚDE e de 
equipamentos móveis (portáteis, tablet's). 

-  Expandir a rede wi-fi e possibilitar uma célere utilização 
de equipamentos móveis no IASAÚDE. 

 

P2 - Melhorar o acesso do cidadão à informação e aos serviços de Saúde, através de meios digitais 

XVII Subscrição da plataforma Microsoft Power BI 
Premium 

Garantir a transparência e possibilidade de comparação 
com a publicação de indicadores dos serviços clínicos, 
de forma dinâmica e em tempo real. 

 XXIII  Desenvolvimento de indicadores de apoio à decisão 
para os diversos níveis da organização 

Produção dos indicadores adequados aos dirigentes dos 
Serviços do SESARAM para monitorizar a atividade e 
apoiar a tomada de decisão em tempo útil 
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 XXIV  Disponibilização de serviços de forma interativa em 
quiosques 

Facilitar o acesso e a comunicação, a informação 
disponibilizada 

 XXV  

Integração tecnológica entidades externas - públicas e 
privadas - (ex: lares, clínicas, IPSS, e outros 
prestadores) para disponibilização de funcionalidades 
diversas 

Promover a partilha de boas práticas entre entidades, 
garantir uma maior celeridade nos processos, assegurar 
o registo adequado da informação na partilha. 

 XXVI  
Reforço da MediCall do SESARAM: Divulgação de 
conteúdos / TV / Sistema de chamada de Utentes 
(generalização para outros serviços/áreas) 

Expandir o sistema a mais localizações no SESARAM. 
Implementar a configuração que dê suporte a um 
sistema de divulgação de conteúdos (integração com 
sinal de TV + baner com divulgação de 
conteúdos+sistema de chamada de utentes). Promover 
os conteúdos e divulgação de informação diferenciada 
ao utente por áreas. 

 
XXVII  

Criar um novo site para o IASAÚDE, que contemple 
uma área de acesso para o utente 

-   Centralizar toda a informação relevante das áreas 
estratégicas do IASAÚDE, de forma a facilitar a 
pesquisa por parte do utente 
-    Criar uma área de acesso para o utente, que permita 
a consulta e edição de informação relevante, como por 
exemplo, histórico e ponto de situação dos pedidos de 
reembolso, emissão de declarações, atualização de 
dados pessoais, informações sobre os prestadores de 
saúde, entre outros 

 XXIII  
Desenvolver uma plataforma Business Intelligence e 
de Advanced Analytics, que irá integrar e centralizar 
toda a informação da Saúde da Região 

-   Partilhar no site do IASAÚDE, informação 
atualizada e em tempo real (em fomato de dashboards 
flexíveis e dinâmicos, com indicadores de performance 
pertinentes) a todos os cidadãos e stakeholders, sobre o 
desempenho da saúde da Região, assumindo assim os 
princípios da transparência e da responsabilidade 
social 
-   Facilitar a tomada de decisão por parte dos gestores, 
servindo de base para estudos de possíveis revisões do 
financiamento em saúde 
-   Capacitar os gestores da área da saúde, para terem 
uma visão global da capacidade instalada nas unidades 
de saúde da RAM, nomeadamente: 
     >   Controlar os tempos de espera na execução da 
prestação dos MCDT 
     >    Verificar a capacidade de resposta pública e 
privada na RAM e a gestão de rede de convencionados 
     >    Avaliar a qualidade de serviço prestados aos 
utentes 
     >    Detetar situações de fraude / viciação do 
sistema 
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XXIX 
Possibilitar a entrega das Despesas de Saúde 
(Reembolsos) em todos os concelhos da RAM, através 
da aquisição de equipamentos. 

-   Capacitar o IASAÚDE de equipamentos (portáteis, 
pc's, impressoras, digitalizadoras) para serem 
colocados nos Centros de Saúde da RAM, de modo a 
que os utentes possam entregar as suas despesas de 
saúde (reembolsos) sem ter que se descolar à sede do 
IASAÚDE (Funchal). 

 

P3 - Incrementar as funcionalidades e o uso das plataformas dedicadas ao utente 

XXX Licenciamento de software para o desenvolvimento de 
aplicações móveis e respetivo desenvolvimento 

Desenvolver ferramentas que permitam a telesaúde 
para os profissionais do SESARAM 

 XXXI  Desenvolvimento de aplicação para inquéritos de 
satisfação para o internamento 

Obter informação e indicadores que permitam avaliar 
a qualidade dos serviços prestados ao utente durante o 
internamento 

 XXXII  

Incremento das funcionalidades disponíveis no portal 
do utente (disponibilização do resultado de análises 
clínicas e exames, novas marcações, chat de apoio ao 
utente, Cartão Pessoa Doença Rara, RENTEV, Nota 
Alta Internamento, Faturas Virtuais, Inquéritos de 
Satisfação do Atendimento (Qualidade), reposta a 
reclamações, SAUDE@ID, gamificação, etc…)  

Dotar os utentes com o acesso aos dados do seu perfil 
clínico em qualquer momento, por acesso remoto e 
sem necessidade de se deslocar ao hospital  

XXXIII  Criar um espaço digital dedicado o utente, com toda a 
sua informação clínica 

-   Consultar e monitorizar toda a sua informação de 
saúde (como por exemplo, prescrição de medicação, 
resultados de exames, patologias associadas, 
informações registadas sobre hábitos, alergias e 
doenças, entre outros), prestada no setor público e 
privado 
-   Facilitar o acesso aos serviços disponibilizados 
pelo Sistema Regional de Saúde 
-   Melhorar a prestação de cuidados de saúde 

 XXXIV Desenvolver uma aplicação que permita a entrega das 
despesas de saúde para reembolso 

-   Criar mecanismos automatizados para entrega de 
documentação das despesas de saúde de forma digital, 
permitindo ao utente uma melhor acessibilidade, 
evitando deslocações desnecessárias ao IASAÚDE 
-   Integrar a informação dos pedidos de reembolsos 
das despesas de saúde dos utentes do Serviço 
Regional de Saúde, com o sistema de Business 
Intelligence e de Advanced Analytics a implementar 

 

P4 - Formar os cidadãos e os stakeholders para o uso dos recursos digitais em saúde 

XXXV  

Projetos de literacia em saúde digital e ações de 
formação e de divulgação das tecnologias 
disponibilizadas pelo SESARAM, direcionadas para 
os utentes, funcionários, fornecedores e demais 
parceiros 

Assegurar a adesão às soluções e plataformas digitais 
do SESARAM. Garantir o desenvolvimento das 
mesmas mantendo a proximidade com os 
stakeholders. 

XXXVI  Criar canais de comunicação e divulgação para os 
todos os stakeholders do IASAUDE. 

-Promover campanhas de comunicação para os 
utentes para o uso das plataformas digitais do 
Sistema regional de Saúde. 
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-Organizar conferências e seminários para formar 
stakeholders, na utilização das ferramentas a 
desenvolver. 

 

Natureza do investimento:  

O presente investimento encontra-se todo ele associado à digitalização do Serviço Regional de Saúde da Região 
Autónoma da Madeira (SRSRAM), e será desenvolvido na Região Autónoma da Madeira (RAM), região 
ultraperiférica da União Europeia ao abrigo do artigo 349.º do TFUE. 

Destina-se a melhorar as valências digitais dirigidas à população local no quadro do Serviço Regional de Saúde 
da RAM, financiado pelo Orçamento de Estado da RAM (artigos 3.º e 6.º do Decreto Legislativo Regional n.º 
13/2019/M), sendo que o Serviço Regional de Saúde tem uma finalidade exclusivamente social, não tem fins 
lucrativos e as vantagens obtidas pelos utentes na prestação de cuidados de saúde são independentes de 
qualquer contribuição paga, baseando-se no princípio da universalidade do acesso, tendencialmente gratuito. 

Cumulativamente estando em causa Região Ultraperiférica e dirigindo-se os serviços à população local, 
prestados em língua portuguesa, os investimentos em causa são inaptos a afetar a concorrência e as trocas 
comerciais entre Estados-membros na aceção do artigo 107.º do TFUE. 

Para efeitos de aplicação do artigo 107.º, n.º 1, do TFUE, não se pode, assim, considerar, que estamos perante 
uma "empresa", dado que de facto o escopo do Serviço Regional de Saúde da RAM não é o exercício de uma 
atividade económica, mas, outrossim, a prestação de cuidados de saúde a todos os utentes na RAM de forma 
tendencialmente gratuita com base no princípio da universalidade no acesso.  

Entendimento conforme, entre o mais, os Acórdãos do Tribunal Geral da União Europeia, de 4 de Março de 
2003, Processo FENIN, T-318/99 e do Tribunal de Justiça da União Europeia, de 11 de Julho 2006, Processo 
FENIN, C-205/03. 

Sempre que aplicável, as regras de contratação pública serão integralmente cumpridas na contratação de 
fornecimento de bens e prestação de serviços junto de entidades terceiras, impedindo qualquer auxílio de 
Estado a jusante. 
 
Implementação  
Este investimento será coordenado pela Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil, entidade do Governo 
Regional da Madeira que tutela este setor e a sua implementação será concretizada pelo SESARAM - Serviço 
de Saúde da Região Autónoma da Madeira, EPERAM e pelo IASAÚDE – Instituto de Administração da Saúde 
IP-RAM. 
 
População-alvo  
População da RAM, profissionais de saúde e visitantes. 
 
Calendário e riscos: 

Este investimento decorrerá no horizonte temporal que se inicia em 2021 e perspetivando-se a sua conclusão 
em julho de 2026. 
 
 
Investimento RE-C01-i08-RAA: Hospital Digital da Região Autónoma dos Açores 

Desafios e Objetivos 

A Saúde é um dos principais desígnios da sociedade, tornando-se imperativa a transição digital do sistema de 
saúde tornando-o mais eficiente, eficaz e acessível a todos os Portugueses, e neste caso a todos os açorianos 
potenciando a sua sustentabilidade e garantindo objetivos de qualidade na prestação de cuidados de saúde 
públicos.  
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No Serviço Regional de Saúde, tal desiderato torna-se ainda mais acentuado por a sua organização refletir o 
contexto arquipelágico e de dispersão geográfica da Região Autónoma dos Açores, sendo composto por 9 
Unidades de Saúde de Ilha, correspondentes às 9 ilhas açorianas, 17 centros de saúde, um centro de oncologia 
dos Açores e 3 hospitais, que são empresas públicas regionais.  

Na Região Autónoma dos Açores, não obstante a implementação e o desenvolvimento de diversos sistemas ao 
longo dos anos, bem como de projetos de desmaterialização de processos, nomeadamente o da 
desmaterialização da prescrição das receitas médicas, do controlo da faturação das farmácias, LIS, ou do 
agendamento das consultas via sms, tais investimentos não garantem ainda a acessibilidade e a equidade social 
pretendidas no acesso aos cuidados de saúde prestados pelo Serviço Regional de Saúde, cujos principais 
utentes são representativos de uma população envelhecida e/ou de baixa literacia digital e em Saúde. 

Este investimento assume-se como o motor de transformação do sector da Saúde no arquipélago dos Açores, 
tendo como propósito garantir o acesso igual a todos os açorianos aos cuidados de saúde através de um sistema 
mais transparente e em alinhamento com as estratégias nacionais para o sector da saúde nomeadamente, a 
modernização dos sistemas de informação, destacando-se a implantação e concretização da telessaúde 
(eHealth) no SNS e o desenvolvimento do Registo de Saúde Eletrónico (SRE), ambas alinhadas com o 
investimento relativo à transição digital da Saúde numa ótica Nacional, e  europeias através do reforço da 
resiliência dos sistemas de saúde. 

É assim objetivo a reorganização e redimensionamento da oferta de cuidados de saúde através da digitalização 
do sector da saúde e de uma rede territorialmente equilibrada e reforçada de equipamentos, meios 
complementares de diagnóstico e terapêutica (MCDT), capacidade de rastreio e de intervenção 
comunitária/domiciliária que proporcionará um melhor acesso de cuidados de saúde de qualidade à população 
considerando o envelhecimento da população, a cronicidade e as alterações epidemiológicas.  

Pretende-se, assim, garantir, até 2025, um melhor acesso ao Serviço Regional de Saúde, de todos os utentes do 
Serviço Regional de Saúde, por via da digitalização da Saúde, reforçando as competências digitais dos 
profissionais de saúde, e dotando o Serviço Regional de Saúde de infraestruturas tecnológicas, equipamentos 
e meios informáticos necessários à prossecução deste investimento, através dos seguintes eixos estratégicos: 

- 1. Melhoria da performance do serviço regional de saúde: Acesso ao sistema de saúde de modo a 
disponibilizar um registo eletrónico de saúde de cada cidadão, permitindo a partilha da informação clínica 
entre todos os níveis de cuidados aos profissionais de saúde, como o objetivo de criar condições iguais de 
acessibilidade aos cuidados de saúde das ilhas mais isoladas e sem hospital, e potenciando informação não só 
para a cura como para a prevenção. Disponibilizar informação fiável, pública e transparente, sobre as 
transações ocorridas no SRS, compreendendo os indicadores de produção, financeiros, qualidade e satisfação 

- 2. Digitalização do Setor da Saúde: através da inovação, substituição, intercomunicação e da 
interoperabilidade dos dados dos sistemas do Saúde do Serviço Regional de Saúde, e Serviço Nacional de 
Saúde, e dentro das Unidades de Saúde do Serviço Regional de Saúde, e com unidades privadas. 

No eixo estratégico da 1. Melhoria da performance do serviço regional de saúde, estão definidos os 
seguintes objetivos: 

1.1 - Assegurar aos utentes do Serviço Regional de Saúde, um maior acesso digital aos serviços 
de saúde e respetiva informação clínica 

➢ Promover o acesso ao portal do utente, de pelo menos, 25.000 dos utentes do SRS, até 2025. 

1.2 - Capacitar os profissionais de Saúde para a transição digital do Serviço Regional de Saúde 

➢ Promover o acesso ao portal do Profissional de Saúde, de pelo menos 2.500 dos profissionais 
do SRS, até 2025. 

1.3 - Reformar o Modelo de Governação das Unidades de Saúde 

➢ Implementar, até 2025, um portal com a informação do SRS, com indicadores de produção, 
financeiros, qualidade e satisfação. 
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1.4 - Planear e desenvolver um Sistema de Informação Integrado de Gestão de Recursos 
Humanos dos Hospitais EPER 

➢ Implementar, até 2024, o sistema de Informação Integrado de Gestão de Recursos Humanos 
dos Hospitais EPER 

1.5 - Planear e desenvolver um Sistema de Informação Integrado de Gestão de Stocks dos 
Hospitais EPER 

➢ Implementar, até 2025, o sistema de Informação Integrado de Gestão de stocks dos Hospitais 
EPER. 

1.6 - Melhorar o sistema de informação para a emergência Médica/Evacuações do Serviço 
Regional de saúde 

➢ Implementar alterações, até 2023, no sistema de evacuações e emergências do SRS. 

 

No eixo estratégico da 2. Digitalização do Setor da Saúde, estão definidos os seguintes objetivos: 

2.1 - Incrementar a Telesaúde no Serviço Regional de Saúde 

➢ Realizar, pelo menos, 1.000 consultas de telemedicina, no acesso aos cuidados primários de 
saúde e no recurso a especialidades médicas, no Serviço Regional de Saúde 

2.2 - Incrementar a interoperabilidade dos sistemas de informação, nas áreas de análises, exames 
e imagiologia 

➢ Garantir a integração informatização de 3 sistemas (anatomia patológica/laboratório/áreas 
produtoras de imagem). 

2.3 - Melhorar e incrementar a desmaterialização dos processos clínicos no Serviço Regional de 
Saúde 

➢ Garantir a desmaterialização de 10 de MCDT´s. 

2.4 – Promover a modernização e integração dos Cuidados de Saúde Primários 

➢ Implementar, até 2025, um upgrade do sistema de cuidados de saúde primários. 

2.5 – Promover a melhoria e otimização dos sistemas de informação do Serviço Regional de 
Saúde 

➢ Garantir, até 2024, a interoperabilidade e otimização de, pelo menos, 5 sistemas de 
informação. 

2.6 - Sustentar a transição digital através da aquisição/modernização de equipamentos médico-
hospitalares 

➢ Assegurar, até 2023, a aquisição dos equipamentos hospitalares de acordo com o levantamento 
das necessidades. 

2.7 - Modernizar o parque informático 

➢ Assegurar, até 2023, a aquisição dos equipamentos informáticos de acordo com o 
levantamento das necessidades. 

 

Natureza do investimento:  

O presente investimento encontra-se todo ele associado à digitalização do Serviço Regional de Saúde da Região 
Autónoma dos Açores (SRSRAA), será desenvolvido na Região Autónoma dos Açores (RAA), região 
ultraperiférica da União Europeia ao abrigo do artigo 349.º do TFUE. 
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Destina-se a melhorar as valências digitais dirigidas à população local no quadro do Serviço Regional de Saúde 
da RAA (Decreto Legislativo Regional n.º 28/99/A), financiado pelo Orçamento de Estado da RAA , sendo 
que o Serviço Regional de Saúde tem uma finalidade exclusivamente social, não tem fins lucrativos e as 
vantagens obtidas pelos utentes na prestação de cuidados de saúde são independentes de qualquer contribuição 
paga, baseando-se no princípio da universalidade do acesso, tendencialmente gratuito (vide também Base 1, 
n.º 4, da Lei de Bases da Saúde, Lei n.º 95/2019 de 4 de setembro). 

Para efeitos de aplicação do artigo 107.º, n.º 1, do TFUE, não se pode, assim, considerar, que estamos perante 
uma "empresa", dado que de facto o escopo do Serviço Regional de Saúde da RAA não é o exercício de uma 
atividade económica, mas, outrossim, a prestação de cuidados de saúde a todos os utentes na RAA de forma 
tendencialmente gratuita com base no princípio da universalidade no acesso. 

Entendimento conforme, entre o mais, os Acórdãos do Tribunal Geral da União Europeia, de 4 de Março de 
2003, Processo FENIN, T-318/99 e do Tribunal de Justiça da União Europeia, de 11 de Julho 2006, Processo 
FENIN, C-205/03. 

Sempre que aplicável, as regras de contratação pública serão integralmente cumpridas na contratação de 
fornecimento de bens e prestação de serviços junto de entidades terceiras, impedindo qualquer auxílio de 
Estado a jusante. 

 

Implementação 

A operacionalização destes investimentos será coordenada pela Secretaria Regional da Saúde e Desporto, com 
o apoio técnico da Direção Regional de Saúde, em estreita colaboração com as Unidades de Saúde e Hospitais 
EPER da Região Autónoma dos Açores, e ordens profissionais, designadamente. Dadas as potenciais sinergias, 
partilha de experiência e alinhamento para um SNS totalmente integrado será feita uma coordenação alinhada 
com o investimento Transição digital da Saúde.  

Para a execução deste investimento serão contratados serviços especializados de consultadoria, de integração 
de sistemas de informação e da respetiva implementação, designadamente, para além da aquisição do 
necessário equipamento e software informático. 

Público-alvo 

Os presentes objetivos estão orientados para os utentes do Serviço Regional de Saúde, para os profissionais e 
unidades de saúde do Serviço Regional de Saúde, que beneficiarão do suporte e capacitação digital para uma 
melhor prestação dos serviços de saúde, maior acessibilidade e transparência, maior justiça e capacitação 
digital, e uma melhor gestão e reporte dos serviços de saúde públicos prestados. 

Calendário e riscos: 

A implementação dos investimentos decorrerá entre 2021 e 2025. 

Os riscos associados à concretização do investimento previsto predem-se com constrangimentos de mercado e 
de contratação pública no que respeita à aquisição de equipamentos e serviços, dimensão dos processos clínicos 
a desmaterializar, constrangimentos na adesão dos utentes. 

 

Investimento RE-C01-i09: Sistema Universal de Apoio à Vida Ativa (SUAVA) 

Desafios e objetivos 
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Estima-se que, em Portugal, as doenças crónicas não-transmissíveis sejam responsáveis por 86% da 
mortalidade2, assim como é reconhecido que a inatividade física é um dos principais fatores de risco associados 
à prevalência e incidência destas doenças3. A nível mundial, a inatividade física é responsável por 6 a 10% das 
principais doenças não-transmissíveis e 9% de toda a mortalidade4. Em Portugal, os custos anuais diretos e 
indiretos associados à inatividade física ascendem a cerca de 645 M€5. 
De acordo com o Eurobarómetro Especial 4726 sobre Desporto e Atividade Física, os níveis de prática de 
atividade física em Portugal são dos mais baixos a nível europeu, sendo a falta de tempo e a falta de motivação 
e interesse identificadas como as barreiras apontadas com mais frequência pela população portuguesa para a 
adesão a estilos de vida mais ativos. Associada a estes dados importa também referir a falta de literacia física 
por parte dos cidadãos; várias evidências indicam que 42% da população portuguesa não sabe o que é atividade 
física7 e 98% desconhece as recomendações da Organização Mundial de Saúde8 (OMS), identificando falta de 
ações de consciencialização e inexistência de políticas diretas centradas no cidadão.  
Em junho de 2018, a OMS apresentou em Lisboa o Plano de Ação Global para Atividade Física 2018-20309 

(Global action plan on physical activity 2018-2030: more active people for a healthier world) que define 4 
objetivos estratégicos para criar sociedades, sistemas, ambientes e pessoas ativas, contribuindo desta forma 
para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.  
O Sistema Universal de Apoio à Vida Ativa – SUAVA visa contribuir para este desígnio através de uma 
abordagem integrada e sistémica que reconhece a interligação e a interação adaptativa de múltiplas influências 
nas oportunidades para a atividade física. A sua implementação adota uma resposta coletiva e coordenada nos 
diversos contextos vivenciais, laborais e lúdicos da vida dos cidadãos. O SUAVA tem por referência os vetores 
estratégicos do PRR (Resiliência, Transição Digital e Transição Climática), bem como o Plano de Ação Global 
para a Atividade Física da OMS. 
 
Assim, o SUAVA dá resposta a esta perspetiva mediante: 
 

✓ uma forte promoção da prática da atividade física e desportiva através de uma campanha de 
comunicação à escala nacional e da criação de uma plataforma tecnológica, que combina a 
tecnologia e a inovação numa relação direta com o cidadão por intermédio de iniciativas, programas e 
mecanismos sociais atrativos. Esta plataforma permitirá informar os cidadãos acerca do seu nível de 
atividade física, prescrever exercícios e medir a sua evolução, criando uma política de incentivos, 
gamificação, benefícios e mecanismos personalizados para a promoção de um estilo de vida mais 
saudável;  
 

✓ a prática desportiva em contexto familiar e comunitário enquanto incentivo ao aumento da 
mobilidade ativa da comunidade através dos mecanismos existentes no Desporto Escolar;  
 

 
2 Naci H, Ioannidis JPA. Comparative effectiveness of exercise and drug interventions on mortality outcomes: metaepidemiological study. BMJ 2013; 
347. 
3 WHO, Global action plan for the prevention and control of noncommunicable diseases 2013-2020 (ISBN 978 92 4 150623 6). 2013, World Health 
Organization: Geneva. 
4 Lee, I.M., et al., Effect of physical inactivity on major non-communicable diseases worldwide: an analysis of burden of disease and life expectancy. 
Lancet, 2012. 380(9838): p. 219-29. 
5 Ding, D., Lawson, K. D., Kolbe Alexander, T. L., Finkelstein, E. A., Katzmarzyk, P. T., van Mechelen, W., & Pratt, M. (2016). The economic burden of 
physical inactivity: A global analysis of major non-communicable diseases. Lancet, 388 (10051), 1311-1324. 
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(16)30383-X  
6 Special Eurobarometer 472 - Sport and physical activity. European Union: European Commission, Directorate-General for Education, Youth, Sport 
and Culture, December 2017. Disponível 
em: http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2164  
7 Barómetro Nacional da Atividade Física 2017. 
8 Relatório Anual Programa PNPAF 2019. 
9 World Health Organization (WHO). Global action plan on physical activity 2018-2030: more active people for a healthier world. Geneva: WHO; 2018. 

https://doi.org/10.1016/S0140-6736(16)30383-X
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2164
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✓ o incentivo à prática de atividade física através do contexto laboral, fomentando a implementação 
de medidas que facilitem e estimulem a atividade física. 

 

Este investimento contribuirá para a resiliência dos cidadãos promovendo o bem-estar físico e emocional 
através da atividade física. Um cidadão resiliente assume, atualmente, especial relevância considerando o 
contexto pandémico que o nosso País atravessa. A pandemia por COVID-19 teve um impacto intenso e nefasto 
na prática de atividade física e desportiva, logo, na qualidade de vida e na saúde da população portuguesa, na 
qual a saúde mental também se inclui. O SUAVA será um instrumento fundamental para oferecer condições 
para as populações se tornarem mais ativas, mais saudáveis e mais sustentáveis.  

A implementação do SUAVA será coordenada pelo Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P. (IPDJ, 
I. P.). 

Campanha Nacional e Plataforma Tecnológica para promover a atividade física  

Objetivo 1: Aumentar o conhecimento dos cidadãos sobre os benefícios da prática regular de atividade física, 
em todas as idades e de acordo com a sua capacidade, visando o incentivo à adoção de um estilo de vida mais 
saudável.  

i. Implementar uma campanha nacional dirigida a todos os segmentos da população, 
independentemente das suas condições socioeconómicas e demográficas com: 

a. Mote e imagem centralizados num sítio de internet; 
b. Roadshow nacional em parceria com órgãos de comunicação social;  
c. Conteúdos digitais dirigidos a todas as idades e diferentes públicos. 

ii. Conceber, elaborar e disponibilizar uma Plataforma Tecnológica integrada na campanha 
que: 

a. Disponibilize conteúdos e podcasts focados na literacia física, permitindo uma 
interação direta com o cidadão; 

b. Integre estratégias de modificação comportamental individualizadas;  
c. Monitorize a prática de atividade física e de comportamentos sedentários através 

de dados recolhidos na própria plataforma em conexão com, por exemplo, 
telemóveis e wearables (em situações em que o cidadão já seja detentor deste tipo 
de equipamentos); 

d. Integre a oferta de programas de atividade física estruturada (ocasional ou 
regular), com recurso a uma aplicação de fácil utilização; 

e. Promova a oferta desportiva à comunidade com recurso a Inteligência Artificial; 
f. Integra conteúdos e ofertas de desporto sustentável local como, por exemplo, 

indicação de ciclovias, circuitos de manutenção em parques desportivos; 
g. Garanta a migração da plataforma SNID – Sistema Nacional de Informação 

Desportiva para assegurar a centralização da informação sobre as modalidades 
desportivas, as instalações e equipamentos desportivos e o calendário das várias 
ofertas de atividades das entidades promotoras associadas ao sistema;  

h. Cria estímulos à alteração das práticas dos cidadãos através do recurso à 
gamificação e a uma abordagem interativa, social e recompensadora que 
possibilite o acesso a incentivos, tais como:  

i. área pessoal personalizada, na plataforma, que disponibiliza informação 
útil e relevante ao cidadão; 
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ii. atribuição de vouchers (ex.: museus, cinemas, espetáculos, hotéis, 
restaurantes; supermercados, equipamento desportivo, ginásios, parques 
aquáticos). 
 

Alargar o Desporto Escolar à comunidade  

Objetivo 2: Fomentar a mobilidade ativa, desde as idades mais jovens e ao longo da vida, e a prática desportiva 
em contexto familiar, como meio de promoção do sucesso dos alunos e de estilos de vida mais saudáveis 

i. Criar o programa “Desporto Escolar Comunidade” (DE Comunidade), com os 
mecanismos do Desporto Escolar, tendo em vista o potenciar da prática de atividade física 
e da formação desportiva, envolvendo a comunidade educativa alargada e a promoção do 
exercício de uma cidadania ativa: 

a. Mobilizar as escolas para a dinamização de atividades desportivas com a 
comunidade educativa alargada através, por exemplo, do recurso aos Centros de 
Formação Desportiva (CFD);  

b. Dinamizar clubes de caminhada, de cicloturismo, entre outros, incentivando a 
utilização da bicicleta como meio de transporte sustentável, no âmbito da 
promoção da saúde e bem-estar, assim como para a sustentabilidade ambiental. 
Para operacionalizar esta estratégia, 200 estabelecimentos de ensino serão 
equipados com recursos materiais; 

c. Potenciar a ação do Desporto Escolar, criando um conjunto de atividades para 
famílias ativas. 

ii. Alargar o programa do “Desporto Escolar Sobre Rodas” (DE Sobre Rodas) a 
estabelecimentos de ensino com 2º ciclo do ensino básico, permitindo: 

a. Incrementar o projeto-piloto “DE Sobre Rodas”, já implementado no sistema 
educativo português em parceria com o sistema desportivo federado, que visa 
ensinar e incentivar os alunos a andar de bicicleta; 

b. Equipar estabelecimentos de ensino com 2º ciclo do ensino básico com kits de 
bicicletas e capacetes para uso individual dos alunos;  

c. Promover a utilização da bicicleta como meio de transporte, em segurança.  
 

Incentivo à prática de atividade física através do contexto de laboral, fomentando a implementação de 
medidas que facilitem e estimulem a atividade física  

Objetivo 3: Apoiar o desenvolvimento de programas e oportunidades para a prática da atividade física em 
contexto laboral, tendo por base as recomendações para a prática de atividade física da OMS10. 

i. Implementar um programa de capacitação/sensibilização de empregadores com vista a 
reconhecer:  

a. Os benefícios de um estilo de vida ativo na saúde, bem-estar e produtividade 
dos trabalhadores para a redução de doenças crónicas, lesões, posturas 
incorretas, entre outros problemas associados à inatividade física;  

b. O impacto das medidas de gestão empresarial na redução de comportamentos 
sedentários e no aumento da produtividade; 

 
10 WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour. Geneva: World Health Organization; 2020. Licence: CC 
BY-NC-SA 3.0 IGO 
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ii) Criar o Selo “Empresa Amiga da Atividade Física”, para reconhecer publicamente medidas 
e políticas implementadas no contexto laboral, como por exemplo:  

a. Organizar torneios desportivos, caminhadas, entre outras atividades, ao ar 
livre ou num espaço polivalente da empresa; 

b. Dinamizar momentos formais ou espontâneos de prática de atividade física; 
c. Criar sinaléticas que estimulem comportamentos ativos; 
d. Criar condições preferenciais que promovam a adesão dos colaboradores à 

prática de atividade física;  
e. Disponibilizar espaços, com equipamentos, que possibilitem a prática de 

atividade física;  
f. Criar condições que estimulem a utilização de meios de transporte que 

promovam a atividade física (ex.: espaços de estacionamento para 
bicicletas); 

g. Disponibilizar espaços com duche e cacifos; 
h. Criar espaços que promovam a adoção de uma alimentação saudável. 

 

Natureza do investimento:  

O financiamento público associado às medidas previstas não configura um auxílio de Estado na aceção do 
artigo 107.º, n.º 1, do TFUE, pelos fundamentos factuais e jurídicos que se passam a apresentar. 

A campanha nacional e a respetiva plataforma tecnológica a implementar (cfr. Objetivo 1) têm ambas por 
objeto a promoção da atividade física pelos cidadãos, promovendo a saúde da Comunidade como um todo, 
estando em causa serviços não económicos. 

As ações serão coordenadas pelo Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P. (IPDJ), que tem por missão 
a execução de uma política integrada e descentralizada para as áreas do desporto e da juventude em Portugal. 
O IPDJ intervém na definição, execução e avaliação da política pública do desporto, promovendo a 
generalização do desporto, bem como o apoio à prática desportiva regular e de alto rendimento, através da 
disponibilização de meios técnicos, humanos e financeiros. 

Assim, na aceção do artigo 107.º, n.º 1, do TFUE, o IPDJ não exerce uma atividade económica e as atividades 
a desenvolver ex novo no quadro do SUAVA também não configuram o exercício de uma atividade económica 
por aquele. 

De igual modo, no âmbito do Objetivo 2 (“Alargar o Desporto Escolar à comunidade”), também coordenado 
pelo IPDJ, verifica-se que está em causa a disponibilização, não onerosa, a estabelecimentos de ensino do 2.º 
ciclo de kits de bicicletas e capacetes para uso individual dos alunos. Esta medida também não configura um 
auxílio de Estado dado que os beneficiários da medida são os próprios alunos do ensino público (que não 
exercem uma atividade económica) e, a montante, os estabelecimentos do ensino público, organizado no 
âmbito do sistema nacional de ensino português, financiado e controlado pelo Estado português, que também 
não exercem uma atividade não económica. Ademais, o Tribunal de Justiça declarou que o Estado: “ao 
estabelecer e ao manter tal sistema de ensino público financiado, em regra, pelo orçamento público e não 
pelos alunos ou pelos seus pais, […] não pretendia envolver-se em atividades remuneradas, mas cumpria a 
sua missão nos domínios social, cultural e educativo perante a sua população” – in Acórdão do Tribunal de 
Justiça de 11 de setembro de 2007, Comissão/Alemanha, C-318/05, § 68. 

No que tange o Objetivo 3 (“Incentivo à prática de atividade física através do contexto de laboral, fomentando 
a implementação de medidas que facilitem e estimulem a atividade física”), constata-se novamente que o 
financiamento prospetivado está todo ele, associado a atividades não económicas de formação e promoção 
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boas práticas de atividade física e de alteração de comportamentos, beneficiando a Comunidade como um todo 
– pelo que também não estão em causa auxílios de Estado nos investimentos previstos para este objetivo.  

Cumulativamente, e sempre que aplicável, as regras de contratação pública serão integralmente acauteladas e 
cumpridas na contratação de fornecimento de bens e prestação de serviços junto de entidades terceiras, 
impedindo qualquer auxílio de Estado a jusante. 

Implementação: 

No âmbito da Campanha Nacional, as mensagens serão definidas tendo em conta as seis fases de mudança 
de comportamentos: pré-contemplação (reconhecer os benefícios e recomendações da atividade física e 
desporto), contemplação (através de reativações da campanha, reforço da mensagem), preparação (divulgação 
da Plataforma Tecnológica), ação (através de mensagens que mostrem que um estilo de vida ativo é um 
processo progressivo), manutenção (mensagens da campanha focadas para ultrapassar desafios) e retrocesso 
(garantindo a manutenção).  

A Campanha Nacional de promoção da atividade física e desportiva será ativada através de diversos meios: 
internet, televisão, rádio, jornais, redes sociais, outdoors e ações de divulgação.  

No âmbito do desenvolvimento da Plataforma Tecnológica, serão criados conteúdos e funcionalidades por 
uma equipa multidisciplinar (especialista na área de modificação comportamental), com vista ao 
aconselhamento individualizado ao cidadão, em função dos seus interesses, local de residência, nível de 
atividade e aptidão física, idade, condição de saúde e eventuais doenças crónicas. A programação da plataforma 
irá ainda possibilitar a ligação com outras aplicações de fitness e wearables.  

No âmbito da abertura do Desporto Escolar à Comunidade, o IDPJ irá apoiar as escolas a mobilizarem os 
mecanismos existentes no desporto escolar, nomeadamente os Centros de Formação Desportiva, para 
estimularem a prática desportiva da comunidade alargada. Irá também valorizar as iniciativas de escolas que 
promovam clubes de cicloturismo, atribuindo kits de 15 bicicletas e capacetes para adultos a cerca de 200 
estabelecimentos de ensino que, até 2025, se candidatem com os melhores projetos de promoção de atividade 
física na comunidade, articulados com os clubes desportivos e associações locais. Este investimento pretende, 
ainda, alargar o “DE Sobre Rodas” (projeto do Desporto Escolar para ensinar a pedalar e, posteriormente, a 
andar de bicicleta em contexto aberto, ou seja, na rua, em segurança), a estabelecimentos de ensino com 2º 
ciclo do ensino básico. 

No âmbito do incentivo à prática de atividade física em contexto laboral, será implementado um modelo 
de formação para capacitação de empresas, com o objetivo de dotar os quadros de direção e os trabalhadores, 
de ferramentas para desenvolverem a sua atividade física. Este investimento apoia os cidadãos na adoção de 
estilos de vida mais ativos e saudáveis, quer em contexto laboral, quer no dia-a-dia.  

 

Público-alvo da reforma: 

Este investimento destina-se a todos os cidadãos: 

A Campanha Nacional e Plataforma Tecnológica para promover a atividade física tem como destinatários 
toda a população.  

Alargar o Desporto Escolar à Comunidade tem como destinatários toda a comunidade educativa. 

Incentivo à prática de atividade física em contexto laboral tem como destinatários quadros de 
empresa/administração pública com capacidade de decisão para alterar contextos e aumentar oportunidades 
que potenciem a atividade física da população nos seus locais de trabalho. 
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Calendário e riscos: 

A implementação do investimento decorrerá entre 2021 e 2025, com afetação de verbas previstas de acordo 
com as diversas ações a implementar ao abrigo deste investimento.  

 

Objetivo Tarefa  2021 2022 2023 2024 2025 

1 
Processos aquisitivos para desenvolvimento da 
campanha de massas  

4ºT     

1 Processos aquisitivos para criação e atualização 
de conteúdos da campanha de massas 

4ºT 4ºT 4ºT 4ºT  

1 
Processos aquisitivos para criação de vídeos 
(incluindo conteúdo, conceito, filmagem e 
edição) 

 2ºT 2ºT 2ºT  

1 
Lançamento da Campanha (site e primeira 
ativação nos canais de comunicação) 

 3º T    

1 Roadshow nacional da Campanha, em parceria 
com órgãos de comunicação social 

 
3ºT + 
4ºT 

1ºT + 2ºT 
+ 3ºT 

  

1 

Avaliação do impacto da Campanha (níveis de 
atividade física da população, barreiras e 
motivação, conhecimentos sobre AF, 
conhecimento do mote da campanha…). 

4ºT 
(baseline) 

4ºT 4ºT 4ºT 4ºT 

1 
Reativações da Campanha nos canais de 
comunicação 

 3ºT 1ºT+3ºT 1ºT+3ºT 1ºT+3ºT 

1 
Processos aquisitivos para criação e 
manutenção de site e Plataforma Tecnológica  

4ºT     

1 Processos aquisitivos para criação e atualização 
de conteúdos da Plataforma Tecnológica  

4ºT 1ºT 1ºT 1ºT 1ºT 

1 Lançamento da Plataforma Tecnológica  4ºT    

1 
Integração da oferta de programas de atividade 
física estruturada e de instalações desportivas 
na Plataforma Tecnológica. 

 3ºT 4ºT 
1º T + 

2ºT + 3ºT 
+ 4ºT 

1º T + 
2ºT + 3ºT 

+ 4ºT 

2 

Lançamento de candidaturas da DGE para 
atribuição de kits de 15 bicicletas de adulto para 
projeto com famílias e comunidade educativa 
(DE Comunidade) 

 2ºT  2ºT 2ºT 2ºT 

2 
Lançamento de candidaturas para a aquisição de 
kits bicicletas para as escolas públicas com 2º 
ciclo  

 3ºT 3ºT 3ºT 3º T 

3 
Processos aquisitivos para desenvolvimento e 
implementação do modelo para o programa de 
capacitação  

 1ºT    

3 
Divulgação e implementação do programa de 
capacitação  

 

1º T + 
2ºT + 
3ºT + 
4ºT 

1º T + 
2ºT + 3ºT 

+ 4ºT 

1º T + 
2ºT + 3ºT 

+ 4ºT 

1º T + 
2ºT + 3ºT 

+ 4ºT 
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Objetivo Tarefa  2021 2022 2023 2024 2025 

3 
Dinamização do selo “Empresa Amiga da 
Atividade Física” (bronze, prata e ouro) 

    1º T  

 

Os riscos associados à concretização destes investimentos decorrem dos seguintes aspetos:  

Campanha Nacional e Plataforma Tecnológica apresenta como riscos a sua capacidade para envolver franjas 
da população menos propensas à utilização de ferramentas digitais de acordo com os objetivos propostos. 

Alargar o Desporto Escolar à Comunidade Educativa tem como principais riscos a baixa prática 
generalizada de participação de outros atores educativos da comunidade escolar em atividades desportivas 
escolares.  

O incentivo à prática de atividade física em contexto laboral apresenta como risco a ausência de práticas 
empresariais generalizadas para o incentivo à prática desportiva pelos trabalhadores. 

4. Autonomia estratégica e questões de segurança   

Não aplicável. 

 

 

5. Cross-border and multi-country projects   

Não aplicável. 

  

6. Dimensão Verde  

Os investimentos em instalações e equipamentos de saúde contribuem para os objetivos ambientais, cujas 
condições para o cumprimento das recomendações e especificações técnicas emanadas pela Administração 
Central do Sistema de Saúde para intervenções (construção, requalificação, remodelação, etc.) em instalações 
e equipamentos de saúde. 

Referir ainda que no que se refere ao incentivo à constituição de novas respostas de equipas domiciliárias, seja 
na RNCCI, Saúde Mental ou RNCP, a transição para uma sustentabilidade energética e digital tem de ser uma 
realidade, constituindo uma obrigatoriedade a aquisição de 70 veículos elétricos menos poluentes, de modo a 
que cada equipa domiciliária possa ter, no mínimo, um veículo destes. O incentivo financeiro à construção de 
novas Unidades tem de acoplar também a instalação de meios de climatização energética mais sustentáveis. 

Por esta razão, considera-se que as categorias de intervenção mais representativos para os investimentos desta 
componente associados sejam as seguintes: 

• Investimento RE-VS-C1-i1: Cuidados de Saúde Primários com mais respostas:  
o “025ter - Construção de novos edifícios energeticamente eficientes”, com contributo de 40% 

para a meta climática; 
o “026bis - Renovação de infraestruturas públicas visando a eficiência energética ou medidas 

de eficiência energética relativas a tais infraestruturas, projetos de demonstração e medidas de 
apoio, em conformidade com critérios de eficiência energética”, com contributo de 100% para 
a meta climática; 
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o “026 - Renovação de infraestruturas públicas visando a eficiência energética ou medidas de 
eficiência energética relativas a tais infraestruturas, projetos de demonstração e medidas de 
apoio”, com contributo de 40% para a meta climática; 

o “074 - Material circulante de transportes urbanos limpos”, com contributo de 100% para a 
meta climática. 

• Investimento RE-VS-C1-i2: Alargamento da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados e da 
Rede Nacional de Cuidados Paliativos: 

o “025ter - Construção de novos edifícios energeticamente eficientes”, com contributo de 40% 
para a meta climática; 

o “074 - Material circulante de transportes urbanos limpos”, com contributo de 100% para a 
meta climática. 

• Investimento RE-C01-i03: Conclusão da Reforma de Saúde Mental e implementação da Estratégia 
para as Demências 

o “026bis - Renovação de infraestruturas públicas visando a eficiência energética ou medidas 
de eficiência energética relativas a tais infraestruturas, projetos de demonstração e medidas de 
apoio, em conformidade com critérios de eficiência energética”, com contributo de 100% para 
a meta climática; 

• Investimento RE-VS-C1-i5-RAM: Fortalecimento do Serviço Regional de Saúde da RAM:  
o “025ter – Construção de novos edifícios energeticamente eficientes”, que contribui a 40% para 

a meta climática. “025ter - Construção de novos edifícios energeticamente eficientes”, com 
contributo de 40% para a meta climática; 

o “026 - Renovação de infraestruturas públicas visando a eficiência energética ou medidas de 
eficiência energética relativas a tais infraestruturas, projetos de demonstração e medidas de 
apoio”, com contributo de 40% para a meta climática. 

 

7. Dimensão Digital  

O Regulamento que estabelece o Mecanismo de Recuperação e Resiliência (Regulamento (EU) n.º 2021/241, 
de 12 de fevereiro), define como objetivo que o plano de recuperação e resiliência de cada Estado Membro 
deve alocar pelo menos 20% da sua dotação à promoção da transição digital. 

As reformas e investimentos contemplados nesta componente constituem uma abordagem coerente e 
coordenada para a transformação digital do setor da saúde, visando a modernização de serviços tornando-os 
cada vez acessíveis, ágeis, interoperáveis e numa lógica omnicanal e garantindo uma melhor relação com os 
utentes do SNS. 

As medidas propostas beneficiarão uma multiplicidade de agentes económicos, desde a própria administração, 
habilitando-a a um funcionamento mais eficiente e a um melhor emprego de recursos públicos e a uma melhor 
tomada de decisão, aos cidadãos, tornando os serviços mais centrados no cidadão, inclusivos, autónomos, 
inovadores e seguros, fortemente alavancados nas soluções digitais. Diversificando e modernizando a forma 
de servir cidadãos, mas mantendo o foco na inclusão através de serviços em canais mais tradicionais e com 
redes mais capilares, este pacote de reformas e investimentos permite ainda um reforço da coesão social e 
territorial. 

Por esta razão, considera-se que as categorias de intervenção”095 - Digitalização no domínio dos cuidados de 
saúde”, com um contributo de 100% para a meta digital, está associada aos investimentos “Investimento TD-
AP-C17-i06 Transição digital da Saúde”, Investimento RE-VS-C1-i7-RAM Digitalização na área da Saúde da 
RAM, Investimento RE-VS-C1-i8-RAA. Hospital Digital da Região Autónoma dos Açores e ainda o 
investimento associado ao fornecimento de sistemas de informação para realização de teleconsultas e 
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telemonitorização de doenças crónicas, incluído no investimento RE-VS-C1-i1: Cuidados de Saúde Primários 
com mais respostas. 

 

8. Do No Significant Harm 
 

Reforma RE-r01: Reforma dos cuidados de saúde primários 
Indicar os objetivos ambientais que 
exigem uma avaliação substantiva 

da medida com base no princípio de 
«não prejudicar significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

Mitigação das alterações climáticas 
  X A Reforma RE-1 – Reforma dos cuidados de saúde primários – 

preconizada nesta componente enquadra o desenvolvimento do 
investimento RE-VS-C1-i1: Cuidados de Saúde Primários com mais 
respostas - no PRR. 

As atividades previstas no investimento têm diferentes vertentes de 
influência nos objetivos climáticos e ambientais, no entanto a análise 
realizada ao nível do investimento demonstra que o princípio de «não 
prejudicar significativamente» é cumprido, pelo que nesta situação o 
mesmo se pode concluir ao nível de atuação mais abrangente da reforma, 
dado que esta não se materializa em riscos adicionais. 

Adaptação às alterações climáticas  X 
Utilização sustentável e proteção dos 
recursos hídricos e marinhos  X 

Economia circular, incluindo a 
prevenção e a reciclagem de 
resíduos 

 X 

Prevenção e controlo da poluição do 
ar, da água ou do solo  X 

Proteção e restauro da 
biodiversidade e dos ecossistemas  X 

 

Reforma RE-r02: Reforma da saúde mental 
Indicar os objetivos ambientais que 
exigem uma avaliação substantiva 

da medida com base no princípio de 
«não prejudicar significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

Mitigação das alterações climáticas 
  X A Reforma RE-2 – Reforma da saúde mental – preconizada nesta 

componente enquadra o desenvolvimento do investimento RE-VS-C1-i3: 
Conclusão da Reforma de Saúde Mental e implementação da Estratégia 
para as Demências - no PRR. 

As atividades previstas no investimento têm diferentes vertentes de 
influência nos objetivos climáticos e ambientais, no entanto a análise 
realizada ao nível do investimento demonstra que o princípio de «não 
prejudicar significativamente» é cumprido, pelo que nesta situação o 
mesmo se pode concluir ao nível de atuação mais abrangente da reforma, 
dado que esta não se materializa em riscos adicionais. 

Adaptação às alterações climáticas  X 
Utilização sustentável e proteção dos 
recursos hídricos e marinhos  X 

Economia circular, incluindo a 
prevenção e a reciclagem de 
resíduos 

 X 

Prevenção e controlo da poluição do 
ar, da água ou do solo  X 

Proteção e restauro da 
biodiversidade e dos ecossistemas  X 

 

Reforma RE-r03: Conclusão da reforma do modelo de governação dos hospitais públicos 
Indicar os objetivos ambientais que 
exigem uma avaliação substantiva 

da medida com base no princípio de 
«não prejudicar significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

Mitigação das alterações climáticas 
  X A Reforma RE-3 – Conclusão da reforma do modelo de governação dos 

hospitais públicos – preconizada nesta componente tem como objetivo 
aumentar a eficiência da resposta hospitalar no SNS, nomeadamente 
através de: i) reforma da organização e gestão interna dos hospitais; ii) 
reconfiguração da rede hospitalar, de acordo com o planeamento da 
capacidade em termos de volume de serviços, recursos humanos e 
infraestrutura; iii) melhoria da articulação com as restantes respostas do 
SNS, nomeadamente com os cuidados de saúde primários e com as redes 

Adaptação às alterações climáticas  X 
Utilização sustentável e proteção dos 
recursos hídricos e marinhos  X 

Economia circular, incluindo a 
prevenção e a reciclagem de 
resíduos 

 X 
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Indicar os objetivos ambientais que 
exigem uma avaliação substantiva 

da medida com base no princípio de 
«não prejudicar significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

Prevenção e controlo da poluição do 
ar, da água ou do solo  X de cuidados continuados integrados, paliativos e de saúde mental; iv) 

envolvimento dos profissionais e das estruturas intermédias na gestão dos 
hospitais; e v) centralização das respostas nas reais necessidades em 
saúde e bem-estar das pessoas. 

A Reforma em apreço encontra-se articulada com (i) Reforma RE-1 – 
Reforma dos cuidados e saúde primários; (ii) Reforma RE-2 – Reforma 
para a saúde mental; (iii) Investimento RE-VS-C1-i2: Rede Nacional de 
Cuidados Continuados Integrados e Rede nacional de Cuidados 
Paliativos; E-VS-C1-i4: Equipamento dos Hospitais Seixal, Sintra, 
Lisboa; RE-VS-C1-i6 - Transição Digital da Saúde. 

As atividades previstas nos investimentos mencionados têm diferentes 
vertentes de influência nos objetivos climáticos e ambientais, no entanto a 
análise realizada ao nível do investimento demonstra que o princípio de 
«não prejudicar significativamente» é cumprido, pelo que nesta situação o 
mesmo se pode concluir ao nível de atuação mais abrangente da reforma, 
dado que esta não se materializa em riscos adicionais. 

Proteção e restauro da 
biodiversidade e dos ecossistemas 

 X 

 

Investimento RE-C01-i01: Cuidados de Saúde Primários com mais respostas 

Parte 1 da lista de controlo do princípio de «não prejudicar significativamente» 

Indicar os objetivos ambientais que 
exigem uma avaliação substantiva 

da medida com base no princípio de 
«não prejudicar significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

Mitigação das 
alterações 
climáticas 

Construção de 
novos edifícios X   

Requalificação 
de edifícios 

X  

A medida é elegível para o campo de intervenção 026, com um 
coeficiente climático de 40% e ambiental de 40%, e 026bis com um 
coeficiente climático de 100% e ambiental de 40% porque visa a 
eficiência energética de edifícios existentes, tendo como objetivo 
alcançar, em média, pelo menos 30% de redução do consumo de energia 
primária.  

A medida contribui substancialmente para o objetivo “mitigação das 
alterações climáticas” previsto no artigo 9.º do Regulamento 
“Taxonomia”, enquadrando-se nas alíneas b) e i) do n.º 1, do artigo 10. 

Desta forma, a medida contribui para que os edifícios intervencionados 
melhorem o seu comportamento térmico e a eficiência energética, 
contribuindo para a redução do consumo de energia e, consequentemente, 
para a redução das emissões de gases com efeito de estufa em linha com o 
previsto no PNEC 2030. Contribui ainda para o cumprimento da meta 
anual de aumento da eficiência energética nos termos previstos no Plano 
Nacional de Energia e Clima. 

A medida não contempla apoio a sistemas que recorram a energias de fonte 
fóssil. 

Veículos 
elétricos 

 X 

A medida relativa à aquisição de veículos 100% elétricos insere-se no 
código de intervenção 074, com um coeficiente para o cálculo de apoio 
ao objetivo climático de 100%, dando um contributo positivo para a 
redução da emissão de gases com efeito de estufa de um dos setores com 
maior peso nestas emissões, contribuindo para mitigar as alterações 
climáticas  

Deste modo considera-se que, relativamente ao objetivo em causa, o 
princípio de «não prejudicar significativamente» foi cumprido. 
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Indicar os objetivos ambientais que 
exigem uma avaliação substantiva 

da medida com base no princípio de 
«não prejudicar significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

Adaptação às alterações climáticas X   

Utilização sustentável e proteção dos 
recursos hídricos e marinhos 

 X 

Considera-se que os investimentos em apreço não conduzem a impactes 
negativos, diretos ou indiretos, significativos ao longo do ciclo de vida da 
medida neste objetivo ambiental. 

A construção de novas infraestruturas de saúde respeitará os instrumentos 
de ordenamento em território em vigor, designadamente os Planos 
Diretores Municipais, não sendo expectável que conduzam ao aumento da 
pressão ou à degradação das massas de água.  

Quer se trate de novas infraestruturas de saúde ou reabilitação de 
infraestruturas já existentes, é de referir que investir em edifícios de 
elevado desempenho energético e de necessidades quase nulas de energia, 
contribui para promover melhorias noutras dimensões do desempenho 
dos edifícios como a eficiência de recursos, em particular os recursos 
hídricos, dado que também incide sobre a componente de melhoria de 
eficiência hídrica a que acresce o forte nexus com o respetivo consumo 
energético. A redução do consumo de água nos edifícios, contribui 
significativamente para a conservação dos recursos hídricos e para a 
redução de consumos energéticos associados ao ciclo urbano da água. 

Relativamente aquisição de veículos elétricos considera-se que o impacte 
nessa componente é insignificante. 

Economia circular, incluindo a 
prevenção e a reciclagem de 
resíduos 

X   

Prevenção e controlo da poluição do 
ar, da água ou do solo X   

Proteção e restauro da 
biodiversidade e dos ecossistemas 

 X 

Atendendo tanto aos efeitos diretos como aos efeitos indiretos primários 
ao longo do ciclo de vida, o impacte previsível da atividade apoiada pela 
medida sobre este objetivo ambiental é não significativo.  

No que respeita à reabilitação de infraestruturas de saúde a construir ou já 
existentes, não são expectáveis quaisquer impactes em zonas sensíveis em 
termos de biodiversidade ou nas suas proximidades (incluindo a rede 
Natura 2000 de áreas protegidas, os sítios classificados como património 
mundial da UNESCO e as áreas-chave de biodiversidade, bem como 
outras áreas protegidas). 

Com efeito, as intervenções previstas serão desenvolvidas em contexto 
urbano, e estão alinhadas com os princípios de ordenamento do território 
dos municípios, nomeadamente através dos Planos Diretores Municipais. 
A políticas de ordenamento do território vigentes englobam a Estratégia 
Nacional de Conservação da Natureza e Biodiversidade 2030, aprovada 
pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 55/2018. 

A medida destinada à aquisição de veículos 100% elétricos dará um 
contributo positivo para a redução da emissão de gases poluentes e gases 
com efeito de estufa, com efeitos positivos ao nível da qualidade do 
ambiente, contribuindo para mitigar as alterações climáticas e, por 
inerência, para a proteção da biodiversidade e dos ecossistemas 

 

 

Parte 2 da lista de controlo do princípio de «não prejudicar significativamente» 
Perguntas 
 

Não Justificação substantiva  

Mitigação das alterações climáticas. 
Prevê-se que a medida dê origem a X 

O investimento é elegível para os seguintes domínios de intervenção do anexo do 
Regulamento MRR:  



 

77 

 

Perguntas 
 

Não Justificação substantiva  

emissões significativas de gases com 
efeito de estufa? 

• 025ter - Construção de novos edifícios energeticamente eficientes - com 
um coeficiente para o cálculo do apoio aos objetivos ligados às alterações 
climáticas de 40%, dado que visa a construção de novos centros de 
formação profissional, com uma procura de energia primária inferior em, 
pelo menos, 20% ao requisito NZEB (edifícios com necessidades quase 
nulas de energia).   

• 026 - Renovação de infraestruturas públicas visando a eficiência energética 
ou medidas de eficiência energética relativas a tais infraestruturas, projetos 
de demonstração e medidas de apoio – com um coeficiente para o cálculo 
do apoio aos objetivos ligados às alterações climáticas de 40%, dado que 
visa a reabilitação, incluindo a reabilitação energética, de centros de 
formação profissional.  

 

A construção e renovação de infraestruturas de saúde cumprirá os requisitos 
aplicáveis a edifícios para a melhoria do seu desempenho energético estabelecidos 
no Decreto-Lei n.º 101-D/2020, de 7 de dezembro, transpõe para a legislação 
nacional a Diretiva (UE) 2018/844 (relativa a desempenho energético dos edifícios). 
Este quadro legal implica que a partir de 1 de julho de 2021, os edifícios novos sejam 
“edifícios com necessidades quase nulas de energia” e que os edifícios 
intervencionados melhorem o seu comportamento térmico e a eficiência energética. 

Adicionalmente, as intervenções elegíveis para o domínio 025ter vão para além 
deste requisito legal, no mínimo para um patamar 20% mais exigente que o NZEB. 
O Decreto-Lei n.º 101-D/2020, de 7 de dezembro estabelece que até 1 de julho de 
2021 será publicado a metodologia de cálculo da avaliação de desempenho 
energético dos edifícios, ao abrigo da qual será realizada a emissão de certificados 
energéticos, e a qual será utilizada para garantir o cumprimento deste requisito.  

A construção de novos edifícios com esta garantia encontra-se enquadrada como 
uma intervenção que contribui substancialmente para o objetivo “mitigação das 
alterações climáticas” previsto no artigo 9.º do Regulamento “Taxonomia”, 
enquadrando-se na alínea b) do n.º1, do artigo 10.º, estando também alinhada com 
os critérios técnicos de avaliação do Ato Delegado relativo à mitigação das 
alterações climáticas, - atividade 7.1 Construction of new buildings. 

Desta forma, o investimento contribui para a redução do consumo de energia, o 
aumento da eficiência energética e o aumento da incorporação de energias de fonte 
renovável, apoiando o aumento do desempenho energético das infraestruturas de 
saúde e, consequentemente, para a redução das emissões de gases com efeito de 
estufa em linha com o previsto no PNEC 2030. Contribui ainda para o cumprimento 
da meta anual de aumento da eficiência energética nos termos previstos no Plano 
Nacional de Energia e Clima. 

Adaptação às alterações climáticas. 
Prevê-se que a medida dê origem a um 
aumento dos efeitos negativos do clima 
atual e do clima futuro previsto, sobre a 
própria medida, as pessoas, a natureza 
ou os ativos? 

X 

O Programa de Ação para a Adaptação às Alterações Climáticas (RCM n.º 
130/2019, de 2 de agosto) identifica os principais impactes e vulnerabilidades do 
território nacional em resultado dos efeitos das alterações climáticas, bem como as 
principais linhas de ação para a adaptação no território nacional. Neste quadro 
identifica como linha de ação “Redução da vulnerabilidade das áreas urbanas às 
ondas de calor e ao aumento da temperatura máxima” 

Portugal é um dos países europeus mais afetados pelas alterações climáticas, 
destacando-se entre os principais impactes e vulnerabilidades o aumento da 
temperatura máxima e o aumento da frequência e da intensidade de ondas de calor, 
bem como de eventos meteorológicos extremos. Desta forma, investir na 
construção de novas infraestruturas de saúde e apoiar a reabilitação energética de 
infraestruturas de saúde existentes, fomentando os edifícios de elevado desempenho 
energético e de necessidades quase nulas de energia, contribui para a melhoria do 
conforto térmico, tornando os edifícios mais preparados e adaptados para fazer face 
aos referidos impactes, reduzindo a vulnerabilidade da população. Acresce que a 
intervenção em infraestruturas de saúde se reveste de especial importância uma vez 
que promove a nelhoria do conforto de pessoas especialmente vulneráveis. 

Os riscos físicos associados ao clima que poderão ser significativos para o 
investimento em apreço serão avaliados no âmbito de uma análise de exposição, 
que abrangerá o clima atual e futuro, conforme a localização dos edifícios a 
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Perguntas 
 

Não Justificação substantiva  

construir ou a reabilitar e respetivas zonas climáticas. Os sistemas técnicos nos 
edifícios construídos ou reabilitados serão otimizados conforme eventos extremos 
previstos para as respetivas zonas climáticas, de modo a salvaguardar o conforto 
térmico e a segurança das pessoas.  

Relativamente aquisição de veículos elétricos considera-se que o impacte nessa 
componente é insignificante. 

Considera-se assim não existirem impactes negativos, diretos ou indiretos, 
significativos ao longo do ciclo de vida da medida neste objetivo ambiental. 

Transição para uma economia circular, 
incluindo a prevenção e a reciclagem de 
resíduos. Prevê-se que a medida: 

i) conduza a um aumento 
significativo da produção, da 
incineração ou da eliminação de 
resíduos, com exceção da 
incineração de resíduos perigosos 
não recicláveis, ou 

ii) dê origem a ineficiências 
significativas na utilização direta 
ou indireta de qualquer recurso 
natural em qualquer fase do seu 
ciclo de vida que não são 
minimizadas por medidas 
adequadas, ou 

venha a causar danos significativos e de 
longo prazo no ambiente, no contexto da 
economia circular?  

X 

Relativamente às atividades de construção e renovação de edifícios: 

As obras serão promovidas ao abrigo do novo regime geral da gestão de resíduos e 
do novo regime jurídico da deposição de resíduos em aterro, aprovados pelo 
Decreto-Lei n.º 102-D/2020, de 10 de dezembro, que transpôs para a legislação 
nacional as Diretivas (UE) 2018/849, 2018/850, 2018/851 e 2018/852. 

Nestes termos, a medida contempla a elaboração de um plano de prevenção e 
gestão de resíduos de construção e demolição, cujo cumprimento, é demonstrado 
através da vistoria, dado ser condição da receção da obra, apliquem uma 
metodologia de triagem dos RCD prévia ao encaminhamento para aterro, cumprem 
as normas com vista à aplicação da hierarquia de gestão de resíduos bem como de 
favorecer os métodos construtivos que facilitem a demolição seletiva orientada para 
a aplicação dos princípios da prevenção e redução e da hierarquia dos resíduos, e a 
conceção para a desconstrução, nomeadamente que permita desmontar o edifício 
em elementos, não só os mais facilmente removíveis, designadamente caixilharias, 
loiças sanitárias, canalizações, entre outros, mas também os componentes e/ou 
materiais, de forma a recuperar e permitir a reutilização e reciclagem da máxima 
quantidade de elementos e/ou materiais construtivos, entre outras obrigações cujo 
objetivo é garantir a valorização de todos os RCD que tenham potencial de 
valorização  de acordo com o regime das operações de gestão de RCD, 
compreendendo a sua prevenção e reutilização e as suas operações de recolha, 
transporte, armazenagem, tratamento, valorização e eliminação em vigor. 

Será assegurado que pelo menos 70% (em peso) dos resíduos de construção e 
demolição não perigosos (excluindo os materiais naturais referidos na categoria 17 
05 04 na Lista Europeia de Resíduos pela Decisão 2000/532 / CE) produzidos serão 
preparados para reutilização, reciclagem e recuperação de outros materiais, 
incluindo operações de enchimento usando resíduos para substituir outros materiais, 
de acordo com a hierarquia de resíduos. 

Será ainda garantida a utilização de pelo menos 5% (até 30 de junho de 2021) e 10 
% (a partir de 1 de julho de 2021) de materiais reciclados ou que incorporem 
materiais reciclados relativamente à quantidade total de matérias -primas usadas em 
obra, no âmbito da contratação de empreitadas de construção e de manutenção de 
infraestruturas ao abrigo do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto 
-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na sua redação atual (CCP). 

As obras de construção serão promovidas de acordo com as orientações de boas 
práticas estabelecidas no Protocolo de Gestão de Resíduos de Construção e 
Demolição da UE (https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-
demolition-waste-protocol-0_pt) e com os critérios ecológicos, em particular para o 
conjunto de bens e serviços que dispõem já de manuais nacionais 
(https://encpe.apambiente.pt/content/manuais?language=pt-pt) ou Acordos-Quadro 
em vigor ou, no caso de bens e serviços que não dispõem de Manuais ou Acordos-
Quadro nacionais, à adoção, a título facultativo, dos critérios estabelecidos a nível 
da UE  (https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm). 

Relativamente à aquisição de veículos movidos a baterias elétricas, a gestão das 
baterias e dos resíduos de baterias será efetuada de acordo com as regras nacionais 
aplicáveis, designadamente a sua entrega a um operador de gestão de resíduos 
autorizados para proceder à sua gestão. 

Tratando-se de veículos novos de zero emissões, será dado cumprimento a todos os 
requisitos legais aplicáveis na União Europeia, designadamente os relativos à não 
utilização de chumbo, mercúrio e crómio hexavalente, excepto no que respeita às 

https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_pt
https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_pt
https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
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Perguntas 
 

Não Justificação substantiva  

exceções previstas no anexo II da Diretiva 2000/53/EC do Parlamento Europeu e do 
Conselho, quando aplicável. 

Conclui-se que não são expectáveis impactes negativos, diretos ou indiretos, 
significativos ao longo do ciclo de vida da medida neste objetivo ambiental. 

Prevenção e controlo da poluição. 
Prevê-se que a medida dê origem a um 
aumento significativo das emissões de 
poluentes para o ar, a água ou o solo? 

X 

Prevê-se que a medida não dê origem a um aumento significativo das emissões de 
poluentes para o ar, a água ou o solo, pelas seguintes razões:  

• A renovação e construção de edifícios de acordo com os requisitos 
NZEB, implica que as necessidades de energia sejam cobertas, em grande 
medida, por energia proveniente de fontes renováveis; o que conduzirá a 
uma redução significativa das emissões para a atmosfera e à consequente 
melhoria da saúde pública.  

• Os operadores que efetuam renovações devem garantir que os 
componentes e materiais de construção utilizados na renovação dos 
edifícios não contêm amianto nem substâncias que suscitam elevada 
preocupação, identificadas com base na lista de substâncias sujeitas a 
autorização constante do anexo XIV do Regulamento (CE) n.o 
1907/2006. 

• Os operadores que efetuam renovações devem garantir que os 
componentes e materiais de construção utilizados na renovação dos 
edifícios que possam entrar em contacto com ocupantes emitam menos de 
0,06 mg de formaldeído por m3 de material ou componente e menos de 
0,001 mg de compostos orgânicos voláteis cancerígenos das categorias 
1A e 1B por m3 de material ou componente, após ensaio em 
conformidade com as normas CEN/TS 16516 e ISO 16000-3 ou com 
outras condições de ensaio e métodos de determinação normalizados 
comparáveis. 

• Durante a fase de construção ou reabilitação das infraestruturas de saúde 
serão consideradas medidas de mitigação das emissões de poeiras e ruído. 
O Regulamento Geral de Ruído, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007 
estabelece regras para a realização de obras de construção civil, 
designadamente exigindo a obtenção de uma licença especial de ruído 
para a execução de atividades ruidosas e limitando o período em que estas 
podem ser concretizadas. 

• A medida dirigida à introdução de veículos 100% limpos e que não 
emitem gases poluentes têm um efeito positivo ao nível das emissões para 
a atmosfera e para a redução da poluição sonora porque apresentam níveis 
de ruído muito abaixo de qualquer outra solução substituta. Considerando 
que em meio urbano o tráfego automóvel é uma dos principais fontes de 
poluição atmosférica, designadamente no que respeita a partículas e 
óxidos de azoto, a opção pela mobilidade elétrica terá um impacte 
positivo. 

 

Investimento RE-C01-i02: Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados e Rede Nacional de 
Cuidados Paliativos 

Parte 1 da lista de controlo do princípio de «não prejudicar significativamente» 

Indicar os objetivos ambientais que 
exigem uma avaliação substantiva 

da medida com base no princípio de 
«não prejudicar significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

Mitigação das 
alterações 
climáticas 

Construção de 
novos edifícios X   

Veículos 
elétricos 

 X 

A medida contempla a aquisição de veículos 100% elétricos, inserindo-se 
no código de intervenção 074, com um coeficiente para o cálculo de 
apoio ao objetivo climático de 100%, dando um contributo positivo para a 
redução da emissão de gases com efeito de estufa de um dos setores com 
maior peso nestas emissões, contribuindo para mitigar as alterações 
climáticas. 
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Indicar os objetivos ambientais que 
exigem uma avaliação substantiva 

da medida com base no princípio de 
«não prejudicar significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

Deste modo considera-se que, relativamente ao objetivo em causa, o 
princípio de «não prejudicar significativamente» foi cumprido. 

Adaptação às alterações climáticas X   

Utilização sustentável e proteção dos 
recursos hídricos e marinhos 

 X 

Considera-se que os investimentos em apreço não conduzem a impactes 
negativos, diretos ou indiretos, significativos ao longo do ciclo de vida da 
medida neste objetivo ambiental. 

A construção de novas infraestruturas de saúde respeitará os instrumentos 
de ordenamento em território em vigor, designadamente os Planos 
Diretores Municipais, não sendo expectável que conduzam ao aumento da 
pressão ou à degradação das massas de água.  

Quer se trate de novas infraestruturas de saúde ou reabilitação de 
infraestruturas já existentes, é de referir que investir em edifícios de 
elevado desempenho energético e de necessidades quase nulas de energia, 
contribui para promover melhorias noutras dimensões do desempenho 
dos edifícios como a eficiência de recursos, em particular os recursos 
hídricos, dado que também incide sobre a componente de melhoria de 
eficiência hídrica a que acresce o forte nexus com o respetivo consumo 
energético. A redução do consumo de água nos edifícios, contribui 
significativamente para a conservação dos recursos hídricos e para a 
redução de consumos energéticos associados ao ciclo urbano da água. 

Relativamente aquisição de veículos elétricos considera-se que o impacte 
nessa componente é insignificante. 

Economia circular, incluindo a 
prevenção e a reciclagem de 
resíduos 

X   

Prevenção e controlo da poluição do 
ar, da água ou do solo X   

Proteção e restauro da 
biodiversidade e dos ecossistemas 

 X 

Atendendo tanto aos efeitos diretos como aos efeitos indiretos primários 
ao longo do ciclo de vida, o impacte previsível da atividade apoiada pela 
medida sobre este objetivo ambiental é insignificante.  

No que respeita à reabilitação de infraestruturas de saúde a construir ou já 
existentes, não são expectáveis quaisquer impactes em zonas sensíveis em 
termos de biodiversidade ou nas suas proximidades (incluindo a rede 
Natura 2000 de áreas protegidas, os sítios classificados como património 
mundial da UNESCO e as áreas-chave de biodiversidade, bem como 
outras áreas protegidas). 

Com efeito, as intervenções previstas serão desenvolvidas em contexto 
urbano, e estão alinhadas com os princípios de ordenamento do território 
dos municípios, nomeadamente através dos Planos Diretores Municipais. 
A políticas de ordenamento do território vigentes englobam a Estratégia 
Nacional de Conservação da Natureza e Biodiversidade 2030, aprovada 
pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 55/2018. 

A medida destinada à aquisição de veículos 100% elétricos dará um 
contributo positivo para a redução da emissão de gases poluentes e gases 
com efeito de estufa, com efeitos positivos ao nível da qualidade do 
ambiente, contribuindo para mitigar as alterações climáticas e, por 
inerência, para a proteção da biodiversidade e dos ecossistemas 

 

 

Parte 2 da lista de controlo do princípio de «não prejudicar significativamente» 
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Perguntas 
 

Não Justificação substantiva  

Mitigação das alterações climáticas. 
Prevê-se que a medida dê origem a 
emissões significativas de gases com 
efeito de estufa? 

X 

A medida é elegível para o domínio de intervenção 025ter no anexo do Regulamento 
MRR, com um coeficiente para o cálculo do apoio aos objetivos ligados às alterações 
climáticas de 40%, dado que parte do investimento visa a construção de novas 
infraestruturas de saúde, assegurando necessidades energéticas pelo menos 20% 
inferiores às requeridas para um edifício NZEB.  

A construção de novas infraestruturas de saúde cumprirá os requisitos aplicáveis a 
edifícios para a melhoria do seu desempenho energético estabelecidos no Decreto-
Lei n.º 101-D/2020, de 7 de dezembro, transpõe para a legislação nacional a Diretiva 
(UE) 2018/844 (relativa a desempenho energético dos edifícios). Este quadro legal 
implica que a partir de 1 de julho de 2021, os edifícios novos sejam “edifícios com 
necessidades quase nulas de energia” e que os edifícios intervencionados melhorem 
o seu comportamento térmico e a eficiência energética. 

Adicionalmente, as intervenções elegíveis para o domínio 025ter vão para além 
deste requisito legal, no mínimo para um patamar 20% mais exigente que o NZEB. 
O Decreto-Lei n.º 101-D/2020, de 7 de dezembro estabelece que até 1 de julho de 
2021 será publicado a metodologia de cálculo da avaliação de desempenho 
energético dos edifícios, ao abrigo da qual será realizada a emissão de certificados 
energéticos, e a qual será utilizada para garantir o cumprimento deste requisito.  

A construção de novos edifícios com esta garantia encontra-se enquadrada como 
uma intervenção que contribui substancialmente para o objetivo “mitigação das 
alterações climáticas” previsto no artigo 9.º do Regulamento “Taxonomia”, 
enquadrando-se na alínea b) do n.º1, do artigo 10.º, estando também alinhada com 
os critérios técnicos de avaliação do Ato Delegado relativo à mitigação das 
alterações climáticas, - atividade 7.1 Construction of new buildings. 

Desta forma, o investimento contribui para a redução do consumo de energia, o 
aumento da eficiência energética e o aumento da incorporação de energias de fonte 
renovável, apoiando o aumento do desempenho energético das infraestruturas de 
saúde e, consequentemente, para a redução das emissões de gases com efeito de 
estufa em linha com o previsto no PNEC 2030. Contribui ainda para o cumprimento 
da meta anual de aumento da eficiência energética nos termos previstos no Plano 
Nacional de Energia e Clima. 

Adaptação às alterações climáticas. 
Prevê-se que a medida dê origem a um 
aumento dos efeitos negativos do clima 
atual e do clima futuro previsto, sobre a 
própria medida, as pessoas, a natureza 
ou os ativos? 

X 

O Programa de Ação para a Adaptação às Alterações Climáticas (RCM n.º 
130/2019, de 2 de agosto) identifica os principais impactes e vulnerabilidades do 
território nacional em resultado dos efeitos das alterações climáticas, bem como as 
principais linhas de ação para a adaptação no território nacional. Neste quadro 
identifica como linha de ação “Redução da vulnerabilidade das áreas urbanas às 
ondas de calor e ao aumento da temperatura máxima” 

Portugal é um dos países europeus mais afetados pelas alterações climáticas, 
destacando-se entre os principais impactes e vulnerabilidades o aumento da 
temperatura máxima e o aumento da frequência e da intensidade de ondas de calor, 
bem como de eventos meteorológicos extremos. Desta forma, investir na 
construção de novas infraestruturas de saúde e apoiar a reabilitação energética de 
infraestruturas de saúde existentes, fomentando os edifícios de elevado desempenho 
energético e de necessidades quase nulas de energia, contribui para a melhoria do 
conforto térmico, tornando os edifícios mais preparados e adaptados para fazer face 
aos referidos impactes, reduzindo a vulnerabilidade da população. Acresce que a 
intervenção em infraestruturas de saúde se reveste de especial importância uma vez 
que promove a nelhoria do conforto de pessoas especialmente vulneráveis. 

Os riscos físicos associados ao clima que poderão ser significativos para o 
investimento em apreço serão avaliados no âmbito de uma análise de exposição, 
que abrangerá o clima atual e futuro, conforme a localização dos edifícios a 
construir ou a reabilitar e respetivas zonas climáticas. Os sistemas técnicos nos 
edifícios construídos ou reabilitados serão otimizados conforme eventos extremos 
previstos para as respetivas zonas climáticas, de modo a salvaguardar o conforto 
térmico e a segurança das pessoas.  

Relativamente aquisição de veículos elétricos considera-se que o impacte nessa 
componente é insignificante. 
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Perguntas 
 

Não Justificação substantiva  

Considera-se assim não existirem impactes negativos, diretos ou indiretos, 
significativos ao longo do ciclo de vida da medida neste objetivo ambiental. 

Transição para uma economia circular, 
incluindo a prevenção e a reciclagem de 
resíduos. Prevê-se que a medida: 

iii) conduza a um aumento 
significativo da produção, da 
incineração ou da eliminação de 
resíduos, com exceção da 
incineração de resíduos perigosos 
não recicláveis, ou 

iv) dê origem a ineficiências 
significativas na utilização direta 
ou indireta de qualquer recurso 
natural em qualquer fase do seu 
ciclo de vida que não são 
minimizadas por medidas 
adequadas, ou 

venha a causar danos significativos e de 
longo prazo no ambiente, no contexto da 
economia circular?  

X 

As obras serão promovidas ao abrigo do novo regime geral da gestão de resíduos e 
do novo regime jurídico da deposição de resíduos em aterro, aprovados pelo 
Decreto-Lei n.º 102-D/2020, de 10 de dezembro, que transpôs para a legislação 
nacional as Diretivas (UE) 2018/849, 2018/850, 2018/851 e 2018/852. 

Nestes termos, a medida contempla a elaboração de um plano de prevenção e 
gestão de resíduos de construção e demolição, cujo cumprimento, é demonstrado 
através da vistoria, dado ser condição da receção da obra, apliquem uma 
metodologia de triagem dos RCD prévia ao encaminhamento para aterro, cumprem 
as normas com vista à aplicação da hierarquia de gestão de resíduos bem como de 
favorecer os métodos construtivos que facilitem a demolição seletiva orientada para 
a aplicação dos princípios da prevenção e redução e da hierarquia dos resíduos, e a 
conceção para a desconstrução, nomeadamente que permita desmontar o edifício 
em elementos, não só os mais facilmente removíveis, designadamente caixilharias, 
loiças sanitárias, canalizações, entre outros, mas também os componentes e/ou 
materiais, de forma a recuperar e permitir a reutilização e reciclagem da máxima 
quantidade de elementos e/ou materiais construtivos, entre outras obrigações cujo 
objetivo é garantir a valorização de todos os RCD que tenham potencial de 
valorização  de acordo com o regime das operações de gestão de RCD, 
compreendendo a sua prevenção e reutilização e as suas operações de recolha, 
transporte, armazenagem, tratamento, valorização e eliminação em vigor. 

Será assegurado que pelo menos 70% (em peso) dos resíduos de construção e 
demolição não perigosos (excluindo os materiais naturais referidos na categoria 17 
05 04 na Lista Europeia de Resíduos pela Decisão 2000/532 / CE) produzidos serão 
preparados para reutilização, reciclagem e recuperação de outros materiais, 
incluindo operações de enchimento usando resíduos para substituir outros materiais, 
de acordo com a hierarquia de resíduos. 

Será ainda garantida a utilização de pelo menos 5% (até 30 de junho de 2021) e 10 
% (a partir de 1 de julho de 2021) de materiais reciclados ou que incorporem 
materiais reciclados relativamente à quantidade total de matérias -primas usadas em 
obra, no âmbito da contratação de empreitadas de construção e de manutenção de 
infraestruturas ao abrigo do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto 
-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na sua redação atual (CCP). 

As obras de construção serão promovidas de acordo com as orientações de boas 
práticas estabelecidas no Protocolo de Gestão de Resíduos de Construção e 
Demolição da UE (https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-
demolition-waste-protocol-0_pt) e com os critérios ecológicos, em particular para o 
conjunto de bens e serviços que dispõem já de manuais nacionais 
(https://encpe.apambiente.pt/content/manuais?language=pt-pt) ou Acordos-Quadro 
em vigor ou, no caso de bens e serviços que não dispõem de Manuais ou Acordos-
Quadro nacionais, à adoção, a título facultativo, dos critérios estabelecidos a nível 
da UE  (https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm). 

Relativamente à aquisição de veículos movidos a baterias elétricas, a gestão das 
baterias e dos resíduos de baterias será efetuada de acordo com as regras nacionais 
aplicáveis, designadamente a sua entrega a um operador de gestão de resíduos 
autorizados para proceder à sua gestão. 

Tratando-se de veículos novos de zero emissões, será dado cumprimento a todos os 
requisitos legais aplicáveis na União Europeia, designadamente os relativos à não 
utilização de chumbo, mercúrio e crómio hexavalente, excepto no que respeita às 
exceções previstas no anexo II da Diretiva 2000/53/EC do Parlamento Europeu e do 
Conselho, quando aplicável. 

Conclui-se que não são expectáveis impactes negativos, diretos ou indiretos, 
significativos ao longo do ciclo de vida da medida neste objetivo ambiental. 

Prevenção e controlo da poluição. 
Prevê-se que a medida dê origem a um 
aumento significativo das emissões de 
poluentes para o ar, a água ou o solo? 

X 

Prevê-se que a medida não dê origem a um aumento significativo das emissões de 
poluentes para o ar, a água ou o solo, pelas seguintes razões:  

• A renovação e construção de edifícios de acordo com os requisitos 
NZEB, implica que as necessidades de energia sejam cobertas, em grande 

https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_pt
https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_pt
https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
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Perguntas 
 

Não Justificação substantiva  

medida, por energia proveniente de fontes renováveis; o que conduzirá a 
uma redução significativa das emissões para a atmosfera e à consequente 
melhoria da saúde pública.  

• Os operadores que efetuam renovações devem garantir que os 
componentes e materiais de construção utilizados na renovação dos 
edifícios não contêm amianto nem substâncias que suscitam elevada 
preocupação, identificadas com base na lista de substâncias sujeitas a 
autorização constante do anexo XIV do Regulamento (CE) n.o 
1907/2006. 

• Os operadores que efetuam renovações devem garantir que os 
componentes e materiais de construção utilizados na renovação dos 
edifícios que possam entrar em contacto com ocupantes emitam menos de 
0,06 mg de formaldeído por m3 de material ou componente e menos de 
0,001 mg de compostos orgânicos voláteis cancerígenos das categorias 
1A e 1B por m3 de material ou componente, após ensaio em 
conformidade com as normas CEN/TS 16516 e ISO 16000-3 ou com 
outras condições de ensaio e métodos de determinação normalizados 
comparáveis. 

• Durante a fase de construção ou reabilitação das infraestruturas de saúde 
serão consideradas medidas de mitigação das emissões de poeiras e ruído. 
O Regulamento Geral de Ruído, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007 
estabelece regras para a realização de obras de construção civil, 
designadamente exigindo a obtenção de uma licença especial de ruído 
para a execução de atividades ruidosas e limitando o período em que estas 
podem ser concretizadas. 

• A medida dirigida à introdução de veículos 100% limpos e que não 
emitem gases poluentes têm um efeito positivo ao nível das emissões para 
a atmosfera e para a redução da poluição sonora porque apresentam níveis 
de ruído muito abaixo de qualquer outra solução substituta. Considerando 
que em meio urbano o tráfego automóvel é uma dos principais fontes de 
poluição atmosférica, designadamente no que respeita a partículas e 
óxidos de azoto, a opção pela mobilidade elétrica terá um impacte 
positivo. 

 

 

Investimento RE-C01-i03: Conclusão da Reforma de Saúde Mental e da Implementação da Estratégia 
para as Demências        

Parte 1 da lista de controlo do princípio de «não prejudicar significativamente» 

Indicar os objetivos ambientais que 
exigem uma avaliação substantiva 

da medida com base no princípio de 
«não prejudicar significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

Mitigação das 
alterações 
climáticas 

Construção de 
novos edifícios X   

Reabilitação de 
edifícios 

 X 

A medida é elegível para o campo de intervenção 026bis com um 
coeficiente climático de 100% e ambiental de 40% porque visa a eficiência 
energética de edifícios existentes, tendo como objetivo alcançar, em média, 
pelo menos 30% de redução do consumo de energia primária.  

A medida contribui substancialmente para o objetivo “mitigação das 
alterações climáticas” previsto no artigo 9.º do Regulamento “Taxonomia”, 
enquadrando-se nas alíneas b) e i) do n.º 1, do artigo 10. 

Desta forma, a medida contribui para que os edifícios intervencionados 
melhorem o seu comportamento térmico e a eficiência energética, 
contribuindo para a redução do consumo de energia e, consequentemente, 
para a redução das emissões de gases com efeito de estufa em linha com o 
previsto no PNEC 2030. Contribui ainda para o cumprimento da meta 
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Indicar os objetivos ambientais que 
exigem uma avaliação substantiva 

da medida com base no princípio de 
«não prejudicar significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

anual de aumento da eficiência energética nos termos previstos no Plano 
Nacional de Energia e Clima. 

A medida não contempla apoio a sistemas que recorram a energias de fonte 
fóssil. 

Veículos 
elétricos 

 X 

A medida contempla a aquisição de veículos 100% elétricos, inserindo-se 
no código de intervenção 074, com um coeficiente para o cálculo de 
apoio ao objetivo climático de 100%, dando um contributo positivo para a 
redução da emissão de gases com efeito de estufa de um dos setores com 
maior peso nestas emissões, contribuindo para mitigar as alterações 
climáticas. 

Deste modo considera-se que, relativamente ao objetivo em causa, o 
princípio de «não prejudicar significativamente» foi cumprido. 

Adaptação às alterações climáticas X   

Utilização sustentável e proteção dos 
recursos hídricos e marinhos 

 X 

Considera-se que os investimentos em apreço não conduzem a impactes 
negativos, diretos ou indiretos, significativos ao longo do ciclo de vida da 
medida neste objetivo ambiental. 

A construção de novas infraestruturas de saúde respeitará os instrumentos 
de ordenamento em território em vigor, designadamente os Planos 
Diretores Municipais, não sendo expectável que conduzam ao aumento da 
pressão ou à degradação das massas de água.  

Quer se trate de novas infraestruturas de saúde ou reabilitação de 
infraestruturas já existentes, é de referir que investir em edifícios de 
elevado desempenho energético e de necessidades quase nulas de energia, 
contribui para promover melhorias noutras dimensões do desempenho 
dos edifícios como a eficiência de recursos, em particular os recursos 
hídricos, dado que também incide sobre a componente de melhoria de 
eficiência hídrica a que acresce o forte nexus com o respetivo consumo 
energético. A redução do consumo de água nos edifícios, contribui 
significativamente para a conservação dos recursos hídricos e para a 
redução de consumos energéticos associados ao ciclo urbano da água. 

Relativamente aquisição de veículos elétricos considera-se que o impacte 
nessa componente é insignificante. 

Economia circular, incluindo a 
prevenção e a reciclagem de 
resíduos 

X   

Prevenção e controlo da poluição do 
ar, da água ou do solo X   

Proteção e restauro da 
biodiversidade e dos ecossistemas 

 X 

Atendendo tanto aos efeitos diretos como aos efeitos indiretos primários 
ao longo do ciclo de vida, o impacte previsível da atividade apoiada pela 
medida sobre este objetivo ambiental é insignificante.  

No que respeita à reabilitação de infraestruturas de saúde a construir ou já 
existentes, não são expectáveis quaisquer impactes em zonas sensíveis em 
termos de biodiversidade ou nas suas proximidades (incluindo a rede 
Natura 2000 de áreas protegidas, os sítios classificados como património 
mundial da UNESCO e as áreas-chave de biodiversidade, bem como 
outras áreas protegidas). 

Com efeito, as intervenções previstas serão desenvolvidas em contexto 
urbano, e estão alinhadas com os princípios de ordenamento do território 
dos municípios, nomeadamente através dos Planos Diretores Municipais. 
A políticas de ordenamento do território vigentes englobam a Estratégia 
Nacional de Conservação da Natureza e Biodiversidade 2030, aprovada 
pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 55/2018. 

A medida destinada à aquisição de veículos 100% elétricos dará um 
contributo positivo para a redução da emissão de gases poluentes e gases 
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Indicar os objetivos ambientais que 
exigem uma avaliação substantiva 

da medida com base no princípio de 
«não prejudicar significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

com efeito de estufa, com efeitos positivos ao nível da qualidade do 
ambiente, contribuindo para mitigar as alterações climáticas e, por 
inerência, para a proteção da biodiversidade e dos ecossistemas 

 

 

Parte 2 da lista de controlo do princípio de «não prejudicar significativamente» 
Perguntas 
 

Não Justificação substantiva  

Mitigação das alterações climáticas. 
Prevê-se que a medida dê origem a 
emissões significativas de gases com 
efeito de estufa? 

X 

A medida é elegível para o campo de intervenção 092 porque visa a construção 
novas infraestruturas de saúde. 

A construção e renovação de infraestruturas de saúde cumprirá os requisitos previstos 
no Decreto-Lei n.º 101-D/2020, de 7 de dezembro, que estabelece os requisitos 
aplicáveis à conceção e renovação de edifícios, com o objetivo de assegurar e 
promover a melhoria do respetivo desempenho energético através do estabelecimento 
de requisitos aplicáveis à sua modernização e renovação, mediante a transposição da 
Diretiva (UE) 2018/844 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de maio de 
2018, (Diretiva EPBD). O enquadramento legal referido implica que os edifícios 
novos sejam “edifícios com necessidades quase nulas de energia” e que os edifícios 
intervencionados melhorem o seu comportamento térmico e a eficiência energética. 

Desta forma, o investimento contribui para a redução do consumo de energia, o 
aumento da eficiência energética e o aumento da incorporação de energias de fonte 
renovável, apoiando o aumento do desempenho energético das infraestruturas de 
saúde e, consequentemente, para a redução das emissões de gases com efeito de 
estufa em linha com o previsto no PNEC 2030. Contribui ainda para o cumprimento 
da meta anual de aumento da eficiência energética nos termos previstos no Plano 
Nacional de Energia e Clima. 

Adaptação às alterações climáticas. 
Prevê-se que a medida dê origem a um 
aumento dos efeitos negativos do clima 
atual e do clima futuro previsto, sobre a 
própria medida, as pessoas, a natureza 
ou os ativos? 

X 

O Programa de Ação para a Adaptação às Alterações Climáticas (RCM n.º 
130/2019, de 2 de agosto) identifica os principais impactes e vulnerabilidades do 
território nacional em resultado dos efeitos das alterações climáticas, bem como as 
principais linhas de ação para a adaptação no território nacional. Neste quadro 
identifica como linha de ação “Redução da vulnerabilidade das áreas urbanas às 
ondas de calor e ao aumento da temperatura máxima” 

Portugal é um dos países europeus mais afetados pelas alterações climáticas, 
destacando-se entre os principais impactes e vulnerabilidades o aumento da 
temperatura máxima e o aumento da frequência e da intensidade de ondas de calor, 
bem como de eventos meteorológicos extremos. Desta forma, investir na 
construção de novas infraestruturas de saúde e apoiar a reabilitação energética de 
infraestruturas de saúde existentes, fomentando os edifícios de elevado desempenho 
energético e de necessidades quase nulas de energia, contribui para a melhoria do 
conforto térmico, tornando os edifícios mais preparados e adaptados para fazer face 
aos referidos impactes, reduzindo a vulnerabilidade da população. Acresce que a 
intervenção em infraestruturas de saúde se reveste de especial importância uma vez 
que promove a nelhoria do conforto de pessoas especialmente vulneráveis. 

Os riscos físicos associados ao clima que poderão ser significativos para o 
investimento em apreço serão avaliados no âmbito de uma análise de exposição, 
que abrangerá o clima atual e futuro, conforme a localização dos edifícios a 
construir ou a reabilitar e respetivas zonas climáticas. Os sistemas técnicos nos 
edifícios construídos ou reabilitados serão otimizados conforme eventos extremos 
previstos para as respetivas zonas climáticas, de modo a salvaguardar o conforto 
térmico e a segurança das pessoas.  

Relativamente aquisição de veículos elétricos considera-se que o impacte nessa 
componente é insignificante. 
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Perguntas 
 

Não Justificação substantiva  

Considera-se assim não existirem impactes negativos, diretos ou indiretos, 
significativos ao longo do ciclo de vida da medida neste objetivo ambiental. 

Transição para uma economia circular, 
incluindo a prevenção e a reciclagem de 
resíduos. Prevê-se que a medida: 

v) conduza a um aumento 
significativo da produção, da 
incineração ou da eliminação de 
resíduos, com exceção da 
incineração de resíduos perigosos 
não recicláveis, ou 

vi) dê origem a ineficiências 
significativas na utilização direta 
ou indireta de qualquer recurso 
natural em qualquer fase do seu 
ciclo de vida que não são 
minimizadas por medidas 
adequadas, ou 

venha a causar danos significativos e de 
longo prazo no ambiente, no contexto da 
economia circular?  

X 

As obras serão promovidas ao abrigo do novo regime geral da gestão de resíduos e 
do novo regime jurídico da deposição de resíduos em aterro, aprovados pelo 
Decreto-Lei n.º 102-D/2020, de 10 de dezembro, que transpôs para a legislação 
nacional as Diretivas (UE) 2018/849, 2018/850, 2018/851 e 2018/852. 

Nestes termos, a medida contempla a elaboração de um plano de prevenção e 
gestão de resíduos de construção e demolição, cujo cumprimento, é demonstrado 
através da vistoria, dado ser condição da receção da obra, apliquem uma 
metodologia de triagem dos RCD prévia ao encaminhamento para aterro, cumprem 
as normas com vista à aplicação da hierarquia de gestão de resíduos bem como de 
favorecer os métodos construtivos que facilitem a demolição seletiva orientada para 
a aplicação dos princípios da prevenção e redução e da hierarquia dos resíduos, e a 
conceção para a desconstrução, nomeadamente que permita desmontar o edifício 
em elementos, não só os mais facilmente removíveis, designadamente caixilharias, 
loiças sanitárias, canalizações, entre outros, mas também os componentes e/ou 
materiais, de forma a recuperar e permitir a reutilização e reciclagem da máxima 
quantidade de elementos e/ou materiais construtivos, entre outras obrigações cujo 
objetivo é garantir a valorização de todos os RCD que tenham potencial de 
valorização  de acordo com o regime das operações de gestão de RCD, 
compreendendo a sua prevenção e reutilização e as suas operações de recolha, 
transporte, armazenagem, tratamento, valorização e eliminação em vigor. 

Será assegurado que pelo menos 70% (em peso) dos resíduos de construção e 
demolição não perigosos (excluindo os materiais naturais referidos na categoria 17 
05 04 na Lista Europeia de Resíduos pela Decisão 2000/532 / CE) produzidos serão 
preparados para reutilização, reciclagem e recuperação de outros materiais, 
incluindo operações de enchimento usando resíduos para substituir outros materiais, 
de acordo com a hierarquia de resíduos. 

Será ainda garantida a utilização de pelo menos 5% (até 30 de junho de 2021) e 10 
% (a partir de 1 de julho de 2021) de materiais reciclados ou que incorporem 
materiais reciclados relativamente à quantidade total de matérias -primas usadas em 
obra, no âmbito da contratação de empreitadas de construção e de manutenção de 
infraestruturas ao abrigo do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto 
-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na sua redação atual (CCP). 

As obras de construção serão promovidas de acordo com as orientações de boas 
práticas estabelecidas no Protocolo de Gestão de Resíduos de Construção e 
Demolição da UE (https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-
demolition-waste-protocol-0_pt) e com os critérios ecológicos, em particular para o 
conjunto de bens e serviços que dispõem já de manuais nacionais 
(https://encpe.apambiente.pt/content/manuais?language=pt-pt) ou Acordos-Quadro 
em vigor ou, no caso de bens e serviços que não dispõem de Manuais ou Acordos-
Quadro nacionais, à adoção, a título facultativo, dos critérios estabelecidos a nível 
da UE  (https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm). 

Relativamente à aquisição de veículos movidos a baterias elétricas, a gestão das 
baterias e dos resíduos de baterias será efetuada de acordo com as regras nacionais 
aplicáveis, designadamente a sua entrega a um operador de gestão de resíduos 
autorizados para proceder à sua gestão. 

Tratando-se de veículos novos de zero emissões, será dado cumprimento a todos os 
requisitos legais aplicáveis na União Europeia, designadamente os relativos à não 
utilização de chumbo, mercúrio e crómio hexavalente, excepto no que respeita às 
exceções previstas no anexo II da Diretiva 2000/53/EC do Parlamento Europeu e do 
Conselho, quando aplicável. 

Conclui-se que não são expectáveis impactes negativos, diretos ou indiretos, 
significativos ao longo do ciclo de vida da medida neste objetivo ambiental. 

Prevenção e controlo da poluição. 
Prevê-se que a medida dê origem a um 
aumento significativo das emissões de 
poluentes para o ar, a água ou o solo? 

X 

Prevê-se que a medida não dê origem a um aumento significativo das emissões de 
poluentes para o ar, a água ou o solo, pelas seguintes razões:  

• A renovação e construção de edifícios de acordo com os requisitos 
NZEB, implica que as necessidades de energia sejam cobertas, em grande 

https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_pt
https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_pt
https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
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Perguntas 
 

Não Justificação substantiva  

medida, por energia proveniente de fontes renováveis; o que conduzirá a 
uma redução significativa das emissões para a atmosfera e à consequente 
melhoria da saúde pública.  

• Os operadores que efetuam renovações devem garantir que os 
componentes e materiais de construção utilizados na renovação dos 
edifícios não contêm amianto nem substâncias que suscitam elevada 
preocupação, identificadas com base na lista de substâncias sujeitas a 
autorização constante do anexo XIV do Regulamento (CE) n.o 
1907/2006. 

• Os operadores que efetuam renovações devem garantir que os 
componentes e materiais de construção utilizados na renovação dos 
edifícios que possam entrar em contacto com ocupantes emitam menos de 
0,06 mg de formaldeído por m3 de material ou componente e menos de 
0,001 mg de compostos orgânicos voláteis cancerígenos das categorias 
1A e 1B por m3 de material ou componente, após ensaio em 
conformidade com as normas CEN/TS 16516 e ISO 16000-3 ou com 
outras condições de ensaio e métodos de determinação normalizados 
comparáveis. 

• Durante a fase de construção ou reabilitação das infraestruturas de saúde 
serão consideradas medidas de mitigação das emissões de poeiras e ruído. 
O Regulamento Geral de Ruído, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007 
estabelece regras para a realização de obras de construção civil, 
designadamente exigindo a obtenção de uma licença especial de ruído 
para a execução de atividades ruidosas e limitando o período em que estas 
podem ser concretizadas. 

• A medida dirigida à introdução de veículos 100% limpos e que não 
emitem gases poluentes têm um efeito positivo ao nível das emissões para 
a atmosfera e para a redução da poluição sonora porque apresentam níveis 
de ruído muito abaixo de qualquer outra solução substituta. Considerando 
que em meio urbano o tráfego automóvel é uma dos principais fontes de 
poluição atmosférica, designadamente no que respeita a partículas e 
óxidos de azoto, a opção pela mobilidade elétrica terá um impacte 
positivo. 

 

 

Investimento RE-C01-i04: Equipamento dos Hospitais Seixal, Sintra, Lisboa 

Parte 1 da lista de controlo do princípio de «não prejudicar significativamente» 

Indicar os objetivos ambientais que 
exigem uma avaliação substantiva 

da medida com base no princípio de 
«não prejudicar significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

Mitigação das alterações climáticas 
  X É expectável que as aquisições de equipamentos previstos para os 

Hospitais em apreço, sejam promovidas ao abrigo dos critérios em matéria 
de contratos públicos ecológicos da EU 
(https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm) 

Adicionalmente, os equipamentos mencionados devem cumprir com os 
requisitos definidos no Decreto-Lei n.º 12/2011 quando à sua concepção 
ecológica, sempre que aplicável, e seja assegurado que não contêm as 
substâncias perigosas listadas no Anexo II da Diretiva n.º 2011/65/EU do 
Parlamento Europeu, transposta pelo Decreto-Lei n.º 79/2013, excepto 
quando as concentrações por peso não ultrapassam os valores 
estabelecidos no mesmo.  

Os equipamentos deverão estar abrangidos por um plano de gestão de 
resíduos que deve incluir ainda especificações técnicas relativas à 
durabilidade, reparabilidade e reciclabilidade dos equipamentos elétricos 
e eletrónicos a adquirir e instalar. de acordo com as especificações do 
Decreto-Lei n.º 178/2006, Decreto-Lei n.º 67/2014 e Decreto-Lei n.º 152-
D/2017, pelo que não se prevê que a medida conduza a um aumento 

Adaptação às alterações climáticas  X 
Utilização sustentável e proteção dos 
recursos hídricos e marinhos  X 

Economia circular, incluindo a 
prevenção e a reciclagem de 
resíduos 

 X 

Prevenção e controlo da poluição do 
ar, da água ou do solo  X 

Proteção e restauro da 
biodiversidade e dos ecossistemas 

 X 

https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
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Indicar os objetivos ambientais que 
exigem uma avaliação substantiva 

da medida com base no princípio de 
«não prejudicar significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

significativo da produção, da incineração ou da eliminação de resíduos, 
dê origem a ineficiências significativas na utilização direta ou indireta de 
qualquer recurso natural ou venha a causar danos significativos e de 
longo prazo no ambiente. 

Conclui-se que não são expectáveis impactes negativos, diretos ou 
indiretos, significativos ao longo do ciclo de vida da medida nestes 
objetivos ambientais 

 
 

Investimento RE-C01-i05-RAM: Fortalecimento do Serviço Regional de Saúde da RAM 

Parte 1 da lista de controlo do princípio de «não prejudicar significativamente» 

Indicar os objetivos ambientais que 
exigem uma avaliação substantiva 

da medida com base no princípio de 
«não prejudicar significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

Mitigação das alterações climáticas X   

Adaptação às alterações climáticas X   

Utilização sustentável e proteção dos 
recursos hídricos e marinhos 

 X 

Considera-se que os investimentos em apreço não conduzem a impactes 
negativos, diretos ou indiretos, significativos ao longo do ciclo de vida da 
medida neste objetivo ambiental. 

A construção de novas infraestruturas de saúde respeitará os instrumentos 
de ordenamento em território em vigor, designadamente os Planos 
Diretores Municipais, não sendo expectável que conduzam ao aumento da 
pressão ou à degradação das massas de água.  

Quer se trate de novas infraestruturas de saúde ou reabilitação de 
infraestruturas já existentes, é de referir que investir em edifícios de 
elevado desempenho energético e de necessidades quase nulas de energia, 
contribui para promover melhorias noutras dimensões do desempenho 
dos edifícios como a eficiência de recursos, em particular os recursos 
hídricos, dado que também incide sobre a componente de melhoria de 
eficiência hídrica a que acresce o forte nexus com o respetivo consumo 
energético. A redução do consumo de água nos edifícios, contribui 
significativamente para a conservação dos recursos hídricos e para a 
redução de consumos energéticos associados ao ciclo urbano da água. 

Economia circular, incluindo a 
prevenção e a reciclagem de 
resíduos 

X   

Prevenção e controlo da poluição do 
ar, da água ou do solo X   

Proteção e restauro da 
biodiversidade e dos ecossistemas 

 X 

Atendendo tanto aos efeitos diretos como aos efeitos indiretos primários 
ao longo do ciclo de vida, o impacte previsível da atividade apoiada pela 
medida sobre este objetivo ambiental é não significativo.  

No que respeita à reabilitação de infraestruturas de saúde a construir ou já 
existentes, não são expectáveis quaisquer impactes em zonas sensíveis em 
termos de biodiversidade ou nas suas proximidades (incluindo a rede 
Natura 2000 de áreas protegidas, os sítios classificados como património 
mundial da UNESCO e as áreas-chave de biodiversidade, bem como 
outras áreas protegidas). 

Com efeito, as intervenções previstas serão desenvolvidas em contexto 
urbano, e estão alinhadas com os princípios de ordenamento do território 
dos municípios, nomeadamente através dos Planos Diretores Municipais. 
A políticas de ordenamento do território vigentes englobam a Estratégia 
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Indicar os objetivos ambientais que 
exigem uma avaliação substantiva 

da medida com base no princípio de 
«não prejudicar significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

Nacional de Conservação da Natureza e Biodiversidade 2030, aprovada 
pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 55/2018. 

 

 

Parte 2 da lista de controlo do princípio de «não prejudicar significativamente» 
Perguntas 
 

Não Justificação substantiva  

Mitigação das alterações climáticas. 
Prevê-se que a medida dê origem a 
emissões significativas de gases com 
efeito de estufa? 

X 

O investimento é elegível para os seguintes domínios de intervenção do anexo do 
Regulamento MRR:  

• 025ter - Construção de novos edifícios energeticamente eficientes - com 
um coeficiente para o cálculo do apoio aos objetivos ligados às alterações 
climáticas de 40%, visa a contrução de novas infraestruturas de saúde, 
com uma procura de energia primária inferior em, pelo menos, 20% ao 
requisito NZEB (edifícios com necessidades quase nulas de energia).  

• 026 - Renovação de infraestruturas públicas visando a eficiência 
energética ou medidas de eficiência energética relativas a tais 
infraestruturas, projetos de demonstração e medidas de apoio – com um 
coeficiente para o cálculo do apoio aos objetivos ligados às alterações 
climáticas de 40%, dado que visa a reabilitação, incluindo a reabilitação 
energética, de infraestruturas de saúde.  

A construção e renovação de infraestruturas de saúde cumprirá os requisitos previstos 
no Decreto-Lei n.º 101-D/2020, de 7 de dezembro, que estabelece os requisitos 
aplicáveis à conceção e renovação de edifícios, com o objetivo de assegurar e 
promover a melhoria do respetivo desempenho energético através do estabelecimento 
de requisitos aplicáveis à sua modernização e renovação, mediante a transposição da 
Diretiva (UE) 2018/844 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de maio de 
2018, (Diretiva EPBD). O enquadramento legal referido implica que os edifícios 
novos sejam “edifícios com necessidades quase nulas de energia” e que os edifícios 
intervencionados melhorem o seu comportamento térmico e a eficiência energética. 

Adicionalmente, as intervenções elegíveis para o domínio 025ter vão para além 
deste requisito legal, no mínimo para um patamar 20% mais exigente que o NZEB. 
O Decreto-Lei n.º 101-D/2020, de 7 de dezembro estabelece que até 1 de julho de 
2021 será publicado a metodologia de cálculo da avaliação de desempenho 
energético dos edifícios, ao abrigo da qual será realizada a emissão de certificados 
energéticos, e a qual será utilizada para garantir o cumprimento deste requisito.  

A construção de novos edifícios com esta garantia encontra-se enquadrada como 
uma intervenção que contribui substancialmente para o objetivo “mitigação das 
alterações climáticas” previsto no artigo 9.º do Regulamento “Taxonomia”, 
enquadrando-se na alínea b) do n.º1, do artigo 10.º, estando também alinhada com 
os critérios técnicos de avaliação do Ato Delegado relativo à mitigação das 
alterações climáticas, - atividade 7.1 Construction of new buildings. 

Desta forma, o investimento contribui para a redução do consumo de energia, 
melhoria do comportamento térmico,  aumento da eficiência energética, aumento da 
incorporação de energias de fonte renovável, o aumento do desempenho energético 
das infraestruturas de saúde e, consequentemente, para a redução das emissões de 
gases com efeito de estufa em linha com o previsto no PNEC 2030. Contribui ainda 
para o cumprimento da meta anual de aumento da eficiência energética nos termos 
previstos no Plano Nacional de Energia e Clima. 

A medida não contempla apoio a sistemas que recorram a energias de fonte fóssil. 

Adaptação às alterações climáticas. 
Prevê-se que a medida dê origem a um 
aumento dos efeitos negativos do clima 
atual e do clima futuro previsto, sobre a 

X 

O Programa de Ação para a Adaptação às Alterações Climáticas (RCM n.º 
130/2019, de 2 de agosto) identifica os principais impactes e vulnerabilidades do 
território nacional em resultado dos efeitos das alterações climáticas, bem como as 
principais linhas de ação para a adaptação no território nacional. Neste quadro 
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Perguntas 
 

Não Justificação substantiva  

própria medida, as pessoas, a natureza 
ou os ativos? 

identifica como linha de ação “Redução da vulnerabilidade das áreas urbanas às 
ondas de calor e ao aumento da temperatura máxima” 

Portugal é um dos países europeus mais afetados pelas alterações climáticas, 
destacando-se entre os principais impactes e vulnerabilidades o aumento da 
temperatura máxima e o aumento da frequência e da intensidade de ondas de calor, 
bem como de eventos meteorológicos extremos. Desta forma, investir na 
construção de novas infraestruturas de saúde e apoiar a reabilitação energética de 
infraestruturas de saúde existentes, fomentando os edifícios de elevado desempenho 
energético e de necessidades quase nulas de energia, contribui para a melhoria do 
conforto térmico, tornando os edifícios mais preparados e adaptados para fazer face 
aos referidos impactes, reduzindo a vulnerabilidade da população. Acresce que a 
intervenção em infraestruturas de saúde se reveste de especial importância uma vez 
que promove a nelhoria do conforto de pessoas especialmente vulneráveis. 

Os riscos físicos associados ao clima que poderão ser significativos para o 
investimento em apreço serão avaliados no âmbito de uma análise de exposição, 
que abrangerá o clima atual e futuro, conforme a localização dos edifícios a 
construir ou a reabilitar e respetivas zonas climáticas. Os sistemas técnicos nos 
edifícios construídos ou reabilitados serão otimizados conforme eventos extremos 
previstos para as respetivas zonas climáticas, de modo a salvaguardar o conforto 
térmico e a segurança das pessoas.  

Considera-se assim não existirem impactes negativos, diretos ou indiretos, 
significativos ao longo do ciclo de vida da medida neste objetivo ambiental. 

Transição para uma economia circular, 
incluindo a prevenção e a reciclagem de 
resíduos. Prevê-se que a medida: 

vii) conduza a um aumento 
significativo da produção, da 
incineração ou da eliminação de 
resíduos, com exceção da 
incineração de resíduos perigosos 
não recicláveis, ou 

viii) dê origem a ineficiências 
significativas na utilização direta 
ou indireta de qualquer recurso 
natural em qualquer fase do seu 
ciclo de vida que não são 
minimizadas por medidas 
adequadas, ou 

venha a causar danos significativos e de 
longo prazo no ambiente, no contexto da 
economia circular?  

X 

As obras serão promovidas ao abrigo do novo regime geral da gestão de resíduos e 
do novo regime jurídico da deposição de resíduos em aterro, aprovados pelo 
Decreto-Lei n.º 102-D/2020, de 10 de dezembro, que transpôs para a legislação 
nacional as Diretivas (UE) 2018/849, 2018/850, 2018/851 e 2018/852. 

Nestes termos, a medida contempla a elaboração de um plano de prevenção e 
gestão de resíduos de construção e demolição, cujo cumprimento, é demonstrado 
através da vistoria, dado ser condição da receção da obra, apliquem uma 
metodologia de triagem dos RCD prévia ao encaminhamento para aterro, cumprem 
as normas com vista à aplicação da hierarquia de gestão de resíduos bem como de 
favorecer os métodos construtivos que facilitem a demolição seletiva orientada para 
a aplicação dos princípios da prevenção e redução e da hierarquia dos resíduos, e a 
conceção para a desconstrução, nomeadamente que permita desmontar o edifício 
em elementos, não só os mais facilmente removíveis, designadamente caixilharias, 
loiças sanitárias, canalizações, entre outros, mas também os componentes e/ou 
materiais, de forma a recuperar e permitir a reutilização e reciclagem da máxima 
quantidade de elementos e/ou materiais construtivos, entre outras obrigações cujo 
objetivo é garantir a valorização de todos os RCD que tenham potencial de 
valorização  de acordo com o regime das operações de gestão de RCD, 
compreendendo a sua prevenção e reutilização e as suas operações de recolha, 
transporte, armazenagem, tratamento, valorização e eliminação em vigor. 

Será assegurado que pelo menos 70% (em peso) dos resíduos de construção e 
demolição não perigosos (excluindo os materiais naturais referidos na categoria 17 
05 04 na Lista Europeia de Resíduos pela Decisão 2000/532 / CE) produzidos serão 
preparados para reutilização, reciclagem e recuperação de outros materiais, 
incluindo operações de enchimento usando resíduos para substituir outros materiais, 
de acordo com a hierarquia de resíduos. 

Será ainda garantida a utilização de pelo menos 5% (até 30 de junho de 2021) e 10 
% (a partir de 1 de julho de 2021) de materiais reciclados ou que incorporem 
materiais reciclados relativamente à quantidade total de matérias -primas usadas em 
obra, no âmbito da contratação de empreitadas de construção e de manutenção de 
infraestruturas ao abrigo do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto 
-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na sua redação atual (CCP). 

As obras de construção serão promovidas de acordo com as orientações de boas 
práticas estabelecidas no Protocolo de Gestão de Resíduos de Construção e 
Demolição da UE (https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-
demolition-waste-protocol-0_pt) e com os critérios ecológicos, em particular para o 
conjunto de bens e serviços que dispõem já de manuais nacionais 

https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_pt
https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_pt
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Perguntas 
 

Não Justificação substantiva  

(https://encpe.apambiente.pt/content/manuais?language=pt-pt) ou Acordos-Quadro 
em vigor ou, no caso de bens e serviços que não dispõem de Manuais ou Acordos-
Quadro nacionais, à adoção, a título facultativo, dos critérios estabelecidos a nível 
da UE  (https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm). 

Conclui-se que não são expectáveis impactes negativos, diretos ou indiretos, 
significativos ao longo do ciclo de vida da medida neste objetivo ambiental. 

Prevenção e controlo da poluição. 
Prevê-se que a medida dê origem a um 
aumento significativo das emissões de 
poluentes para o ar, a água ou o solo? 

X 

Prevê-se que a medida não dê origem a um aumento significativo das emissões de 
poluentes para o ar, a água ou o solo, pelas seguintes razões:  

• A renovação e construção de edifícios de acordo com os requisitos 
NZEB, implica que as necessidades de energia sejam cobertas, em grande 
medida, por energia proveniente de fontes renováveis; o que conduzirá a 
uma redução significativa das emissões para a atmosfera e à consequente 
melhoria da saúde pública.  

• Os operadores que efetuam renovações devem garantir que os 
componentes e materiais de construção utilizados na renovação dos 
edifícios não contêm amianto nem substâncias que suscitam elevada 
preocupação, identificadas com base na lista de substâncias sujeitas a 
autorização constante do anexo XIV do Regulamento (CE) n.o 
1907/2006. 

• Os operadores que efetuam renovações devem garantir que os 
componentes e materiais de construção utilizados na renovação dos 
edifícios que possam entrar em contacto com ocupantes emitam menos de 
0,06 mg de formaldeído por m3 de material ou componente e menos de 
0,001 mg de compostos orgânicos voláteis cancerígenos das categorias 
1A e 1B por m3 de material ou componente, após ensaio em 
conformidade com as normas CEN/TS 16516 e ISO 16000-3 ou com 
outras condições de ensaio e métodos de determinação normalizados 
comparáveis. 

• Durante a fase de construção ou reabilitação das infraestruturas de saúde 
serão consideradas medidas de mitigação das emissões de poeiras e ruído. 
O Regulamento Geral de Ruído, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007 
estabelece regras para a realização de obras de construção civil, 
designadamente exigindo a obtenção de uma licença especial de ruído 
para a execução de atividades ruidosas e limitando o período em que estas 
podem ser concretizadas. 

 

 

In Investimento RE-C01-i06: Transição Digital da Saúde 

Parte 1 da lista de controlo do princípio de «não prejudicar significativamente» 
Indicar os objetivos ambientais que 
exigem uma avaliação substantiva 

da medida com base no princípio de 
«não prejudicar significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

Mitigação das alterações climáticas 
 

 X 

Considerando que a medida se destina a reforçar, capacitar e promover o 
acesso aos dados e serviços da rede do setor de saúde através de sistemas 
IT e plataformas integradas, não são identificados ou não se antecipam 
impactes negativos significativos, diretos ou indiretos, ao longo do ciclo 
de vida das ações a apoiar, neste objetivo ambiental. Como tal, considera-
se que é assegurado o princípio de «não prejudicar significativamente». 

Adaptação às alterações climáticas 

 X 

Considerando a natureza da medida e das ações contempladas, não são 
identificados impactes diretos no ambiente em resultado das atividades 
prosseguidas no âmbito deste objetivo e como tal é assegurado o princípio 
de «não prejudicar significativamente». 

Utilização sustentável e proteção dos 
recursos hídricos e marinhos  X 

Considerando a natureza da medida e das ações contempladas, e 
atendendo a que não são instalados dispositivos ou equipamentos que 
utilizam água, não se antecipam riscos de degradação ambiental 
relacionados com a preservação da qualidade da água e a pressão sobre os 

https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
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Indicar os objetivos ambientais que 
exigem uma avaliação substantiva 

da medida com base no princípio de 
«não prejudicar significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

recursos hídricos ao longo do ciclo de vida das ações a apoiar. Como tal é 
assegurado o princípio de «não prejudicar significativamente». 

Economia circular, incluindo a 
prevenção e a reciclagem de 
resíduos 

X   

Prevenção e controlo da poluição do 
ar, da água ou do solo 

 X 

Considerando a natureza da medida e das ações contempladas, não são 
identificados impactes diretos no ambiente em resultado das atividades 
prosseguidas no âmbito deste objetivo e como tal é assegurado o 
princípio de «não prejudicar significativamente». 

Proteção e restauro da 
biodiversidade e dos ecossistemas 

 X 

Considerando a natureza da medida e das ações contempladas, não se 
antecipam riscos de degradação dos ecossistemas ou impacte na 
biodiversidade ao longo do ciclo de vida das ações a apoiar. Como tal é 
assegurado o princípio de «não prejudicar significativamente». 

 

Parte 2 da lista de controlo do princípio de «não prejudicar significativamente» 
Perguntas 
 

Não Justificação substantiva  

Transição para uma economia circular, 
incluindo a prevenção e a reciclagem de 
resíduos. Prevê-se que a medida: 

ix) conduza a um aumento 
significativo da produção, da 
incineração ou da eliminação de 
resíduos, com exceção da 
incineração de resíduos perigosos 
não recicláveis, ou 

x) dê origem a ineficiências 
significativas na utilização direta 
ou indireta de qualquer recurso 
natural em qualquer fase do seu 
ciclo de vida que não são 
minimizadas por medidas 
adequadas, ou 

venha a causar danos significativos e de 
longo prazo no ambiente, no contexto da 
economia circular?  

X 

É expectável que as aquisições de equipamentos de IT ou outros, para a 
concretização das ações contempladas nesta medida, sejam promovidas ao abrigo 
dos critérios em matéria de contratos públicos ecológicos da EU (para centros de 
dados, salas de servidores, serviços em nuvem, computadores, monitores e outros 
aplicáveis) uma vez que a natureza do investimento é maioritariamente pública.  

Adicionalmente, os equipamentos mencionados devem cumprir com os requisitos 
definidos no Decreto-Lei n.º 12/2011 quando à sua concepção ecológica, sempre 
que aplicável, e seja assegurado que não contêm as substâncias perigosas listadas 
no Anexo II da Diretiva n.º 2011/65/EU do Parlamento Europeu, transposta pelo 
Decreto-Lei n.º 79/2013, excepto quando as concentrações por peso não 
ultrapassam os valores estabelecidos no mesmo.  

Os equipamentos IT e outros deverão estar abrangidos por um plano de gestão de 
resíduos que deve incluir ainda especificações técnicas relativas à durabilidade, 
reparabilidade e reciclabilidade dos equipamentos elétricos e eletrónicos a adquirir 
e instalar (equipamento informático, equipamentos de cobertura de redes sem fios, 
etc.), de acordo com as especificações do Decreto-Lei n.º 178/2006, Decreto-Lei n.º 
67/2014 e Decreto-Lei n.º 152-D/2017, pelo que não se prevê que a medida 
conduza a um aumento significativo da produção, da incineração ou da eliminação 
de resíduos, dê origem a ineficiências significativas na utilização direta ou indireta 
de qualquer recurso natural ou venha a causar danos significativos e de longo prazo 
no ambiente. 

Adicionalmente, a medida visa apoiar a transição digital da saúde, contribuindo 
para o objetivo ambiental de transição para uma economia circular, nos termos do 
artigo 13º do Regulamento Taxonomia, através do uso mais eficiente de recursos e 
prevenção da poluição.  

A medida é ainda elegível para o domínio de intervenção 095 – digitalização no 
domínio dos cuidados de saúde - no anexo do Regulamento MRR, com um 
coeficiente para o cálculo do apoio aos objetivos em matéria de alterações climáticas 
e objetivos ambientais de 0%, e com um coeficiente para o cálculo do apoio à 
transição digital de 100%. 

 

Investimento RE-C01-i07-RAM: Digitalização na área da Saúde da RAM 

Parte 1 da lista de controlo do princípio de «não prejudicar significativamente» 
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Indicar os objetivos ambientais que 
exigem uma avaliação substantiva 

da medida com base no princípio de 
«não prejudicar significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

Mitigação das alterações climáticas 
 

 X 

Considerando que a medida se destina a criar/ implementar tecnologias 
digitais de apoio à monitorização da atividade no setor da saúde através 
do reforço em equipamentos médicos e de IT, promoção e acesso a 
sistemas de informação e de dados, não são identificados ou não se 
antecipam impactes negativos significativos, diretos ou indiretos, ao 
longo do ciclo de vida das ações a apoiar, neste objetivo ambiental. Como 
tal, considera-se que é assegurado o princípio de «não prejudicar 
significativamente». 

Adaptação às alterações climáticas 

 X 

Considerando a natureza da medida e das ações contempladas, não são 
identificados impactes diretos no ambiente em resultado das atividades 
prosseguidas no âmbito deste objetivo e como tal é assegurado o princípio 
de «não prejudicar significativamente». 

Utilização sustentável e proteção dos 
recursos hídricos e marinhos 

 X 

Considerando a natureza da medida e das ações contempladas, e 
atendendo a que não são instalados dispositivos ou equipamentos que 
utilizam água, não se antecipam riscos de degradação ambiental 
relacionados com a preservação da qualidade da água e a pressão sobre os 
recursos hídricos ao longo do ciclo de vida das ações a apoiar. Como tal é 
assegurado o princípio de «não prejudicar significativamente». 

Economia circular, incluindo a 
prevenção e a reciclagem de 
resíduos 

X   

Prevenção e controlo da poluição do 
ar, da água ou do solo 

 X 

A medida tem um impacte previsível não significativo, no objetivo 
ambiental da prevenção e controlo da poluição do ar, da água ou do 
solo. Os efeitos diretos e os principais efeitos indiretos da medida ao 
longo do seu ciclo de vida poderão estar relacionados com a 
produção dos elementos necessários para a digitalização da área da saúde 
(equipamento informático como data centers, antenas, controladores wi-fi 
e outro material informático) e extração de matérias-primas e materiais 
raros associada. O mesmo princípio de impacte potencial pode 
ser aplicado ao fim de vida destes mesmos materiais.   

Dada a natureza da medida, promovendo os procedimentos e boas 
práticas ambientais nos processos de extração de matérias primas e fim de 
vida dos materiais, considera-se que relativamente ao objetivo em causa, 
o princípio de «não prejudicar significativamente» é cumprido. 

Proteção e restauro da 
biodiversidade e dos ecossistemas 

 X 

Considerando a natureza da medida e das ações contempladas, não se 
antecipam riscos de degradação dos ecossistemas ou impacte na 
biodiversidade ao longo do ciclo de vida das ações a apoiar. Como tal é 
assegurado o princípio de «não prejudicar significativamente». 

 
Parte 2 da lista de controlo do princípio de «não prejudicar significativamente» 

Perguntas 
 

Não Justificação substantiva  

Transição para uma economia circular, 
incluindo a prevenção e a reciclagem de 
resíduos. Prevê-se que a medida: 

xi) conduza a um aumento 
significativo da produção, da 
incineração ou da eliminação de 
resíduos, com exceção da 
incineração de resíduos perigosos 
não recicláveis, ou 

xii) dê origem a ineficiências 
significativas na utilização direta 
ou indireta de qualquer recurso 
natural em qualquer fase do seu 
ciclo de vida que não são 

X 

É expectável que as aquisições de equipamentos de IT ou outros, para a 
concretização das ações contempladas nesta medida, sejam promovidas ao abrigo 
dos critérios em matéria de contratos públicos ecológicos da EU (para centros de 
dados, salas de servidores, serviços em nuvem, computadores, monitores e outros 
aplicáveis) uma vez que a natureza do investimento é maioritariamente pública.  

Adicionalmente, os equipamentos mencionados devem cumprir com os requisitos 
definidos no Decreto-Lei n.º 12/2011 quando à sua concepção ecológica, sempre 
que aplicável, e seja assegurado que não contêm as substâncias perigosas listadas 
no Anexo II da Diretiva n.º 2011/65/EU do Parlamento Europeu, transposta pelo 
Decreto-Lei n.º 79/2013, excepto quando as concentrações por peso não 
ultrapassam os valores estabelecidos no mesmo.  

Os equipamentos IT e outros deverão estar abrangidos por um plano de gestão de 
resíduos que deve incluir ainda especificações técnicas relativas à durabilidade, 
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Perguntas 
 

Não Justificação substantiva  

minimizadas por medidas 
adequadas, ou 

venha a causar danos significativos e de 
longo prazo no ambiente, no contexto da 
economia circular?  

reparabilidade e reciclabilidade dos equipamentos elétricos e eletrónicos a adquirir 
e instalar (equipamento informático, equipamentos de cobertura de redes sem fios, 
etc.), de acordo com as especificações do Decreto-Lei n.º 178/2006, Decreto-Lei n.º 
67/2014 e Decreto-Lei n.º 152-D/2017, pelo que não se prevê que a medida 
conduza a um aumento significativo da produção, da incineração ou da eliminação 
de resíduos, dê origem a ineficiências significativas na utilização direta ou indireta 
de qualquer recurso natural ou venha a causar danos significativos e de longo prazo 
no ambiente. 

Adicionalmente, a medida visa apoiar a digitalização da informação, através de 
ações como “Receitas sem Papel”, contribuindo para o objetivo ambiental de 
transição para uma economia circular, nos termos do artigo 13º do Regulamento 
Taxonomia, através do uso mais eficiente de recursos e prevenção da poluição. 

A medida é ainda elegível para o domínio de intervenção 095 – digitalização no 
domínio dos cuidados de saúde - no anexo do Regulamento MRR, com um 
coeficiente para o cálculo do apoio aos objetivos em matéria de alterações climáticas 
e objetivos ambientais de 0%, e com um coeficiente para o cálculo do apoio à 
transição digital de 100%. 

 

Investimento RE-C01-i08-RAA: Hospital Digital da Região Autónoma dos Açores 

 
Indicar os objetivos ambientais que 
exigem uma avaliação substantiva 

da medida com base no princípio de 
«não prejudicar significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

Mitigação das alterações climáticas 
 

 X 

Considerando que a medida se destina a implementar e promover o 
acesso a plataformas e sistemas de informação de saúde, através da 
informatização e desmatrialização de processos e aquisição de 
equipamentos, não são identificados ou não se antecipam impactes 
negativos significativos, diretos ou indiretos, ao longo do ciclo de vida 
das ações a apoiar, neste objetivo ambiental. Como tal, considera-se que é 
assegurado o princípio de «não prejudicar significativamente». 

Adaptação às alterações climáticas 

 X 

Considerando a natureza da medida e das ações contempladas, não são 
identificados impactes diretos no ambiente em resultado das atividades 
prosseguidas no âmbito deste objetivo e como tal é assegurado o princípio 
de «não prejudicar significativamente». 

Utilização sustentável e proteção dos 
recursos hídricos e marinhos 

 X 

Considerando a natureza da medida e das ações contempladas, e 
atendendo a que não são instalados dispositivos ou equipamentos que 
utilizam água, não se antecipam riscos de degradação ambiental 
relacionados com a preservação da qualidade da água e a pressão sobre os 
recursos hídricos ao longo do ciclo de vida das ações a apoiar. Como tal é 
assegurado o princípio de «não prejudicar significativamente». 

Economia circular, incluindo a 
prevenção e a reciclagem de 
resíduos 

X   

Prevenção e controlo da poluição do 
ar, da água ou do solo 

 X 

A medida tem um impacte previsível não significativo, no objetivo 
ambiental da prevenção e controlo da poluição do ar, da água ou do 
solo. Os efeitos diretos e os principais efeitos indiretos da medida ao 
longo do seu ciclo de vida poderão estar relacionados com a 
produção dos elementos necessários para a implementação do hospital 
digital (equipamento informático e equipamento médico, etc.) e extração 
de matérias-primas e materiais raros associada. O mesmo princípio de 
impacte potencial pode ser aplicado ao fim de vida destes mesmos 
materiais.   

Dada a natureza da medida, promovendo os procedimentos e boas 
práticas ambientais nos processos de extração de matérias primas e fim de 
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Indicar os objetivos ambientais que 
exigem uma avaliação substantiva 

da medida com base no princípio de 
«não prejudicar significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

vida dos materiais, considera-se que relativamente ao objetivo em causa, 
o princípio de «não prejudicar significativamente» é cumprido. 

Proteção e restauro da 
biodiversidade e dos ecossistemas 

 X 

Considerando a natureza da medida e das ações contempladas, não se 
antecipam riscos de degradação dos ecossistemas ou impacte na 
biodiversidade ao longo do ciclo de vida das ações a apoiar. Como tal é 
assegurado o princípio de «não prejudicar significativamente». 

 

 

 

 

Parte 2 da lista de controlo do princípio de «não prejudicar significativamente» 
Perguntas 
 

Não Justificação substantiva  

Transição para uma economia circular, 
incluindo a prevenção e a reciclagem de 
resíduos. Prevê-se que a medida: 

xiii) conduza a um aumento 
significativo da produção, da 
incineração ou da eliminação de 
resíduos, com exceção da 
incineração de resíduos perigosos 
não recicláveis, ou 

xiv) dê origem a ineficiências 
significativas na utilização direta 
ou indireta de qualquer recurso 
natural em qualquer fase do seu 
ciclo de vida que não são 
minimizadas por medidas 
adequadas, ou 

venha a causar danos significativos e de 
longo prazo no ambiente, no contexto da 
economia circular?  

X 

É expectável que as aquisições de equipamentos médicos e equipamentos, para a 
concretização das ações contempladas nesta medida, sejam promovidas ao abrigo 
dos critérios em matéria de contratos públicos ecológicos da EU (para 
equipamentos elétricos eletrónicos utilizados no setor dos cuidados de saúde, 
centros de dados, salas de servidores, serviços em nuvem, computadores, monitores 
e outros aplicáveis) uma vez que a natureza do investimento é maioritariamente 
pública.  

Adicionalmente, os equipamentos mencionados devem cumprir com os requisitos 
definidos no Decreto-Lei n.º 12/2011 quando à sua concepção ecológica, sempre 
que aplicável, e seja assegurado que não contêm as substâncias perigosas listadas 
no Anexo II da Diretiva n.º 2011/65/EU do Parlamento Europeu, transposta pelo 
Decreto-Lei n.º 79/2013, excepto quando as concentrações por peso não 
ultrapassam os valores estabelecidos no mesmo.  

Os equipamentos médicos e de IT deverão estar abrangidos por um plano de gestão 
de resíduos que deve incluir ainda especificações técnicas relativas à durabilidade, 
reparabilidade e reciclabilidade dos equipamentos a adquirir e instalar, de acordo 
com as especificações do Decreto-Lei n.º 178/2006, Decreto-Lei n.º 67/2014 e 
Decreto-Lei n.º 152-D/2017, pelo que não se prevê que a medida conduza a um 
aumento significativo da produção, da incineração ou da eliminação de resíduos, dê 
origem a ineficiências significativas na utilização direta ou indireta de qualquer 
recurso natural ou venha a causar danos significativos e de longo prazo no 
ambiente. 

A medida é ainda elegível para o domínio de intervenção 095 – digitalização no 
domínio dos cuidados de saúde - no anexo do Regulamento MRR, com um 
coeficiente para o cálculo do apoio aos objetivos em matéria de alterações climáticas 
e objetivos ambientais de 0%, e com um coeficiente para o cálculo do apoio à 
transição digital de 100%. 

 

Investimento RE-C01-i09: Sistema Universal de Apoio à Vida Ativa (SUAVA) 

Parte 1 da lista de controlo do princípio de «não prejudicar significativamente» 

Indicar os objetivos ambientais que 
exigem uma avaliação substantiva 

da medida com base no princípio de 
«não prejudicar significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

Mitigação das alterações climáticas 
  X Considerando que a medida se destina a promover uma campanha de 

comunicação à escala nacional e da criação de uma plataforma 
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Indicar os objetivos ambientais que 
exigem uma avaliação substantiva 

da medida com base no princípio de 
«não prejudicar significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

tecnológica de sensibilização e promoção da atividade física, não são 
identificados ou não se antecipam impactes negativos significativos, 
diretos ou indiretos, ao longo do ciclo de vida das ações a apoiar, neste 
objetivo ambiental. Como tal, considera-se que é assegurado o princípio 
de «não prejudicar significativamente». 

Adaptação às alterações climáticas 

 X 

Considerando a natureza da medida e das ações contempladas, não são 
identificados impactes diretos no ambiente em resultado das atividades 
prosseguidas no âmbito deste objetivo e como tal é assegurado o princípio 
de «não prejudicar significativamente». 

Utilização sustentável e proteção dos 
recursos hídricos e marinhos 

 X 

Considerando a natureza da medida e das ações contempladas, não são 
identificados impactes diretos no ambiente em resultado das atividades 
prosseguidas no âmbito deste objetivo e como tal é assegurado o 
princípio de «não prejudicar significativamente». 

Economia circular, incluindo a 
prevenção e a reciclagem de 
resíduos  X 

Considerando a natureza da medida e das ações contempladas, não são 
identificados impactes diretos no ambiente em resultado das atividades 
prosseguidas no âmbito deste objetivo e como tal é assegurado o 
princípio de «não prejudicar significativamente». 

Prevenção e controlo da poluição do 
ar, da água ou do solo 

 X 

Considerando a natureza da medida e das ações contempladas, não são 
identificados impactes diretos no ambiente em resultado das atividades 
prosseguidas no âmbito deste objetivo e como tal é assegurado o 
princípio de «não prejudicar significativamente». 

Proteção e restauro da 
biodiversidade e dos ecossistemas 

 X 

Considerando a natureza da medida e das ações contempladas, não se 
antecipam riscos de degradação dos ecossistemas ou impacte na 
biodiversidade ao longo do ciclo de vida das ações a apoiar. Como tal é 
assegurado o princípio de «não prejudicar significativamente». 

 
 

Ver Tabela 2: Impacto para a transição climática e digital do Anexo 1. 

 
 

 

9. Milestones, metas e calendarização   

 

 

Ver Tabela 1do Anexo relativa às milestones e às metas da componente. 

 

 

 

10. Financiamento e custos  

Os investimentos abrangidos pelo PRR não estão abrangidos noutros programas de financiamento, 
nomeadamente no atual quadro comunitário em vigor e as estimativas de custo apresentadas abaixo não 
incluem o IVA. 
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Reforma RE-r01: Reforma dos cuidados de saúde primários 

Milestones 

RE-1.1 – Custos com a equipa de projeto (0,76M€):  

Composição da Equipa: 1 Coordenador e 4 Técnicos Superiores. A estimativa de custos aplica-se ao horizonte 
temporal 2021/2026. 

RE-1.6. - Publicar estratégia para estratificação do risco para os utentes do SNS (0,15M€): De acordo com 
as necessidades de criação/adaptação e desenvolvimento de sistemas de informação previstas e tendo por 
base o histórico de aquisições efetuadas. 

 

Reforma RE-r02: Reforma da saúde mental 

Milestones 

RE-2.1 – Custos com a equipa de projeto (0,76M€):  

Composição da Equipa: 1 Coordenador e 4 Técnicos Superiores. A estimativa de custos aplica-se ao horizonte 
temporal 2021/2026. 

 

Reforma RE-r03: Conclusão da Reforma do modelo de governação dos hospitais públicos 

Custos com a equipa de projeto (0,76M€):  

Composição da Equipa: 1 Coordenador e 4 Técnicos Superiores. A estimativa de custos aplica-se ao horizonte 
temporal 2021/2026. 

Investimento RE-C01-i01: Cuidados de Saúde Primários com mais respostas 

• Custo total previsto: 465,5 milhões de EUR 

• Previsão de horizonte temporal: 2020-2026 

o 2021: 23,1 milhões de EUR 

o 2022: 84,1 milhões de EUR 

o 2023: 108,4 milhões de EUR 

o 2024: 111,6 milhões de EUR 

o 2025: 89,3 milhões de EUR 

o 2026: 49,1 milhões de EUR 
 

• Racional para apuramento dos custos: 

Meta i.1.1. - Alargar o Rastreio do Cólon Retal e 
do Rastreio do Colo do Útero a todos os centros 
de saúde do SNS. 

Levantamento de necessidades das ARS, tendo por base 
o histórico dos custos médios que foram suportados nos 
locais que já têm estes rastreios implementados, 
considerando as necessidades de equipamentos a 
adquirir e de sistemas de informação a implementar. 

Meta i.1.2. - Alargar o Rastreio da Retinopatia 
Diabética a todos os centros de saúde do SNS. 

Levantamento de necessidades das ARS, tendo por base 
o histórico dos custos médios que foram suportados nos 
locais que já têm este rastreio da retinopatia diabética 
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implementado, considerando as necessidades de 
equipamentos e de sistemas de informação. 

Meta i.1.3. - Disponibilizar exames Holter e 
MAPA em todas as unidades de saúde familiar e 
unidades de cuidados de saúde personalizados 
dos ACES. 

Levantamento de necessidades efetuado junto das ARS, 
tendo por base os custos previstos para dotar as unidades 
com Holter e MAPA. O custo médio por equipamento é 
de 2.786€ e teve por referência o valor apresentado pela 
ARS LVT, que inclui as componentes, aparelho e 
braçadeiras. 

Meta i.1.4. - Alargar as Consultas do Pé 
Diabético nos ACES. 

Levantamento de necessidades efetuado junto das ARS, 
tendo por base os custos médios históricos com 
equipamentos semelhantes colocados noutros gabinetes. 
O custo médio com equipamentos é de 6.885 € e teve por 
referência o custeio apresentado pela ARS Norte e pela 
ARS Centro, incluindo as várias componentes de 
equipamento, desde a cadeira de podologia, até ao 
micromotor portátil. 

Meta i.1.5. - Disponibilizar capacidade de 
diagnóstico precoce e tratamento da Asma, 
DPOC e Tabagismo (espirómetros) nos centros 
de saúde. 

Levantamento de necessidades das ARS, tendo por base 
os custos previstos para dotar os centros de saúde com 
espirómetros. Custo médio por equipamento: 4.505€. 
Este custeio teve por base o cálculo efetuado pela ARS 
Norte, para o custo médio do espirómetro. 

Meta i.1.6. - Disponibilizar de capacidade de 
dosear a PCR em todos os centros de saúde. 

Levantamento de necessidades junto das ARS, tendo por 
base os custos previstos para dotar os centros de saúde 
com capacidade para dosear PCR. Custo médio por 
equipamento: 1.722€. este custeio corresponde ao 
aparelho e foi apresentado pela ARS Centro.  

Meta i.1.7. - Construir novas unidades/polos de 
saúde, para substituir edifícios desadequados. 

Levantamento de necessidades efetuado junto das ARS, 
tendo por base os custos históricos existentes em 
intervenções similares noutras Unidades de Saúde. Estas 
construções destinam-se a diferentes tipos de unidades 
funcionais dos cuidados de saúde primários (USF, 
UCSP, UCC), por vezes abarcando diversas tipologias 
no mesmo espaço. Cada uma destas tipologias possui 
missões e perfis assistenciais diferenciados, servindo 
uma população com características específicas, fatores 
esses que influenciam as regras e diretrizes existentes nas 
regiões de saúde para a elaboração de programas 
funcionais para a construção da unidade. Também o 
preço base de construção é variável em função de fatores 
como: (i) a localização; (ii) as características do terreno; 
(iii) os projetos de construção e de especialidade. A título 
de exemplo, os preços estimados para as novas 
construções podem variar entre 1.500 €/m2 na zona 
Centro do país e 3.700 €/m2 em Lisboa e Vale do Tejo. 
No caso das estruturas de construção modular standard, 
com potencial de utilização nos polos/extensões de saúde 
em meio rural, o custo estimado por m2 é de 1.200 €. 

Meta i.1.8. - Requalificar ou adaptar edifícios 
para aumentar eficiência energética, cumprir 

Levantamento de necessidades efetuado junto das ARS, 
tendo por base os custos históricos verificados em 
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planos de contingência e/ou assegurar a 
acessibilidade, a segurança e o conforto de 
utentes e profissionais. 

construções similares de outras Unidades de Saúde. O 
custo é igualmente diferenciado em função da 
localização, do tipo de intervenção e dos projetos de 
especialidade definidos. As intervenções abrangidas 
nesta tipologia destinam-se à melhoria das 
acessibilidades, condições de segurança e conforto para 
utentes e profissionais, à beneficiação e adequação às 
prestações de cuidados e aos planos de contingência, à 
manutenção e conservação de edifícios e à valorização 
ambiental e eficiência energética. 

Meta i.1.9. - Modernizar equipamentos. 

Levantamento de necessidades efetuado das ARS, tendo 
por base os custos históricos previstos para adquirir e 
dotar as Unidades de Saúde com equipamentos 
necessários à prestação dos cuidados de saúde. Estes 
investimentos são também muito diversos, abrangendo 
várias sub tipologias, como sejam, aquisição de 
equipamento médico, equipamento de apoio ao 
diagnóstico, equipamento administrativo, mobiliário e 
equipamento informático e de comunicações, existindo 
nas ARS evidências detalhadas para os custos para cada 
projeto em concreto. 

Meta i.1.10. - Disponibilizar viaturas elétricas 
para apoio à prestação de cuidados no domicílio 
nos centros de saúde. 

Levantamento de necessidades efetuado junto das ARS. 
Após análise aos preços de mercado, utilizou-se o 
referencial de um procedimento de aquisição 
centralizado realizado pela ESPAP, cujo valor se situou 
ligeiramente acima dos 30.000 €/viatura. 

Meta i.1.11. - Alargar o número de novas 
unidades móveis para cobertura das regiões de 
baixa densidade. 

Levantamento de necessidades efetuado junto das ARS. 
Após análise aos preços de mercado, utilizou-se um 
custo médio por viatura de 70.000€/unidade, tendo por 
base o valor do último concurso publico efetuado pela 
ARS Alentejo (entidade que tem mais histórico de 
recurso a estas respostas). Existe ainda 1 unidade móvel 
multirastreios (Centro de Diagnóstico Pneumológico), 
com um custo de 255.000€, prevista para a ARS Centro, 
para substituir a existente, que está desatualizada, e que 
é fundamental para a melhoria de diagnóstico da 
tuberculose e outras doenças pulmonares. 

 

 

  

  

Meta i.1.15. - Criar Gabinetes de Medicina 
Dentária nos centros de saúde. 

Custo médio para equipar o Gabinete Medicina Dentária: 
50.000€, baseado no custeio apresentado pela ARS 
Norte, considerando a definição do que é um Gabinete 
standard. 
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Meta i.1.16. - Criar Centros de Diagnóstico 
Integrado (MCDT de baixa complexidade, pelo 
menos RX e Análises Clínicas) nos ACES. 

Levantamento de necessidades das ARS, tendo por base 
os custos previstos para criar os Centros de Diagnóstico 
Integrado (CDI), compostos por equipamentos de 
análises clínicas; Rx; eletrocardiograma; sistemas de 
informação; equipamentos administrativos; adaptação de 
espaços. Custo médio por CDI: 300.000€, considerando 
os valores apresentados pela ARS Centro e ARS Norte 
para o equipamento de análises clínica e exames simples, 
equipamento de radiologia - aparelho de raio X (digital 
direct). Na maioria dos casos haverá necessidade de se 
proceder à realização de obras de adaptação para a 
instalação dos equipamentos, para a logística de 
atendimento e prestação dos serviços de MCDT em 
causa. 

Meta i.1.17. - Criar Gabinetes de Movimento e 
Reabilitação nos ACES. 

Levantamento de necessidades das ARS, tendo por base 
os custos previstos para adaptar e equipar os locais a 
dotar com Gabinetes. O custeio estimado resulta dos 
valores apresentados pelas ARS, sendo que existem 
necessidades diferentes, associadas às especificidades 
locais e às infraestruturas existentes, não sendo possível 
definir um valor padrão para o Gabinete standard a nível 
nacional, havendo, contudo, uma identificação dos 
equipamentos e materiais necessários (ARS Alentejo).  

Meta i.1.18. - Disponibilizar equipamentos (saco 
de emergência, desfibrilhador e monitor sinais 
vitais) para resposta qualificada em situações de 
emergência (suporte básico de vida) nos cuidados 
de saúde primários. 

Levantamento efetuado junto das ARS, tendo por base os 
custos previstos para dotar os Centros de Saúde com o 
Kit de Emergência e formação em SBV aos 
profissionais. Custo médio por equipamento: 4.200€. 
Este custeio corresponde aos kits compostos pelo saco de 
emergência, desfibrilhador e monitor, e foi apresentado 
pela ARS Centro. 

Fornecimento de serviços na área dos sistemas de 
informação, para preparação e implementação de 
desenvolvimentos nos SI necessários à 
operacionalização das medidas e para suportar o 
registo das teleconsultas e realização de 
telemonitorização de doenças crónicas 
(conjugado com o investimento RE-C01-i06:   
Transição digital na Saúde). 

De acordo com as necessidades de desenvolvimentos dos 
sistemas de informação e com o histórico de custos 
suportados com aquisições anteriormente efetuadas 

 

 

Investimento RE-C01-i02: Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados e da Rede Nacional de 
Cuidados Paliativos 

• Custo total previsto: 220,0 milhões de EUR  

• Previsão de horizonte temporal: 2021-2025 

o 2022: 27,70 milhões de EUR 

o 2023: 95,0 milhões de EUR 

o 2024: 62,3 milhões de EUR 



 

101 

 

o 2025: 35,0 milhões de EUR 
 

No alargamento da Rede de Cuidados Continuados Integrados e da Rede Nacional de Cuidados Paliativos está 
previsto o financiamento de 15M€ por parte do orçamento de estado. 

 

• Racional para apuramento dos custos: 

Meta i2.1 - Alargar o número de camas da 
RNCCI, na rede geral. 

Prevê-se um apoio financeiro de 600.000 € por cada 
módulo de 20 camas de internamento da RNCCI. O valor 
do incentivo por cama (30.000€/cama) tem por base os 
custos históricos do programa modelar que vigorou em 
2008 e 2009, atualizado em função do aumento do custo 
de vida e do preço do m2 de construção. 

Meta i2.2 - Alargar a RNCCI em lugares em 
Unidade Dia e Promoção da Autonomia. 

Prevê-se um apoio financeiro de 500.000 € por cada 
UDPA de 25 lugares. O valor do incentivo lugar de 
UDPA (20.000€/lugar) é inferior às unidades de 
internamento por não ser necessário alguns 
equipamentos e estruturas. 

Meta i2.3 - Alargar a RNCCI em lugares em 
Equipas de Cuidados Continuados Integrados 
Domiciliários. 

Prevê-se um apoio financeiro de 100.000 € por cada 
ECCI com 20 lugares. O valor pretende apoiar a 
aquisição de viaturas elétricas, modificá-las e adaptá-las 
a cuidados domiciliários, equipamento clínico, 
informático e telecomunicações, e apoio na adaptação de 
instalações e eventual mobiliário, fardamento para a 
equipa, entre outros. Não inclui custos com recursos 
humanos. 

Meta i2.4 - Alargar a RNCCI em lugares de 
Cuidados Continuados Integrados de Saúde 
Mental (CCI SM). 

Prevê-se um apoio financeiro de 500.000 € por cada 
módulo de 20 camas de internamento de CCI - Saúde 
Mental. Foi perspetivado o valor de 25.000 euros/cama. 

Meta i2.5 - Alargar a RNCCI em lugares de 
Equipa de Apoio Domiciliário (EAD) de Saúde 
Mental. 

Prevê-se um apoio financeiro de 100.000 € por cada 
EAD com 10 lugares em CCISM.O valor pretende apoiar 
a aquisição de viaturas elétricas, modificá-las e adaptá-
las a cuidados domiciliários, equipamento clínico, 
informático e telecomunicações, e apoio na adaptação de 
instalações e eventual mobiliário, fardamento para a 
equipa, entre outros. Não inclui custos com recursos 
humanos. 

Meta i2.6 - Alargar a RNCP, em camas de 
internamento de menor complexidade. 

Prevê-se um apoio financeiro de 600.000 € por cada 
módulo de 20 camas de internamento da RNCCI. O valor 
do incentivo por cama (30.000€/cama) tem por base os 
custos históricos do programa modelar que vigorou em 
2008 e 2009, atualizado em função do aumento do custo 
de vida e do preço do m2 de construção. 

Meta i2.7 - Alargar a RNCP, em Equipas 
Comunitárias de Suporte em Cuidados Paliativos 
(ECSCP). 

Prevê-se um apoio financeiro de 100.000 € por cada 
ECSCP com 10 lugares. O valor pretende apoiar a 
aquisição de viaturas elétricas, modificá-las e adaptá-las 
a cuidados domiciliários, equipamento clínico, 
informático e telecomunicações, e apoio na adaptação de 
instalações e eventual mobiliário, fardamento para a 
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equipa, entre outros. Não inclui custos com recursos 
humanos. 

 

 

Investimento RE-C01-i03: Conclusão da Reforma de Saúde Mental e implementação da Estratégia para 
as Demências        

• Custo total previsto: 87,3 milhões de EUR 

• Previsão de horizonte temporal: 2020-2026 

o 2021: 7,4 milhões de EUR 

o 2022: 33,9 milhões de EUR 

o 2023: 26,6 milhões de EUR 

o 2024: 16,6 milhões de EUR 

o 2025: 2,8 milhões de EUR 

 

• Racional para apuramento dos custos: 

Meta i3.1. Criar novas unidades de internamento 
em Hospitais Gerais. 

Consideram a criação de novas unidades de internamento 
no Hospital Fernando da Fonseca, EPE pelo montante de 
1,37 M€, no CH Entre o Douro e Vouga, EPE pelo 
montante de 5,28 M€, no CH Oeste, EPE pelo valor de 
0,517 M€ e no CH Tondela Viseu, EPE, com custo de 
6,23 M€.  

Os custos foram estimados por cada uma das entidades, 
tendo por base o custo com obras/apetrechamento das 
unidades de internamento. 

Meta i3.2. - Criar Centros de Responsabilidade 
Integrados (CRI) em serviços/unidades de saúde 
mental. 

sem custos associados 

Meta i3.3. - Requalificar as instalações dos 
Serviços Locais de Saúde Mental existentes. 

Estimativa de custos tendo por base uma área média de 
1.200 m2 construídos, por serviço a requalificar, e o 
preço médio nacional de construção hospitalar de 
1.250€/m2. 

Meta i.3.4. Criar equipas comunitárias de saúde 
mental (ECSM) para adultos, infância e 
adolescência. 

Estimativa de custos tendo por base os salários e 
encargos dos profissionais que devem constituir as 
Equipas e o custo estimado de 1 viatura. Em concreto, 
este investimento permitirá contratar recursos humanos 
para constituir as equipas e possibilitará a avaliação do 
custo-efetividade desta mudança de paradigma. Caso 
esta avaliação seja positiva, os custos futuros com o 
funcionamento destas equipas serão integrados no 
orçamento corrente do SNS.   

Meta i.3.5. - Criar respostas adequadas às 
necessidades das pessoas com doença mental 

Estimativa de custos tendo por base o custo estimado 
para uma Unidade de Dia e Promoção de Autonomia 
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crónica institucionalizados, que não beneficiam 
da oferta de cuidados da RNCCI. 

(UDPA) da RNCCI, estrutura física similar a pretendido 
para estas "respostas residenciais na comunidade". 

Meta i3.6. - Requalificar instalações e 
equipamentos da Psiquiatria Forense. 

Levantamento de necessidades das Instituições 
hospitalares do SNS, tendo por base os custos previstos 
para adaptar e equipar os internamentos de psiquiatria 
forense do Hospital Magalhães Lemos (HML), Centro 
Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa (CHPL) e Centro 
Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC). 

Meta i3.7. - Construir unidades residenciais 
forenses de transição (para regime de liberdade 
para prova). 

Estimativa de custos tendo por base o custo estimado 
para uma unidade residencial de internamento da rede 
geral da RNCCI, estrutura física similar a pretendido 
para estas "respostas residenciais na comunidade". 

Meta i3.8. Desenvolvimento de ações de 
capacitação para "construção dos percursos dos 
doentes” no âmbito das Demências 

Estimativa tendo como base o valor de 575.000€ do 
AVISO Nº ALG – 38 – 2020 – 08, do Programa 
Operacional Regional do Algarve, PT 2020, para 
apresentação de candidaturas para ações de 
sensibilização e (in)formação de suporte às reformas nos 
serviços sociais e de saúde na Região do Algarve, que foi 
extrapolado para as restantes regiões de Portugal 
Continental, com base na população. 

 

 

Investimento RE-C01-i04: Equipamento dos Hospitais Seixal, Sintra, Lisboa 

• Custo total previsto: 178,7 milhões de EUR 

• Previsão de horizonte temporal: 2021-2026 

o 2024: 17,6 milhões de EUR 

o 2025: 105,1 milhões de EUR 

o 2026: 56,0 milhões de EUR 
 

• Racional para apuramento dos custos: 

Meta i.4.1. – Adquirir os equipamentos para o 
Hospital de Lisboa Oriental. 

Tendo por base o perfil assistencial e o programa 
funcional do HLO, o investimento que foi estimado (em 
2015) para equipamento é de € 211,2 milhões, incluindo 
equipamento geral (45,2 M€), clínico (34,1M€), médico 
(96,6M€) e de alta tecnologia (35,3M€). Há equipamento 
do atual CHULC que será instalado no HLO. Assim, 
estima-se o financiamento mínimo de cerca de 144 M€, 
correspondente a cerca de 68% do total. A valorização 
atualizada dos Equipamentos Médicos Pesados consta do 
Anexo 9 do Caderno de Encargos do HLO. O prazo para 
construção do Complexo Hospitalar é de 36 meses. 

Meta i.4.2. - Adquirir os equipamentos para o 
hospital de proximidade de Seixal. 

De acordo com as áreas assistenciais previstas para este 
Hospital de Proximidade, a estimativa de custos efetuada 
pela ARS LVT baseia-se em todos os equipamentos que 
são necessários em função da área clínica a que estão 
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alocados, para atingir os objetivos assistenciais da 
população em causa, atendendo a princípios de 
ergonomia, comodidade dos doentes, facilidade de 
limpeza e conservação, preços mais económicos ao 
aumentar o número de unidades a adquirir e que  
possibilitem a existência de contratos de manutenção 
(ver memória descritiva do investimento em 
equipamento, do Hospital de Proximidade do Seixal) 

Inclui: (i) equipamento geral (3,22 M€), que engloba 
mobiliário adaptado à função a desenvolver nos 
diferentes espaços e mobiliário de fácil limpeza e de 
desenho ergonómico; (ii) equipamento médico (12,9 
M€) e (iii) equipamento informático (1,00 M€) 

Meta i.4.3. - Adquirir os equipamentos para o 
hospital de proximidade de Sintra. 

De acordo com as áreas assistenciais previstas para este 
Hospital de Proximidade, a estimativa de custos efetuada 
pela ARS LVT baseia-se em todos os equipamentos que 
são necessários em função da área clínica a que estão 
alocados, para atingir os objetivos assistenciais da 
população em causa, atendendo a princípios de 
ergonomia, comodidade dos doentes, facilidade de 
limpeza e conservação, preços mais económicos ao 
aumentar o número de unidades a adquirir e que  
possibilitem a existência de contratos de manutenção 
(ver memória descritiva do investimento em 
equipamento, no Hospital de Proximidade de Sintra). 

Inclui: (i) equipamento geral (3,32 M€), que engloba 
mobiliário adaptado à função a desenvolver nos 
diferentes espaços e mobiliário de fácil limpeza e de 
desenho ergonómico; (ii) equipamento médico (13,28 
M€) e (iii) equipamento informático (1,00 M€) 

 

 

 

Investimento RE-C01-i05-RAM: Fortalecimento do Serviço Regional de Saúde da RAM 

• Custo total previsto: 89,0 milhões de EUR 

• Previsão de horizonte temporal: 2021-2026 

▪ N.º 
Proj 

Designação do Investimento 2021 2022 2023 2024 2025 Valor de 
investimento 

P1 Expansão, desenvolvimento e melhoria da 
Rede de cuidados continuados integrados 5,4 12,5 13,7 11,7 10,7  54 

P2 
Reforçar as respostas na área da saúde mental 
e das demências associadas ao 
envelhecimento 

5 6 8 8 8 35 

  Total      89M€ 
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• Racional para apuramento dos custos:   

Meta I: Consolidação do Modelo de Regional de Cuidados Continuados Integrados da RAM (REDE) e da 
Coordenação e Gestão Técnica da REDE. (231.355,56M€) 

• Prevê-se um investimento na aquisição de serviços de consultadoria especializada para o desenvolvimento de 
aplicativo informático e manutenção aplicacional que sirva a gestão compreensiva e integrada da Rede de 
Cuidados Continuados Integrados da RAM, incluindo serviços de helpdesk,, telesaúde e teleassistência em 
Ambientes de Vida Assistidos, no valor aproximado de 202 080,00 € 

Considerando que a RAM, não tem histórico de desenvolvimento de respostas do tipo CCI apoiadas pelo Programa 
Modelar  que vigorou nos anos 2008/2009 tal como a nível nacional, procedeu-se à consulta da  Plataforma – 
Base- contratos públicos on-line como base de cálculo, e utilizou-se como referência, os valores inerentes aos 
contratos outorgados pela  SPMS; ACSS ou UMCCI relativos a serviços similares: 
 
- Aquisição serviços de desenvolvimento de software para o Projeto «RCCI_RAM», incluindo suporte helpdesk na 
implementação do projeto e design de contact centre com potencial de resposta à Teleassistência em Ambientes de 
Vida Assistidos. - 135 480,00 € - https://www.base.gov.pt/Base4/pt/detalhe/?type=contratos&id=127536 
(evidência 45_C1) 
 

- Aquisição de serviços evolutivos, corretivo (s e de suporte para o sistema de informação da Rede de Cuidados 
Continuados Integrados 49 797,44 € - https://www.base.gov.pt/Base4/pt/detalhe/?type=contratos&id=5881604 
(evidência 46_e 46a_C1) 
 
- Aquisição de serviços para design do website da REDE - 16 802,56 €  
https://www.base.gov.pt/Base4/pt/detalhe/?type=contratos&id=82154 
(evidência 47_C1) 

 
 
• Prevê-se também o desenvolvimento de campanhas de comunicação e informação de suporte aos investimentos 
dos CCI  da RAM, destinado a todos os utilizadores da REDE, nomeadamente, o Plano de Comunicação da REDE; 
os instrumentos de comunicação e informação promotores de literacia dos utentes; os instrumentos de comunicação 
e informação promotores de literacia dos profissionais de saúde e social, a criação do roteiro de comunicação da 
REDE com os demais intervenientes públicos, privados e sociais, no valor total aproximado de    29 275,56 € -  
 
- Campanha Publicitária para a Rede Regional de CCI da RAM - 7 000,00 €  
 https://www.base.gov.pt/Base4/pt/detalhe/?type=contratos&id=82099 
(evidência 48_C1) 

 
- Produção e organização de dois eventos temáticos de apresentação da REDE (desenvolvimento, incluindo 
monitorização e implementação do projeto) - 11 250,00 € 
https://www.base.gov.pt/Base4/pt/detalhe/?type=contratos&id=82578 
(evidência 49_C1) 

 
 
- Aquisição de serviços de estudo para caracterizar o conhecimento dos profissionais acerca de CCI 7 214,00 € 
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=83686 
(evidência 50_C1) 

 
 

https://www.base.gov.pt/Base4/pt/detalhe/?type=contratos&id=127536
https://www.base.gov.pt/Base4/pt/detalhe/?type=contratos&id=5881604
https://www.base.gov.pt/Base4/pt/detalhe/?type=contratos&id=82154
https://www.base.gov.pt/Base4/pt/detalhe/?type=contratos&id=82099
https://www.base.gov.pt/Base4/pt/detalhe/?type=contratos&id=82578
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=83686
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- Aquisição de Equipamento Informático e de Tecnologias de Comunicação e Informação para Equipas de 
Coordenação e Gestão da REDE. 4 292,56 €  
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=142485 
(Evidência 51_C1) 
  
Meta II: Aumento do n.º de vagas (camas) em cuidados continuados integrados de âmbito geral (44.213.234M€) 

Prevê-se um apoio financeiro, correspondente à disponibilização, por via da construção e da requalificação / 
ampliação, de 731 camas /lugares de Cuidados Continuados Integrados de âmbito geral que correspondem à Meta 
global do projeto. 

Este valor foi apurado tendo em conta a construção de infraestrutura para 418 camas e requalificação/ ampliação de 
313 camas, calculadas com base na nota (1) e Valores Padrão para o apuramento do investimento elegível a 
cofinanciamento das Candidaturas na área da Saúde no âmbito do PT2020 (AVISO N.º CENTRO-42-2021-20) 
(Evidência1_C1)  http://www.centro.portugal2020.pt/index.php/avisos-de-
concursos?theme=ja_k2filter&isc=1&ordering=rxf16&category_id=7&xf_10=1&xf_11=8&xf_21=5 

Construção / reconversão: 418camas x 68,26 m2x 1.300€ = 37.092.484M€ 

Requalificação = 313 camas x 35m2 x 650€ = 7.120.750M€ 

  
 
Meta III: Aumento do número de vagas (disponibilidade de lugares por tipo de resposta) em cuidados continuados 
integrados de saúde mental de população adulta (8.310.900 M€) 

Os custos nesta meta foram estimados com base nos Valores Padrão para o apuramento do investimento elegível a 
cofinanciamento das Candidaturas na área da Saúde no âmbito do PT2020 (AVISO N.º CENTRO-42-2021-20)  

Prevê-se o apoio financeiro a 4 tipo de respostas: 

- Residência Apoio máximo:   
Disponibilização de 60 camas: 

-  por via construção/ reconversão  - 40 camas x 60m2 x 1.300€ = 3.120.000€ 
• -  por via da requalificação / ampliação - 20 camas x 35m2 x 650€ = 455.000M€  

ver nota (2) 
Equipamento de Unidades de Utente: 30 unidades a equipar x 6.800 [Quarto de internamento (mobiliário - 
6.000€ + equip. informático - 800€)] = 204.000€ 

- Residência Autónoma de Saúde Mental:   
• Disponibilização de 15 camas por via construção / reconversão - 15camas x 60m2 x 1.300€ =1.170.000M€ 

ver nota (2) 
• Equipamentos (11.700€) 

Sala de Treino Autonomia – 1.200€ (por referência a Mobiliário - Biblioteca / Sala de Reuniões, que deverá 
ser aproveitada para sessões de treino de autonomia para os utentes acolhidos nesta tipologia) 
Unidade Utente – 7 unidades x 1.500 € (equipamento médico - quarto de internamento) 
 

- Residência Treino Autonomia:  
Disponibilização de 62 camas: 

-  por via construção / reconversão  - 12 camas x 60m2 x 1.300€ = 936.000€  
- por via da requalificação / ampliação – criação de novos espaços de saúde - 50 camas x 35m2 x 1.300€ = 
2.275.000M€  

      ver nota (2) 
• Equipamentos (67.200€€)  

Mobiliário: 26 400 €  (Evidência1.a_C1) 
Unidade do Utente: 6 (unidades) *6.800€ [Quarto de internamento (mobiliário - 6.000€ + equip. informático -  
800€)] = 40.800€ 

 

http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=142485
http://www.centro.portugal2020.pt/index.php/avisos-de-concursos?theme=ja_k2filter&isc=1&ordering=rxf16&category_id=7&xf_10=1&xf_11=8&xf_21=5
http://www.centro.portugal2020.pt/index.php/avisos-de-concursos?theme=ja_k2filter&isc=1&ordering=rxf16&category_id=7&xf_10=1&xf_11=8&xf_21=5
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-Equipas de Apoio Domiciliário 
A partir de experiências aprovadas na área dos cuidados paliativos em Portugal, vamos adaptar e desenvolver um 
projeto que permita lançar a Valência de Equipas de apoio domiciliário de Cuidados Continuados Integrados 
a Pessoas com Doença Mental  
Apoio de 72 000,00 por projeto que permita responder a 200 pessoas com doença mental grave.  
O projeto visa ampliar o conhecimento, a experiência e as evidências neste âmbito, no sentido de alcançar a evidência 
necessária para a Implementação posterior e pós PRR 21-26, das equipas de CCI  de Saúde Mental ao Domicilio.  a 
pessoas com doença mental grave.   
O apoio financeiro prevê: 

• aquisição de unidade móvel de saúde, UMS tipo B – 33 000(termo de referência Anexo A.3 do AVISO N.º 
CENTRO-42-2021-20) 

• estudo de caracterização socio demográfico e epidemiológico da população intervencionada / beneficiários 
do projeto e do capital humano de intervenção - 7.214,00 €- (termo de referência Realização de estudo, para 
a UMCCI, para caracterizar o capital humano da RNCCI, por região- Base Gov)- 
https://www.base.gov.pt/Base4/pt/detalhe/?type=contratos&id=83686 
(Evidência 52_C1) 

• aquisição de Material e Tecnologias de Reabilitação -3.669,71 € (Termo de Referência Aquisição de 27 Jogos 
Memória Sénior - Projeto de Incentivo à Melhoria da Qualidade nas Unidades RNCCI – base Gov) 
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=1075940 
(Evidência 53_C1) 

• Aquisição de Equipamento Informático e de Comunicação - 3.458,34 € (termo de referência Aquisição de 
Equipamento Informático e de Comunicação para as Estruturas de Apoio Integrado às Unidades da RNCCI- 
Base Gov)  http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=142485 
(Evidência 54_C1) 
 

• Relatório de Consultoria relativo à estratégia de planeamento e integração de cuidados ao domicílio em CCCI 
Saúde Mental - 24 657,95 € (termo de referência - Aquisição de serviços de consultoria de estratégia, 
planeamento e inovação em integração de cuidados e RNCCI Administração Central do Sistema de Saúde, 
I. P.     Multimedicina, Lda.   21.660,00 €     26-02-2021- Base Gov) 
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=7503433 
(Evidência 55_C1) 
 

 
 
Meta IV: Aumento do número de vagas (disponibilidade de lugares por tipo de resposta) em cuidados continuados 
integrados pediátricos (1.156.666M€) 

Valores Padrão para o apuramento do investimento elegível a cofinanciamento das Candidaturas na área da Saúde 
no âmbito do PT2020 (AVISO N.º CENTRO-42-2021-20)   
 
Prevê-se um apoio financeiro: 
• disponibilização de 12 camas/lugares de Continuados Integrados Pediátricos, por via da construção, apurado de 

acordo com a nota (2) – 12 camas x 68,26m2 x 1.300€ =  1.073.756M€ 
• Equipamento (91.800€) 

Mobiliário 26 400 € (Evidência1.a_C1) 
Mobiliário Unidade do Utente: 6*6.000€ = 36 000€ 
Equipamento Médico: 20 500€ (Evidência1.a_C1) 
Equipamento informático: 8 900€ (Evidência1a_C1)  

 
Nota1 (Evidência 1b):  
Cálculo de área bruta de Construção por cama:  68,26 m2 (Evidência 1b) 
Cálculo de área bruta de Requalificação/ampliação por cama:35m2 (Evidência 1b, 1c e 1d) 
 

Nota 2:  
Cálculo de área bruta de Construção por cama:  60 m2  (Evidência 1b) 

https://www.base.gov.pt/Base4/pt/detalhe/?type=contratos&id=83686
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=1075940
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=142485
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=7503433
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Cálculo de área bruta de Requalificação/ampliação por cama:35m2 (Evidência 1b, 1c e 1d) 
 
N.º do projeto: P2 - Reforçar as respostas na área da saúde mental e demências associadas ao envelhecimento 

Meta V: Requalificar infraestruturas de saúde e os equipamentos/tecnologia associados aos cuidados de saúde 
diferenciados – 12,847€. 

O valor previsto para o investimento teve por base o levantamento das necessidades junto de 6 serviços de 
cuidados hospitalares do SESARAM que se pretende que sejam requalificados para servir utentes com 
problemas de saúde mental e demências associadas ao envelhecimento. De seguida é apresentado o detalhe dos 
custos e fontes de informação. 

• Obras – 5,847M€ | 
- Prevê-se que sejam necessárias obras de requalificação em cada serviço, considerando uma área média 
de 500 m2 por serviço.  
 - Serve de base de cálculo, as obras recentemente realizadas em espaços SESARAM, indicam um custo 
médio de 1.949€ € por m2, tendo por base a média das intervenções no Serviço de Urgência e das 
intervenções na Unidade de Internamento 

Ampliação das Urgências – 1.480.000€ (Evidência 2_C1 - Resolução 329/2020) / 1149m2 
(Evidência 6_C1) = 1.288m2 
Unidade de Internamento – 999.994€ € (Evidência 3_C1 - Resolução 1088/2020) / 383m2 

(Evidência 6_C1) = 1.288m2 
Valor médio = 1.9449€/m2 
6 serviços x 500m2 x 1.949€/m2 = 5.847.000€ 

 
 

• Aquisição de equipamentos (gerais, clínicos de diagnóstico e terapêutica, e médicos) – 7M€ 
                 Fonte: Propostas de fornecedores e Faturas referentes a aquisições (Evidência 4) 
 
  
Meta VI: Requalificar os cuidados de saúde primários, com recursos de apoio ao diagnóstico – 9,091M€ 

O valor previsto para o investimento teve por base o levantamento das necessidades junto de 8 unidades de 
cuidados primários que contemplam o serviço de urgência que se pretende que sejam requalificados para 
servir utentes com problemas de saúde mental e demências associadas ao envelhecimento. De seguida é 
apresentado o detalhe dos custos e fontes de informação. 

• Obras – 3,091M€ |  
- Prevê-se que sejam necessárias obras de requalificação em cada centro de saúde com serviço de 
urgência, considerando uma área média de 300 m2 por serviço.  

      - Serve de base de cálculo, as obras recentemente realizadas no Serviço de Urgência do SESARAM,  
        que indicam um custo de 1.288€/m2  

Ampliação das Urgências – 1.480.000€ (Evidência 2_C1 - Resolução 329/2020) / 1149m2 (Evidência 
6_C1) = 1.288m2 

8 unidades de cuidados de saúde primários x 1.288€/ m2 x 300 m2 = 3.091.200€ 
 

 
• Aquisição de equipamentos (gerais, clínicos de diagnóstico e terapêutica, e médicos) – 6M€   

 
Evidência Designação Quant.  P. Unit.   Preço Total  

Evidência 4j Proposta 2017100009 marquesa 
Marquesa pequena cirurgia 47        8 565                  402 536    

Evidência 4f 
CONSULTA PRÉVIA Nº 
1ECP20200016 

Desfibrilhadores 49        6 750                  330 750    

Evidência 4s CPrevia_1ECP20200069_Proposta 
Ecógrafo portátil com sistema wifi 47      20 100                  944 700    

Evidência 7a 
1. SESARAM - DCAR - 3xMAC 
2000 - Proposta nº 2007819891 

Eletrocardiógrafo 28        5 990    
              167 720    
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Evidência 7b Proposta Equipamentos RX Equipamentos de Raio X  28    117 500               3 290 000    

Evidência 7c 
proposta comercial 
esfigomanómetros - pag 10 

Esfigomanómetro com oximetria 25           750                    18 750    
                6 000 236    

  
Meta VII: Implementar o projeto de hospitalização domiciliária (1,076M€) 

O valor previsto para o investimento teve por base o projeto para o início da Hospitalização Domiciliária no 
SESARAM. 
 

Evidências Designação Quant. Custo unitário Custo Total 

Evidência 4s CPrevia_1ECP20200069_Proposta 

 
Ecógrafo portátil com sistema wifi 

 
14 

       
    20 100             281 400    

Evidência 8a Proposta P7667-10623-RC 

 
Frigorífico para medicamentos 

 
12 

          
   2 239    26 865    

Evidência 8b 
1_1 CD20182795_20181116 
_120225288 

 
Mala de emergência e equipamentos 
médicos básicos 

 
12 

          
175 3 675    

Evidência 8c 
Proposta Viatura Cuidados 
Domiciliários 

 
Viaturas adaptadas 

 
18 

         
  42 500         765 000    

  
 

      1 076 940    
 

 
  
Meta VIII: Incrementar a resposta dos serviços de Hospital de dia – 7,288M€ 

O valor previsto para o investimento teve por base o levantamento das necessidades junto de vários serviços de 
Hospitais de Dia e da necessidade de criação de novas unidades, para servir utentes com problemas de saúde 
mental e demências associadas ao envelhecimento. De seguida é apresentado o detalhe dos custos e fontes de 
informação. 

• Obras 1,288€ 
-  Prevê-se que sejam necessárias obras de requalificação e reconversão em cerca de 1000 m2  

      - Considerou-se para a base de cálculo, as obras recentemente realizadas no Serviço de Urgência do  
       SESARAM, que indicam um custo de 1.288€/m2  

Ampliação das Urgências – 1.480.000€ (Evidência 2_C1 - Resolução 329/2020) / 1149m2 (Evidência 
6_C1) = 1.288m2 

1.288€/ m2 x 1.000 m2 = 1.288.00€ 
 

• Aquisição de equipamentos (gerais, clínicos de diagnóstico e terapêutica, e médicos) – 6M€ (Evidência 5) 
                Fonte: Propostas de fornecedores e Faturas referentes a aquisições semelhantes  
  
Meta IX: Reforçar as respostas na área da saúde mental e das demências associadas ao envelhecimento, 
designadamente com a criação de Equipas de Saúde Mental Comunitária (0,808M€) 

O valor previsto para o investimento teve por base o levantamento das necessidades, para servir os utentes com 
problemas de saúde mental e/ou demências associadas ao envelhecimento. De seguida é apresentado o detalhe 
dos custos e fontes de informação. 

• Obras – a,708M€  
- Prevê-se que sejam necessárias obras de reconversão em cerca de 11 locais no SESARAM com uma 
área média de 50 m2  

      - Para base de cálculo, considerou-se as obras recentemente realizadas no Serviço de Urgência do  
      SESARAM, indicam um custo de 
      1.288€/m2  

Ampliação das Urgências – 1.480.000€ (Evidência 2_C1 - Resolução 329/2020) / 1149m2 (Evidência 
6_C1) = 1.288m2 
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11 locais x 50 m2  x 1.288€/ m2 = 708.400€ 
 

• Aquisição de equipamentos de transporte e material técnico de apoio – 100.000€. 
 
Cálculo: 5 viaturas x 22.000€ = 110.000€ (evidência 9) 

 
Adicionalmente estão previstas, na Madeira e Porto Santo, a criação de diversas unidades de saúde mental com 
equipas especializadas afetas às mesmas, incluindo a intervenção de médico especialista em Psiquiatra e Saúde 
Mental.  
  
Meta X: Novas respostas na área da saúde mental e das demências associadas ao envelhecimento, 
designadamente com a criação de Projetos de Acompanhamento de Doentes e Famílias (3,88M€) 

O valor previsto para o investimento teve por base o levantamento das necessidades, para servir os utentes e 
famílias com problemas de saúde mental e/ou demências associadas ao envelhecimento. De seguida é 
apresentado o detalhe dos custos e fontes de informação. 

• Obras – 0,386M€ 
- Prevê-se que sejam necessárias obras de reconversão em cerca de 300 m2  

      - Considerou-se como base de cálculo, as obras recentemente realizadas no Serviço de Urgência do  
      SESARAM, indicam um custo de  1.288€/m2  

Ampliação das Urgências – 1.480.000€ (Evidência 2_C1 - Resolução 329/2020) / 1149m2 (Evidência 
6_C1) = 1.288m2 

300 m2  x 1.288€/ m2 = 386.000€ 
 

• Aquisição de equipamentos de transporte e material técnico de apoio – 3,502M€. 
 

Evidência (propostas e orçamentos) Designação Quant      C. unitário Custo Total 

Evidência 10a_ Orçamento cadeira de banho Cadeira de apoio banho  318                    287                    91 266    

Evidência 4e_Proposta Mobiliario Sesaram Assinado (2) Cadeirão elétrico 300                    221                    66 183    

Evidência 4c_Proposta Agimade Diversos Cadeiras de rodas 415                    221                    91 553    

Evidência 4c _Proposta Agimade Diversos Cama elétrica articulada 990                 1 600              1 583 980    

Evidência 10b Prop. Camião Distribuição & Prop. caixa camião 221041 Camião para distribuição  3               66 330                 198 990    

Evidência 4g_Proposta Sesaram 11-09-20 - 1BCP20200175 Colchões pressão alterna  990                 1 485              1 470 150    

              3 502 122    

  
 

No âmbito PRR, não estão associados encargos com os recursos humanos, sejam remunerações ou ações de 
formação, no âmbito das respostas de saúde acima elencadas, sendo os mesmos assegurados pelo orçamento 
da RAM. 

 

Investimento RE-C01-i06: Transição Digital da Saúde 

• Custo total previsto: 300,0 milhões de EUR 
o 2021: 70,0 milhões de EUR 
o 2022: 186,0 milhões de EUR 
o 2023: 27,0 milhões de EUR 
o 2024: 17,0 milhões de EUR 

Os custos considerados neste investimento ascendem a 299.994.373,00€ e tiveram por base o 
seguinte racional: 
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Componente Notas 

explicativas 

Perfis/Rate hora (s/IVA)/Id Evidência11 Id 

Evidência/Evidência 

A. 

Desenvolvimen

to de software 

 

O custo médio 

relativo aos 

recursos a 

adquirir com 

vista a 

atividades de 

desenvolviment

o de software 

foi obtido tendo 

como 

referência o 

histórico de 

processos 

aquisitivos 

equivalentes da 

SPMS, tendo 

sido 

considerado um 

valor hora 

médio de 

31,00€ e um 

valor total de 4 

198 503 horas 

de trabalho. 

Considerando o 

valor hora 

médio e 

número de 

horas de 

trabalho 

previstas, 

totaliza 

130.153.580,00

€. 

Gestor de Projeto 40,5 € 5 

Consultor Sénior 36,4 € 1.1; 1.4 

Consultor 35,1 € 1.2; 1.3 

Consultor CiberSegurança 34,0 € 2 

Arquiteto Sistemas 24,2 € 7 

Developer 23,8 € 3; 4 

Tester 19,5 € 6 

 

1.1 Serviços de 

Gestão de Projeto  

(Refª 20170381 – 

Sublote 1) 

1.2 Serviços de 

Gestão de Projeto  

(Refª 20170381 – 

Sublote 3) 

1.3 Serviços de 

Gestão de Projeto  

(Refª 20170381 – 

Sublote 6) 

1.4 Serviços de 

Gestão de Projeto  

(Refª 20170381 – 

Sublote 7) 

2. Serviços de 

Consultoria Externa 

Especializada em 

Cibersegurança 

(Refª 20190128) 

3. Serviços 

Continuidade da 

atividade DSI II 

(Refª 20210163) 

4. Serviços 

Continuidade da 

atividade DSI III 

(Refª 20210164) 

5. Serviços de gestão 

de projeto e apoio 

funcional no âmbito 

 
11 O valor médio da rate foi calculado com base no valor médio da rate de perfis equivalentes presentes nos contratos 
apresentados como evidência 
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Componente Notas 

explicativas 

Perfis/Rate hora (s/IVA)/Id Evidência11 Id 

Evidência/Evidência 

da aplicação 

SONHO, SCLÍNICO 

e S3  

(Ref.ª: 20200136 – 

Sublote 1) 

6. Serviços de 

desenvolvimento e 

manutenção do 

SONHO - Versão 1 e 

2 

(Ref.ª: 20200322 - 

Sublote 3) 

7. Serviços de 

desenvolvimento e 

implementação do 

Serviço de 

Agendamento do S3 

(Sistema de Cuidados 

de Saúde Hospitalar) 

(Ref.ª: 20200322 - 

Sublote 4) 

B. Recursos a 

adquirir com 

vista a 

atividades de 

migração de 

dados e 

infraestrutura 

O custo médio 

relativo aos 

recursos a 

adquirir com 

vista a 

atividades de 

migração de 

dados e 

infraestrutura 

foi obtido tendo 

como 

referência o 

histórico de 

processos 

aquisitivos 

equivalentes da 

SPMS, tendo 

Gestor de Projeto 40,5 € 1 

Consultor CiberSegurança 40,0 € 2 

Administrador de Base de Dados 33,5 € 3 

 

1. Serviços de gestão 

de projeto e apoio 

funcional no âmbito 

da aplicação 

SONHO, SCLÍNICO 

e S3 (Ref.ª: 20200136 

– Sublote 1) 

2. Serviços de 

Consultoria Externa 

Especializada em 

cibersegurança (Refª 

20190128) 

3. Aquisição de 

Serviços de Operação 

(Refª 20190334 Lote 

2) 
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Componente Notas 

explicativas 

Perfis/Rate hora (s/IVA)/Id Evidência11 Id 

Evidência/Evidência 

sido 

considerado um 

valor hora 

médio de 

38,00€ e um 

valor total de 

522 530 horas 

de trabalho. 

Considerando o 

valor hora 

médio e 

número de 

horas de 

trabalho 

previstas, 

totaliza 

19.856.138,00€

. 

C. Recursos a 

adquirir com 

vista a 

atividades de 

capacitação 

O custo médio 

relativo aos 

recursos a 

adquirir com 

vista a 

atividades de 

capacitação de 

RH foi obtido 

tendo como 

referência o 

histórico de 

processos 

aquisitivos 

equivalentes da 

SPMS, tendo 

sido 

considerado um 

valor hora 

médio de 

22,00€ e um 

valor total de 1 

098 526 horas 

de trabalho. 

Consultor Funcional 24,1 € 1; 2 

Consultor funcional/formador 19,8 € 3 

 

1. Aquisição de 

serviços de formação 

e ativação no âmbito 

do Sclinico 

Hospitalar (Refª 

20190013) 

2. Serviços de apoio e 

execução de Rollouts 

da Suite Hospitalar 

para as Instituições 

CHTMAD, CHVNG, 

IPOP e CHLC (Refª 

20200322) 

3. Aquisição de 

Serviços de 

Formação e 

Acompanhamento dos 

Sistemas de 

Informação da 

Unidade de Cuidados 

de Saúde Primários e 
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Componente Notas 

explicativas 

Perfis/Rate hora (s/IVA)/Id Evidência11 Id 

Evidência/Evidência 

Considerando o 

valor hora 

médio e 

número de 

horas de 

trabalho 

previstas, 

totaliza 

24.167.589,00 

€. 

de Proximidade 

(Refª20190137) 

D. Aquisição 

de 

equipamentos, 

hardware e 

empreitadas12 

O custo relativo 

à aquisição de 

equipamentos, 

hardware e 

empreitadas de 

125.817.066,00 

€ foi obtido 

com base nos 

valores de 

projetos 

anteriores com 

âmbitos 

similares, tendo 

ainda em 

consideração o 

conhecimento 

da dimensão do 

projeto e da 

dimensão do 

SNS. Foram 

ainda tidos em 

consideração 

ajustes aos 

valores 

atendendo a 

uma possível 

Centros de Processamento de Dados 

Armazenamento - Valor médio/TB – 1.070,19€          5;7  

Processamento  

Hiperconvergência (SW, Rede, Backup) – 75.715,70€  

Blade (SW) – 27.745,35 €                                                 2;6 

Rede (SDN)  

Agregador - 10.274,59€ 

Distribuidor – 5.708,11€ 

Segurança 

Firewall – 93.755,51€                                                       1;6 

Firewall aplicacional – 46.500,00€ 

Base de dados (por Core) -38.065,54€ 

Cópias de segurança (valor /TB) – 971,51,00€        3;6 

Proteção móvel para os utilizadores-2,05€/utilizador 

Segurança avançada da rede – 42,48€/IP    

SAN Switch (valor/porta) – 1.438,06€ 

Contrato_SRD 

Contrato_PROC 

Contrato_CSEG 

Contrato_CPessoal 

Contrato_ARM 

CE_SRD_PROC_CS

EG 

CE_ARM 

valores_CPessoal 

 

 
12 Os valores apresentados referem-se a valores unitários sendo a base de cálculo a aplicar para a necessidade da 
requalificação tecnológica do SNS. Previsão de aquisição efetiva de 6 PB, segundo centro de dados, centralização dos 
centros de dados dos Cuidados de Saúde Primários, 18000 computadores pessoais; instalação de 7000 Aps wi-fi para rede 
corporativa e wi-fi utente nos Cuidados de Saúde Primários, 30000 telefone para os Cuidados de Saúde Primários, 
requalificação das redes locais, 2500 kits de Telessaúde e equipamento de Telemonitorização para 50 000 utentes. 
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Componente Notas 

explicativas 

Perfis/Rate hora (s/IVA)/Id Evidência11 Id 

Evidência/Evidência 

economia de 

escala. 

Monitorização de performance das aplicações (preço/serviço 

monitorizado) – 566,67€ 

Balanceador de carga – 74.314,00€ 

 

Computador Pessoal  -   4, 8 

Portátil – 855,00€ 

Mochila/Mala - 15,00€ 

Rato sem fios – 10,00€ 

Ecrã externo 21” – 120,00€ 

Sistema Operativo – 120,00 

Teclado – 10,00€ 

 

Redes Locais (passivos) 

Valor médio/tomada – 100,00€ 

 

WI-FI 

Valor médio/AP – 450,24€ 

 

VoIP 

Valor Médio/Telefone – 221,04€ 

 

Kits de Telessaúde 

Colunas para PC e Webcam – 22,30€ 

 

Equipamento de Telemonitorização –  

Potenciómetro; oxímetro, pedómetro, termómetro, balança, 

glucómetro – 237,00€ 
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Investimento RE-C01-i07-RAM: Digitalização na área da Saúde da RAM  

 

N.º 
Proj Designação do Investimento 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Valor do 

Investimento 
P1 Digitalização na área da Saúde.       11.5M 

 P1.1 – Criar/implementar tecnologias digitais de apoio 
à monitorização de doentes. 1 1 1 1 1 1 6M 

 P1.2 – Intensificar a telesaúde, com definição da rede 
de suporte. 0.25 0.25 0.25 0.25   1M 

 
P1.3 – Reforçar as tecnologias de comunicação e 
informação e inteligência artificial para a vigilância 
epidemiológica. 

0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.25 1M 

 P1.4 – Incrementar a digitalização da saúde à 
informação e aos serviços de Saúde, através de  1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.5M 

P2 Melhorar o acesso do cidadão à informação e aos 
serviços de Saúde, através de meios digitais. 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 1 2.5M 

P3 Incrementar as funcionalidades e o uso das 
plataformas dedicadas ao utente. 0.25 0.25     0.5M 

P4 Formar os cidadãos e os stakeholders para o uso dos 
recursos digitais em saúde.  0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.5M 

 TOTAL 2.85 2.55 2.30 2.30 2.15 2.85 15M 

 

• Racional para apuramento dos custos:   

 

Projeto 1 - Digitalização na área da Saúde 

P1.1 - Criar/implementar tecnologias digitais de apoio à monitorização de doentes 

I 

Desmaterialização 
de diversos 
processos em 
algumas áreas do 
SESARAM tais 
como Obstetrícia, 
Circuito de 
Prescrição interna 
para dispensa na 
Farmácia 
Hospitalar 
(administração em 
Hospital de Dia), 
Medicina Física e 
de Reabilitação, 
Serviço Social, 
Gestão de Visitas, 
Nutrição, Cirurgia 
Cardio-Torácica, 
Gestão 
documental, 
Aprovisionamento, 
Gestão de Ativos, 
entre outros  

O custo previsto tem um valor de 1.200.000€ e teve por base o seguinte racional: 
 
• Aquisição de hardware = 54.414€ 

12 Discos para reforço da capacidade de armazenamento= 17.913,12€  
(Fonte: Consulta Prévia n.º 1ECP20200042 - Evidência 11_C1) 
1 Equipamento de armazenamento SAN = 36.501,25€  
(Fonte: Fatura FT 2020FT1/38 de Fornecedor - Evidência 12_C1) 
 

• Aquisição de software= 86.500€ 
CardioBase ®=37.500€ 
(Fonte: Proposta PR008-21-E de Fornecedor - Evidência 13_C1) 
Gestão Documental =49.000€ 
(Fonte: Proposta N.º:ID 17 | 02| 2021 de Fornecedor - Evidência 14_C1) 
 

• Consultoria e apoio ao desenvolvimento aplicacional=1.059.086€ 
Desenvolvimento aplicacional, parametrização e integração com soluções internas 
47.071 horas, considerando um custo/hora= 22,5€.  
(Fonte: Portal Base-contrato idêntico –contrato com valor de 14.400 para 640h = 22,5€/h) - Evidência 15_C1)  
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 II  

Desenvolvimento 
de solução com 
vista ao registo da 
Consulta 
Multidisciplinar de 
Decisão 
Terapêutica 

O custo previsto tem um valor de 100.000€ e teve por base o seguinte racional: 
 
• Consultoria e apoio ao desenvolvimento aplicacional =100.000€ 

Desenvolvimento aplicacional, parametrização e integração com soluções internas 
4.444 horas, considerando um custo/hora= 22,5€.  
(Fonte: Portal Base –contrato idêntico-contrato com valor de 14.400 para 640h = 22,5€/h - Evidência 15_C1) 
  

 III  

Desenvolvimento 
de plataforma de 
apoio ao registo 
dos resultados da 
I&D na área da 
Cardiologia 

O custo previsto tem um valor de 200.000€ e teve por base o seguinte racional: 
 
• Aquisição de hardware = 36.501€ 

1 Equipamento de armazenamento SAN = 36.501,25€  
(Fonte: Fatura  FT 2020FT1/38 de Fornecedor - Evidência 12)  
 

• Consultoria e apoio ao desenvolvimento aplicacional =163.499€ 
Desenvolvimento aplicacional, parametrização e integração com soluções internas 
7.267 horas, considerando um custo/hora= 22,5€.  
(Fonte: Portal Base –contrato idêntico-contrato com valor de 14.400 para 640h = 22,5€/h - Evidência 15_C1) 
  

 IV  

Desenvolvimento 
do sistema de 
referenciação 
existente nos 
Cuidados de Saúde 
Primários 

O custo previsto tem um valor de 400.000€ e teve por base o seguinte racional: 
 
• Consultoria e apoio ao desenvolvimento aplicacional =400.000€ 

Desenvolvimento aplicacional, parametrização e integração com soluções internas 
17.778 horas, considerando um custo/hora= 22,5€.  
(Fonte: Portal Base –contrato idêntico-contrato com valor de 14.400 para 640h = 22,5€/h - Evidência 15_C1) 
  

 V  

Prescrição e 
controlo eletrónico 
de medicação em 
hemato-oncologia 

O custo previsto tem um valor de 850.000€ e teve por base o seguinte racional: 
 
• Aquisição de hardware = 50.000€ 

1 Equipamento de armazenamento SAN = 36.501,25€  
(Fonte: Fatura  FT 2020FT1/38 de Fornecedor) (evidência 12_C1)) 
25 computadores de suporte à solução =13.498,75€ 
(Fonte: Orçamento ORF 2020-1510 de Fornecedor) (550€ por computador) - (evidência 16_C1)) 
 

• Aquisição de licenciamento e serviços de parametrização = 276.150€ 
140 licenças e apoio à implementação x 1.972,75 =276.150€ 
(Fonte: Proposta de Fornecedor de 10.03.2021) (98.265 para 50 licenças = 1.972,5  - Evidência 17_C1)) 
 

• Consultoria e apoio ao desenvolvimento aplicacional =800.000€ 
Desenvolvimento aplicacional, parametrização e integração com soluções internas 
35.556 horas, considerando um custo/hora= 22,5€.  
(Fonte: Portal Base–contrato idêntico-contrato com valor de 14.400 para 640h = 22,5€/h -Evidência 15_C1)  

 VI  
Desenvolvimento 
do Portal da 
Nutrição 

O custo previsto tem um valor de 300.000€ teve por base o seguinte racional: 
 
• Consultoria e apoio ao desenvolvimento aplicacional =300.000€ 

Desenvolvimento aplicacional, parametrização e integração com soluções internas 
13.333 horas, considerando um custo/hora= 22,5€.  
(Fonte: Portal Base –contrato idêntico-contrato com valor de 14.400 para 640h = 22,5€/h - Evidência 15_C1) 
  

VII 

Aquisição de um 
sistema de pulseira 
eletrónica para 
doentes. 

O custo previsto tem um valor de 350.000€ e teve por base o seguinte racional: 
 
• Aquisição de hardware = 200.000€ 

2.924 pulseiras x 68,4€ por unidade = 200.000€ 
(Fonte: Proposta de Fornecedor especializado de 26.03.2021 - Evidência 18 C1) 
 

• Consultoria e apoio ao desenvolvimento aplicacional =150.000€ 
Desenvolvimento aplicacional, parametrização e integração com soluções internas 
6.667 horas, considerando um custo/hora= 22,5€.  
(Fonte: Portal Base –contrato idêntico-contrato com valor de 14.400 para 640h = 22,5€/h - Evidência 15_C1) 
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VIII  

Renovação do 
Data Center e 
reforço da rede de 
suporte às 
plataformas 
digitais do 
SESARAM 

O custo previsto tem um valor de 800.000€ e teve por base o seguinte racional: 
 
• Aquisição de hardware = 583.902€ 

4 Servidores = 2 x 291.951€  
(Fonte: Proposta de Fornecedor especializado de 29.11.2020 - Evidência 19_C1) 
 

• Consultoria e apoio ao desenvolvimento aplicacional=216.098€ 
Desenvolvimento aplicacional, parametrização e integração com soluções internas 
9.604 horas, considerando um custo/hora= 22,5€.  
(Fonte: Portal Base –contrato idêntico-contrato com valor de 14.400 para 640h = 22,5€/h - Evidência 15_C1) 
  

 IX  

Aquisição de 
equip. para acesso 
às aplicações 
informáticas 
(tablets, pc's, 
portáteis, 
smartphones, 
routers 4G), para 
telesaúde, visitas 
domiciliárias, 
vacinação e 
atividades em 
ambientes externos 
ao SESARAM 

O custo previsto nesta iniciativa tem um valor 1.800.000€ e teve por base o seguinte racional: 
 
• Aquisição de hardware = 1.800.000€ 

325 Portáteis x 459 =149.175€ (Evidência 20a_C1) 
2701 PC’s x 509 = 1.375.000€ (Evidência 20b_C1) 
1.379 Smartphones x 55,28 = 76.224€  (Modelo Altice C32) - (Evidência 20c_C1) 
533Tablets x 374.2= 199.601€ (valor do contrato de 37.420 para 100 tablets = 374,2€ por tablet) - 
(Evidência 20d_C1) 
(Fonte: Proposta de diversos fornecedores & Contrato semelhante do Portal Base)  

 

P1.2 - Intensificar a telesaúde, com definição da rede de suporte 

X  Reforço de antenas e 
controladoras wifi 

O custo previsto tem um valor de 350.000€ e teve por base o seguinte racional: 
 
• Aquisição de hardware = 235.372€ 

2 controladoras “Cisco Catalyst 9800-L Wireless Controller_Fiber Uplink” com o 
custo de 10.561€ 
200 antenas “Catalyst 9200 48-port 8xmGig PoE+, Network Essentials” com o 
custo de 224.881,12€  
(Fonte: Proposta PR-19481-S2C4H0-VS2) (Evidência 30_C1 e Evidência 30a) 
 

• Consultoria e apoio ao desenvolvimento aplicacional =114.628€ 
Desenvolvimento aplicacional, parametrização e integração com soluções internas 
5,094horas, considerando um custo/hora= 22,5€.  
(Fonte: Portal Base –contrato com valor de 14.400 para 640h = 22,5€/h - Evidência 15_C1)  

 XI  

Reforço de 
infraestrutura (2 
Switches de SAN - 2 
Brocade G620 FC; 1 
Core Switches CISVO - 
MCC; 50 Switches 
9200L 48ports 
4x10GB) 

O custo previsto tem um valor de 650.000€ e teve por base o seguinte racional: 
 
• Aquisição de hardware = 641.500,36€ 

70 Switches, com o custo de 335.392,40€ (Evidência 30_C1 e Evidência 30b) 
 
1 Core Switch, com o custo de 143.013,92€ (Evidência 30_C1 e Evidência 30b) 
 
4 Switches SAN, com o custo de 163.094,04€ (Evidência 31_C1) 
(Fonte: Propostas de fornecedores especializados) 
 

• Consultoria e apoio ao desenvolvimento aplicacional = 8.500€ 
Desenvolvimento aplicacional, parametrização e integração com soluções internas 
378 horas, considerando um custo/hora= 22,5€.  
(Fonte: Portal Base -contrato com valor de 14.400 para 640h = 22,5€/h - Evidência 15_C1) 
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P1.3 - Reforçar as tecnologias de comunicação e informação e inteligência artificial para a vigilância 
epidemiológica. 

XII  

Adequação dos 
Sistemas de 
Informação e de 
comunicação às 
necessidades impostas 
pela pandemia. 

Estimativa de custos tendo por base o custo estimado de projeto similar desenvolvido em 
2021 para vigilância epidemiológica da COVID-19 – Projeto MadeiraSafe (Total 
previsto=750.000 €)   
 
• Serviços de engenharia para desenvolvimento de software e implementação, 

serviços de computação e comunicações - (Total=: considerando o desenvolvimento 
base já foi desenvolvido no projeto em curso, cujo serviço tem um custo de 
202.059,38€ (evidência 43_C1)  ser prestado num período de 6 meses. Assinala-se 
que o tipo de serviço, no período de referência deste PRR será complementar ao já 
efetuado na fase inicial, estimando-se um total de 726.000 €.  
 

• Aquisição de hardware complementar tendo como referência equipamentos em uso 
nas operações de vigilância epidemiológica nas portas de entrada da RAM e 
delegações de saúde regionais (Total previsto=24.000€: 

 
 tablets (374,2€ x 25= 9.355€ - Evidência 20d_C1),  
smartphones (55,28€ x 33 = 1.824€ - Evidência 20c_C1), 
 computadores portáteis e similares (459€ x 28 = 12.852€ - Evidência 20a_C1)  
  

 
XIII  

Capacitação dos 
Recursos Humanos e 
reforço de serviços 
especializados no 
domínio da Qualidade, 
Saúde e Investigação. 

Estimativa de custos tendo por base o custo estimado de projeto similar desenvolvidos 
 durante o ano de 2020 no âmbito da Investigação (Total=250.000 €)   
 
No âmbito do PRR, assinala-se que a prestação de serviços por unidades especializadas 
da Qualidade, Saúde e Investigação será estratégia de reforço da DRS, assim como a 
capacitação dos RH próprios através do trabalho com equipas de investigação de 
referência. 
Pelas características semelhantes em termos de objectivos, tomou-se como referência para 
investimento o referido projeto de 2020, no âmbito do Projeto MadeiraSafe, onde foi 
cobrado o valor aproximado de 15.000€/mês, ou seja 500€/dia. 
Considerou-se na presente iniciativa, uma alocação exclusiva dos recursos ao projeto de 
cerca de 7 dias em cada mês, perfazendo um investimento total de cerca de 252.000€. 
 
Cálculo  
Contrato: 45.000 para 90 dias = 15.000€/mês / 30 dias = 500€7dia 
= 7 dias x 12 meses x 500€ x 6 anos = 252.000€  
(Fonte: Ofício SH-03-2020 - Proposta Madeira Safe)  - (Evidência 44_C1) 
  

 

P1.4 - Incrementar a digitalização da saúde e a interoperabilidade de sistema de informação 

XIV  

Implementação de 
um sistema de 
integração dos 
rastreios 
realizados no 
SESARAM com o 
sistema hospitalar. 

O custo previsto tem um valor de 300.000€ e teve por base o seguinte racional: 
 
• Consultoria e apoio ao desenvolvimento aplicacional = 300.000€ 

Desenvolvimento aplicacional, parametrização e integração com soluções internas 
13.333 horas, considerando um custo/hora= 22,5€.  
(Fonte: Portal Base –contrato com valor de 14.400 para 640h = 22,5€/h - Evidência 15_C1) 
  

XV  

Integração de 
pedidos de 
medicamentos 
com avaliação 
obrigatória pela 
CFT no sistema 
hospitalar. 

O custo previsto tem um valor de 300.000€ e teve por base o seguinte racional: 
 
• Consultoria e apoio ao desenvolvimento aplicacional = 300.000€ 

Desenvolvimento aplicacional, parametrização e integração com soluções internas 
13.333 horas, considerando um custo/hora= 22,5€.  
 (Fonte: Portal Base –contrato com valor de 14.400 para 640h = 22,5€/h - Evidência 15_C1) 
 
 



 

120 

 

 
 

XVI 

Upgrade do 
sistema Pyxis - 
dispensador de 
medicamentos. 

O custo previsto tem um valor de 320.000€ e teve por base o seguinte racional: 
 
• Aquisição de hardware = 139.900€ 

Equipamentos variados 
(Fonte: Proposta DA0202012000016) (Evidência 21_C1) 
 

• Consultoria e apoio ao desenvolvimento aplicacional = 180.100€ 
 Desenvolvimento aplicacional, parametrização e integração com soluções internas 
 8.004 horas, considerando um custo/hora= 22,5€.  
(Fonte: Portal Base –contrato com valor de 14.400 para 640h = 22,5€/h - Evidência 15_C1) 

 

 XVII  

Aquisição/ 
subscrição do 
MVS - Medicines 
Verification 
System.  

O custo previsto tem um valor de 830.000€ e teve por base o seguinte racional: 
 
• Aquisição de hardware = 24.626,76€ 

Equipamentos e instalação de leitores de códigos de barras = 6.713€. 
609,55x11  (Fonte: Portal Base – contrato idêntico - Evidência 22_C1) 
12 Discos para reforço de armazenamento= 17.913,76€. 
(Fonte: Proposta Consulta Prévia n.º 1ECP20200042 - Evidência 11_C1) 
 

• Subscrição do serviço = 7.500€ 
 (Fonte: Site do Fornecedor – Custos participação Titulares de AIM - Evidência 23_C1)  
 

• Consultoria e apoio ao desenvolvimento aplicacional = 797.874€ 
Desenvolvimento aplicacional, parametrização e integração com soluções internas 
35.461 horas, considerando um custo/hora= 22,5€.  
(Fonte: Portal Base –contrato com valor de 14.400 para 640h = 22,5€/h - Evidência 15_C1)  

 
XVIII  

Implementar um 
sistema de 
prescrição e 
prestação 
eletrónica de 
MCDT (Exames 
Sem Papel) 

O custo previsto tem um valor de 300.000,00 € e teve por base o seguinte racional: 
 
• Adjudicação do sistema de prescrição e prestação eletrónica de MCDT – 

45.000€;  
O custo estimado para este projeto/iniciativa, teve por base o histórico de um projeto 
semelhante adjudicado anteriormente aos Serviços Partilhados do Ministério da 
Saúde, nomeadamente, a implementação da Prescrição Eletrónica de 
Medicamentos (PEM).Este projeto irá refletir a prescrição eletrónica, mas de 
MCDT – Meios Complementares de Diagnostico e Terapêutica, e a sua respetiva 
desmaterialização (Exames Sem Papel). (Evidência 32_C1) 

 
• Consultoria com vista ao levantamento de requisitos, desenho de processos e 

parametrização dos workflows – 50.000,00 €;  
a. horas, considerando um custo/hora= 22,5€.  

(Fonte: Portal Base –contrato com valor de 14.400 para 640h = 22,5€/h - Evidência 15_C1) 
 

• Desenvolvimentos à medida com especificidades da Região e apoio à 
implementação da solução – 160.000€;  

Desenvolvimento aplicacional, parametrização e integração com soluções internas 
7.111 horas, considerando um custo/hora= 22,5€.  
 (Fonte: Portal Base –contrato com valor de 14.400 para 640h = 22,5€/h - Evidência 15_C1) 

 
• Apoio à operacionalização e divulgação interna – 45.000€. 

O custo estimado para este projeto/iniciativa, teve por base o histórico de um projeto 
semelhante adjudicado anteriormente aos Serviços Partilhados do Ministério da 
Saúde, nomeadamente, a implementação da Prescrição Eletrónica de 
Medicamentos (PEM) Este projeto irá refletir a prescrição eletrónica, mas de 
MCDT – Meios Complementares de Diagnostico e Terapêutica, e a sua respetiva 
desmaterialização (Exames Sem Papel). (Evidência 32_C1) 
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 XIX  

Criar um sistema 
de Conferência 
eletrónica dos 
cuidados de saúde 
da Região 

O custo previsto tem um valor de 500.000,00 € e teve por base o seguinte racional: 
 
• Consultoria com vista ao levantamento de requisitos, desenho de processos e 

parametrização dos workflows – 50.000 €; 
• Desenvolvimento de um sistema feito à medida Conferência Eletrónica dos Cuidados 

de Saúde da Região – 200.000 €; 
• Integrações efetuadas com os sistemas responsáveis pela prescrição/prestação 

eletrónica de medicamentos, de MCDT e da rede de cuidados continuados 
integrados) – 150.000 €; 

• Implementação da conferência de novos cuidados de saúde – 100.000€. 
 

O custo estimado para este projeto/iniciativa, teve por base o orçamento discriminado 
mencionado na proposta n.º 4103081, de 06 de janeiro do presente ano. (sob Acordo de 
Confidencialidade) Evidência 33_C1 
  

XX 

Expandir/reforçar 
a capacidade do 
Data Center do 
IASAÚDE e 
reforçar a rede de 
comunicações de 
suporte às 
plataformas 
digitais.  

O custo previsto nesta iniciativa tem um valor de 750.000,00 € e teve por base o seguinte 
racional: 
 
• Aquisição de hardware e software para o data center do IASAÚDE, de modo a dar 

suporte aos projetos a implementar – 600.000,00 €; 
• Reforço/expansão da rede de comunicações de suporte às plataformas digitais – 

150.000,00 €. 
 

O custo estimado para este projeto/iniciativa, teve por base o orçamento discriminado 
mencionado na proposta ref. n.º PR-20241-Q0K4Y4, de 22 de janeiro do presente ano, (sob 
Acordo de Confidencialidade) Evidência 34_C1 
 

XXI 

Reforçar a rede 
sem fios (wi-fi) 
no IASAÚDE e 
de equipamentos 
móveis (portáteis, 
tablet's). 

O custo previsto nesta iniciativa tem um valor de 200.000,00 € e teve por base o seguinte 
racional: 
 
• Reforço da rede sem fios (wi-fi) – Componente LAN/Wifi: 100.000,00 €; 
• Aquisição de equipamentos móveis (portáteis, tablet’s) – Componente mobilidade: 

100.000,00 €. 
 

O custo estimado para este projeto/iniciativa, teve por base o orçamento discriminado 
mencionado na proposta n.º 4469311/1 de 22 de janeiro do presente ano, (sob Acordo 
de Confidencialidade) Evidência 35_C1 
 

 

P2 - Melhorar o acesso do cidadão à informação e aos serviços de Saúde, através de meios 
digitais 

XXII 

Subscrição da 
plataforma 
Microsoft Power 
BI Premium 

O custo previsto tem um valor de 450.000€ e teve por base o seguinte racional: 

• Subscrição dos serviços = 146.716€ 
 (Fonte: Proposta de um fornecedor especializado - Evidência 24_C1)  
 

• Consultoria e apoio ao desenvolvimento aplicacional = 303.284€ 
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Desenvolvimento aplicacional, parametrização e integração com soluções internas 
6.521 horas, considerando um custo/hora= 22,5€.  
(Fonte: Portal Base –contrato com valor de 14.400 para 640h = 22,5€/h - Evidência 15_C1)  

 XXIII  

Desenvolvimento 
de indicadores de 
apoio à decisão 
para os diversos 
níveis da 
organização 

O custo previsto tem um valor de 25.000€ e teve por base o seguinte racional: 
 
• Consultoria e apoio ao desenvolvimento aplicacional = 25.000€ 

Desenvolvimento aplicacional, parametrização e integração com soluções internas 
1.111 horas, considerando um custo/hora= 22,5€.  
(Fonte: Portal Base –contrato com valor de 14.400 para 640h = 22,5€/h - Evidência 15_C1) 
 
  

 XXIV  

Disponibilização 
de serviços de 
forma interativa 
em quiosques 

O custo previsto tem um valor de 120.000€ e teve por base o seguinte racional: 
 
• Aquisição de hardware = 110.000€ 

19 Quiosques ao preço unitário de 5.786€ 
(Fonte: Histórico de aquisições semelhantes - Evidência 25_C1) 

• Consultoria e apoio ao desenvolvimento aplicacional = 10.000€ 
 Desenvolvimento aplicacional, parametrização e integração com soluções internas 
444 horas, considerando um custo/hora= 22,5€.  
(Fonte: Portal Base –contrato com valor de 14.400 para 640h = 22,5€/h - Evidência 15_C1)  

 XXV  

Integração 
tecnológica ent. 
externas – púb. e 
privadas - (ex: 
lares, clínicas, 
IPSS, e outros 
prestadores) para 
disponibilização de 
funcionalidades 
diversas 

O custo previsto tem um valor de 30.000€ e teve por base o seguinte racional: 
 
• Consultoria e apoio ao desenvolvimento aplicacional = 30.000€ 

Desenvolvimento aplicacional, parametrização e integração com soluções internas 
1.333 horas, considerando um custo/hora= 22,5€.  
(Fonte: Portal Base –contrato com valor de 14.400 para 640h = 22,5€/h - Evidência 15_C1)  

 XXVI  

Reforço da 
MediCall do 
SESARAM: 
Divulgação de 
conteúdos / TV / 
Sistema de 
chamada de 
Utentes 
(generalização 
para outros 
serviços/áreas) 

O custo previsto tem um valor de 625.000€ e teve por base o seguinte racional: 
 
• Aquisição de hardware = 576.200€ 

421 MiniPC’s ao custo unitário de 509€=214.400€ 
(Fonte: Proposta HAR-TR 7095/20 - Evidência 20b_C1) 
 
555 TV’s ao custo unitário de 300,076€=166.800€ 
(Fonte: Proposta ELE21/00064 - Evidência 26a_C1) 
 
2.785 Conversores ao custo unitário de 59,9€=166.800€ 
(Fonte: Fatura Recibo Nº 5366 - Evidência 26b_C1) 
 
19 Amplificadores ao custo unitário de 717,6€=13.635€ 
(Fonte: Histórico de aquisições semelhantes) (Evidência 26c_C1) 
 

• Consultoria e apoio ao desenvolvimento aplicacional = 48.800€ 
Desenvolvimento aplicacional, parametrização e integração com soluções internas 
2.169 horas, considerando um custo/hora= 22,5€.  
(Fonte: Portal Base –contrato com valor de 14.400 para 640h = 22,5€/h - Evidência 15_C1)  

 XXVII  

Criar um novo site 
para o IASAÚDE,  
que contemple 
uma área de acesso 
para o utente 

O custo previsto tem um valor de 150.000,00 € e teve por base o seguinte racional: 
 
• Desenvolvimento de um site para o IASAÚDE, com a criação de uma área de 

acesso ao utente – 100.000,00 €; 
• Migração dos dados dos reembolsos dos utentes para a área de acesso ao utente – 

20.000,00 €; 
• Apoio à operacionalização e divulgação interna – 30.000,00 €. 

 
O custo estimado para este projeto/iniciativa, teve por base o orçamento discriminado 
mencionado na proposta n.º 2148.21, de 21 (Evidência 36_C1) 
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XXVIII  

Desenvolver uma 
plataforma 
Business 
Intelligence e de 
Advanced 
Analytics, que irá 
integrar e 
centralizar toda a 
informação da 
Saúde da Região 

O custo previsto tem um valor de 1.025.000,00 € e teve por base o seguinte racional: 
 
• Implementação da plataforma analítica de suporte à tomada de decisão (Meliora), 

que irá dar suporte à Plataforma Power BI (visualização) – 100.000,00 €; 
• Licenciamento PowerBI – 100.000,00 €; 
• Análise e definição dos indicadores de monitorização do contrato programa – 

125.000,00 €; 
• Integrações com os vários sistemas de gestão de informação (financeira, contrato-

programa, prestadores, convenções, acordos, rede, medicamentos, entre outros) – 
200.000,00 €; 

• Desenvolvimento à medida dos restantes indicadores de apoio à tomada de decisão 
e dashboards com informação da saúde da Região – 400.000,00 €; 

• Documentação, formação e divulgação – 100.000,00 €. 
 

O custo estimado para este projeto/iniciativa, teve por base o orçamento discriminado 
mencionado na proposta para a implementação de uma Plataforma de Business 
Intelligence e de Advanced Analytics (Evidência 37_C1) 
  

XXIX 

Possibilitar a 
entrega das 
Despesas de Saúde 
(Reembolsos) em 
todos os concelhos 
da RAM, através 
da aquisição de 
equipamentos. 

O custo previsto nesta iniciativa tem um valor de 150.000,00 € e teve por base o seguinte 
racional: 
 
• Adaptação do sistema para recolha da documentação das despesas de saúde nos 

diversos concelhos da Região – 120.000,00 €; 
• Aquisição de equipamentos (computadores, impressoras e digitalizadoras) para dar 

suporte ao projeto nos diversos concelhos – 15.000,00 €; 
O custo estimado para este projeto/iniciativa, teve por base o orçamento discriminado 
mencionado na proposta de ref.  n.º 057/CA/2021 (Evidência 38_C1) 

 
• Custo com deslocações dos recursos aos concelhos – 15.000,00 €. 
O custo com as deslocações dos recursos aos concelhos foi feito com base no valor/km. 
 

 

P3 - Incrementar as funcionalidades e o uso das plataformas dedicadas ao utente 

XXX  

Licenciamento de 
software para o 
desenvolvimento 
de aplicações 
móveis e 
respetivo 
desenvolvimento 

 O custo previsto tem um valor de 50.000€ e teve por base o seguinte racional: 
 
• Aquisição de software = 9.919€ 

(Fonte: Proposta Orcamento n5 2000000027) – (Evidência 27_C1) 
 

• Consultoria e apoio ao desenvolvimento aplicacional = 40.081€ 
Desenvolvimento aplicacional, parametrização e integração com soluções internas 
1.781 horas, considerando um custo/hora= 22,5€.  
(Fonte: Portal Base –contrato com valor de 14.400 para 640h = 22,5€/h - Evidência 15_C1) 

  

 XXXI  

Desenvolvimento 
de aplicação para 
inquéritos de 
satisfação para o 
internamento 

O custo previsto tem um valor de 100.000€ e teve por base o seguinte racional: 
 
• Consultoria e apoio ao desenvolvimento aplicacional = 100.000€ 

Desenvolvimento aplicacional, parametrização e integração com soluções internas 
4.444 horas, considerando um custo/hora= 22,5€.  
 (Fonte: Portal Base –contrato com valor de 14.400 para 640h = 22,5€/h - Evidência 15_C1) 
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 XXXII  

Incremento das 
funcionalidades 
disponíveis no 
portal do utente 
(disponibilização 
do resultado de 
análises clínicas e 
exames, novas 
marcações, chat 
de apoio ao 
utente, Cartão 
Pessoa Doença 
Rara, RENTEV, 
Nota Alta 
Internamento, 
Faturas Virtuais, 
Inquéritos de 
Satisfação do 
Atendimento 
(Qualidade), 
reposta a 
reclamações, 
SAUDE@ID, 
gamificação, 
etc…)  

O custo previsto tem um valor de 100.000€ e teve por base o seguinte racional: 
 
• Consultoria e apoio ao desenvolvimento aplicacional = 100.000€ 

Desenvolvimento aplicacional, parametrização e integração com soluções internas 
4.444 horas, considerando um custo/hora= 22,5€.  
(Fonte: Portal Base –contrato com valor de 14.400 para 640h = 22,5€/h - Evidência 15_C1) 
  

XXXIII  

Criar um espaço 
digital dedicado o 
utente, com toda 
a sua informação 
clínica 

 

O custo previsto nesta iniciativa tem um valor de 150.000,00 € e teve por base o seguinte 
racional: 
 
• Desenvolvimento de uma plataforma digital dedicado ao utente com informação 

clínica – à semelhança do Registo de Saúde Eletrónico (RSE) dos Serviços 
Partilhados do Ministérios da Saúde (SPMS) – 60.000,00 €; 

• Integração com vários sistemas de gestão clínica e com o RSE da SPMS – 50.000,00 
€; 

• Apoio à operacionalização e divulgação interna – 40.000,00 €. 
 

O custo estimado para este projeto/iniciativa, teve por base o orçamento discriminado 
mencionado na proposta n.º 4390812, de 13 de janeiro 2021 (Evidência 39_C1)  

 XXXIV 

Desenvolver uma 
aplicação que 
permita a entrega 
das despesas de 
saúde para 
reembolso 

 
O custo previsto nesta iniciativa tem um valor de 100.000,00 € e teve por base o seguinte 
racional: 
 
• Desenvolvimento de aplicação que permita o utente entregar as suas despesas de 

saúde eletronicamente – 75.000,00 €; 
• Integração com o sistema de gestão de reembolsos – 25.000,00 €. 

 
O custo estimado para este projeto/iniciativa, teve por base o orçamento discriminado 
mencionado na proposta n.º 4501288, de 20 de janeiro 2021 (Evidência 40_C1) 
 

  
 
P4 - Formar os cidadãos e os stakeholders para o uso dos recursos digitais em saúde 

XXXV  

Projetos de 
literacia em saúde 
digital e ações de 
formação e de 
divulgação das 
tecnologias 

O custo previsto nesta iniciativa tem um valor de 250.000€ e teve por base o seguinte 
racional: 
 
• Aquisição de hardware = 170.885€ 

 
100 Videoprojetores ao custo unitário de 673,21€=67.321€ 
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disponibilizadas 
pelo SESARAM, 
direcionadas para 
os utentes, 
funcionários, 
fornecedores e 
demais parceiros 

(Fonte: Proposta ELE17/00147 - Evidência 28a_C1) 
 
200 Webcams ao custo unitário de 37,62€=7.524€ 
(Fonte: T08 L26/20200549 - Evidência 28b_C1) 
200 Colunas de som ao custo unitário de 26,19€=5.238€ 
(Fonte: T08 L26/20200549 - Evidência 28b_C1) 
 
4 Mupi Led ao custo unitário de 22.700,5€=90.802€ 
(Fonte: Portal Base – contrato idêntico - Evidência 28c_C1) 

 
• Aquisição de software = 9.910€ 

Software com ferramentas de design gráfico, desenvolvimento web e edição de 
vídeos, para a produção de conteúdos 
(Fonte: Proposta PR-20222-Q3V2S6  -   2.477,58 x 4 -  (Evidência 29_C1) 
 

• Consultoria e apoio ao desenvolvimento aplicacional = 69.205€ 
Desenvolvimento aplicacional, parametrização e integração com soluções internas 
3.076 horas, considerando um custo/hora= 22,5€.  
(Fonte: Portal Base –contrato com valor de 14.400 para 640h = 22,5€/h - Evidência 15_C1) 
  

XXXVI 

Criar canais de 
comunicação e 
divulgação para 
os todos os 
stakeholders do 
IASAUDE. 

O custo previsto nesta iniciativa tem um valor de 250.000,00 € € e teve por base o 
seguinte racional: 
 
• Criação e maquetização da identidade Corporativa das referidas campanhas de 

Comunicação – 5.540,00 € 
• Consultadoria e Assessoria de Comunicação de promoção e informação das 

campanhas junto dos media e redes sociais, nomeadamente com a inserção de 
publicações nos media da Região - 12 600.00€ 

• Produção gráfica dos materiais de divulgação e comunicação das respetivas 
campanhas - 10 750.00€ 

• Produção do merchandising para a divulgação e comunicação das Campanhas do 
IASAÙDE - 6 110.00€ 

NOTA: este valor 35.000,00€ é estimado por ano. (35.000,00 € *5=175.000,00€)  
O custo estimado para este projeto/iniciativa, teve por base o orçamento discriminado 
mencionado na proposta n.º 21/0024, de 7 de janeiro 2021 (Evidência 41_C1) 
 
• Criação de conferências e seminários para os Stakeholders  
• Criação e maquetização da identidade Corporativa do Evento - 750,00 € 
• Promoção e divulgação do evento junto dos media e redes sociais de referência – 

2.050,00€ 
• Produção gráfica dos materiais de informação, divulgação e organização do 

evento(material diverso) – 3.650,00€ 
• Produção do merchandising de apoio ao evento – 1.600,00€ 
• Prestação de serviços de equipa técnica, aluguer de equipamento de som e projeção 

no espaço – 4.500,00€ 
• Prestação de serviço de reportagem fotográfica e vídeo durante os dias do evento 

– 950,00€ 
• Prestação de serviços de equipa de hospedeiras de apoio durante todos os dias do 

evento e prestação de serviços de Apresentação do evento – 850,00€ 
NOTA: este valor 15.000,00€ é estimado por ano. (15.000,00 € *5=75.000,00€)  
O custo estimado para este projeto/iniciativa, teve por base o orçamento discriminado 
mencionado na proposta n.º 21/0023, de 7 de janeiro 2021 (evidência 42_C1) 
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Investimento RE-C01-i08-RAA: Hospital Digital Região Autónoma dos Açores 

• Custo total previsto: 30,0 milhões de EUR 

• Previsão de horizonte temporal: 2021-2025 

 

Designação do Investimento 2021 2022 2023 2024 2025 2026 TOTAL 

Melhoria da performance de prestação do Serviço 
Regional da Saúde 1,2 2,4 4,4 1,8 0,2 0,0 10 

Digitalização do Sector da Saúde 3,1 8,6 6,4 1,5 0,4 0,0 20 

TOTAL 4,3 11 10,8 3,3 0,6 0,0 30,0 

 

• Racional para apuramento dos custos:   

O racional dos custos apresentados teve por base estimativas de desenvolvimento de Software, 
Serviços de Consultadoria (custos Hora / Homem), de acordo com os preços praticados no mercado 
pelas empresas da área, custos estes que são fundamentados com propostas de fornecedores atuais. 
As estimativas de esforço temporal, são baseadas na experiência de trabalho e gestão em projetos 
similares. Os custos estimados resultaram de propostas recebidas de fornecedores para soluções que 
se enquadram nos projetos específicos, de consulta de propostas anteriormente recebidas, sejam de 
orçamentos passados ou de projetos implementados, das quais as soluções, serviços e/ou 
equipamentos são semelhantes aos pretendidos, de consultas informais ao mercado, com pedidos de 
indicação de preços para soluções que se enquadram com as necessidades do projeto pré-concebido, 
bem como através de Benchmarking feito aos equipamentos de tecnologia mais comum e transversal 
a todo o tipo de projetos. 

Os investimentos têm a seguinte desagregação: 

1. Melhoria da performance do serviço regional de saúde (10.033.786€) (9.501.330€): 

1.1 - Assegurar aos utentes do Serviço Regional de Saúde, um maior acesso digital aos 
serviços de saúde e respetiva informação clínica (1.767.390€): 

➢ Desenvolvimento de portal de acesso aos resultados integrados do Utente (RSE 
Regional) – 1.500.000€ 

➢ Marcação consultas e exames via plataforma SRS – 150.000€ 
➢ Programa e-vacinas – 74.340€ 
➢ Projeto Nascer Utente/Notícia Nascimento – 43.050€ 

1.2 - Capacitar os profissionais de Saúde para a transição digital do Serviço Regional de Saúde 
(1.700.000€) 
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➢ Desenvolvimento de portal de acesso aos Profissionais de Saúde (RSE Regional) – 
1.500.000€ 

➢ Investigação científica (bases de dados) – 200.000€ 

1.3 - Reformar o Modelo de Governação das Unidades de Saúde (2.619.200€) 
➢ Atualização e consolidação das ferramentas de Business Intelligence do Serviço 

Regional de Saúde - configuração KPI HEPER – 292.750€ 
➢ Sistema de Gestão dos Equipamentos da Saúde – 874.930€ 
➢ Consolidação Financeira do SRS – 725.760€ 
➢ Portal de Gestão da Qualidade e Informação de Gestão – 725.760€ 

1.4 - Planear e desenvolver um Sistema de Informação Integrado de Gestão de Recursos 
Humanos dos Hospitais EPER (1.000.000€) 
1.5 - Planear e desenvolver um Sistema de Informação Integrado de Gestão de Stocks dos 
Hospitais EPER (2.105.396€) (1.572.940€) 

➢ Digitalização e uniformização dos stocks dos Hospitais – 1.451.520€ 
➢ Faturação Eletrónica e desmaterialização da conferência da faturação/Digitalização – 

653.876€ 121.420€ 

1.6 - Melhorar o sistema de informação para a emergência Médica/Evacuações do Serviço 
Regional de saúde (841.800€) 

➢ Implementação de Sistema IA para rastreio de possíveis doenças – 169.800€ 
➢ Dasboards de Tracking Epidemiológico - Servidores PowerBI – 172.000€ 
➢ Emergência médica - evacuação - desenvolvimento de sistemas – 500.000€ 

 

2. Digitalização do Setor da Saúde (19.966.214€) (20.498.670€): 

2.1 - Incrementar a Telesaúde no Serviço Regional de Saúde (546.500€) 
➢ Aquisição de equipamentos de telemedicina e literacia – 546.500€ 

2.2 - Incrementar a interoperabilidade dos sistemas de informação, nas áreas de análises, 
exames e imagiologia (1.905.655.58€) 

➢ Integração da plataforma de Anatomia Patológica – 1.300.000€ 
➢ Integração de outras áreas produtoras de imagem – 357.772,81€ 
➢ Informatização do Laboratório SEEBMO – 230.000€ 
➢ Sentinel - instação V11 e integração com Equipamentos do HDES – 17.882,77€ 

2.3 - Melhorar e incrementar a desmaterialização dos processos clínicos no Serviço Regional 
de Saúde (3.436.900€) 

➢ Desmaterialização Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica – 3.000.000€ 
➢ Desenvolvimento do Sistema de Gestão Do Doente Deslocado – 400.000€ 
➢ Projeto Normalização do MPI – 36.900€ 

2.4 – Promover a modernização e integração dos Cuidados de Saúde Primários 
(1.077.661,23€) (1.610.000€) 

➢ Modernização e Integração dos Cuidados de Saúde Primários – 900.000€ 
➢ Atualização e digitalização dos ficheiros clínicos Rastreios à população sem hospital 

– 177.661,23€ 710.000€ 
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2.5 – Promover a melhoria e otimização dos sistemas de informação do Serviço Regional de 
Saúde (2.286.214,42€) 

➢ Modernização das bases de dados dos Sistemas Clínicos dos Hospitais – 
1.434.497,19€ 

➢ Interoperabilidade de Sistemas de Saúde – Hospitalar – 851.717,23€ 

2.6 - Sustentar a transição digital através da aquisição/modernização de equipamentos médico-
hospitalares (8.298.905€) 

2.7 - Modernizar o parque informático (2.414.495€) 

 

Investimento RE-C01-i09: Sistema Universal de Apoio à Vida Ativa (SUAVA) 

Despesa 2021 2022 2023 2024 2025 Justificação 
Objetivo 1 
Campanha = 
1 715 000 € 
Plataforma = 
5 050 000 € 

1 215 000 € 2 535 000 € 1 152 000 € 1 049 000 € 814 000 € 6 765 000 € 

Criatividade e 
atualização da 
campanha 

130 000 € 200 000 € 35 000 € 30 000 € 25 000 € 
Valor orçamentado 
por empresa de 
publicidade 

Criação e edição 
de conteúdos 30 000 € 310 000 € 27 000 € 24 000 € 24 000 € 

Valor orçamentado 
por empresa de 
publicidade 

Lançamento da 
campanha com 
arranque intenso 
de 4 semanas e 
pequenas 
reativações da 
campanha nos 
canais de 
comunicação 
(semestrais) 

0 € 150 000 € 75 000 € 60 000 € 30 000 € 
Valor orçamentado 
por empresa de 
publicidade 

Roadshows 
nacionais com 
órgãos de 
comunicação 
social 

0 € 80 000 € 200 000 € 200 000 € 0 € 
Valor orçamentado 
por empresa de 
publicidade 

Avaliação do 
impacto da 
campanha 
(parceria com 
entidade de ensino 
superior) 

25 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 € 

Será estabelecida 
uma parceria com 
uma entidade de 
ensino superior, 
estimando-se que a 
implementação de 
inquéritos a uma 
amostra 
representativa da 
população, o 
tratamento e 
apresentação dos 
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Despesa 2021 2022 2023 2024 2025 Justificação 
dados seja de 
15.000 euros / 
avaliação. 
Adicionalmente, 
atendendo a que 
antes da primeira 
avaliação será 
necessário construir 
a ferramenta para a 
recolha de 
informação 
(questionário e 
guião para grupos 
focais), no 1º ano 
existirá um custo 
acrescido de 10.000 
€. 

Criação e 
atualização da 
plataforma 
tecnológica 
- aplicação central 

450 000 € 900 000 € 430 000 € 400 000 € 400 000 € 

Valor orçamentado 
por empresa 
tecnológica e de 
consultoria 

Criação e 
atualização da 
plataforma 
tecnológica 
- App 

100 000 € 300 000 € 100 000 € 50 000 € 50 000 € 

Valor orçamentado 
por empresa 
tecnológica e de 
consultoria 

Criação e 
atualização da 
plataforma 
tecnológica 
- Componente 
analítica + Design 

50 000 € 200 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 

Valor orçamentado 
por empresa 
tecnológica e de 
consultoria 

Conteúdos para a 
plataforma 
tecnológica 

350 000 € 190 000 € 80 000 € 80 000 € 80 000 € 

Valor orçamentado 
por empresa 
tecnológica e de 
consultoria 

Consultoria e 
gestão da 
plataforma 
tecnológica 

80 000 € 140 000 € 140 000 € 140 000 € 140 000 € 

Valor orçamentado 
por empresa 
tecnológica e de 
consultoria 

Migração da 
plataforma SNID 
na plataforma 
tecnológica 

  50 000 €       

Valor estimado 
para migrar as mais 
de 7.000 instalações 
desportivas 
existentes na 
plataforma SNID 
para esta 
plataforma 
tecnológica, 
permitindo, 
posteriormente, 
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Despesa 2021 2022 2023 2024 2025 Justificação 
associar a oferta de 
atividades às 
instalações (com 
informação de 
localização e 
horários). 

Objetivo 2 0 € 691 250 € 691 250 € 691 250 € 691 250 € 2 765 000 € 

Kits de bicicletas 
para agrupamentos 
de escolas públicas 
com Programa de 
Desporto Escolar 

  

556 250 € 556 250 € 556 250 € 556 250 € 

Valor de 1 kit de 10 
bicicletas 
(criança)+capacete 
com diferentes 
tamanhos de roda 
(para se adaptarem 
a várias idades) é de 
1.250 euros, 
pretendendo-se 
atribuir 2 kits a 
escolas públicas de 
2º ciclo 
(distribuídos 
durante quatro 
anos). 

Kits de bicicletas 
para agrupamentos 
de escolas públicas 
com Programa de 
Desporto Escolar 

  135 000 € 135 000 € 135 000 € 135 000 € 

Valor de 1 kit de 15 
bicicletas 
(adulto)+capacete 
com diferentes 
tamanhos de roda 
(para se adaptarem 
a várias idades) é de 
2.700 euros, 
pretendendo-se 
atribuir 1 kit às 200 
escolas (50/ano) 
com os melhores 
projetos no "DE 
comunidade 
escolar" 

Objetivo 3 0 € 307 500 € 187 500 € 87 500 € 37 500 € 620 000 € 

Desenvolvimento 
do modelo para o 
programa 
presencial de 
capacitação 
de quadros de 
empresa/função 
pública. 
Produção de 
conteúdos 
(técnicos e 
metodológicos). 

  150 000 € 100 000 € 50 000 €   

Valor orçamentado 
para: 
Estratégia e 
imagem do 
programa 
Conceptualização 
da estratégia e 
modelos formativos 
Produção de 
conteúdos técnicos  
Produção de 
conteúdos 
metodológicos 
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Despesa 2021 2022 2023 2024 2025 Justificação 
Uniformização de 
apresentações  
Formação de 
formadores 

Divulgação e 
contactos para 
agendar sessões de 
capacitação 

  20 000 €       

Valor orçamentado 
para mapeamento 
de entidades e 
respetivos 
contactos e 
contactos e gestão 
logística de 
agendamentos 

Implementação do 
programa de 
capacitação  

  37 500 € 37 500 € 37 500 € 37 500 € 

Valor estimado 
com o objetivo de 
alcançar 250 
empresas, 2 sessões 
intervaladas de 3 
horas. Cada sessão 
terá dois 
formadores, 
estimando-se um 
valor de 50 
€/hora/formador 

Criação do selo 
“Empresa Amiga 
da Atividade 
Física” (bronze, 
prata e ouro) 

  100 000 € 50 000 €     

Imagem, 
implementação e 
dinamização (a 
confirmar) 

TOTAL 1 215 000 € 3 533 750 € 2 030 750 € 1 827 750 € 1 542 750 € 10 150 000 € 

 
 

Ver Tabela 3: Custo estimado do plano do Anexo 1. 

 

11. Fundamentação do pedido de empréstimo  

Não aplicável. 
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PARTE 2: DESCRIÇÃO DAS REFORMAS E DOS INVESTIMENTOS  
 

A. COMPONENTE 2: Habitação 
 

1. Descrição da componente 
 

Habitação   

Área/domínio de ação: Vulnerabilidades Sociais  

Objetivo: Relançar e reorientar a política de habitação em Portugal, salvaguardando habitação para todos, 

através do reforço do parque habitacional público e da reabilitação das habitações indignas das famílias de 

menores rendimentos, por forma a promover um acesso generalizado a condições de habitação adequadas. 

No âmbito da presente componente pretende-se, através da promoção de política pública de habitação, dar 

resposta às carências estruturais, permanentes ou temporárias, respondendo às falhas de mercado no acesso 

à habitação. 

Reformas e/ou investimentos: 

Reforma:  

RE-r04: Plano Nacional de Alojamento Urgente e Temporário 

Cria uma rede pública nacional de resposta a necessidades urgentes e temporárias de alojamento no quadro 
da renovação das políticas habitacionais em Portugal. 

Investimentos: 

RE-C02-i01: Programa de apoio ao acesso à habitação 

Pretende salvaguardar habitação digna e adequada às famílias com maiores carências e aos grupos mais 
vulneráveis.  

RE-C02-i02: Bolsa nacional de alojamento urgente e temporário 

Tem em vista concretizar a reforma relativa ao Plano Nacional de Alojamento Urgente e Temporário 

RE-C02-i03-RAM: Reforço da oferta de habitação apoiada na Região Autónoma da Madeira 

Tem o objetivo de responder às carências habitacionais das famílias que residam em condições indignas e 
que não dispõem de capacidade financeira para suportar o custo do acesso de uma habitação adequada. 

RE-C02-i04-RAA: Aumentar as condições habitacionais do parque habitacional da Região Autónoma dos 
Açores 

Pretende reforçar as ofertas habitacionais a vários níveis, depois de verificado um visível agravamento na 
degradação dos imóveis da RAA e na redução da oferta do mercado imobiliário. 
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RE-C02-i05: Parque público de habitação a custos acessíveis 

Tem o objetivo de constituir um parque habitacional público, para arrendamento de longa duração e a custos 
acessíveis, para dar resposta à atual dinâmica do mercado habitacional, com preços muito desajustados do 
nível de vida das famílias portuguesas, sobretudo nos grandes meios urbanos.  

RE-C02-i06: Alojamento Estudantil a custos acessíveis 

Visa promover o aumento da oferta de alojamento a estudantes do ensino superior deslocados, cujo custo é 
um dos maiores obstáculos à frequência do ensino superior, ajudando a reduzir os custos diretos dos 
estudantes e suas famílias, com especial ênfase para os estudantes social e economicamente mais 
vulneráveis. 

Custo total estimado: 2.732 M EUR (incluindo 1.149 M EUROS de empréstimos) 

Subvenções IRR: 1.583 M EUR para os investimentos RE-C02-i01, RE-C02-i02, RE-C02-i03-RAM e 
RE-C02-i04-RAA  

Empréstimos IRR:  1 149 M € para os investimentos RE-C02-i05 e RE-C02-i06 

 

2. Principais desafios e objetivos 
 

Contexto: 

Enquanto domínio integrante do Estado Social, a habitação foi persistentemente negligenciada no quadro 
das políticas sociais em Portugal. Dada a ausência de respostas públicas claras e substantivas e a existência 
de falhas de mercado, as carências habitacionais em Portugal, sentidas pelas famílias de rendimentos mais 
baixos e pela classe média, acumularam-se ao longo de décadas e agudizaram-se sempre em momentos de 
crise, como sucedeu com a crise financeira internacional ou, agora, com a pandemia COVID-19. A 
necessidade e a urgência em colmatar estas carências são inegáveis em prol de um direito fundamental 
como é o Direito à Habitação. 

Foi com base nesta realidade que se avançou, em 2018, com uma profunda reforma do setor da habitação 
em Portugal, através da aprovação da Nova Geração de Políticas de Habitação (Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 50-A/2018, de 2 de maio). Um documento estruturante que estabelece o sentido estratégico, 
objetivos e os instrumentos para a salvaguarda do direito à habitação, assumindo a importância de encontrar 
respostas diferenciadas e robustas para as falhas públicas e de mercado.  

Até à aprovação da Nova Geração de Políticas de Habitação (NGPH), a promoção de habitação social em 
Portugal assentou num conjunto reduzido e disperso de programas de apoio, desatualizados e 
descontinuados. A atuação dos vários atores públicos, nomeadamente da administração central e das 
autarquias, era desarticulada, em resultado da ausência de um modelo de governação consistente.  

Quanto ao setor privado, constata-se que a liberalização do arrendamento, em 2012, não se traduziu num 
acréscimo expressivo da oferta, tendo-se verificado, nos últimos anos, uma tendência de aumento acentuado 
dos preços das rendas.  

Quanto à colocação de habitação nova no mercado, nomeadamente através da reabilitação do edificado 
existente nos centros das cidades, a recuperação registada após a crise habitacional foi maioritariamente 
orientada para os segmentos mais elevados de preço e nem sempre acautelou as necessárias normas de 



3 
 

qualidade construtiva e ambiental. Note-se, aliás, que em Portugal a reabilitação esteve no passado sujeita 
a um regime legal que excecionava o cumprimento de muitas das normas de qualidade construtiva e 
ambiental, a que construção nova, de raiz, estava obrigada. 

Na sequência da aprovação da NGPH foi constituído um conjunto amplo e coerente de diplomas legais para 
fazer face às falhas públicas e de mercado identificadas, nomeadamente: 

• Um novo programa de apoio à habitação social – 1.º Direito Programa de Apoio ao Acesso à 
Habitação – assente na articulação entre o Estado central, através do Instituto de Habitação e 
Reabilitação Urbana (IHRU), o instituto português com competência no setor da habitação em 
todo o país, e as autarquias locais, responsáveis pelo desenvolvimento de um novo instrumento de 
planeamento das necessidades de habitação, as Estratégias Locais de Habitação (ELH). O Regime 
de Habitação de Custos Controlados, que estabelece as áreas, características, custos e preços 
máximos da habitação social, foi também revisto. De facto, trata-se de um regime que não era 
atualizado há mais de 20 anos, constituindo um forte bloqueio à promoção de novas soluções 
habitacionais;  

• Incentivos fiscais para os senhorios que coloquem no mercado de arrendamento habitações a 
custos acessíveis, estimulando a celebração de contratos de longa duração; 

• Instrumentos financeiros de apoio à reabilitação e revisão integral das normas da reabilitação, de 
forma a garantir que todos os projetos estão sujeitos a regras de segurança e qualidade construtiva 
e ambiental, proporcionais à extensão de cada intervenção.  

A par desta profunda alteração do enquadramento legal, com o objetivo de eliminar os estrangulamentos 
identificados, foi desenvolvido um trabalho de produção e sistematização de nova informação estatística e 
de indicadores oficiais, que permite uma monitorização mais adequada do setor. Note-se, por exemplo, que 
até à aprovação da NGPH os únicos indicadores sobre preços de arrendamento no mercado eram 
fragmentados e publicados por entidades não oficiais. O Instituto Nacional de Estatística (INE), passou 
assim a produzir estes indicadores, cruciais para a monitorização das taxas de esforço e para a definição de 
critérios de elegibilidade em vários programas.  

Desafios: 

Os desafios colocados à NGPH são inúmeros e requerem respostas diferenciadas, destacando-se as 
situações de: 

• Famílias a viver em habitações indignas e desadequadas, nomeadamente as identificadas no 
levantamento realizado pelo IHRU e pelas autarquias locais, que aponta para um total de cerca de 
26.000 agregados a viver nestas condições; 

• Necessidades urgentes e temporárias de habitação que, sem prejuízo de posteriores processos de 
autonomização, atingem diversos públicos vulneráveis, incluindo pessoas em situação de sem-
abrigo (mais de 7.107 pessoas identificadas em 2019), refugiados (estima-se em 2026, cerca de 
6.500), imigrantes (estima-se até 2026, cerca de 123.000 pessoas), agregados familiares nómadas 
(estima-se até 2026, cerca de 150), requerentes de asilo (2.000 pessoas/ano), vítimas de violência 
doméstica (cerca de 4.800 mulheres e 4.500 dependentes/ano), vítimas de tráfico de seres humanos 
(cerca de 50 vítimas/ano), pessoas em processo de desinstitucionalização e famílias afetadas por 
eventos inesperados ou imprevisíveis (catástrofes naturais, incêndios ou pandemias); 

• Necessidades temporárias de fixação de funcionários, agentes e demais servidores do Estado e dos 
institutos públicos, nomeadamente nas situações em que o mercado se revela inacessível, 
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comprometendo a adequada alocação de recursos humanos indispensáveis ao funcionamento de 
certos serviços públicos fundamentais; 

• Desadequação entre os rendimentos das famílias da classe média e a oferta existente, acentuada 
pela liberalização do mercado de arrendamento levada a cabo em 2012 e pela intensificação dos 
impactos das dinâmicas do turismo na habitação, que leva a que 26% das famílias que arrendam a 
sua habitação estejam em situação de sobrecarga com os custos habitacionais, com a agravante de 
a taxa média de esforço de um agregado a residir nas áreas metropolitanas ser superior a 40%. 

A verificação de carências habitacionais em todo o território nacional leva à consideração de instrumentos 
aplicáveis quer a Portugal Continental, quer às Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, mas também, 
de forma supletiva, à consideração de instrumentos específicos para a promoção da política de habitação 
por parte das Regiões Autónomas, no âmbito das suas competências próprias nesta matéria. No que respeita 
às respostas habitacionais para as famílias mais carenciadas, as respostas das Regiões Autónomas são 
complementares ao Programa de apoio ao acesso à habitação, permitindo sinergias, mas sobretudo 
salvaguardando uma cabal resposta para os efetivos problemas da população e assegurando a inexistência 
de duplo financiamento.  
 
Objetivos: 

Para enfrentar estes desafios é necessário criar respostas robustas de habitação permanente e temporária. É 
essa, no essencial, a missão da NGPH, que visa garantir o acesso integrado de todos a uma habitação 
adequada e inclusiva. 

Uma dessas respostas assenta no aumento do parque habitacional público, que atualmente apenas representa 
2% do total e responde somente às necessidades de grupos sociais mais carenciados e vulneráveis, e mesmo 
assim de modo insuficiente. Com um parque habitacional público de maior dimensão e mais diversificado 
nas suas soluções, seremos capazes de dar resposta efetiva às reais necessidades dos diferentes públicos-
alvo, respondendo não só às necessidades estruturais ainda não resolvidas, mas também às necessidades 
emergentes de uma sociedade em mudança. Este reforço constitui ainda um contributo essencial para a 
capacidade de regulação de preços, corrigindo ou mitigando as falhas de mercado e assegurando, através 
das diferentes medidas, a melhoria das condições de habitabilidade e de acesso à habitação em Portugal. 

A par do aumento significativo da oferta de habitação pública para arrendamento, a NGPH visa também 
dar resposta às famílias que, tendo habitação própria, não possuem recursos para garantir a dignidade e 
adequação das condições de habitabilidade, limitativas do cumprimento efetivo do direito à habitação.  

A NGPH é uma reforma estrutural da política pública de habitação que, não se iniciando agora, carece, 
contudo, de um investimento mais robusto nos instrumentos já em curso, a par da concretização de uma 
última componente ainda em falta e cuja premência foi acentuada com o momento de crise pandémica e 
social que estamos a atravessar, reforçando a necessidade de criação de um plano de resposta a carências 
urgentes e temporárias.  

Esta componente, para além de beneficiar de forma generalizada as condições de habitabilidade da 
população, e de garantir o direito à habitação para todos os que não encontram resposta adequada no 
mercado, constitui um fator fundamental para a estabilidade da sociedade e da economia. O investimento 
público associado nesta componente consubstancia um motor de recuperação económica, nomeadamente 
num setor fundamental como o da construção. A dinamização deste mercado estimulará a 
criação/manutenção de emprego, num setor que representa, por si só, 6% do emprego e 4% do VAB em 
Portugal.  
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Esta componente, sobretudo nas medidas dirigidas para as famílias com menores rendimentos e para os 
grupos mais vulneráveis, também contribui para a mitigação dos impactos da crise, na medida em que os 
seus efeitos, seja por via da redução de rendimentos, seja por via dos cada vez mais habituais fluxos 
migratórios, seja, ainda, por via do incremento de situações de violência doméstica, tornam evidente a 
necessidade de respostas céleres.  

Referir ainda que o reforço da oferta pública de habitação social e o apoio à reabilitação de habitação própria 
dirigida às famílias com menos rendimentos, permitirá também um maior equilíbrio no orçamento familiar.  

Por sua vez, a criação de um parque público de habitação permite mitigar uma falha evidente de mercado 
que impede que a população de rendimentos intermédios aceda às cidades e às zonas de maior pressão 
turística e de menor oferta habitacional em condições de igualdade, reduzindo a taxa de esforço das famílias 
e reforçando a capacidade de resposta do país e dos portugueses aos impactos económicos e sociais da crise, 
sem prejudicar o desenvolvimento sustentável do território no seu todo. 

Já no que respeita ao reforço do alojamento estudantil dirigido aos estudantes deslocados, a aposta nas 
respostas públicas permite um maior equilíbrio no orçamento familiar, reforça o acesso de todos os jovens 
ao ensino superior e, ao mesmo tempo, fomenta melhores qualificações. 

Referir ainda que a aposta na reabilitação do edificado potencia economias de energia muito significativas 
no setor residencial, sendo que mais de 50% do consumo pode ser reduzido através de medidas de eficiência 
energética. Reabilitar e construir edifícios mais eficientes permite além disso atingir múltiplos objetivos, 
como seja a redução da fatura e dependência energética, a melhoria ao nível do conforto e qualidade do ar 
interior ou a redução da pobreza energética. 

A habitação e a reabilitação são, de facto, cada vez mais reconhecidas como áreas estratégicas e 
fundamentais ao desenvolvimento humano e da vida em comunidade, de prevenção e combate à pobreza e 
às desigualdades sociais, e ao fomento da competitividade, do crescimento económico e da coesão 
territorial. Espera-se que a componente, no seu todo, venha a contribuir para aumentar a resiliência, reduzir 
as vulnerabilidades aos choques económicos e às consequências sociais que daí resultam, atenuando as 
desigualdades e contribuindo para uma sociedade mais equilibrada e justa e para uma maior coesão social 
e territorial.  

Os instrumentos inscritos na NGPH permitem por isso mesmo uma resposta articulada, que vai para lá da 
simples entrega de uma habitação, reforçando a efetividade dos princípios da integração social e da 
participação coletiva. A política pública de habitação deve, com efeito, assentar em instrumentos mais 
flexíveis e adaptáveis a diferentes realidades, públicos-alvo e territórios, promovendo uma forte cooperação 
entre políticas e organismos setoriais e entre a administração central, regional e local.   

A reforma estrutural que a NGPH consubstancia, e que a presente componente permite impulsionar, está 
alinhada com as prioridades estabelecidas na Estratégia Portugal 2030, o principal referencial de 
planeamento das políticas públicas de promoção do desenvolvimento económico e social do país e base 
estratégica de documentos de natureza programática transversal, como as Grandes Opções do Plano (GOP) 
e o Programa Nacional de Reformas (PNR), no âmbito do Semestre Europeu.  

Deste modo, as reformas e investimentos que compõe a componente C02 contribuirão para alcançar os 
objetivos definidos no âmbito da agenda temática “As pessoas primeiro: melhor equilíbrio demográfico, 
maior inclusão, menos desigualdade”, em particular no domínio estratégico da “Garantia de habitação 
condigna e acessível”, mas também, subsidiariamente, nos domínios estratégicos da “Promoção da 
inclusão e luta contra a exclusão” e da “Qualificação dos Recursos Humanos”. 
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Esta componente está ainda alinhada com outros instrumentos que respondem a necessidades de grupos 
mais vulneráveis, de que são exemplo a Estratégia de Integração das Comunidades Ciganas, a Estratégia 
Nacional para a Integração das Pessoas em Situação de Sem Abrigo, o Plano de Ação de Implementação 
do Pacto Global para as Migrações, de que Portugal foi um país pioneiro, ou a Estratégia Nacional para a 
Igualdade e a Não-Discriminação.  

Sinalize-se também a estreita articulação entre a presente Componente e as demais linhas de ação do 
Programa de Recuperação e Resiliência, em particular no que diz respeito: 

• À Componente C03 – Respostas sociais (mais concretamente, com a RE-C03-i06: Operações 
integradas em comunidades desfavorecidas nas Áreas Metropolitanas de Lisboa e Porto): tratam-
se de duas linhas de intervenção que se articulam, na medida em que a resolução da questão da 
habitação surge essencialmente como premissa para o desenvolvimento das referidas estratégias 
de intervenção social integrada, sendo assegurada através das respostas inscritas na Componente 
2, as quais podem ser ativadas no decurso dos processos de diagnóstico de carências desenvolvidos 
no âmbito da Componente 03 (especificamente RE-C03-i06).  

• À Componente C13 - Eficiência energética em edifícios: a Estratégia Nacional para o Combate à 
Pobreza Energética, que visa atribuir apoios, entre outros, a edifícios residenciais (excetuando o 
parque de habitação social), é complementar aos apoios atribuídos ao abrigo do Programa de apoio 
ao acesso à habitação que visam, de forma transversal, a adequação e dignidade das habitações nas 
suas várias dimensões. Assim, as intervenções serão complementares e carecerão de um trabalho 
articulado entre IRHU e ADENE para garantir este duplo objetivo de modo a criar sinergias e 
evitar sobreposições.   

A Componente vai ainda ao encontro da concretização do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, que assume 
entre os seus princípios a habitação e assistência a pessoas em situação de sem-abrigo, articulando-se com 
as seguintes Recomendações Específicas por país (REP 1, 2 e 3): 

• Combater a pandemia, sustentar a economia e apoiar a recuperação (2020) 
• Melhorar a eficácia e a adequação da rede de proteção social (2019); 
• Garantir uma proteção social suficiente e eficaz, bem como o apoio aos rendimentos (2020); 
• Aumentar o número de licenciados no ensino superior, em particular no domínio das ciências e 

tecnologias de informação (2019); 
• Antecipar a realização de projetos de investimento público robustos e promover o investimento 

privado para estimular a recuperação económica (2020). 

Adicionalmente, esta componente inscreve-se em cinco dos seis pilares em que se estrutura o Mecanismo 
Europeu de Recuperação e Resiliência. Em concreto: inscreve-se no domínio da transição verde 
considerando o impulso à renovação de edificado, e ao respetivo contributo para a mitigação às alterações 
climáticas; enquadra-se nos pilares relativos à crescimento inteligente, sustentável e inclusivo e à coesão 
social e territorial, na medida em que promove o acesso à habitação como direito basilar para a consecução 
dos restantes direitos e condição necessária para a inclusão social, assumindo ainda efeitos relevantes 
quanto à coesão e ordenamento do território; bem como a sua relevância para o pilar relativo ao 
desenvolvimento da resiliência económica, social e institucional, inclusive com vista ao aumento da 
capacidade de reação e preparação para crises, tendo em conta o desenvolvimento de instrumentos de 
resposta habitacional imediata, mas temporária, a situações de emergência e catástrofe. Finalmente, 
contribui ainda para o pilar das políticas para a próxima geração, através de dois contributos 



7 
 

complementares, seja pelo apoio ao alojamento estudantil, seja pela dinâmica que induz no domínio da 
habitação, tornando acessível a habitação a todos – constrangimento que é particularmente relevante para a 
juventude no seu processo de emancipação.    

 

3. Descrição das reformas e dos investimentos da componente 

 

A componente “C02 – Habitação” é constituída pela seguinte reforma: 

Reforma RE-r04: Plano Nacional de Alojamento Urgente e Temporário 

Desafios e objetivos 

A criação de uma rede pública nacional de resposta a necessidades urgentes e temporárias de alojamento 
constitui uma reforma essencial e urgente no quadro da renovação das políticas habitacionais em Portugal. 
Esta reforma está integrada na NGPH, mas não está ainda concretizada em termos legislativos e 
regulamentares. 

Trata-se, antes de mais, de uma resposta inédita em termos de capacidade de cobertura no âmbito de 
necessidades de alojamento que persistem – como o caso de pessoas em situação de sem-abrigo –, a par de 
carências mais recentes, relativas a novos públicos, a que urge dar resposta. 

O Plano Nacional de Alojamento Urgente e Temporário tem justamente como objetivo a criação de uma 
resposta estruturada e transversal para pessoas que carecem de soluções de alojamento de emergência 
(devido a acontecimentos excecionais ou imprevisíveis ou a situações de risco iminente) ou de transição 
(nos casos que, pela sua natureza, necessitam de respostas de alojamento e de acompanhamento, antes de 
uma solução habitacional definitiva), tendo em vista a sua proteção, autonomização e inclusão social e o 
combate às desigualdades. Assim, através deste plano, pretende-se abranger as seguintes situações:  

• Necessidades decorrentes de eventos imprevisíveis ou excecionais, designadamente catástrofes 
naturais, incêndios, pandemias, fluxos migratórios não programados ou situações de tráficos de 
seres humanos; 

• Necessidade de alojamento urgente de pessoas que se encontrem privadas, de forma temporária ou 
permanente, de habitação ou que estejam em risco iminente de ficar nessa situação, nomeadamente 
situações de violência doméstica, pessoas ao abrigo da proteção internacional, entre os quais 
requerentes de asilo, situações de desinstitucionalização, pessoas em situação de sem-abrigo 
(pessoas sem teto ou sem casa) ou em risco de desalojamento iminente devido a precariedade e 
insegurança extrema do local em que vivem, nos termos referidos supra. 

• Necessidades de fixação local, quando temporária e indispensável ao interesse público, de 
funcionários, agentes e demais servidores do Estado e dos institutos públicos. 
 

De facto, as atuais respostas sociais existentes, nomeadamente centros de acolhimento temporário e apoios 
da Segurança Social com o arrendamento de alojamentos no mercado, encontram-se claramente 
subdimensionadas face às diferentes necessidades (referidas no ponto anterior) e são demasiado limitadas 
no tempo. Embora se trate de situações já identificadas, a crise habitacional e a pandemia vieram tornar 
ainda mais notória a necessidade, pertinência e urgência da criação de uma rede pública de alojamento 
urgente e temporário.  
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No caso da pandemia, é hoje mais claro que as condições habitacionais são um importante fator de 
desigualdade social, de vulnerabilidade e de segregação territorial. Na ausência de um parque de habitação 
social com uma dimensão adequada e de uma resposta estruturada a carências de alojamento urgentes, as 
medidas excecionais de proteção do direito a permanecer na habitação própria ou arrendada – ou de 
disponibilização de alojamento alternativo – que foram adotadas nos últimos meses, não respondem de 
modo suficiente e sustentado às necessidades identificadas. 

O objetivo do Plano é, pois, o de desenvolver o enquadramento legal e regulamentar necessário a: 

• Estabelecer o modelo de governação da Bolsa Nacional do Alojamento Urgente e Temporário. Em 
Portugal, as competências para responder aos vários tipos de necessidade identificadas estão 
divididas por diferentes organismos públicos, a saber: o IHRU, o Instituto de Segurança Social 
(ISS), o Alto Comissariado para as Migrações (ACM) e a Comissão para a Cidadania e a Igualdade 
de Género (CIG), a par de outros organismos relevantes, como sucede, por exemplo, como a 
Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, envolvida nas respostas de alojamento 
temporário a profissionais das forças de segurança, o primeiro domínio a considerar nas respostas 
de fixação local temporária, quando indispensável ao interesse público e ao funcionamento dos 
respetivos serviços, de funcionários, agentes e demais servidores do Estado. 

• Estabelecer as metodologias de sinalização e encaminhamento para alojamento e acompanhamento 
social das pessoas apoiadas. Numa situação de necessidade urgente, a eficácia na sinalização e a 
disponibilização de soluções rápidas de encaminhamento para alojamento de emergência 
constituem fatores críticos, que exigem uma especial atenção e consolidação dos procedimentos 
estabelecidos. Por outro lado, a vertente de habitação inerente ao Plano implica a participação das 
entidades consideradas relevantes, de modo a salvaguardar a coerência da atuação e a articulação 
de todas as dimensões essenciais à proteção, autonomização e inclusão dos respetivos beneficiários, 
assegurando não apenas o alojamento, mas também o apoio e acompanhamento necessários. Assim, 
o Plano deverá estabelecer a forma como a Bolsa Nacional de Alojamento Urgente se articula com 
outras respostas sociais e com as redes já existentes no terreno (na articulação, por exemplo, com 
os Conselhos Locais de Ação Social ou com a Rede Nacional de Apoio às Vitimas de Violência 
Doméstica).    

 

Implementação 

Esta reforma é da responsabilidade do IHRU e do ISS, em estreita articulação com o ACM e a CIG. 

Existindo ainda uma vertente de resposta a necessidades de fixação local, quando temporária e 
indispensável ao interesse público, de funcionários, agentes e demais servidores do Estado e dos institutos 
públicos, a salvaguardar no âmbito do Plano a criar, e existindo desde já necessidades identificadas pelas 
forças de segurança, a presente reforma será ainda articulada com a Secretaria-Geral do Ministério da 
Administração Interna no que respeita à efetivação da entrega, temporária, de fogos e blocos habitacionais 
a estes profissionais. De facto, as forças de segurança não têm em muitos casos capacidade para assegurar 
alojamento digno aos seus efetivos, em particular aos que iniciam a sua carreira e cujo vencimento não 
permite suportar os encargos de alojamento nos grandes centros urbanos.  

A 31 de março de 2021 foi publicado o Decreto-Lei 26/2021 que vem dar o enquadramento legal para a 
concretização deste Plano de Alojamento Urgente e Temporário e do consequente investimento na Bolsa 
de Alojamento Urgente e Temporário, definindo o modelo de governança e os objetivos e princípios 
subjacentes à concretização da medida, nomeadamente no que respeita à salvaguarda de medidas 
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integrativas na sociedade e que promovam a coesão territorial, bem como definido o prazo para elaboração 
do plano (90 dias após a publicação do diploma). 

De recordar que este  Plano Nacional de Alojamento Urgente e Temporário, traduz o planeamento 
estratégico das soluções de alojamento já existentes e a promover  com os investimentos do PRR na bolsa 
de alojamento urgente e temporário, em função das necessidades identificadas e das especificidades locais 
e de coesão, de modo a evitar fenómenos de segregação e de exclusão socioterritorial.  

De salientar ainda que, para concretização do plano, a par com o investimento em respostas habitacionais 
por via da Bolsa de Alojamento Urgente e Temporário, é necessária garantir a continuidade de respostas 
sociais de acolhimento, acompanhamento e integração, considerando os diversos públicos-alvo abrangidos, 
no quadro das várias áreas governativas. Nesta dimensão, prevê-se a continuidade dos planos existentes, 
financiados por verbas nacionais e comunitárias e que, muito resumidamente, se traduzem no seguinte: 

• No contexto da segurança social, através do Fundo Social Europeu, há projetos no âmbito da 
Estratégia Nacional de Integração de Pessoas em Situação de Sem-Abrigo, a executar em 2 anos 
(3,9M€ do FSE, com uma contrapartida nacional de 1.9M€), a que acrescem 3M€ do OE 2021; 

• No contexto de serviços de apoio a vítimas de violência doméstica e de tráfico de seres humanos, 
através do Fundo Social Europeu – POISE (2011-2020), há projetos ao nível de estruturas de 
atendimento especializado, serviços de teleassistência, vigilância eletrónica e medidas de 
intervenção junto de pessoas agressoras, serviço de informação, serviços de transporte e apoio na 
autonomização), no valor de 21,2M€ (18M€ de FSE e 3,2M€ de contrapartida nacional), a que 
acrescem 25M€ de receita dos jogos sociais 2014-2021; e, 

• No contexto de serviços de apoio a requerentes de proteção internacional, através do Fundo para 
o Asilo, a Migração e a Integração, integrado no Quadro Financeiro Plurianual 2014-2020 para a 
área dos Assuntos Internos, com um investimento de 4,8M€ (1,2M€ de contrapartida nacional) 
para várias tipologias ( Integração de Nacionais de Países Terceiros, refugiados e requerentes de 
asilo, Aprendizagem da Língua Portuguesa, Planos Municipais de Integração de Imigrantes, 
Consórcios locais para apoio e integração de pessoas refugiadas e requerentes de asilo e Formação 
de públicos estratégicos no domínio do acolhimento e integração de nacionais de países terceiros) 
e através do Fundo Social Europeu - POISE, integrado no Quadro Financeiro Plurianual 2014-
2020, com um investimento de 3,3M€ (0,5M€ de contrapartida nacional) para várias tipologias 
(Português Para Todos, Projeto de mediadores municipais e interculturais e Centros Nacionais de 
Apoio à Integração de Migrantes), a que acresce 1M€/ano via Orçamento do Estado para apoio 
com o acolhimento e o apoio dos requerentes de asilo e refugiados   

 

Calendário e riscos:  

A implementação do investimento decorrerá entre 2021 e 2025, de acordo com a seguinte calendarização: 

Metas 2021 2022 2023 2024 2025 
Aprovação do Decreto-Lei que aprova o enquadramento legal do 
Plano e da Bolsa de Alojamento Urgente e Temporário 

2T     

 

Sendo o primeiro passo para a concretização da Bolsa de Alojamento Urgente e Temporário, a sua 
concretização depende de ato legislativo do Governo, cuja concretização está já em curso, não se 
vislumbrando riscos associados ao cumprimento do calendário e das metas definidas.  
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A componente “C02 – Habitação” engloba os seguintes investimentos: 

Investimento RE-C02-i01: Programa de apoio ao acesso à habitação 

Desafios e Objetivos: 

Uma das necessidades identificadas na NGPH foi a de salvaguardar habitação permanente e autónoma às 
famílias em grave carência e aos grupos mais vulneráveis. 

Num levantamento efetuado em 2018 pelo IHRU, em articulação com os municípios, foi possível identificar 
cerca de 26 000 famílias em condições habitacionais indignas, para além das situações relativas a públicos 
particularmente vulneráveis que, em função da sua realidade social, sejam ou venham a ser elegíveis no 
quadro de respostas permanentes (e em que as soluções habitacionais podem passar por unidades 
residenciais, considerando todas as áreas destinadas a utilização habitacional, exclusiva ou coletiva). 

Foi nesta base que o Governo aprovou, em 2018, o 1.º Direito - Programa de Apoio ao Acesso à Habitação, 
através do Decreto-Lei n.º 37/2018, de 4 de junho, que visa garantir o acesso a uma habitação adequada a 
pessoas que residem em condições habitacionais indignas em todos os municípios do país, incluindo as 
Regiões Autónomas, e assim aumentar o parque habitacional público que, segundo os dados mais recentes, 
é de apenas cerca de 2% do total (120.000 habitações). O enquadramento legal já aprovado define 
claramente as condições de elegibilidade dos destinatários finais – tanto no que respeita às suas condições 
de habitação atuais como em relação aos limites de rendimento elegíveis – e dos custos, nomeadamente 
através da aplicação do Regime de Habitação a Custos Controlados.  

No decurso da aplicação do programa 1º direito e da validação das ELH que forem sendo apresentadas por 
cada município, será possível ter um retrato mais fidedigno das carências habitacionais efetivamente 
existentes. Todavia, as respostas para estas novas situações não estão temporalmente balizadas no 
calendário do PRR, uma vez que há respostas cuja execução se prolongará para além de 2026, pelo que é 
expectável a definição de instrumentos de financiamento complementares, ainda que posteriores. 

A par do reforço da habitação social (designadamente municípios, empresas municipais, instituições 
particulares de solidariedade social, associações de moradores e cooperativas de habitação e construção), a 
inclusão de uma resposta direta à habitação própria dos agregados familiares é fulcral para promover a 
efetiva eliminação das carências habitacionais, tendo em conta que estamos a falar de famílias que residem 
em áreas desfavorecidas, com baixos rendimentos e cuja única hipótese de aceder a um apoio financeiro é 
através da comparticipação do Estado central e/ou do município.  

Ao contrário de programas anteriores de promoção pública de habitação social, orientados quase 
exclusivamente para a eliminação de apenas um tipo de carência habitacional – a residência em estruturas 
precárias, de génese ilegal, tradicionalmente denominadas de barracas –, o 1º Direito tem uma abordagem 
mais transversal, incluindo outras carências, como por exemplo a ausência de infraestruturas e 
equipamentos básicos, insalubridade e insegurança da residência, precariedade contratual, sobrelotação ou 
a inadequação da habitação face às necessidades especiais dos residentes com deficiência ou mobilidade 
reduzida. 

Outra inovação do 1º Direito é a exigência de uma abordagem integrada e participativa, que promova a 
inclusão social e territorial, ou seja, para lá das questões habitacionais propriamente ditas, o programa 
determina que os municípios demonstrem o desenvolvimento de ações noutras áreas de política pública e 
de intervenção social que incidem justamente nos domínios referidos (suporte comunitário, formação 
profissional, saúde comunitária e ensino, etc.). Estas restantes áreas de política pública  poderão ser objeto 
de apoio quer de fundos nacionais, quer de fundos europeus, nomeadamente no âmbito do Portugal 2030, 
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no quadro do objetivo de política 4, sendo, desse modo, potenciadas sinergias que serão mais evidentes 
quando a programação do QFP 2021-27 estiver concluída. Uma abordagem que se concretiza através de 
uma nova figura de governação e planeamento estratégico, a Estratégia Local de Habitação (ELH). Através 
das ELH, as autarquias demonstram que os investimentos planeados se integram bem no território, evitando 
fenómenos de segregação socioespacial, e evidenciam o esforço realizado na mobilização e participação 
dos destinatários finais, bem como na articulação do apoio habitacional com outros apoios sociais. O 
desenvolvimento destas estratégias a nível local envolve diretamente o poder local e as suas estruturas, sem 
prejuízo da auscultação de outros atores sociais relevantes para a definição da ELH.  

Não obstante a relevância da iniciativa municipal no âmbito do 1.º Direito, justificada pela maior 
proximidade do poder local à população e, como tal, pela garantia de uma melhor identificação das 
carências existentes,  o programa não visa dar resposta a um município ou a uma região em concreto, mas 
antes dar uma resposta nacional e transversal a toda a população com carência financeira cuja situação 
habitacional indigna tenha sido sinalizada no âmbito dos levantamentos efetuados para efeito das ELH de 
todos os municípios, independentemente da sua localização geográfica. Ou seja, o foco da intervenção são 
as pessoas com carências habitacionais identificadas no âmbito das ELH, não havendo uma distribuição 
local ou regional a priori dos recursos financeiros, mas sim uma adequação da atribuição dos mesmos ao 
diagnóstico de necessidades inscrito na ELH. Assim, os critérios para a distribuição geográfica dos 
investimentos têm relação direta com o número de famílias identificadas na ELH, sendo certo que, por 
referência aos dados do levantamento nacional das necessidades habitacionais reportado a 2018, todas as 
divisões administrativas correspondentes a NUTS III são objeto de investimento. A resposta a essas 
necessidades incorpora ainda dimensões associadas à dimensão ambiental, nomeadamente através da 
promoção quer da construção nova com elevados padrões de eficiência energética, correspondendo quer a 
necessidades de energia das novas habitações que vão além dos requisitos NZEB impostos pela legislação 
nacional (no mínimo, para um patamar 20% mais exigente que o NZEB), quer da reabilitação de edifícios 
que garante a melhoria do seu desempenho energético. Nos casos em que estes investimentos envolvam a 
construção de novos edifícios, os requisitos relativos ao desempenho energético dos edifícios estarão 
plasmados nos processos de contratação pública associados à execução destes investimentos, sendo 
nomeadamente inscrito no caderno de encargos. 

Importa referir que uma das preocupações, à data de hoje, na execução deste investimento, prende-se com 
a percentagem de apoio a fundo perdido, que implica a necessidade de endividamento dos municípios para 
garantir a execução das suas ELH. Uma circunstância que tem levado ao adiar do plano de soluções 
habitacionais em alguns municípios. Assim, com o reforço do investimento por via do PRR, será possível 
aumentar a componente a fundo perdido, tornando o programa mais atrativo, mobilizador e eficaz, sendo 
por isso necessário, antes de avançar com o investimento, promover a respetiva adaptação do regime 
jurídico e do financiamento do 1º Direito ao PRR. 

Prevê-se assim, com este investimento, dar resposta – através de financiamento a fundo perdido – a pelo 
menos 26.000 famílias até 2026. 

O 1º Direito concede apoio financeiro:  

• A entidades beneficiárias promotoras de habitação social (designadamente municípios, 
empresas municipais, instituições particulares de solidariedade social, associações de 
moradores e cooperativas de habitação e construção) para: 
- Construção, reabilitação e aquisição (inclusive para posterior construção ou reabilitação e 
decorrente de uma manifesta falha de mercado para este fim) para arrendamento aos 
destinatários finais; 
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- Arrendamento no mercado para subarrendamento aos destinatários finais.   
• Aos próprios agregados familiares com habitação própria, preferencialmente para reabilitação 

do alojamento de que sejam proprietários, quando o mesmo se encontra em condições indignas 
de habitabilidade, podendo o apoio, nos casos de risco da habitação, ser dado para aquisição 
(inclusive para posterior construção ou reabilitação) ou construção. 

A materialização do apoio financeiro decorre do papel imprescindível reconhecido às autarquias locais, que 
devem elaborar e apresentar uma ELH que enquadre e programe todos os investimentos a apoiar em cada 
território. As ELH são validadas pelo IHRU em função da sua concordância com as regras e princípios do 
1.º Direito, dando origem à assinatura de acordos de financiamento com as entidades beneficiárias. 

O investimento será feito através do PRR, sem prejuízo da inscrição de verbas adicionais para garantir 
respostas adicionais que venham a revelar-se necessárias depois de 2026. Com efeito, o levantamento de 
carências habitacionais efetuado pelo IHRU em 2018, a partir de informações recolhidas junto dos 
municípios, é apenas a base de partida deste processo e aponta efetivamente para 26 000 famílias. O retrato 
mais fidedigno está a ser construído, município a município, através da respetiva Estratégia Local de 
Habitação que identifica as reais necessidades de cada território, que são hoje superiores devido ao impacto 
da pandemia. Sendo o objetivo de responder a todas as situações habitacionais indignas, um objetivo de 
longo-prazo, a concretização do programa não se pode limitar ao PRR, não estando a intervenção política 
limitada temporal ou financeiramente a julho de 2026, pelo que é expectável e até desejável a definição de 
instrumentos de financiamento complementares, ainda que posteriores, seja por via do Orçamento do 
Estado, seja por via de novos instrumentos comunitários, nomeadamente da política de coesão da UE 2021-
2027. 

 

Natureza do investimento:  

Não se aplicam as disposições relativas a auxílios de Estado uma vez que os beneficiários finais das medidas 
em causa não são empresas, mas cidadãos desfavorecidos ou grupos socialmente menos favorecidos, 
definidos de acordo com regras objetivas, transparentes e não discriminatórias pelas autoridades 
portuguesas. Em nenhum caso serão beneficiárias da medida "empresas" na aceção do artigo 107.º do 
TFUE.  

O artigo 65.º da Constituição da República Portuguesa consagra o princípio fundamental de que todos os 
cidadãos têm direito para si e para a sua família a uma habitação de dimensão adequada em condições de 
higiene e conforto que preservem a intimidade pessoal e a privacidade familiar.  

O Estado Português atua neste investimento ao abrigo da missão de autoridade pública, de garantir acesso 
a habitação aos mais desfavorecidos, não tendo a atividade em causa por si diretamente desenvolvida ao 
nível nacional, regional ou local, qualquer índole de jaez económica (de "empresa" na aceção do artigo 
107.º do TFUE) mas, outrossim, de inclusão social dos cidadãos mais desfavorecidos.  

Estão em causa direitos e serviços essenciais prestados diretamente pelo Estado aos cidadãos no exercício 
de autoridade pública. Estes serviços desempenham um papel fundamental na prevenção e coesão social, 
assegurando assistência personalizada destinada a facilitar a inclusão e garantir direitos fundamentais, nos 
quais se inclui a habitação social, mediante provisão de alojamento a cidadãos desfavorecidos ou a 
segmentos sociais menos favorecidos.  

Sempre que aplicável, as regras de contratação pública serão integralmente cumpridas na contratação de 
fornecimento de bens e prestação de serviços junto de entidades terceiras, impedindo qualquer auxílio de 
Estado a jusante. 
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Implementação 

Enquanto gestor e financiador, o IHRU é responsável pela medida (nos termos definidos no Decreto-Lei 
n.º 37/2018, de 4 de junho), em estreita colaboração com os municípios, as regiões autónomas e ainda com 
entidades como a ADENE – Agência para a Energia (Componente C13) e as Áreas Metropolitanas de 
Lisboa e do Porto (Componente C03, investimento RE-C03-i06). 

 

Público-Alvo:  

O Programa de apoio ao acesso à habitação pretende dar resposta, através dos vários promotores ou 
diretamente junto dos proprietários privados, aos agregados em “situação habitacional indigna” que 
apresentem, cumulativamente: 

• Uma situação de carência financeira, nos limites definidos no enquadramento já existentes e 
identificado supra, quanto ao património mobiliário de que o agregado pode ser proprietário, 
bem como quanto ao rendimento médio mensal (inferior a 1 755,24 €);Uma situação de 
carência habitacional, em especial, insalubridade e insegurança da habitação, precaridade da 
situação em si (pessoas em situação de sem abrigo ou de violência doméstica ou sem solução 
alternativa à saída da habitação em que residem, por exemplo, por insolvência), sobrelotação 
da habitação ou inadequação da mesma às especificidades da família (como casos de 
incapacidade motora) ou residência em formas precárias de alojamento, tais como 
acampamentos ou construções ilegais. 
 

Calendário e riscos associado 

A calendarização do investimento tem em conta os passos prévios necessários, nomeadamente a entrega da 
ELH, a assinatura dos Acordos de Colaboração e de Financiamento e a contratualização com o IHRU, bem 
como a execução da obra (desde a abertura dos procedimentos concursais, quando necessários, à obra 
propriamente dita). A implementação do investimento decorrerá entre 2021 e 2026, com milestones de 
progresso definidos de acordo com as diversas ações a implementar, e com a seguinte calendarização: 

Milestones 2021 2022 2023 2024 2025 
Adaptação do regime jurídico e do financiamento do Programa ao PRR 2T     
Assinatura de 50 Acordos de Colaboração ou de Financiamento 3T     
Assinatura de 75 Acordos (valores acumulados)  3T    
Assinatura de 125 Acordos (valores acumulados)    2T  
Assinatura de 150 Acordos (valores acumulados)     2T 
Contratualização de 1 980 fogos  2T    
Entrega de 3 000 fogos às famílias   3T   
Entrega de 7 000 fogos às famílias (valores acumulados)    3T  
Entrega de 14 000 fogos às famílias (valores acumulados)     3T 
Entrega de 26 000 fogos às famílias (valores acumulados)     2T de 

2026 
 

As respostas a que pretendemos chegar até 2026 são ambiciosas e comportam alguns riscos de execução, 
tendo em consideração que os procedimentos de avaliação de todas as ELH pelo IHRU, bem como os 
necessários procedimentos administrativos e concursais, são morosos e complexos, suscitando eventuais 
litígios.  
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Relativamente aos riscos identificados e às medidas para mitigar, há que distinguir duas situações:  

- Há uma componente imprevisível associada aos procedimentos administrativos e concursais, 
nomeadamente no que respeita aos direitos associados às empresas que concorrem e aqui as alterações 
possíveis já foram salvaguardadas na recente alteração ao Código dos Contratos Públicos, sem prejuízo da 
necessária transparência procedimental.  

- Há depois uma componente de intervenção direta das entidades públicas, mormente o IHRU, que serão 
salvaguardadas com o reforço de recursos humanos (À data, já está em curso um processo de recrutamento 
de 45 trabalhadores), seja com o complemento do processo de recrutamento já em curso, seja com a 
contratação de prestações de serviço exclusivamente para o período do PRR 

 

Investimento RE-C02-i02: Bolsa nacional de alojamento urgente e temporário 

Desafios e Objetivos 

O Plano Nacional de Alojamento Urgente e Temporário é a reforma em falta para a cabal prossecução da 
NGPH e permitirá criar a base legal para o investimento numa Bolsa Nacional de Alojamento Urgente e 
Temporário.  

A bolsa de alojamento urgente e temporário visa dar respostas temporárias, de emergência ou de transição, 
a grupos populacionais mais vulneráveis no continente (área de ação do Instituto de Segurança Social, 
entidade responsável pela gestão deste tipo de respostas habitacionais). 

As necessidades estão identificadas com base na necessidade de respostas a determinados grupos 
populacionais, em função dos distintos graus de incidência pelo país, sendo certo que muitas destas 
necessidades, sendo temporárias, não têm uma ligação a um território em concreto, mas antes uma ligação 
a outras respostas sociais (emprego, formação, entre outros) com vista à autonomização destas pessoas.  

Há, no entanto, uma lógica de rede que se pretende criar e uma lógica de cobertura territorial, sendo para 
isso essencial criar estruturas em todas as NUTS II (Norte, Centro, Área Metropolitana de Lisboa, Alentejo 
e Algarve).A identificação mais concreta dos investimentos a implementar até 2026 será concretizada 
através da Reforma (Plano Nacional de Alojamento Urgente e Temporária) que irá promover o planeamento 
estratégico das soluções de alojamento, em função das necessidades de soluções de alojamento, em atenção 
às especificidades locais e à coesão socioterritorial, de modo a evitar fenómenos de segregação e de 
exclusão socioterritorial, bem como as necessidades de segurança, confidencialidade e proteção dos 
destinatários.Com este investimento pretende-se dar resposta às diferentes necessidades, até ao 2.º T de 
2026, mediante a criação de 2.000 alojamentos de emergência ou de acolhimento/transição, de natureza 
mais transversal, e de  473 fogos e três blocos habitacionais e cinco Centros de Instalação Temporários e 
Espaços Equiparados especificamente para as forças de segurança. O investimento será feito através do 
PRR, sem prejuízo da inscrição de verbas de Orçamento do Estado ou de outros instrumentos comunitários 
para garantir respostas adicionais que venham a revelar-se necessárias depois de 2026. 

Este investimento envolverá um esforço considerável em matéria de construção nova e de reabilitação, 
sendo que serão incorporadas ainda dimensões associadas à dimensão ambiental, nomeadamente através da 
promoção quer da construção nova com elevados padrões de eficiência energética, correspondendo quer a 
necessidades de energia das novas habitações que vão além dos requisitos NZEB impostos pela legislação 
nacional (no mínimo, para um patamar 20% mais exigente que o NZEB), quer da reabilitação de edifícios 
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que garante a melhoria do seu desempenho energético. Nos casos em que estes investimentos envolvam a 
construção de novos edifícios, os requisitos relativos ao desempenho energético dos edifícios estarão 
plasmados nos processos de contratação pública associados à execução destes investimentos, sendo 
nomeadamente inscrito no caderno de encargos. 

A constituição da oferta de alojamento será concretizada diretamente por entidades públicas ou por 
entidades do setor privado e social com competências nesta matéria, de forma individualizada ou em 
parceria, e terá por base a aquisição, reabilitação ou construção das unidades residenciais, bem como, em 
determinadas situações, soluções de arrendamento.  

Quanto ao acesso a este apoio, devem as referidas entidades entregar os seus pedidos de financiamento no 
concurso aberto pelo IHRU que, depois de avaliar e de requerer parecer ao ISS, em articulação com 
entidades como a CIG e o ACM, sobre a adequabilidade das candidaturas apresentadas às necessidades 
identificadas, aprova o financiamento e o prazo para a sua execução.  

O investimento será feito através do PRR, sem prejuízo da inscrição de verbas de Orçamento do Estado 
para garantir respostas adicionais que venham a revelar-se necessárias depois de 2026. 

 

Natureza do investimento 

Não se aplicam as disposições relativas a auxílios de Estado uma vez que os beneficiários finais das medidas 
em causa não são empresas, mas cidadãos desfavorecidos ou grupos socialmente menos favorecidos, 
definidos de acordo com regras objetivas, transparentes e não discriminatórias pelas autoridades 
portuguesas. Em nenhum caso serão beneficiárias da medida "empresas" na aceção do artigo 107.º do 
TFUE.  

O artigo 65.º da Constituição da República Portuguesa consagra o princípio fundamental de que todos os 
cidadãos têm direito para si e para a sua família a uma habitação de dimensão adequada em condições de 
higiene e conforto que preservem a intimidade pessoal e a privacidade familiar.   

O Estado Português atua neste investimento ao abrigo da missão de autoridade pública, de garantir acesso 
a habitação aos mais desfavorecidos, não tendo a atividade em causa por si diretamente desenvolvida ao 
nível nacional, regional ou local, qualquer índole de jaez económica (de "empresa" na aceção do artigo 
107.º do TFUE) mas, outrossim, de inclusão social dos cidadãos mais desfavorecidos. 

Estão em causa direitos e serviços essenciais prestados diretamente pelo Estado aos cidadãos no exercício 
de autoridade pública. Estes serviços desempenham um papel fundamental na prevenção e coesão social, 
assegurando assistência personalizada destinada a facilitar a inclusão e garantir direitos fundamentais, nos 
quais se inclui a  habitação social, mediante provisão de alojamento urgente ou transitório a cidadãos 
desfavorecidos ou a segmentos sociais menos favorecidos.  

Sempre que aplicável, as regras de contratação pública serão integralmente cumpridas na contratação de 
fornecimento de bens e prestação de serviços junto de entidades terceiras, impedindo qualquer auxílio de 
Estado a jusante. 

 

Implementação 

Trata-se de uma medida da responsabilidade do IHRU, enquanto entidade responsável pelo inventário das 
respostas existentes e pelo financiamento das novas respostas, e do ISS, enquanto entidade responsável pela 
identificação das necessidades e pela gestão e disponibilização das vagas a ativar nas diferentes soluções 
habitacionais. O ISS e o IHRU irão assim trabalhar em estreita colaboração com as entidades setoriais 
responsáveis pela supervisão, acompanhamento e coordenação das soluções de alojamento, como a CIG e 
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o ACM ou, quando estejam em causa necessidades de fixação local de trabalhadores do Estado e dos 
institutos públicos, os organismos com a respetiva competência setorial. 

 

Público-alvo: 

Ficam abrangidas pelas respostas criadas no âmbito da Bolsa Nacional de Alojamento Urgente e 
Temporário, as seguintes situações de risco ou de emergência social: 

• Eventos imprevisíveis ou excecionais, designadamente catástrofes naturais, incêndios, pandemias, 
fluxos migratórios não programados; 

• Necessidade de alojamento urgente e de autonomização de pessoas que se encontrem privadas, de 
forma temporária, de habitação, nomeadamente pessoas vítimas de violência doméstica, pessoas 
vítimas de tráfico de seres humanos, pessoas ao abrigo da proteção internacional, pessoas em 
situação de sem-abrigo,  

• Necessidades extraordinárias e devidamente fundamentadas de alojamento urgente e temporário 
para pessoas em risco iminente e efetivo de ficarem sem alojamento ou em processo de 
desinstitucionalização 

• Necessidades de fixação local, quando temporária e indispensável ao interesse público, de 
funcionários e agentes do Estado. 

Calendário e riscos associados 

Para além da aprovação do enquadramento legal do Plano de Alojamento Urgente e Temporário e da 
apresentação do mesmo à tutela no 1.º semestre de 2021, será necessário, no mesmo período, aprovar o 
regulamento/condições de acesso ao financiamento por parte das diferentes entidades beneficiárias, o qual 
está dependente do conhecimento das regras de financiamento europeu. 

Sendo possível cumprir estes prazos, prevê-se que a abertura do concurso possa ter lugar a partir do final 
do primeiro semestre de 2021, devendo o mesmo manter-se aberto até se esgotar a verba prevista.  

A calendarização do investimento tem em conta os passos prévios necessários, nomeadamente a aprovação 
do enquadramento legal do Plano de Alojamento Urgente e Temporário, a apresentação do mesmo à tutela, 
a aprovação do regulamento/condições de acesso ao financiamento e a abertura do aviso de concurso para 
acesso ao financiamento até esgotar a verba inscrita para este fim, bem como o início da execução das 
obras, desde os procedimentos concursais, quando aplicáveis, até à finalização da obra propriamente dita. 

A implementação do investimento decorrerá, assim, entre 2021 e 2026, com milestones de progresso 
definidos de acordo com as diversas ações a implementar, e com a seguinte calendarização: 

Milestones 2021 2022 2023 2024 2025 
Aprovar os regulamentos de acesso ao financiamento 2T     
Aviso da abertura das candidaturas a financiamento 4T     
Contratualização de 500 alojamentos  3T    
Contratualização de 1 000 alojamentos    3T  
700 alojamentos em execução   3T   
1 500 alojamentos de emergência e de acolhimento/transição 
criados e entregues às entidades promotoras 

    3T 

2 000 alojamentos de emergência e de acolhimento/transição 
criados e entregues às entidades promotoras (valores 
acumulados) 

    2T 
de 

2026 
473 fogos habitacionais (PSP, GNR) e três blocos habitacionais 
entregues às forças de segurança e cinco Centros de Instalação 
Temporários e Espaços Equiparados 

    2T 
de 

2026 
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As respostas a que pretendemos chegar até 2026 são ambiciosas e comportam alguns riscos de execução, 
tendo em conta que os procedimentos de atribuição de apoio pelo IHRU, bem como os necessários 
procedimentos administrativos e concursais, são morosos e complexos, suscitando eventuais litígios, que é 
necessário considerar. 

Tal como referido no investimento anterior, e tratando-se do mesmo instituto, as medidas em curso para 
prevenir estes problemas são aplicáveis também a este investimento: 

- Há uma componente imprevisível associada aos procedimentos administrativos e concursais, 
nomeadamente no que respeita aos direitos associados às empresas que concorrem e aqui as alterações 
possíveis já foram salvaguardadas na recente alteração ao Código dos Contratos Públicos, sem prejuízo da 
necessária transparência procedimental.  

- Há depois uma componente de intervenção direta das entidades públicas, mormente o IHRU, que serão 
salvaguardadas com o reforço de recursos humanos (À data, já está em curso um processo de recrutamento 
de 45 trabalhadores), seja com o complemento do processo de recrutamento já em curso, seja com a 
contratação de prestações de serviço exclusivamente para o período do PRR 

 

Investimento RE-C02-i03-RAM: Reforço da oferta de habitação apoiada na Região Autónoma da 
Madeira 

Desafios e Objetivos 

A Região Autónoma da Madeira (RAM) desenvolveu a sua Estratégia Regional de Habitação 2030 (ERH 
2030), assente na visão "habitação condigna a todos os cidadãos da Região" que ambiciona a coesão social 
e a igualdade de oportunidades no acesso à habitação, assente em soluções habitacionais para as famílias 
que residam em condições indignas e que não dispõem de capacidade financeira para suportar o custo do 
acesso de uma habitação adequada. 

Ao nível da Região Autónoma da Madeira, o volume de edificado devoluto e em condições precárias tem 
vindo a aumentar, à semelhança do resto do país, sendo necessário o desenvolvimento de projetos e 
programas específicos que tendam a dar apoio às famílias carenciadas sem habitação própria, ou com 
habitação, mas cujo estado de conservação não permite e não cumpre as necessidades básicas e de 
salubridade. Neste sentido, o Governo Regional da Madeira prossegue um conjunto de prioridades das quais 
se destaca a promoção da Habitação Social como fator decisivo para maior inclusão social e, neste 
particular, com uma atuação que visa reforçar a consciencialização de que o direito à habitação constitui 
um dos eixos fundamentais da política pública. 

Apesar da recuperação do setor de habitação na RAM nas últimas décadas, persistem ainda carências na 
habitação e uma crescente necessidade de novos parques habitacionais. Atualmente, os principais aspetos 
a reter da situação atual da região prendem-se com:  

• A existência de habitação edificada nos centros das cidades, cujos preços de arrendamento são 
demasiado altos para o poder de compra das famílias madeirenses; 

• As dificuldades que os madeirenses atravessam, devido ao desemprego e aos contratos não 
permanentes contribuem para que estejam em risco de perder as suas habitações; 

• As más condições de habitação; 
• Os problemas de saúde, mobilidade, violência doméstica e emancipação pessoal e familiar; 
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• A oposição à renovação de contratos de arrendamento pelos senhorios e ainda a 
intransmissibilidade de arrendamentos antigos; 

• As reduzidas condições financeiras dos jovens para adquirir ou arrendar a sua habitação. 

Nos últimos anos, a RAM tem assistido a um movimento migratório de agregados familiares constituído 
por cidadãos portugueses ou descendentes de portugueses provenientes da Venezuela, motivado pela grave 
crise económica e social que se assiste naquele país, situação que tem feito crescer as já imensas 
necessidades habitacionais.  

O Diagnóstico das Carências Habitacionais identificou, na RAM, um total de 4.846 famílias a residir em 
condições indignas, situação que pode vir a agravar-se dada a crise financeira atual e que é complementar 
ao diagnóstico em curso, através dos municípios da RAM e do Programa 1.º Direito. De referir que este 
diagnóstico foi organizado em conformidade com os conceitos estabelecidos no Decreto-Lei n.º 37/2018, 
de 4 de maio, que cria o programa 1.º Direito (Programa de Apoio ao Acesso à Habitação), que visa a 
promoção de soluções habitacionais para pessoas que vivem em condições habitacionais indignas e que não 
dispõem de capacidade financeira para suportar o custo do acesso a uma habitação adequada.  

O acesso à habitação constitui uma importante fonte de desigualdade na RAM, persistindo ainda elevadas 
carências, situação que se agravou com os impactos sociais e económicos da pandemia COVID-19. 
Paralelamente, o impacto da pandemia da COVID-19 teve uma repercussão clara na quebra de rendimentos 
de grande parte da população da RAM, agravando as vulnerabilidades económicas e sociais, nomeadamente 
em consequência do lay-off e do aumento do desemprego, refletindo-se num significativo acréscimo de 
pedidos de apoio económico e social, transversal a todos os setores, com especial destaque para o da 
habitação.  

A crise fez agravar o fenómeno da perda da habitação por falta de pagamento (arrendamento e crédito à 
habitação) para um segmento muito significativo da população, que, fruto da pandemia, repentinamente, 
ficou sem capacidade económico-financeira, mas que até aqui apresentava estabilidade socioeconómica e 
não corria um risco tão elevado. 

Nesse sentido, pretende-se investir no reforço da oferta regional de habitação (através do IHM), a par com 
a oferta municipal, e ainda investir em respostas nas áreas da habitação própria e do arrendamento privado, 
com vista a uma melhor realização do direito fundamental à habitação, pelo que inclui os seguintes 
investimentos: 

• Reforçar a oferta de habitações sociais na RAM – esta medida visa disponibilizar habitações sociais 
às famílias mais desfavorecidas. Além de prever a aquisição de fogos, esta medida possibilitará a 
construção, reabilitação e requalificação de habitações; 

• Rever e alargar o apoio financeiro do Programa de Recuperação de Imóveis Degradados (PRID) 
destinado à reabilitação de habitações próprias, incluindo a componente de eficiência energética; 

• A dimensão do problema atual, exige ainda que a Região invista em tecnologias de informação e-
government no setor da habitação. 

 

A resposta a essas necessidades, que é o móbil deste investimento, incorpora ainda dimensões associadas à 
dimensão ambiental, nomeadamente através da promoção quer da construção nova com elevados padrões 
de eficiência energética, correspondendo a necessidades de energia das novas habitações que vão além dos 
requisitos NZEB impostos pela legislação nacional (no mínimo, para um patamar 20% mais exigente que 
o NZEB), quer à garantia que a reabilitação de edifícios gera a melhoria do seu desempenho energético. 
Nos casos em que estes investimentos envolvam a construção de novos edifícios, os requisitos relativos ao 
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desempenho energético dos edifícios estarão plasmados nos processos de contratação pública associados à 
execução destes investimentos, sendo nomeadamente inscrito no caderno de encargos. 

 
Deste modo, vão reduzir-se, até 2026, as carências habitacionais diagnosticadas em 29% através do 
realojamento de 1461 famílias: 

a) Realojar 1136 famílias em novas habitações sociais, solucionando, assim, os respetivos 
problemas habitacionais, eliminando vulnerabilidades sociais, facilitando a inclusão social e 
reduzindo a fatura energética dos inquilinos; 

b) Apoiar a reabilitação de 325 habitações próprias, incluindo a ótica da eficiência energética, 
proporcionando melhorias significativas nas condições de habitabilidade das mesmas e uma 
redução da fatura energética dos beneficiários. 

 
A concretização do investimento passa pela: 

• Construção de habitação social (incluindo estudos, projetos, fiscalização aquisição de terrenos e 
construção); 

• Aquisição de fogos para disponibilizar para fins de habitação social; 
• Reabilitação de Imóveis, incluindo na ótica da eficiência energética; 
• Aquisição de serviços de desenvolvimento de sistemas de informação e de soluções e-government 

no setor da habitação. 
 
Natureza do investimento:  

Não se aplicam as disposições relativas a auxílios de Estado uma vez que os beneficiários finais das medidas 
em causa não são empresas, mas cidadãos desfavorecidos ou grupos socialmente menos favorecidos, 
definidos de acordo com regras objetivas, transparentes e não discriminatórias pelas autoridades 
portuguesas. Em nenhum caso serão beneficiárias da medida "empresas" na aceção do artigo 107.º do 
TFUE.  

O artigo 65.º da Constituição da República Portuguesa consagra o princípio fundamental de que todos os 
cidadãos têm direito para si e para a sua família a uma habitação de dimensão adequada em condições de 
higiene e conforto que preservem a intimidade pessoal e a privacidade familiar.   

O Estado Português atua neste investimento ao abrigo da missão de autoridade pública, de garantir acesso 
a habitação aos mais desfavorecidos, não tendo a atividade em causa por si diretamente desenvolvida ao 
nível nacional, regional ou local, qualquer índole de jaez económica (de "empresa" na aceção do artigo 
107.º do TFUE) mas, outrossim, de inclusão social dos cidadãos mais desfavorecidos.  

Estão em causa direitos e serviços essenciais prestados diretamente pelo Estado aos cidadãos no exercício 
de autoridade pública. Estes serviços desempenham um papel fundamental na prevenção e coesão social, 
assegurando assistência personalizada destinada a facilitar a inclusão e garantir direitos fundamentais, nos 
quais se inclui a habitação social, mediante provisão de alojamento a cidadãos desfavorecidos ou a 
segmentos sociais menos favorecidos.  

Sempre que aplicável, as regras de contratação pública serão integralmente cumpridas na contratação de 
fornecimento de bens e prestação de serviços junto de entidades terceiras, impedindo qualquer auxílio de 
Estado a jusante. 

Implementação 

O investimento será concretizado pela IHM – Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM, entidade 
pública empresarial, detida integralmente pela Região Autónoma da Madeira. A IHM é responsável pela 
implementação da política pública do Governo Regional da Madeira no domínio do apoio à habitação das 
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famílias mais carenciadas e destina-se a apoiar as famílias mais desfavorecidas e com problemas de acesso 
à habitação. 
 
Público-alvo: 
Este investimento destina-se a apoiar as famílias mais desfavorecidas e com problemas de acesso à 
habitação na RAM, inscritas na IHM e que constam do diagnóstico de necessidades. 
 
 
Calendário e riscos associado 

A implementação do investimento decorrerá entre 2021 e 2026, com milestones de progresso definidos de 
acordo com as diversas ações a implementar, e com a seguinte calendarização: 
 

Milestones 2021 2022 2023 2024 2025 
190 fogos atribuídos  4T    
390 fogos atribuídos e 60 habitações próprias reabilitadas, 
incluindo com eficiência energética melhorada 

  4T   

590 fogos atribuídos e 120 habitações próprias reabilitadas, 
incluindo com eficiência energética melhorada 

   4T  

840 fogos atribuídos e 180 habitações próprias reabilitadas, 
incluindo com eficiência energética melhorada 

    4T 

1136 fogos atribuídos e 325 habitações próprias reabilitadas, 
incluindo com eficiência energética melhorada 

    2T 
de 

2026 
Contratação de empreitadas para construção de 102 fogos e 
respetivos serviços de fiscalização 

4T     

Contratação da aquisição de 88 fogos a privados e respetivos 
serviços de fiscalização e acompanhamento 

4T     

Contratação de empreitadas para construção de 50 fogos e 
respetivos serviços de fiscalização 

 2T    

Contratação da aquisição de 150 fogos a privados e respetivos 
serviços de fiscalização e acompanhamento 

 2T    

Contratação de 60 apoios à reabilitação em habitações próprias, 
incluindo eficiência energética e respetivos serviços de 
fiscalização 

 3T    

Contratação da aquisição de 150 fogos a privados e respetivos 
serviços de fiscalização e acompanhamento 

  2T   

Contratação de 60 apoios à reabilitação em habitações próprias, 
incluindo eficiência energética e respetivos serviços de 
fiscalização 

  3T   

Contratação de empreitadas de conceção/construção de 50 fogos 
e respetivos serviços de fiscalização 

  3T   

Contratação de empreitadas de conceção/construção de 50 fogos 
e respetivos serviços de fiscalização 

   2T  

Contratação da aquisição de 200 fogos a privados e respetivos 
serviços de fiscalização e acompanhamento 

   2T  

Contratação de 60 apoios à reabilitação em habitações próprias, 
incluindo eficiência energética e respetivos serviços de 
fiscalização 

   3T  

Contratação de empreitadas de conceção/construção de 52 fogos 
e respetivos serviços de fiscalização 

    2T 

Contratação da aquisição de 200 fogos a privados e respetivos 
serviços de fiscalização e acompanhamento 

    2T 
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Contratação de 60 apoios à reabilitação em habitações próprias, 
incluindo eficiência energética e respetivos serviços de 
fiscalização 

    3T 

Contratação da aquisição de 46 fogos a privados e respetivos 
serviços de fiscalização e acompanhamento 

    2T 
de 

2026 
Contratação de 85 apoios à reabilitação em habitações próprias, 
incluindo eficiência energética e respetivos serviços de 
fiscalização 

    2T 
de 

2026 
 
Dada a experiência do promotor e as regras do código dos contratos públicos, considera-se que os riscos 
associados à implementação das intervenções são baixos, no entanto podem sempre existir dificuldades e 
constrangimentos, que resultam da eventual morosidade dos respetivos procedimentos administrativos e 
concursais associados a este tipo de investimentos. 
 
Medidas complementares 
Nos últimos anos, a RAM apostou num conjunto de investimentos complementares a este 
investimento para a concretização da política de habitação regional, centrados na reabilitação do 
seu parque de habitação social (das habitações e dos espaços comuns/sociais exteriores) e na 
eficiência energética nos edifícios de habitação social de um vasto leque de conjuntos habitacionais 
pelos vários concelhos da Ilha. Estes investimentos têm sido desenvolvidos com base no 
orçamento do IHM e através do financiamento FEDER, por via do Programa Operacional Regional 
da RAM, Madeira 14-20. 
O IHM desenvolve ainda um conjunto de projetos de intervenção social nos vários bairros 
habitacionais, junto das famílias em situação de pobreza e exclusão social, com o objetivo de gerar 
dinâmicas locais e mudança social, promover a interação familiar, grupal e comunitária e a 
participação cívica, dinamizar e envolver os parceiros locais, regionais, nacionais e internacionais 
e fomentar a criação de novos recursos, combater o isolamento social, promover a reinserção 
profissional, promover a inclusão social e a igualdade de oportunidades de crianças, jovens e 
famílias. Estas ações têm sido suportadas pelas receitas geradas pelas rendas cobradas e pelo 
orçamento da RAM. 

 
 
Investimento RE-C02-i04-RAA: Aumentar as condições habitacionais do parque habitacional da 
Região Autónoma dos Açores 

Desafios e Objetivos 

A “Agenda para habitação nos Açores, 2020-2031” reforçou a necessidade de garantir uma oferta pública 
de habitação a preços acessíveis e ao nível dos rendimentos das famílias açorianas. Para responder a esta 
carência, a Região Autónoma dos Açores (RAA) pretende reforçar a oferta a vários níveis, depois de 
verificado um visível agravamento na degradação dos imóveis da RAA e na redução da oferta do mercado 
imobiliário. Neste sentido, serão implementadas ações de construção e de reabilitação ou reconversão de 
situações existentes.  
Segundo os censos de 2011 a RAA possuía uma população de 246.772 habitantes, para a qual a RAA possui 
atualmente 2.212 imóveis para habitação social. Abaixo apresentamos um gráfico com indicação do n.º de 
habitações por cada 1000 habitantes, distribuídas por ilha e com indicação do impacto das intervenções 
previstas no PRR. 

Gráfico 1 - N.º de imóveis por 1000 habitantes, por ilha e tipo de intervenção prevista 
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Do gráfico apresentado se conclui que existem ilhas com maior número de imóveis disponíveis. Essa 
disponibilidade resultou do ajustamento ao longo do tempo do parque habitacional social, contudo existem 
necessidade detetadas.  

Nos últimos 4 anos, foram considerados elegíveis cerca de 300 pedidos de apoio à resolução de situações 
de grave carência habitacional. Os concelhos de Ponta Delgada e Ribeira Grande, na ilha de São Miguel, 
são os que apresentam o maior número de candidaturas, o que se justifica não só pelo número de pessoas 
neles residente, mas, também, pelos casos de sobrelotação em determinadas freguesias, dos referidos 
concelhos. Não obstante todo o esforço que tem sido feito pela Região, em garantir o acesso de todos os 
Açorianos a uma habitação condigna, a procura por habitação continua a exceder a oferta. Este tem sido, 
aliás, o grande fator para a existência de longas listas de espera no acesso a habitação social na RAA. 
Através do Programa Famílias com Futuro, a Região tem a possibilidade de adquirir habitações para dar 
resposta a estas situações. Atendendo aos níveis de procura apresentados considera-se, fundamental, e 
urgente, concretizar os investimentos elencados neste PRR. Desta forma se justifica que a ilha de São 
Miguel possua o maior número de imóveis a construir. Verifica-se ainda um elevado número de imóveis a 
construir da ilha Terceira, sendo esta situação decorrente da necessidade de demolição dum vasto leque de 
imóveis construídos como resposta emergente do sismo de 1980. Estes imóveis apesar de terem surgido 
como resposta imediata e, nalguns casos, provisória, permaneceram ocupados até ao presente, sendo 
urgente a sua demolição e posterior construção de imóveis em sua substituição. A Região Autónoma dos 
Açores prevê a construção de 91 imóveis em terrenos ou lotes da RAA e 4 novos loteamentos que 
possibilitarão a construção de 88 fogos habitacionais. 
 
Ao nível dos imóveis a reabilitar importa destacar as ilhas do Corvo e de Santa Maria. No primeiro caso, 
apesar do n.º de imóveis previstos intervir ser apenas de dois, face à dimensão da ilha, o seu impacto é 
bastante relevante. Quanto à ilha de Santa Maria o número elevado de imóveis a reabilitar resulta da 
absorção, por parte da RAA, dum vasto leque de imóveis edificados junto ao aeroporto de Santa Maria, 
muitos deles associados ao crescimento desta infraestrutura na década de 40. Muitos destes imóveis 
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necessitam de intervenções profundas de forma a devolver condições mínimas de habitabilidade. A 
identificação dos imóveis carentes de intervenção, bem como a sua caraterização, resultam do trabalho de 
acompanhamento e resposta às denúncias de deficiências nas habitações por parte dos seus inquilinos. 

O investimento público, com vista a promover um maior conforto dos inquilinos irá também contribuir para 
a retoma da atividade das empresas de construção civil e setores afins, principalmente micro, pequenas e 
médias empresas da RAA. Este investimento irá apoiar-se em novas técnicas de construção e com menos 
impacto no meio ambiente.  
  
Ao nível da reabilitação, a RAA considera que existe um vasto conjunto habitacional que pelo seu 
enquadramento histórico e urbanístico apresenta debilidades que não se coadunam com as exigências 
urbanísticas atuais. Assim, é essencial ultrapassar as deficiências ou inadequabilidade, ou mesmo a 
inexistência da rede de drenagem de águas, da rede de abastecimento de água, da rede viária e ao nível da 
iluminação pública. Face ao exposto prevê-se proceder a 327 reabilitações dispersas nas várias ilhas da 
RAA melhorando as condições do parque habitacional da RAA. A acrescer a estas prevê-se a reabilitação 
e/ou construção de 322 imóveis em urbanizações. Todas as ações de reabilitação irão assumir vários tipos 
de expressão, desde a substituição de equipamentos, melhoria e, inclusive se necessário, a reabilitação total 
do imóvel.   
  
Todo este plano de investimento afeto diretamente a intervenções em imóveis terá, como não podia deixar 
de ser, um forte contributo para a melhoria do comportamento energético dos mesmos, passando pela 
dotação de equipamentos de consumo energético mais eficiente, pela adoção de elementos construtivos 
energeticamente mais eficazes entre outros devidamente justificados mediante as necessidades locais. Deste 
modo, a construção nova cumprirá com elevados padrões de eficiência energética, correspondendo a 
necessidades de energia das novas habitações que vão além dos requisitos NZEB impostos pela legislação 
nacional (no mínimo, para um patamar 20% mais exigente que o NZEB), assim como a reabilitação de 
edifícios garantirá a melhoria do seu desempenho energético, correspondente, em média, a reabilitações de 
nível médio, conforme definido na Recomendação (UE) 2019/786 da Comissão sobre a renovação de 
edifícios. Os requisitos relativos ao desempenho energético dos edifícios estarão plasmados nos processos 
de contratação pública associados à execução destes investimentos, sendo nomeadamente inscrito no 
caderno de encargos. 

 
  
Natureza do investimento:  

Não se aplicam as disposições relativas a auxílios de Estado uma vez que os beneficiários finais das medidas 
em causa não são empresas, mas cidadãos desfavorecidos ou grupos socialmente menos favorecidos, 
definidos de acordo com regras objetivas, transparentes e não discriminatórias pelas autoridades 
portuguesas. Em nenhum caso serão beneficiárias da medida "empresas" na aceção do artigo 107.º do 
TFUE.  

O artigo 65.º da Constituição da República Portuguesa consagra o princípio fundamental de que todos os 
cidadãos têm direito para si e para a sua família a uma habitação de dimensão adequada em condições de 
higiene e conforto que preservem a intimidade pessoal e a privacidade familiar.   

O Estado Português atua neste investimento ao abrigo da missão de autoridade pública, de garantir acesso 
a habitação aos mais desfavorecidos, não tendo a atividade em causa por si diretamente desenvolvida ao 
nível nacional, regional ou local, qualquer índole de jaez económica (de "empresa" na aceção do artigo 
107.º do TFUE) mas, outrossim, de inclusão social dos cidadãos mais desfavorecidos. 
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Estão em causa direitos e serviços essenciais prestados diretamente pelo Estado aos cidadãos no exercício 
de autoridade pública. Estes serviços desempenham um papel fundamental de prevenção e coesão social, 
assegurando assistência personalizada destinada a facilitar a inclusão e garantir direitos fundamentais, nos 
quais se inclui a habitação social, mediante provisão de alojamento a cidadãos desfavorecidos ou a 
segmentos sociais menos favorecidos.  

Sempre que aplicável, as regras de contratação pública serão integralmente cumpridas na contratação de 
fornecimento de bens e prestação de serviços junto de entidades terceiras, impedindo qualquer auxílio de 
Estado a jusante. 

 

Implementação 

O Governo Regional dos Açores, por intermédio do departamento governamental competente na área da 
habitação, pretende aumentar as condições de habitabilidade do parque habitacional na Região Autónoma 
dos Açores, com especial atenção também às exigências legais que toca aos requisitos da eficiência 
energética do edificado. 
Quanto ao acompanhamento e monitorização destas intervenções, esta adotará uma de duas vias: 
Fiscalização interna e Fiscalização externa. A fiscalização mencionada incidirá sobre as diferentes 
componentes da intervenção, nomeadamente cumprimento das condições técnicas contratuais, 
cumprimento das normas de segurança emanadas da legislação aplicável em vigor e cumprimento 
financeiro estabelecido em sede de adjudicação, quer seja por via contratual ou não. 
 
No caso dalgumas intervenções, pela sua dimensão e disponibilidade de técnicos próprios devidamente 
habilitados, o acompanhamento e monitorização serão feitas através de recursos próprios. Por outro lado, 
existem intervenções que pela sua natureza, valor e localização geográfica, ao não permitirem um adequado 
acompanhamento e monitorização por recursos próprios, serão encaminhados para entidades externas por 
via de contratação pública nos moldes já expostos nos parágrafos anteriores. Apesar da contratação externa 
a R.A.A. fará um acompanhamento destas prestações de serviço com incidência sobre a componente 
financeira.  
 
Para além da implementação e gestão dos apoios ao nível da componente direta das intervenções, existem 
outros mecanismos periféricos complementares à simples criação ou reabilitação do parque habitacional. 
Ao nível da criação de respostas para a população no âmbito da habitação, a RAA para além de realojamento 
em parque habitacional próprio com rendas acessíveis, disponibiliza imóveis com rendas mais próximas 
dos valores de mercado mas associadas à possibilidade de aquisição. Desta forma pretende-se estimular os 
inquilinos à preservação dos imóveis e se possível desvincular-se do estado mediante a aquisição de 
habitação própria. Existem ainda mecanismos de apoios que pretendem autonomizar a população na gestão 
das soluções habitacionais, seja por via de apoio à renda, apoio à aquisição de habitação própria ou apoio à 
reabilitação das suas próprias habitações. 

Desta forma a RAA pretende com este pacote de investimentos em articulação com os programas de apoio 
existentes, dotar-se de vários tipos de soluções habitacionais que respeitem e estimulem a independência 
da população açoriana na seleção da sua solução habitacional, libertando a mesma dos constrangimentos 
financeiros que as mesmas possuem. 

Relativamente ao parque habitacional e suas especificidades construtivas, principalmente as emanadas das 
novas exigências legais, a RAA tem plena consciência da necessidade de articular a integração das 
habitações com as novas soluções. Neste âmbito a RAA tem tido o cuidado de dar formação adequada 
aquando da entrega de novas habitações e prestar um acompanhamento técnico próximo dos inquilinos, 
seja por via das manutenções ou por via de disponibilização de esclarecimentos técnicos. 
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Público-alvo: 
 
População açoriana 
 
Calendário e riscos associado 

A implementação do investimento decorrerá entre 2021 e 2025, com milestones de progresso definidos de 
acordo com as diversas ações a implementar, e com a seguinte calendarização: 
 

Milestones 2021 2022 2023 2024 2025 
Aumentar as condições habitacionais do parque habitacional 
público da RAA em 64 imóveis 

4T     

Aumentar as condições habitacionais do parque habitacional 
público da RAA em 104 imóveis 

 4T    

Aumentar as condições habitacionais do parque habitacional 
público da RAA em 220 imóveis 

  4T   

Aumentar as condições habitacionais do parque habitacional 
público da RAA em 250 imóveis 

   4T  

Aumentar as condições habitacionais do parque habitacional 
público da RAA em 190 imóveis 

    4T 

 

4. Autonomia estratégica e questões de segurança   

Não aplicável 

 

5. Cross-border and multi-country projects   

Não aplicável. 
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6.  Dimensão Verde  

O investimento em habitação pode contribuir significativamente para a dimensão ambiental. Com efeito, a 
trajetória para a transição energética e a neutralidade carbónica passa indiscutivelmente pelo setor da 
habitação.  

O potencial de economias de energia nos edifícios é muito significativo, sendo que mais de 50% do 
consumo pode ser reduzido através de medidas de eficiência energética, permitindo uma redução muito 
significativa das emissões de CO2 no setor dos edifícios.  

Dessa forma, a concretização dos objetivos nacionais e europeus em matéria de clima e energia é 
indissociável dos esforços para a renovação do parque imobiliário.  

Um programa de investimento público de grande alcance em habitação, com um foco na reabilitação do 
edificado – e nomeadamente do património público devoluto e disponível – e nas melhores práticas 
ambientais e energéticas, pode dar um contributo decisivo para a constituição de um parque imobiliário 
descarbonizado e de elevada eficiência energética, dada a dimensão do parque intervencionado e pelo efeito 
de exemplo que transmite ao mercado. 

Reabilitar e construir edifícios mais eficientes do ponto de vista energético potencia ainda a consecução de 
múltiplos objetivos, incluindo a redução da fatura e dependência energética, a melhoria dos níveis do 
conforto e qualidade do ar interior, assim como benefícios para a saúde, produtividade laboral e redução da 
pobreza energética. Os projetos a desenvolver não prejudicam significativamente nenhum dos objetivos 
ambientais.  

De facto, no âmbito dos objetivos verdes, é respeitado o Princípio de “não prejudicar significativamente” 
(DNSH), definido no Regulamento 2020/852 (Regulamento de Taxonomia). No que respeita ao objetivo 
climático, esta componente contribuirá em todas as suas vertentes, através da reabilitação do edificado que 
cumpre os critérios de eficiência energética, associada à categoria de intervenção “025 - Renovação do 
parque habitacional existente visando a eficiência energética, projetos de demonstração e medidas de 
apoio”, que contribui a 40% para a meta climática. No caso específico do investimento RE-C02-i04-RAA: 
Aumentar as condições habitacionais do parque habitacional da Região Autónoma dos Açores, a 
reabilitação de edifícios está associada à categoria de intervenção “025bis – Renovação do parque 
habitacional existente visando a eficiência energética, projetos de demonstração e medidas de apoio, 
conformes com critérios de eficiência energética”, que contribui a 100% para a meta climática. Neste caso, 
a reabilitação de edifícios garantirá a melhoria do seu desempenho energético, correspondente, em média, 
a reabilitações de nível médio, conforme definido na Recomendação (UE) 2019/786 da Comissão sobre a 
renovação de edifícios.  

Já no que respeita à construção, esta componente contribuirá em todas as suas vertentes, através da 
construção nova, associada à categoria de intervenção “025ter – Construção de novos edifícios 
energeticamente eficiente”, que contribui a 40% para a meta climática. Neste campo, referir a não aplicação 
desta categoria de intervenção aos projetos em curso e orçamentados para 2021 e 2022 nos investimentos 
RE-C02-i01: Programa de apoio ao acesso à habitação, correspondente a cerca de 940 fogos e a cerca de 
70M€ e ainda aos fogos do investimento RE-C02-i02: Bolsa nacional de alojamento urgente e temporário, 
correspondente a cerca de 14,80M€. 

No caso dos investimentos associados à categoria de intervenção “025ter – Construção de novos edifícios 
energeticamente eficientes” serão assegurados elevados padrões de eficiência energética, que resultarão em 
necessidades de energia primária pelo menos inferiores em 20% ao padrão definido no Decreto-Lei n.º 101-
D/2020, de 7 de dezembro, que estabelece os requisitos aplicáveis à conceção e renovação de edifícios, 
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com o objetivo de assegurar e promover a melhoria do respetivo desempenho energético através do 
estabelecimento de requisitos aplicáveis à sua modernização e renovação, mediante a transposição da 
Diretiva (UE) 2018/844 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de maio de 2018, (Diretiva EPBD) 
relativa ao desempenho energético dos edifícios.  

Os requisitos relativos ao desempenho energético dos edifícios estará plasmado nos processos de 
contratação pública associados à execução destes investimentos, sendo nomeadamente inscrito no caderno 
de encargos. 

 

7. Dimensão digital  

Esta componente incorpora uma submedida que potencia a utilização de ferramentas digitais no âmbito da 
administração pública, associadas ao desenvolvimento de sistemas de informação e de soluções e-
government no setor da habitação na Região Autónoma da Madeira, a qual está associada à categoria de 
intervenção “011 – Soluções de TIC do governo, serviços eletrónicos, aplicativos”, com contributo de 100% 
para a meta digital. 

 

 

8. Do No Significant Harm   

A reforma e os investimentos incluídos nesta componente estão em linha com os investimentos sustentáveis 
previstos no Regulamento (EU) 2020/852 (Taxonomia). Salienta-se que as medidas previstas não 
prejudicam significativamente nenhum dos objetivos ambientais estabelecidos no artigo 9.º nos termos do 
artigo 17.º do Regulamento (EU) 2020/852 uma vez que o objetivo é promover a habitação e o alojamento 
de emergência, aumentando o parque habitacional público e a proteção de pessoas com necessidades 
habitacionais graves e/ou urgentes, assegurando elevados padrões de eficiência energética nas soluções 
construtivas ou a melhoria do desempenho energético do edificado a reabilitar. 

Tendo em conta que a reforma RE-r04: Plano Nacional de Alojamento Urgente e Temporário preconizada 
nesta componente se materializa e encontra concretização no investimento RE-C02-i02: Bolsa nacional de 
alojamento urgente e temporário, a avaliação do cumprimento do princípio do DNSH desta componente é, 
por isso, realizada ao nível dos investimentos.  

RE-r04: Plano Nacional de Alojamento Urgente e Temporário 

Parte 1 da lista de controlo do princípio de «não prejudicar significativamente» 

Indicar os objetivos ambientais que 
exigem uma avaliação substantiva 

da medida com base no princípio de 
«não prejudicar significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

Mitigação das alterações climáticas 
  X A Reforma RE-3 – Plano Nacional de Alojamento Urgente e Temporário 

– tem como objetivo estabelecer o enquadramento legal e regulamentar 
necessário para estabelecer o modelo de governação da Bolsa Nacional 
do Alojamento Urgente e Temporário, assim como as metodologias de 
sinalização e encaminhamento para alojamento e acompanhamento social 
das pessoas apoiadas. 

A reforma preconizada nesta componente materializa o enquadramento 
legal para a prossecução da Bolsa Nacional do Alojamento Urgente e 
Temporário, que encontra a sua concretização no investimento RE-VS-C2-
i2 – Bolsa nacional de alojamento urgente e temporário. Este investimento 

Adaptação às alterações climáticas  X 
Utilização sustentável e proteção dos 
recursos hídricos e marinhos  X 

Economia circular, incluindo a 
prevenção e a reciclagem de 
resíduos 

 X 

Prevenção e controlo da poluição do 
ar, da água ou do solo  X 
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Indicar os objetivos ambientais que 
exigem uma avaliação substantiva 

da medida com base no princípio de 
«não prejudicar significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

Proteção e restauro da 
biodiversidade e dos ecossistemas 

 X 

tem como base a aquisição, reabilitação ou construção das unidades 
residenciais e soluções de arrendamento. A construção e reabilitação de 
habitações cumprirá os requisitos aplicáveis a edifícios para a melhoria do 
seu desempenho energético estabelecidos no Decreto-Lei n.º 101-D/2020, 
de 7 de dezembro, que  transpõe para a legislação nacional a Diretiva (UE) 
2018/844 (relativa a desempenho energético dos edifícios).Este quadro 
legal implica que a partir de 1 de julho de 2021, os edifícios novos sejam 
“edifícios com necessidades quase nulas de energia” e que os edifícios 
intervencionados melhorem o seu comportamento térmico e a eficiência 
energética. 

Posto isto, tendo em conta que a reforma estabelece o modelo de 
governança e os principios subjacentes ao investimento supramencionado, 
considera-se que a avaliação do cumprimento do princípio de «não 
prejudicar significativamente» se encontra salvaguardada na respetiva 
análise da medida RE-VS-C2-i2. 

 

Investimento RE-C02-i01: Programa de apoio ao acesso à habitação 

Parte 1 da lista de controlo do princípio de «não prejudicar significativamente» 

Indicar os objetivos ambientais que 
exigem uma avaliação substantiva 

da medida com base no princípio de 
«não prejudicar significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

Mitigação das alterações climáticas 
 X   

Adaptação às alterações climáticas X   

Utilização sustentável e proteção dos 
recursos hídricos e marinhos 

 X 

Considera-se não existirem impactes negativos, diretos ou indiretos, 
significativos ao longo do ciclo de vida da medida neste objetivo 
ambiental. 

As operações de construção e reabilitação enquadram-se nas políticas de 
ordenamento do território em vigor, através dos Planos Diretores 
Municipais (PDM) que, por sua vez, assentam na Lei de bases gerais da 
política pública de solos, de ordenamento do território e de urbanismo, 
aprovada pela Lei n.º 31/2014 de 30 de maio, que, por sua vez concretiza 
as opções europeias de desenvolvimento territorial e do quadro de 
referência europeu. Estas têm ainda em consideração as medidas 
decorrentes da Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro (Lei da Água), que 
transpôs para o ordenamento jurídico nacional a Diretiva n.º 2000/60/CE, 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Outubro (Diretiva 
Quadro da Água), e que estabeleceu as bases para a gestão sustentável 
das águas e o quadro institucional para o respetivo sector, assente no 
princípio da região hidrográfica como unidade principal de planeamento e 
gestão, tal como imposto pela mencionada diretiva. 

Refere-se ainda que a medida inclui o apoio a reconversão e 
regularização de situações em que o abastecimento de água e saneamento 
não cumpram a legislação em vigor e valoriza, ao nível do projeto e das 
obras, a construção sustentável certificada, pelo que tem potencial para a 
promoção da utilização sustentável e a proteção dos recursos hídricos e 
marinhos. 

Por sua vez, investir em edifícios de elevado desempenho energético e de 
necessidades quase nulas de energia, contribui para promover melhorias 
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Indicar os objetivos ambientais que 
exigem uma avaliação substantiva 

da medida com base no princípio de 
«não prejudicar significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

noutras dimensões do desempenho dos edifícios como a eficiência de 
recursos, em particular os recursos hídricos, dado que também incide 
sobre a componente de melhoria de eficiência hídrica a que acresce o 
forte nexus com o respetivo consumo energético. A redução do consumo 
de água nos edifícios, contribui significativamente para a conservação dos 
recursos hídricos e para a redução de consumos energéticos associados ao 
ciclo urbano da água. 

Economia circular, incluindo a 
prevenção e a reciclagem de 
resíduos 

X   

Prevenção e controlo da poluição do 
ar, da água ou do solo X   

Proteção e restauro da 
biodiversidade e dos ecossistemas 

 X 

Atendendo tanto aos efeitos diretos como aos efeitos indiretos primários 
ao longo do ciclo de vida, o impacto previsível da atividade apoiada pela 
medida sobre este objetivo ambiental é insignificante.  

O programa de renovação de edifícios não diz respeito a edifícios 
situados em zonas sensíveis em termos de biodiversidade ou nas suas 
proximidades (incluindo a rede Natura 2000, de áreas protegidas, os sítios 
classificados como património mundial da UNESCO e as áreas-chave de 
biodiversidade, bem como outras áreas protegidas). 

As intervenções previstas serão desenvolvidas em contexto urbano, e 
estão alinhadas com os princípios de ordenamento do território dos 
municípios, nomeadamente através dos Planos Diretores Municipais. A 
políticas de ordenamento do território vigentes englobam a Estratégia 
Nacional de Conservação da Natureza e Biodiversidade 2030, aprovada 
pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 55/2018, que tem em 
consideração os compromissos assumidos no âmbito da Agenda 2030 
para o Desenvolvimento Sustentável, nomeadamente no que respeita aos 
objetivos e metas de implementação, o Plano Estratégico da Convenção 
sobre a Diversidade Biológica e a Estratégia da União Europeia para a 
Biodiversidade. 

 

Parte 2 da lista de controlo do princípio de «não prejudicar significativamente» 
Perguntas 
 

Não Justificação substantiva  

Mitigação das alterações climáticas. 
Prevê-se que a medida dê origem a 
emissões significativas de gases com 
efeito de estufa? 

X 

O investimento é elegível para os seguintes domínios de intervenção do anexo do 
Regulamento MRR:  

• 025ter - Construção de novos edifícios energeticamente eficientes - com 
um coeficiente para o cálculo do apoio aos objetivos ligados às 
alterações climáticas de 40%, dado que visa a construção de novos 
edifícios destinados a habitação, com uma procura de energia primária 
inferior em, pelo menos, 20% ao requisito NZEB (edifícios com 
necessidades quase nulas de energia). Este domínio corresponde a 55% 
do valor global do investimento nesta medida. 

• 025 - Renovação do parque habitacional existente visando a eficiência  
energética, projetos de demonstração e medidas de apoio – com um 
coeficiente para o cálculo do apoio aos objetivos ligados às alterações 
climáticas de 40%, dado que visa a reabilitação social e habitação 
própria quando esta se encontra em situação indigna, garantindo a 
melhoria do seu desempenho energético. Este domínio corresponde a 
38% do valor global do investimento nesta medida. 
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Perguntas 
 

Não Justificação substantiva  

Excluem-se destes domínios de intervenção os projetos em curso e orçamentados 
para 2021 e 2022, correspondente a cerca de 940 fogos e a cerca de 70M€ (6% do 
valor global do investimento) os quais são elegíveis para o campo de intervenção 
090 porque visa a construção de novos edifícios destinados a habitação social ou 
a habitação própria. Embora não tenha um coeficiente para o apoio aos objetivos 
ligados às alterações climáticas, visa igualmente a construção de habitações 
NZEB.  

A construção e reabilitação de habitações cumprirá os requisitos aplicáveis a 
edifícios para a melhoria do seu desempenho energético estabelecidos no Decreto-
Lei n.º 101-D/2020, de 7 de dezembro, transpõe para a legislação nacional a 
Diretiva (UE) 2018/844 (relativa a desempenho energético dos edifícios). Este 
quadro legal implica que a partir de 1 de julho de 2021, os edifícios novos sejam 
“edifícios com necessidades quase nulas de energia” e que os edifícios 
intervencionados melhorem o seu comportamento térmico e a eficiência 
energética. 

Adicionalmente, as intervenções elegíveis para o domínio 025ter vão para além 
deste requisito legal, no mínimo para um patamar 20% mais exigente que o 
NZEB. Este limite encontra-se atualmente definido para Portugal na Portaria n.º 
98/2019 de 2 de abril, estabelecendo que o valor das necessidades energéticas 
nominais de energia primária para edifícios de necessidades quase nulas de 
energia deve ser inferior ou igual a 50 % do seu valor máximo. O Decreto-Lei n.º 
101-D/2020, de 7 de dezembro estabelece que até 1 de julho de 2021 será 
publicado a metodologia de cálculo da avaliação de desempenho energético dos 
edifícios, ao abrigo da qual será realizada a emissão de certificados energéticos, e 
a qual será utilizada para garantir o cumprimento deste requisito.  

A construção de novas habitações com esta garantia encontra-se enquadrada 
como uma intervenção que contribui substancialmente para o objetivo 
“mitigação das alterações climáticas” previsto no artigo 9.º do Regulamento 
“Taxonomia”, enquadrando-se na alínea b) do n.º1, do artigo 10.º, estando 
também alinhada com os critérios técnicos de avaliação do Ato Delegado relativo 
à mitigação das alterações climáticas, - atividade 7.1 Construction of new 
buildings. 

Prevê-se assim que a medida não dê origem a emissões significativas de gases com 
efeito de estufa, pelas seguintes razões: 

• A renovação e construção de edifícios de acordo com os requisitos 
NZEB, implica que o edifício tenha um desempenho energético elevado 
e que as necessidades de energia sejam cobertas, em grande medida, por 
energia proveniente de fontes renováveis;  

• A adoção de ações de renovação energética no parque habitacional 
existente e a construir configura-se como um contributo significativo 
para o cumprimento dos objetivos nacionais constantes no Plano 
Nacional de Energia e Clima 2030 (PNEC 2030) e consequente redução 
das emissões de gases com efeito de estufa, em linha com o previsto 
neste plano; 

• Globalmente, a medida não contempla apoio a sistemas que recorram a 
energias de fonte fóssil. 

Adaptação às alterações climáticas. 
Prevê-se que a medida dê origem a um 
aumento dos efeitos negativos do clima 
atual e do clima futuro previsto, sobre 
a própria medida, as pessoas, a 
natureza ou os ativos? X 

Considerando que Portugal é um dos países europeus mais afetados pelas 
alterações climáticas, destacando-se entre os principais impactes e 
vulnerabilidades o aumento da temperatura máxima e o aumento da frequência e 
da intensidade de ondas de calor, bem como de eventos meteorológicos extremos, 
investir na construção e reabilitação de edifícios com elevado desempenho 
energético e de necessidades quase nulas de energia, contribui para a melhoria do 
conforto térmico, tornando os edifícios mais preparados e adaptados para fazer 
face aos referidos impactes, reduzindo a vulnerabilidade da população. Acresce 
que a medida contribui para dar resposta a situações de pobreza energética que 
afetam sobretudo a população mais vulnerável e desfavorecida. 
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Perguntas 
 

Não Justificação substantiva  

O Programa de Ação para a Adaptação às Alterações Climáticas (RCM n.º n.º 
130/2019, de 2 de agosto) identifica os principais impactes e vulnerabilidades do 
território nacional em resultado dos efeitos das alterações climáticas, bem como 
as principais linhas de ação para a adaptação no território nacional. Neste quadro 
identifica como linha de ação “Redução da vulnerabilidade das áreas urbanas às 
ondas de calor e ao aumento da temperatura máxima”. O investimento na 
eficiência energética dos edifícios residenciais enquadra-se assim neste contexto 
uma vez que permite tornar mais resilientes os edifícios residencias já existentes, 
reduzindo a vulnerabilidade da população, em particular às ondas de calor. 

Os riscos físicos associados ao clima que poderão ser significativos para o 
investimento em apreço serão avaliados no âmbito de uma análise de exposição, 
que abrangerá o clima atual e futuro, conforme a localização dos edificios a 
construir ou a reabilitar e respetivas zonas climáticas. Os sistemas técnicos nos 
edificios construídos ou reabilitados serão otimizados conforme eventos 
extremos previstos para as respetivas zonas climáticas, de modo a salvaguardar o 
conforto térmico e a segurança dos ocupantes.  

Considera-se assim não existirem impactes negativos, diretos ou indiretos, 
significativos ao longo do ciclo de vida da medida neste objetivo ambiental. 

Transição para uma economia 
circular, incluindo a prevenção e a 
reciclagem de resíduos. Prevê-se que a 
medida: 

i) conduza a um aumento 
significativo da produção, da 
incineração ou da eliminação de 
resíduos, com exceção da 
incineração de resíduos perigosos 
não recicláveis, ou 

ii) dê origem a ineficiências 
significativas na utilização direta 
ou indireta de qualquer recurso 
natural em qualquer fase do seu 
ciclo de vida que não são 
minimizadas por medidas 
adequadas, ou 

venha a causar danos significativos e 
de longo prazo no ambiente, no 
contexto da economia circular?  

X 

As obras serão promovidas ao abrigo do novo regime geral da gestão de resíduos 
e do novo regime jurídico da deposição de resíduos em aterro, aprovados pelo 
Decreto-Lei n.º 102-D/2020, de 10 de dezembro, que transpôs para a legislação 
nacional as Diretivas (UE) 2018/849, 2018/850, 2018/851 e 2018/852. 

Nestes termos, a medida contempla a elaboração de um plano de prevenção e 
gestão de resíduos de construção e demolição (RCD), cujo cumprimento, é 
demonstrado através da vistoria, dado ser condição da receção da obra, apliquem 
uma metodologia de triagem dos RCD prévia ao encaminhamento para aterro, 
cumprem as normas com vista à aplicação da hierarquia de gestão de resíduos bem 
como de favorecer os métodos construtivos que facilitem a demolição seletiva 
orientada para a aplicação dos princípios da prevenção e redução e da hierarquia 
dos resíduos, e a conceção para a desconstrução, nomeadamente que permita 
desmontar o edifício em elementos, não só os mais facilmente removíveis, 
designadamente caixilharias, loiças sanitárias, canalizações, entre outros, mas 
também os componentes e/ou materiais, de forma a recuperar e permitir a 
reutilização e reciclagem da máxima quantidade de elementos e/ou materiais 
construtivos, entre outras obrigações cujo objetivo é garantir a valorização de 
todos os RCD que tenham potencial de valorização  de acordo com o regime das 
operações de gestão de RCD, compreendendo a sua prevenção e reutilização e as 
suas operações de recolha, transporte, armazenagem, tratamento, valorização e 
eliminação em vigor. 

Sem prejuízo do exposto, os operadores económicos responsáveis pela 
intervenção garantem que pelo menos 70% (em peso) dos resíduos de construção 
e demolição não perigosos (excluindo os materiais naturais referidos na categoria 
17 05 04 na Lista Europeia de Resíduos pela Decisão 2000/532 / CE) produzidos 
serão preparados para reutilização, reciclagem e recuperação de outros materiais, 
incluindo operações de enchimento usando resíduos para substituir outros 
materiais, de acordo com a hierarquia de resíduos, recorrendo para o efeito a 
operadores de gestão de resíduos devidamente licenciados, sempre que a 
legislação nacional assim o exija. Esta condição será incluída nos Avisos a 
lançar. 

Será ainda garantida a utilização de pelo menos 5% (até 30 de junho de 2021) e 
10 % (a partir de 1 de julho de 2021) de materiais reciclados ou que incorporem 
materiais reciclados relativamente à quantidade total de matérias -primas usadas 
em obra, no âmbito da contratação de empreitadas de construção e de 
manutenção de infraestruturas ao abrigo do Código dos Contratos Públicos, 
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Perguntas 
 

Não Justificação substantiva  

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na sua redação atual 
(CCP). 

As obras de construção serão promovidas de acordo com as orientações de boas 
práticas estabelecidas no Protocolo de Gestão de Resíduos de Construção e 
Demolição da UE (https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-
demolition-waste-protocol-0_pt) e com os critérios ecológicos, em particular para 
o conjunto de bens e serviços que dispõem já de manuais nacionais 
(https://encpe.apambiente.pt/content/manuais?language=pt-pt) ou Acordos-
Quadro em vigor ou, no caso de bens e serviços que não dispõem de Manuais ou 
Acordos-Quadro nacionais, à adoção, a título facultativo, dos critérios 
estabelecidos a nível da UE  
(https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm). 

Conclui-se que não são expectáveis impactes negativos, diretos ou indiretos, 
significativos ao longo do ciclo de vida da medida neste objetivo ambiental. 

 

Prevenção e controlo da poluição. 
Prevê-se que a medida dê origem a um 
aumento significativo das emissões de 
poluentes para o ar, a água ou o solo? 

X 

Prevê-se que a medida não dê origem a um aumento significativo das emissões de 
poluentes para o ar, a água ou o solo, pelas seguintes razões:  

• A renovação e construção de edifícios de acordo com os requisitos 
NZEB, implica que as necessidades de energia sejam cobertas, em 
grande medida, por energia proveniente de fontes renováveis; o que 
conduzirá a uma redução significativa das emissões para a atmosfera e à 
consequente melhoria da saúde pública.  

• Os operadores que efetuam renovações devem garantir que os 
componentes e materiais de construção utilizados na renovação dos 
edifícios não contêm amianto nem substâncias que suscitam elevada 
preocupação, identificadas com base na lista de substâncias sujeitas a 
autorização constante do anexo XIV do Regulamento (CE) n.o 
1907/2006. 

• Os operadores que efetuam renovações devem garantir que os 
componentes e materiais de construção utilizados na renovação dos 
edifícios que possam entrar em contacto com ocupantes emitam menos 
de 0,06 mg de formaldeído por m3 de material ou componente e menos 
de 0,001 mg de compostos orgânicos voláteis cancerígenos das 
categorias 1A e 1B por m3 de material ou componente, após ensaio em 
conformidade com as normas CEN/TS 16516 e ISO 16000-3 ou com 
outras condições de ensaio e métodos de determinação normalizados 
comparáveis 

• Durante a fase de construção serão consideradas medidas de mitigação 
das emissões de poeiras e ruído. O Regulamento Geral de Ruído, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007 estabelece regras para a realização 
de obras de construção civil, designadamente exigindo a obtenção de 
uma licença especial de ruído para a execução de atividades ruidosas e 
limitando o período em que estas podem ser concretizadas. 

 

Investimento RE-C02-i02: Bolsa nacional de alojamento urgente e temporário 

Parte 1 da lista de controlo do princípio de «não prejudicar significativamente» 

Indicar os objetivos ambientais que 
exigem uma avaliação substantiva 

da medida com base no princípio de 
«não prejudicar significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

Mitigação das alterações climáticas 
 X   

https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_pt
https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_pt
https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
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Indicar os objetivos ambientais que 
exigem uma avaliação substantiva 

da medida com base no princípio de 
«não prejudicar significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

Adaptação às alterações climáticas X   

Utilização sustentável e proteção dos 
recursos hídricos e marinhos 

 X 

Considera-se não existirem impactes negativos, diretos ou indiretos, 
significativos ao longo do ciclo de vida da medida neste objetivo 
ambiental. 

As operações de construção e reabilitação enquadram-se nas políticas de 
ordenamento do território em vigor, através dos Planos Diretores 
Municipais (PDM) que, por sua vez, assentam na Lei de bases gerais da 
política pública de solos, de ordenamento do território e de urbanismo, 
aprovada pela Lei n.º 31/2014 de 30 de maio, que, por sua vez concretiza 
as opções europeias de desenvolvimento territorial e do quadro de 
referência europeu. Estas têm ainda em consideração as medidas 
decorrentes da Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro (Lei da Água), que 
transpôs para o ordenamento jurídico nacional a Diretiva n.º 2000/60/CE, 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Outubro (Diretiva 
Quadro da Água), e que estabeleceu as bases para a gestão sustentável 
das águas e o quadro institucional para o respetivo sector, assente no 
princípio da região hidrográfica como unidade principal de planeamento e 
gestão, tal como imposto pela mencionada diretiva. 

Refere-se ainda que a medida inclui o apoio a reconversão e 
regularização de situações em que o abastecimento de água e saneamento 
não cumpram a legislação em vigor e valoriza, ao nível do projeto e das 
obras, a construção sustentável certificada, pelo que tem potencial para a 
promoção da utilização sustentável e a proteção dos recursos hídricos e 
marinhos. 

Por sua vez, investir em edifícios de elevado desempenho energético e de 
necessidades quase nulas de energia, contribui para promover melhorias 
noutras dimensões do desempenho dos edifícios como a eficiência de 
recursos, em particular os recursos hídricos, dado que também incide 
sobre a componente de melhoria de eficiência hídrica a que acresce o 
forte nexus com o respetivo consumo energético. A redução do consumo 
de água nos edifícios, contribui significativamente para a conservação dos 
recursos hídricos e para a redução de consumos energéticos associados ao 
ciclo urbano da água. 

Economia circular, incluindo a 
prevenção e a reciclagem de 
resíduos 

X   

Prevenção e controlo da poluição do 
ar, da água ou do solo X   

Proteção e restauro da 
biodiversidade e dos ecossistemas 

 X 

Atendendo tanto aos efeitos diretos como aos efeitos indiretos primários 
ao longo do ciclo de vida, o impacto previsível da atividade apoiada pela 
medida sobre este objetivo ambiental é não significativa.  

O programa de renovação de edifícios não diz respeito a edifícios 
situados em zonas sensíveis em termos de biodiversidade ou nas suas 
proximidades (incluindo a rede Natura 2000, áreas protegidas, os sítios 
classificados como património mundial da UNESCO e as áreas-chave de 
biodiversidade, bem como outras áreas protegidas). 

As intervenções previstas serão desenvolvidas em contexto urbano, e 
estão alinhadas com os princípios de ordenamento do território dos 
municípios, nomeadamente através dos Planos Diretores Municipais. A 
políticas de ordenamento do território vigentes englobam a Estratégia 
Nacional de Conservação da Natureza e Biodiversidade 2030, aprovada 
pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 55/2018, que tem em 
consideração os compromissos assumidos no âmbito da Agenda 2030 
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Indicar os objetivos ambientais que 
exigem uma avaliação substantiva 

da medida com base no princípio de 
«não prejudicar significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

para o Desenvolvimento Sustentável, nomeadamente no que respeita aos 
objetivos e metas de implementação, o Plano Estratégico da Convenção 
sobre a Diversidade Biológica e a Estratégia da União Europeia para a 
Biodiversidade. 

 

Parte 2 da lista de controlo do princípio de «não prejudicar significativamente» 

 
Perguntas 
 

Não Justificação substantiva  

Mitigação das alterações climáticas. 
Prevê-se que a medida dê origem a 
emissões significativas de gases com 
efeito de estufa? 

X 

A medida é elegível para o domínio de intervenção 025 no anexo do Regulamento 
MRR, com um coeficiente para o cálculo do apoio aos objetivos ligados às 
alterações climáticas de 40%, dado que parte do investimento visa a reabilitação 
de alojamentos, com melhoria do seu desempenho energético, no âmbito da 
criação de uma bolsa de alojamento urgente dirigida a grupos populacionais mais 
vulneráveis. Este domínio corresponde a 12% do valor global do investimento 
nesta medida. 

É também elegível para o 025ter - Construção de novos edifícios energeticamente 
eficientes - com um coeficiente para o cálculo do apoio aos objetivos ligados às 
alterações climáticas de 40%, dado que visa a construção de novos edifícios 
destinados a habitação, com uma procura de energia primária inferior em, pelo 
menos, 20% ao requisito NZEB (edifícios com necessidades quase nulas de 
energia). Este domínio corresponde a 80% do valor global do investimento nesta 
medida. Exclui-se deste domínio de intervenção os projetos em curso e 
orçamentados para 2021 e 2022, correspondente a 14,8M€, os quais são elegíveis 
para o campo de intervenção 090 porque visa a construção de novos edifícios 
destinados a habitação social ou a habitação própria. Embora não tenha um 
coeficiente para apoio aos objetivos ligados às alterações climáticas, visa 
igualmente a construção de habitações NZEB.  

A construção e reabilitação de habitações cumprirá os requisitos aplicáveis a 
edifícios para a melhoria do seu desempenho energético estabelecidos no Decreto-
Lei n.º 101-D/2020, de 7 de dezembro, transpõe para a legislação nacional a 
Diretiva (UE) 2018/844 (relativa a desempenho energético dos edifícios).Este 
quadro legal implica que a partir de 1 de julho, os edifícios novos sejam “edifícios 
com necessidades quase nulas de energia” e que os edifícios intervencionados 
melhorem o seu comportamento térmico e a eficiência energética. 

Prevê-se assim que a medida não dê origem a emissões significativas de gases com 
efeito de estufa, pelas seguintes razões: 

• A renovação e construção de edifícios de acordo com os requisitos 
NZEB, implica que o edifício tenha um desempenho energético elevado 
e que as necessidades de energia sejam cobertas, em grande medida, por 
energia proveniente de fontes renováveis;  

• A adoção de ações de renovação energética no parque habitacional 
existente e a construir configura-se como um contributo significativo 
para o cumprimento dos objetivos nacionais constantes no Plano 
Nacional de Energia e Clima 2030 (PNEC 2030) e consequente redução 
das emissões de gases com efeito de estufa, em linha com o previsto 
neste plano; 

• Globalmente, a medida não contempla apoio a sistemas que recorram a 
energias de fonte fóssil. 

Adaptação às alterações climáticas. 
Prevê-se que a medida dê origem a um X Considerando que Portugal é um dos países europeus mais afetados pelas 

alterações climáticas, destacando-se entre os principais impactes e 
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Perguntas 
 

Não Justificação substantiva  

aumento dos efeitos negativos do clima 
atual e do clima futuro previsto, sobre 
a própria medida, as pessoas, a 
natureza ou os ativos? 

vulnerabilidades, o aumento da temperatura máxima e o aumento da frequência e 
da intensidade de ondas de calor, bem como de eventos meteorológicos extremos, 
investir na construção e reabilitação de edifícios com elevado desempenho 
energético e de necessidades quase nulas de energia, contribui para a melhoria do 
conforto térmico, tornando os edifícios mais preparados e adaptados para fazer 
face aos referidos impactes, reduzindo a vulnerabilidade da população. Acresce 
que a medida contribui para dar resposta a situações de pobreza energética que 
afetam sobretudo a população mais vulnerável e desfavorecida. 

O Programa de Ação para a Adaptação às Alterações Climáticas (RCM n.º n.º 
130/2019, de 2 de agosto) identifica os principais impactes e vulnerabilidades do 
território nacional em resultado dos efeitos das alterações climáticas, bem como 
as principais linhas de ação para a adaptação no território nacional. Neste quadro 
identifica como linha de ação “Redução da vulnerabilidade das áreas urbanas às 
ondas de calor e ao aumento da temperatura máxima”. O investimento na 
eficiência energética dos edifícios residenciais enquadra-se assim neste contexto 
uma vez que permite tornar mais resilientes os edifícios residencias já existentes, 
reduzindo a vulnerabilidade da população, em particular às ondas de calor. 

Os riscos físicos associados ao clima que poderão ser significativos para o 
investimento em apreço serão avaliados no âmbito de uma análise de exposição, 
que abrangerá o clima atual e futuro, conforme a localização dos edificios a 
construir ou a reabilitar e respetivas zonas climáticas. Os sistemas técnicos nos 
edificios construídos ou reabilitados serão otimizados conforme eventos 
extremos previstos para as respetivas zonas climáticas, de modo a salvaguardar o 
conforto térmico e a segurança dos ocupantes.  

Considera-se assim não existirem impactes negativos, diretos ou indiretos, 
significativos ao longo do ciclo de vida da medida neste objetivo ambiental. 

Transição para uma economia 
circular, incluindo a prevenção e a 
reciclagem de resíduos. Prevê-se que a 
medida: 

iii) conduza a um aumento 
significativo da produção, da 
incineração ou da eliminação de 
resíduos, com exceção da 
incineração de resíduos perigosos 
não recicláveis, ou 

iv) dê origem a ineficiências 
significativas na utilização direta 
ou indireta de qualquer recurso 
natural em qualquer fase do seu 
ciclo de vida que não são 
minimizadas por medidas 
adequadas, ou 

venha a causar danos significativos e 
de longo prazo no ambiente, no 
contexto da economia circular?  

X 

As obras serão promovidas ao abrigo do novo regime geral da gestão de resíduos 
e do novo regime jurídico da deposição de resíduos em aterro, aprovados pelo 
Decreto-Lei n.º 102-D/2020, de 10 de dezembro, que transpôs para a legislação 
nacional as Diretivas (UE) 2018/849, 2018/850, 2018/851 e 2018/852. 

Nestes termos, a medida contempla a elaboração de um plano de prevenção e 
gestão de resíduos de construção e demolição (RCD), cujo cumprimento, é 
demonstrado através da vistoria, dado ser condição da receção da obra, apliquem 
uma metodologia de triagem dos RCD prévia ao encaminhamento para aterro, 
cumprem as normas com vista à aplicação da hierarquia de gestão de resíduos bem 
como de favorecer os métodos construtivos que facilitem a demolição seletiva 
orientada para a aplicação dos princípios da prevenção e redução e da hierarquia 
dos resíduos, e a conceção para a desconstrução, nomeadamente que permita 
desmontar o edifício em elementos, não só os mais facilmente removíveis, 
designadamente caixilharias, loiças sanitárias, canalizações, entre outros, mas 
também os componentes e/ou materiais, de forma a recuperar e permitir a 
reutilização e reciclagem da máxima quantidade de elementos e/ou materiais 
construtivos, entre outras obrigações cujo objetivo é garantir a valorização de 
todos os RCD que tenham potencial de valorização  de acordo com o regime das 
operações de gestão de RCD, compreendendo a sua prevenção e reutilização e as 
suas operações de recolha, transporte, armazenagem, tratamento, valorização e 
eliminação em vigor. 

Sem prejuízo do exposto, os operadores económicos responsáveis pela 
intervenção garantem que pelo menos 70% (em peso) dos resíduos de construção 
e demolição não perigosos (excluindo os materiais naturais referidos na categoria 
17 05 04 na Lista Europeia de Resíduos pela Decisão 2000/532 / CE) produzidos 
serão preparados para reutilização, reciclagem e recuperação de outros materiais, 
incluindo operações de enchimento usando resíduos para substituir outros 
materiais, de acordo com a hierarquia de resíduos, recorrendo para o efeito a 
operadores de gestão de resíduos devidamente licenciados, sempre que a 
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Perguntas 
 

Não Justificação substantiva  

legislação nacional assim o exija. Esta condição será incluída nos Avisos a 
lançar. 

Será ainda garantida a utilização de pelo menos 5% (até 30 de junho de 2021) e 
10 % (a partir de 1 de julho de 2021) de materiais reciclados ou que incorporem 
materiais reciclados relativamente à quantidade total de matérias -primas usadas 
em obra, no âmbito da contratação de empreitadas de construção e de 
manutenção de infraestruturas ao abrigo do Código dos Contratos Públicos, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na sua redação atual 
(CCP). 

As obras de construção serão promovidas de acordo com as orientações de boas 
práticas estabelecidas no Protocolo de Gestão de Resíduos de Construção e 
Demolição da UE (https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-
demolition-waste-protocol-0_pt) e com os critérios ecológicos, em particular para 
o conjunto de bens e serviços que dispõem já de manuais nacionais 
(https://encpe.apambiente.pt/content/manuais?language=pt-pt) ou Acordos-
Quadro em vigor ou, no caso de bens e serviços que não dispõem de Manuais ou 
Acordos-Quadro nacionais, à adoção, a título facultativo, dos critérios 
estabelecidos a nível da UE  
(https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm). 

Conclui-se que não são expectáveis impactes negativos, diretos ou indiretos, 
significativos ao longo do ciclo de vida da medida neste objetivo ambiental. 

 

Prevenção e controlo da poluição. 
Prevê-se que a medida dê origem a um 
aumento significativo das emissões de 
poluentes para o ar, a água ou o solo? 

X 

Prevê-se que a medida não dê origem a um aumento significativo das emissões de 
poluentes para o ar, a água ou o solo, pelas seguintes razões:  

• A renovação e construção de edifícios de acordo com os requisitos 
NZEB, implica que as necessidades de energia sejam cobertas, em 
grande medida, por energia proveniente de fontes renováveis; o que 
conduzirá a uma redução significativa das emissões para a atmosfera e à 
consequente melhoria da saúde pública.  

• Os operadores que efetuam renovações devem garantir que os 
componentes e materiais de construção utilizados na renovação dos 
edifícios não contêm amianto nem substâncias que suscitam elevada 
preocupação, identificadas com base na lista de substâncias sujeitas a 
autorização constante do anexo XIV do Regulamento (CE) n.o 
1907/2006. 

• Os operadores que efetuam renovações devem garantir que os 
componentes e materiais de construção utilizados na renovação dos 
edifícios que possam entrar em contacto com ocupantes emitam menos 
de 0,06 mg de formaldeído por m3 de material ou componente e menos 
de 0,001 mg de compostos orgânicos voláteis cancerígenos das 
categorias 1A e 1B por m3 de material ou componente, após ensaio em 
conformidade com as normas CEN/TS 16516 e ISO 16000-3 ou com 
outras condições de ensaio e métodos de determinação normalizados 
comparáveis 

Durante a fase de construção serão consideradas medidas de mitigação das 
emissões de poeiras e ruído. O Regulamento Geral de Ruído, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 9/2007 estabelece regras para a realização de obras de construção 
civil, designadamente exigindo a obtenção de uma licença especial de ruído para 
a execução de atividades ruidosas e limitando o período em que estas podem ser 
concretizadas. 

 

 

https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_pt
https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_pt
https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
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Investimento RE-C02-i03-RAM: Reforço da oferta de habitação apoiada na Região Autónoma da 
Madeira 

Parte 1 da lista de controlo do princípio de «não prejudicar significativamente» 

Indicar os objetivos ambientais que 
exigem uma avaliação substantiva 

da medida com base no princípio de 
«não prejudicar significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

Mitigação das alterações climáticas 
 X   

Adaptação às alterações climáticas X   

Utilização sustentável e proteção dos 
recursos hídricos e marinhos 

 X 

Considera-se não existirem impactes negativos, diretos ou indiretos, 
significativos ao longo do ciclo de vida da medida neste objetivo 
ambiental. 

As operações de construção e reabilitação enquadram-se nas políticas de 
ordenamento do território em vigor, através dos Planos Diretores 
Municipais (PDM) que, por sua vez, assentam na Lei de bases gerais da 
política pública de solos, de ordenamento do território e de urbanismo, 
aprovada pela Lei n.º 31/2014 de 30 de maio, que, por sua vez concretiza 
as opções europeias de desenvolvimento territorial e do quadro de 
referência europeu. Estas têm ainda em consideração as medidas 
decorrentes da Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro (Lei da Água), que 
transpôs para o ordenamento jurídico nacional a Diretiva n.º 2000/60/CE, 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Outubro (Diretiva 
Quadro da Água), e que estabeleceu as bases para a gestão sustentável 
das águas e o quadro institucional para o respetivo sector, assente no 
princípio da região hidrográfica como unidade principal de planeamento e 
gestão, tal como imposto pela mencionada diretiva. 

Refere-se ainda que a medida inclui o apoio a reconversão e 
regularização de situações em que o abastecimento de água e saneamento 
não cumpram a legislação em vigor e valoriza, ao nível do projeto e das 
obras, a construção sustentável certificada, pelo que tem potencial para a 
promoção da utilização sustentável e a proteção dos recursos hídricos e 
marinhos. 

Por sua vez, investir em edifícios de elevado desempenho energético e de 
necessidades quase nulas de energia, contribui para promover melhorias 
noutras dimensões do desempenho dos edifícios como a eficiência de 
recursos, em particular os recursos hídricos, dado que também incide 
sobre a componente de melhoria de eficiência hídrica a que acresce o 
forte nexus com o respetivo consumo energético. A redução do consumo 
de água nos edifícios, contribui significativamente para a conservação dos 
recursos hídricos e para a redução de consumos energéticos associados ao 
ciclo urbano da água. 

Economia circular, incluindo a 
prevenção e a reciclagem de 
resíduos 

X   

Prevenção e controlo da poluição do 
ar, da água ou do solo X   

Proteção e restauro da 
biodiversidade e dos ecossistemas 

 X 

Atendendo tanto aos efeitos diretos como aos efeitos indiretos primários 
ao longo do ciclo de vida, o impacto previsível da atividade apoiada pela 
medida sobre este objetivo ambiental é insignificante.  

O programa de renovação de edifícios não diz respeito a edifícios 
situados em zonas sensíveis em termos de biodiversidade ou nas suas 
proximidades (incluindo a rede Natura 2000, áreas protegidas, os sítios 
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Indicar os objetivos ambientais que 
exigem uma avaliação substantiva 

da medida com base no princípio de 
«não prejudicar significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

classificados como património mundial da UNESCO e as áreas-chave de 
biodiversidade, bem como outras áreas protegidas). 

As intervenções previstas serão desenvolvidas em contexto urbano, e 
estão alinhadas com os princípios de ordenamento do território dos 
municípios, nomeadamente através dos Planos Diretores Municipais. A 
políticas de ordenamento do território vigentes englobam a Estratégia 
Nacional de Conservação da Natureza e Biodiversidade 2030, aprovada 
pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 55/2018, que tem em 
consideração os compromissos assumidos no âmbito da Agenda 2030 
para o Desenvolvimento Sustentável, nomeadamente no que respeita aos 
objetivos e metas de implementação, o Plano Estratégico da Convenção 
sobre a Diversidade Biológica e a Estratégia da União Europeia para a 
Biodiversidade. 

 

Parte 2 da lista de controlo do princípio de «não prejudicar significativamente» 
Perguntas 
 

Não Justificação substantiva  

Mitigação das alterações climáticas. 
Prevê-se que a medida dê origem a 
emissões significativas de gases com 
efeito de estufa? 

X 

O investimento é elegível para os seguintes domínios de intervenção do anexo do 
Regulamento MRR:  

• 025ter - Construção de novos edifícios energeticamente eficientes - com 
um coeficiente para o cálculo do apoio aos objetivos ligados às 
alterações climáticas de 40%, dado que visa a construção de novos 
edifícios destinados a habitação social, com uma procura de energia 
primária inferior em, pelo menos, 20% ao requisito NZEB (edifícios 
com necessidades quase nulas de energia). Este domínio corresponde a 
94% do valor global do investimento nesta medida. 

• 025 - Renovação do parque habitacional existente visando a eficiência  
energética, projetos de demonstração e medidas de apoio – com um 
coeficiente para o cálculo do apoio aos objetivos ligados às alterações 
climáticas de 40%, dado que visa a reabilitação de habitação social, 
garantindo a melhoria do seu desempenho energético. Este domínio 
corresponde a 4% do valor global do investimento nesta medida. 

A construção e reabilitação de habitações cumprirá os requisitos aplicáveis a 
edifícios para a melhoria do seu desempenho energético estabelecidos no Decreto-
Lei n.º 101-D/2020, de 7 de dezembro, transpõe para a legislação nacional a 
Diretiva (UE) 2018/844 (relativa a desempenho energético dos edifícios). Este 
quadro legal implica que a partir de 1 de julho, os edifícios novos sejam “edifícios 
com necessidades quase nulas de energia” e que os edifícios intervencionados 
melhorem o seu comportamento térmico e a eficiência energética. 

Adicionalmente, as intervenções elegíveis para o domínio 025ter vão para além 
deste requisito legal, no mínimo para um patamar 20% mais exigente que o 
NZEB. Este limite encontra-se atualmente definido para Portugal na Portaria n.º 
98/2019 de 2 de abril, estabelecendo que o valor das necessidades energéticas 
nominais de energia primária para edifícios de necessidades quase nulas de 
energia deve ser inferior ou igual a 50 % do seu valor máximo. O Decreto-Lei n.º 
101-D/2020, de 7 de dezembro estabelece que até 1 de julho de 2021 será 
publicado a metodologia de cálculo da avaliação de desempenho energético dos 
edifícios, ao abrigo da qual será realizada a emissão de certificados energéticos, e 
a qual será utilizada para garantir o cumprimento deste requisito.  

A construção de novas habitações com esta garantia encontra-se enquadrada 
como uma intervenção que contribui substancialmente para o objetivo 
“mitigação das alterações climáticas” previsto no artigo 9.º do Regulamento 
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Não Justificação substantiva  

“Taxonomia”, enquadrando-se na alínea b) do n.º1, do artigo 10.º, estando 
também alinhada com os critérios técnicos de avaliação do Ato Delegado relativo 
à mitigação das alterações climáticas, - atividade 7.1 Construction of new 
buildings 

Prevê-se assim que a medida não dê origem a emissões significativas de gases com 
efeito de estufa, pelas seguintes razões: 

• A renovação e construção de edifícios de acordo com os requisitos 
NZEB, implica que o edifício tenha um desempenho energético elevado 
e que as necessidades de energia sejam cobertas, em grande medida, por 
energia proveniente de fontes renováveis;  

• A adoção de ações de renovação energética no parque habitacional 
existente e a construir configura-se como um contributo significativo 
para o cumprimento dos objetivos nacionais constantes no Plano 
Nacional de Energia e Clima 2030 (PNEC 2030) e consequente redução 
das emissões de gases com efeito de estufa, em linha com o previsto 
neste plano; 

• Globalmente, a medida não contempla apoio a sistemas que recorram a 
energias de fonte fóssil. 

 

Adaptação às alterações climáticas. 
Prevê-se que a medida dê origem a um 
aumento dos efeitos negativos do clima 
atual e do clima futuro previsto, sobre 
a própria medida, as pessoas, a 
natureza ou os ativos? 

X 

Considerando que Portugal é um dos países europeus mais afetados pelas 
alterações climáticas, destacando-se entre os principais impactes e 
vulnerabilidades o aumento da temperatura máxima e o aumento da frequência e 
da intensidade de ondas de calor, bem como de eventos meteorológicos extremos, 
investir na construção e reabilitação de edifícios com elevado desempenho 
energético e de necessidades quase nulas de energia, contribui para a melhoria do 
conforto térmico, tornando os edifícios mais preparados e adaptados para fazer 
face aos referidos impactes, reduzindo a vulnerabilidade da população. Acresce 
que a medida contribui para dar resposta a situações de pobreza energética que 
afetam sobretudo a população mais vulnerável e desfavorecida. 

O Programa de Ação para a Adaptação às Alterações Climáticas (RCM n.º n.º 
130/2019, de 2 de agosto) identifica os principais impactes e vulnerabilidades do 
território nacional em resultado dos efeitos das alterações climáticas, bem como 
as principais linhas de ação para a adaptação no território nacional. Neste quadro 
identifica como linha de ação “Redução da vulnerabilidade das áreas urbanas às 
ondas de calor e ao aumento da temperatura máxima”. O investimento na 
eficiência energética dos edifícios residenciais enquadra-se assim neste contexto 
uma vez que permite tornar mais resilientes os edifícios residencias já existentes, 
reduzindo a vulnerabilidade da população, em particular às ondas de calor. 

Os riscos físicos associados ao clima que poderão ser significativos para o 
investimento em apreço serão avaliados no âmbito de uma análise de exposição, 
que abrangerá o clima atual e futuro, conforme a localização dos edificios a 
construir ou a reabilitar e respetivas zonas climáticas. Os sistemas técnicos nos 
edificios construídos ou reabilitados serão otimizados conforme eventos 
extremos previstos para as respetivas zonas climáticas, de modo a salvaguardar o 
conforto térmico e a segurança dos ocupantes.  

Considera-se assim não existirem impactes negativos, diretos ou indiretos, 
significativos ao longo do ciclo de vida da medida neste objetivo ambiental. 

Transição para uma economia 
circular, incluindo a prevenção e a 
reciclagem de resíduos. Prevê-se que a 
medida: 

v) conduza a um aumento 
significativo da produção, da 
incineração ou da eliminação de 

X 

As obras serão promovidas ao abrigo do novo regime geral da gestão de resíduos 
e do novo regime jurídico da deposição de resíduos em aterro, aprovados pelo 
Decreto-Lei n.º 102-D/2020, de 10 de dezembro, que transpôs para a legislação 
nacional as Diretivas (UE) 2018/849, 2018/850, 2018/851 e 2018/852. 

Nestes termos, a medida contempla a elaboração de um plano de prevenção e 
gestão de resíduos de construção e demolição (RCD), cujo cumprimento, é 
demonstrado através da vistoria, dado ser condição da receção da obra, apliquem 
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Não Justificação substantiva  

resíduos, com exceção da 
incineração de resíduos perigosos 
não recicláveis, ou 

vi) dê origem a ineficiências 
significativas na utilização direta 
ou indireta de qualquer recurso 
natural em qualquer fase do seu 
ciclo de vida que não são 
minimizadas por medidas 
adequadas, ou 

venha a causar danos significativos e 
de longo prazo no ambiente, no 
contexto da economia circular?  

uma metodologia de triagem dos RCD prévia ao encaminhamento para aterro, 
cumprem as normas com vista à aplicação da hierarquia de gestão de resíduos bem 
como de favorecer os métodos construtivos que facilitem a demolição seletiva 
orientada para a aplicação dos princípios da prevenção e redução e da hierarquia 
dos resíduos, e a conceção para a desconstrução, nomeadamente que permita 
desmontar o edifício em elementos, não só os mais facilmente removíveis, 
designadamente caixilharias, loiças sanitárias, canalizações, entre outros, mas 
também os componentes e/ou materiais, de forma a recuperar e permitir a 
reutilização e reciclagem da máxima quantidade de elementos e/ou materiais 
construtivos, entre outras obrigações cujo objetivo é garantir a valorização de 
todos os RCD que tenham potencial de valorização  de acordo com o regime das 
operações de gestão de RCD, compreendendo a sua prevenção e reutilização e as 
suas operações de recolha, transporte, armazenagem, tratamento, valorização e 
eliminação em vigor. 

Sem prejuízo do exposto, os operadores económicos responsáveis pela 
intervenção garantem que pelo menos 70% (em peso) dos resíduos de construção 
e demolição não perigosos (excluindo os materiais naturais referidos na categoria 
17 05 04 na Lista Europeia de Resíduos pela Decisão 2000/532 / CE) produzidos 
serão preparados para reutilização, reciclagem e recuperação de outros materiais, 
incluindo operações de enchimento usando resíduos para substituir outros 
materiais, de acordo com a hierarquia de resíduos, recorrendo para o efeito a 
operadores de gestão de resíduos devidamente licenciados, sempre que a 
legislação nacional assim o exija. Esta condição será incluída nos Avisos a 
lançar. 

Será ainda garantida a utilização de pelo menos 5% (até 30 de junho de 2021) e 
10 % (a partir de 1 de julho de 2021) de materiais reciclados ou que incorporem 
materiais reciclados relativamente à quantidade total de matérias -primas usadas 
em obra, no âmbito da contratação de empreitadas de construção e de 
manutenção de infraestruturas ao abrigo do Código dos Contratos Públicos, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na sua redação atual 
(CCP). 

As obras de construção serão promovidas de acordo com as orientações de boas 
práticas estabelecidas no Protocolo de Gestão de Resíduos de Construção e 
Demolição da UE (https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-
demolition-waste-protocol-0_pt) e com os critérios ecológicos, em particular para 
o conjunto de bens e serviços que dispõem já de manuais nacionais 
(https://encpe.apambiente.pt/content/manuais?language=pt-pt) ou Acordos-
Quadro em vigor ou, no caso de bens e serviços que não dispõem de Manuais ou 
Acordos-Quadro nacionais, à adoção, a título facultativo, dos critérios 
estabelecidos a nível da UE  
(https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm). 

Conclui-se que não são expectáveis impactes negativos, diretos ou indiretos, 
significativos ao longo do ciclo de vida da medida neste objetivo ambiental. 

 

Prevenção e controlo da poluição. 
Prevê-se que a medida dê origem a um 
aumento significativo das emissões de 
poluentes para o ar, a água ou o solo? 

X 

Prevê-se que a medida não dê origem a um aumento significativo das emissões de 
poluentes para o ar, a água ou o solo, pelas seguintes razões:  

• A renovação e construção de edifícios de acordo com os requisitos 
NZEB, implica que as necessidades de energia sejam cobertas, em 
grande medida, por energia proveniente de fontes renováveis; o que 
conduzirá a uma redução significativa das emissões para a atmosfera e à 
consequente melhoria da saúde pública.  

• Os operadores que efetuam renovações devem garantir que os 
componentes e materiais de construção utilizados na renovação dos 
edifícios não contêm amianto nem substâncias que suscitam elevada 
preocupação, identificadas com base na lista de substâncias sujeitas a 

https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_pt
https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_pt
https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
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autorização constante do anexo XIV do Regulamento (CE) n.o 
1907/2006. 

• Os operadores que efetuam renovações devem garantir que os 
componentes e materiais de construção utilizados na renovação dos 
edifícios que possam entrar em contacto com ocupantes emitam menos 
de 0,06 mg de formaldeído por m3 de material ou componente e menos 
de 0,001 mg de compostos orgânicos voláteis cancerígenos das 
categorias 1A e 1B por m3 de material ou componente, após ensaio em 
conformidade com as normas CEN/TS 16516 e ISO 16000-3 ou com 
outras condições de ensaio e métodos de determinação normalizados 
comparáveis 

Durante a fase de construção serão consideradas medidas de mitigação das 
emissões de poeiras e ruído. O Regulamento Geral de Ruído, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 9/2007 estabelece regras para a realização de obras de construção 
civil, designadamente exigindo a obtenção de uma licença especial de ruído para 
a execução de atividades ruidosas e limitando o período em que estas podem ser 
concretizadas. 

 

Investimento RE-C02-i04-RAA: Aumentar as condições habitacionais do parque habitacional da 
Região Autónoma dos Açores 

Parte 1 da lista de controlo do princípio de «não prejudicar significativamente» 

Indicar os objetivos ambientais que 
exigem uma avaliação substantiva 

da medida com base no princípio de 
«não prejudicar significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

Mitigação das 
alterações 
climáticas 

Construção nova 
de habitações X   

Reabilitação de 
habitações 

 X 

A medida é elegível para o campo de intervenção 025bis com um 
coeficiente climático de 100% e ambiental de 40% porque visa a 
eficiência energética de edifícios existentes, tendo como objetivo 
alcançar, em média, pelo menos 30% de redução do consumo de energia 
primária.  

A medida contribui substancialmente para o objetivo “mitigação das 
alterações climáticas” previsto no artigo 9.º do Regulamento 
“Taxonomia”, enquadrando-se nas alíneas b) e i) do n.º 1, do artigo 10. 

Desta forma, a medida contribui para que os edifícios intervencionados 
melhorem o seu comportamento térmico e a eficiência energética, 
contribuindo para a redução do consumo de energia e, 
consequentemente, para a redução das emissões de gases com efeito de 
estufa em linha com o previsto no PNEC 2030. Contribui ainda para o 
cumprimento da meta anual de aumento da eficiência energética nos 
termos previstos no Plano Nacional de Energia e Clima. 

A medida não contempla apoio a sistemas que recorram a energias de 
fonte fóssil. 

Adaptação às alterações climáticas X   

Utilização sustentável e proteção dos 
recursos hídricos e marinhos 

 X 

Considera-se não existirem impactes negativos, diretos ou indiretos, 
significativos ao longo do ciclo de vida da medida neste objetivo 
ambiental. 

As operações de construção e reabilitação enquadram-se nas políticas de 
ordenamento do território em vigor, através dos Planos Diretores 
Municipais (PDM) que, por sua vez, assentam na Lei de bases gerais da 
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Indicar os objetivos ambientais que 
exigem uma avaliação substantiva 

da medida com base no princípio de 
«não prejudicar significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

política pública de solos, de ordenamento do território e de urbanismo, 
aprovada pela Lei n.º 31/2014 de 30 de maio, que, por sua vez concretiza 
as opções europeias de desenvolvimento territorial e do quadro de 
referência europeu. Estas têm ainda em consideração as medidas 
decorrentes da Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro (Lei da Água), que 
transpôs para o ordenamento jurídico nacional a Diretiva n.º 2000/60/CE, 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Outubro (Diretiva 
Quadro da Água), e que estabeleceu as bases para a gestão sustentável 
das águas e o quadro institucional para o respetivo sector, assente no 
princípio da região hidrográfica como unidade principal de planeamento e 
gestão, tal como imposto pela mencionada diretiva. 

Refere-se ainda que a medida inclui o apoio a reconversão e 
regularização de situações em que o abastecimento de água e saneamento 
não cumpram a legislação em vigor e valoriza, ao nível do projeto e das 
obras, a construção sustentável certificada, pelo que tem potencial para a 
promoção da utilização sustentável e a proteção dos recursos hídricos e 
marinhos. 

Por sua vez, investir em edifícios de elevado desempenho energético e de 
necessidades quase nulas de energia, contribui para promover melhorias 
noutras dimensões do desempenho dos edifícios como a eficiência de 
recursos, em particular os recursos hídricos, dado que também incide 
sobre a componente de melhoria de eficiência hídrica a que acresce o 
forte nexus com o respetivo consumo energético. A redução do consumo 
de água nos edifícios, contribui significativamente para a conservação dos 
recursos hídricos e para a redução de consumos energéticos associados ao 
ciclo urbano da água. 

Economia circular, incluindo a 
prevenção e a reciclagem de 
resíduos 

X   

Prevenção e controlo da poluição do 
ar, da água ou do solo X   

Proteção e restauro da 
biodiversidade e dos ecossistemas 

 X 

Atendendo tanto aos efeitos diretos como aos efeitos indiretos primários 
ao longo do ciclo de vida, o impacto previsível da atividade apoiada pela 
medida sobre este objetivo ambiental é insignificante.  

O programa de renovação de edifícios não diz respeito a edifícios 
situados em zonas sensíveis em termos de biodiversidade ou nas suas 
proximidades (incluindo a rede Natura 2000, áreas protegidas, os sítios 
classificados como património mundial da UNESCO e as áreas-chave de 
biodiversidade, bem como outras áreas protegidas). 

As intervenções previstas serão desenvolvidas em contexto urbano, e 
estão alinhadas com os princípios de ordenamento do território dos 
municípios, nomeadamente através dos Planos Diretores Municipais. A 
políticas de ordenamento do território vigentes englobam a Estratégia 
Nacional de Conservação da Natureza e Biodiversidade 2030, aprovada 
pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 55/2018, que tem em 
consideração os compromissos assumidos no âmbito da Agenda 2030 
para o Desenvolvimento Sustentável, nomeadamente no que respeita aos 
objetivos e metas de implementação, o Plano Estratégico da Convenção 
sobre a Diversidade Biológica e a Estratégia da União Europeia para a 
Biodiversidade. 

 

Parte 2 da lista de controlo do princípio de «não prejudicar significativamente» 
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Não Justificação substantiva  

Mitigação das alterações climáticas. 
Prevê-se que a medida dê origem a 
emissões significativas de gases com 
efeito de estufa? 

X 

O investimento é elegível para os seguintes domínios de intervenção do anexo do 
Regulamento MRR:  

• 025ter - Construção de novos edifícios energeticamente eficientes - com 
um coeficiente para o cálculo do apoio aos objetivos ligados às 
alterações climáticas de 40%, dado que visa a construção de novos 
edifícios destinados a habitação social, com uma procura de energia 
primária inferior em, pelo menos, 20% ao requisito NZEB (edifícios 
com necessidades quase nulas de energia). Este domínio corresponde a 
62% do valor global do investimento nesta medida. 

A construção e reabilitação de habitações cumprirá os requisitos aplicáveis a 
edifícios para a melhoria do seu desempenho energético estabelecidos no Decreto-
Lei n.º 101-D/2020, de 7 de dezembro, transpõe para a legislação nacional a 
Diretiva (UE) 2018/844 (relativa a desempenho energético dos edifícios).Este 
quadro legal implica que a partir de 1 de julho, os edifícios novos sejam “edifícios 
com necessidades quase nulas de energia” e que os edifícios intervencionados 
melhorem o seu comportamento térmico e a eficiência energética. 

Adicionalmente, as intervenções elegíveis para o domínio 025ter vão para além 
deste requisito legal, no mínimo para um patamar 20% mais exigente que o 
NZEB. Este limite encontra-se atualmente definido para Portugal na Portaria n.º 
98/2019 de 2 de abril, estabelecendo que o valor das necessidades energéticas 
nominais de energia primária para edifícios de necessidades quase nulas de 
energia deve ser inferior ou igual a 50 % do seu valor máximo. O Decreto-Lei n.º 
101-D/2020, de 7 de dezembro estabelece que até 1 de julho de 2021 será 
publicado a metodologia de cálculo da avaliação de desempenho energético dos 
edifícios, ao abrigo da qual será realizada a emissão de certificados energéticos, e 
a qual será utilizada para garantir o cumprimento deste requisito.  

A construção de novas habitações com esta garantia encontra-se enquadrada 
como uma intervenção que contribui substancialmente para o objetivo 
“mitigação das alterações climáticas” previsto no artigo 9.º do Regulamento 
“Taxonomia”, enquadrando-se na alínea b) do n.º1, do artigo 10.º, estando 
também alinhada com os critérios técnicos de avaliação do Ato Delegado relativo 
à mitigação das alterações climáticas, - atividade 7.1 Construction of new 
buildings 

Prevê-se assim que a medida não dê origem a emissões significativas de gases com 
efeito de estufa, pelas seguintes razões: 

• A renovação e construção de edifícios de acordo com os requisitos 
NZEB, implica que o edifício tenha um desempenho energético elevado 
e que as necessidades de energia sejam cobertas, em grande medida, por 
energia proveniente de fontes renováveis;  

• A adoção de ações de renovação energética no parque habitacional 
existente e a construir configura-se como um contributo significativo 
para o cumprimento dos objetivos nacionais constantes no Plano 
Nacional de Energia e Clima 2030 (PNEC 2030) e consequente redução 
das emissões de gases com efeito de estufa, em linha com o previsto 
neste plano; 

• Globalmente, a medida não contempla apoio a sistemas que recorram a 
energias de fonte fóssil. 

Adaptação às alterações climáticas. 
Prevê-se que a medida dê origem a um 
aumento dos efeitos negativos do clima 
atual e do clima futuro previsto, sobre 
a própria medida, as pessoas, a 
natureza ou os ativos? 

 

Considerando que Portugal é um dos países europeus mais afetados pelas 
alterações climáticas, destacando-se entre os principais impactes e 
vulnerabilidades o aumento da temperatura máxima e o aumento da frequência e 
da intensidade de ondas de calor, bem como de eventos meteorológicos extremos, 
investir na construção e reabilitação de edifícios com elevado desempenho 
energético e de necessidades quase nulas de energia, contribui para a melhoria do 
conforto térmico, tornando os edifícios mais preparados e adaptados para fazer 
face aos referidos impactes, reduzindo a vulnerabilidade da população. Acresce 



44 
 

Perguntas 
 

Não Justificação substantiva  

que a medida contribui para dar resposta a situações de pobreza energética que 
afetam sobretudo a população mais vulnerável e desfavorecida. 

O Programa de Ação para a Adaptação às Alterações Climáticas (RCM n.º n.º 
130/2019, de 2 de agosto) identifica os principais impactes e vulnerabilidades do 
território nacional em resultado dos efeitos das alterações climáticas, bem como 
as principais linhas de ação para a adaptação no território nacional. Neste quadro 
identifica como linha de ação “Redução da vulnerabilidade das áreas urbanas às 
ondas de calor e ao aumento da temperatura máxima”. O investimento na 
eficiência energética dos edifícios residenciais enquadra-se assim neste contexto 
uma vez que permite tornar mais resilientes os edifícios residencias já existentes, 
reduzindo a vulnerabilidade da população, em particular às ondas de calor. 

Os riscos físicos associados ao clima que poderiam ser significativos para o 
investimento em apreço serão avaliados no âmbito de uma análise de exposição, 
que abrangerá o clima atual e futuro, conforme a localização dos edificios a 
construir ou a reabilitar e respetivas zonas climáticas. Os sistemas técnicos nos 
edificios construídos ou reabilitados serão otimizados conforme eventos 
extremos previstos para as respetivas zonas climáticas, de modo a salvaguardar o 
conforto térmico para os ocupantes.  

Transição para uma economia 
circular, incluindo a prevenção e a 
reciclagem de resíduos. Prevê-se que a 
medida: 

vii) conduza a um aumento 
significativo da produção, da 
incineração ou da eliminação de 
resíduos, com exceção da 
incineração de resíduos perigosos 
não recicláveis, ou 

viii) dê origem a ineficiências 
significativas na utilização direta 
ou indireta de qualquer recurso 
natural em qualquer fase do seu 
ciclo de vida que não são 
minimizadas por medidas 
adequadas, ou 

venha a causar danos significativos e 
de longo prazo no ambiente, no 
contexto da economia circular?  

X 

As obras serão promovidas ao abrigo do novo regime geral da gestão de resíduos 
e do novo regime jurídico da deposição de resíduos em aterro, aprovados pelo 
Decreto-Lei n.º 102-D/2020, de 10 de dezembro, que transpôs para a legislação 
nacional as Diretivas (UE) 2018/849, 2018/850, 2018/851 e 2018/852. 

Nestes termos, a medida contempla a elaboração de um plano de prevenção e 
gestão de resíduos de construção e demolição (RCD), cujo cumprimento, é 
demonstrado através da vistoria, dado ser condição da receção da obra, apliquem 
uma metodologia de triagem dos RCD prévia ao encaminhamento para aterro, 
cumprem as normas com vista à aplicação da hierarquia de gestão de resíduos bem 
como de favorecer os métodos construtivos que facilitem a demolição seletiva 
orientada para a aplicação dos princípios da prevenção e redução e da hierarquia 
dos resíduos, e a conceção para a desconstrução, nomeadamente que permita 
desmontar o edifício em elementos, não só os mais facilmente removíveis, 
designadamente caixilharias, loiças sanitárias, canalizações, entre outros, mas 
também os componentes e/ou materiais, de forma a recuperar e permitir a 
reutilização e reciclagem da máxima quantidade de elementos e/ou materiais 
construtivos, entre outras obrigações cujo objetivo é garantir a valorização de 
todos os RCD que tenham potencial de valorização  de acordo com o regime das 
operações de gestão de RCD, compreendendo a sua prevenção e reutilização e as 
suas operações de recolha, transporte, armazenagem, tratamento, valorização e 
eliminação em vigor. 

Sem prejuízo do exposto, os operadores económicos responsáveis pela 
intervenção garantem que pelo menos 70% (em peso) dos resíduos de construção 
e demolição não perigosos (excluindo os materiais naturais referidos na categoria 
17 05 04 na Lista Europeia de Resíduos pela Decisão 2000/532 / CE) produzidos 
serão preparados para reutilização, reciclagem e recuperação de outros materiais, 
incluindo operações de enchimento usando resíduos para substituir outros 
materiais, de acordo com a hierarquia de resíduos, recorrendo para o efeito a 
operadores de gestão de resíduos devidamente licenciados, sempre que a 
legislação nacional assim o exija. Esta condição será incluída nos Avisos a 
lançar. 

Será ainda garantida a utilização de pelo menos 5% (até 30 de junho de 2021) e 
10 % (a partir de 1 de julho de 2021) de materiais reciclados ou que incorporem 
materiais reciclados relativamente à quantidade total de matérias -primas usadas 
em obra, no âmbito da contratação de empreitadas de construção e de 
manutenção de infraestruturas ao abrigo do Código dos Contratos Públicos, 
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Perguntas 
 

Não Justificação substantiva  

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na sua redação atual 
(CCP). 

As obras de construção serão promovidas de acordo com as orientações de boas 
práticas estabelecidas no Protocolo de Gestão de Resíduos de Construção e 
Demolição da UE (https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-
demolition-waste-protocol-0_pt) e com os critérios ecológicos, em particular para 
o conjunto de bens e serviços que dispõem já de manuais nacionais 
(https://encpe.apambiente.pt/content/manuais?language=pt-pt) ou Acordos-
Quadro em vigor ou, no caso de bens e serviços que não dispõem de Manuais ou 
Acordos-Quadro nacionais, à adoção, a título facultativo, dos critérios 
estabelecidos a nível da UE  
(https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm). 

Conclui-se que não são expectáveis impactes negativos, diretos ou indiretos, 
significativos ao longo do ciclo de vida da medida neste objetivo ambiental. 

 

Prevenção e controlo da poluição. 
Prevê-se que a medida dê origem a um 
aumento significativo das emissões de 
poluentes para o ar, a água ou o solo? 

X 

Prevê-se que a medida não dê origem a um aumento significativo das emissões de 
poluentes para o ar, a água ou o solo, pelas seguintes razões:  

• A renovação e construção de edifícios de acordo com os requisitos 
NZEB, implica que as necessidades de energia sejam cobertas, em 
grande medida, por energia proveniente de fontes renováveis; o que 
conduzirá a uma redução significativa das emissões para a atmosfera e à 
consequente melhoria da saúde pública.  

• Os operadores que efetuam renovações devem garantir que os 
componentes e materiais de construção utilizados na renovação dos 
edifícios não contêm amianto nem substâncias que suscitam elevada 
preocupação, identificadas com base na lista de substâncias sujeitas a 
autorização constante do anexo XIV do Regulamento (CE) n.o 
1907/2006. 

• Os operadores que efetuam renovações devem garantir que os 
componentes e materiais de construção utilizados na renovação dos 
edifícios que possam entrar em contacto com ocupantes emitam menos 
de 0,06 mg de formaldeído por m3 de material ou componente e menos 
de 0,001 mg de compostos orgânicos voláteis cancerígenos das 
categorias 1A e 1B por m3 de material ou componente, após ensaio em 
conformidade com as normas CEN/TS 16516 e ISO 16000-3 ou com 
outras condições de ensaio e métodos de determinação normalizados 
comparáveis 

Durante a fase de construção serão consideradas medidas de mitigação das 
emissões de poeiras e ruído. O Regulamento Geral de Ruído, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 9/2007 estabelece regras para a realização de obras de construção 
civil, designadamente exigindo a obtenção de uma licença especial de ruído para 
a execução de atividades ruidosas e limitando o período em que estas podem ser 
concretizadas. 

 

  

https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_pt
https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_pt
https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
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9. Milestones, metas e calendarização   

Ver Tabela 1: milestones e metas do anexo. 
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10. Financiamento e custos  

As estimativas de custo apresentadas abaixo não incluem, por regra, o IVA. 

 

Investimento RE-C02-i01: Programa de apoio ao acesso à habitação 

Custo total previsto: 1.211 milhões de EUR 

Previsão de horizonte temporal: 2021-2026 

• 2021: 123  milhões de EUR 
o Reabilitação (inclui: reabilitação + aquisição/reabilitação):  46,6 M€ 
o Construção (inclui: aquisição + construção):  74 M€ 
o Arrendamento: 45.600 €  

(a estes valores acrescem cerca de 2 M€ para custos de gestão) 
• 2022:  125 milhões de EUR 

o Reabilitação (inclui: reabilitação + aquisição/reabilitação):  47,7 M € 
o Construção (inclui: aquisição + construção): 75,7 M € 

Arrendamento: 91.200 €(a estes valores acresce cerca de 1 M€ para custos de gestão) 
• 2023: 238 milhões de EUR 

o Reabilitação (inclui: reabilitação + aquisição/reabilitação): 91,8M €  
o Construção (inclui: aquisição + construção): 146  M € 
o Arrendamento: 180.120 €  

• 2024:  302 milhões de EUR 
o Reabilitação (inclui: reabilitação + aquisição/reabilitação):  116,5 M € 
o Construção (inclui: aquisição + construção):  185,2 M € 

• Arrendamento: 291.840 € 2025: 332 milhões de EUR 
o Reabilitação (inclui: reabilitação + aquisição/reabilitação):  128,1 M € 
o Construção (inclui: aquisição + construção):  203,7 M € 

• Arrendamento: 415.083 € 2026: 91  milhões de EUR 
o Reabilitação (inclui: reabilitação + aquisição/reabilitação):  35 M € 
o Construção (inclui: aquisição + construção):  55,8 M€ 
o Arrendamento: 207.542 €  

 

Evidências / Fontes 

As metas definidas para 2021 baseiam-se nos contratos já assumidos. Quanto à sua programação até 2026, 
resulta de uma estimativa, com base no conhecimento disponível. A realidade das ELH a apresentar pelos 
municípios levará à necessária atualização realista, não da meta final do número de fogos a promover, mas 
antes das estimativas no que respeita ao tipo de solução. À data, embora seja importante a estimativa de 
custos consoante a solução, não seria viável identificar metas finais em função da solução habitacional em 
concreto, sob pena de pôr em causa o objetivo do programa. A realidade de cada município é muito diferente 
e dinâmica, nomeadamente quanto aos imóveis existentes para reabilitar, construir ou adquirir e a aferição 
em concreto das soluções, dependendo do diagnóstico de partida, também decorre do próprio 
desenvolvimento dos processos, que, na grande maioria dos casos, ainda estão no seu início.   
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Os valores apresentados tiveram em linha de conta a comparticipação da totalidade dos custos e os valores 
padrão das intervenções com base na experiência e levantamentos do IHRU, em função das ELH já 
entregues e das soluções habitacionais aí consideradas, a saber: 

Valor padrão por fogo nas soluções de aquisição e aquisição/reabilitação = 80.665€ (a aplicar a cerca de 
4850 fogos, dos quais mais de 400 para posterior reabilitação) Considerou-se a publicação do INE, relativa 
ao primeiro trimestre de 2020, para apuramento do valor mediano das vendas por m2 de alojamentos 
familiares usados no continente (1.105€/m2 – ver quadro abaixo) multiplicado por 73m2 (que corresponde 
à área bruta de referência para tipologia T1, de acordo com o 4.º da Portaria n.º 65/2019, de 19 de fevereiro, 
que estabelece o regime de Habitação de Custos Controlados), uma vez que na solução de aquisição 
predominam, por norma, tipologias de menor dimensão; 

Localização geográfica (1) 

Valor mediano das vendas por m2 de alojamentos familiares (€) por 
Localização geográfica e Categoria do alojamento familiar; Trimestral (2) 

Período de referência dos dados 
1.º Trimestre de 2020 

Categoria do alojamento familiar 
Existentes 

€ 
Continente 1 1105 

Fonte: https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0009484&contexto=bd&selTab=tab2&xlang=pt 

 

A estimativa de custos assenta ainda no histórico dos procedimentos concursais realizados para contratação 
nas soluções de aquisição e aquisição/reabilitação, conforme tabela infra: 

Habitações 
reabilitadas Entidade Empreendimento Custo Total Valor Médio 

120 CM Porto Município/Empresas Municipais         13 176 000 €             109 800 €  

50 CM Almada Aquisição (realojamento 1.º Torrão (Trafaria) - Medida 2 da ELH           5 150 000 €             103 000 €  

90 CM Matosinhos Aquisição e reabilitação de prédios urbanos           8 756 431 €               97 294 €  

27 CM Matosinhos Bairro Paroquial de Rodão           1 417 500 €               52 500 €  

13 CM Matosinhos Bairro Paroquial de Gonçalves              507 000 €               39 000 €  

   Custo Médio 80 319 € 

 

• Valor padrão por fogo para a solução construção = 83.068€ (a aplicar a cerca de 4 600 fogos) 

Considerou-se 80% do valor final da habitação de custos controlados, sendo 1.093 m2 (valor extrapolado 
do histórico do IHRU no que respeita aos procedimentos de construção), multiplicado por 95 m2 que é a 
área bruta de referência da Habitação de Custos Controlados para tipologia T2 (4.º da Portaria n.º 65/2019, 
de 19 de fevereiro). Da aplicação conjugada da fórmula 8.º da Portaria n.º 65/2019, de 19 de fevereiro, em 
que se estima uma ponderação de 10 % para o custo do terreno, com o artigo 54.º do Decreto-Lei 
n.º 37/2018, que atribui 10 % do custo de promoção para a infraestruturação de terrenos, resulta a redução 
do valor em 20 %. De acordo com a informação reunida nas Estratégias Locais de Habitação, os municípios 

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0009484&contexto=bd&selTab=tab2&xlang=pt
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têm terrenos disponíveis. Considerou-se a tipologia média T2, adequada à dimensão média das famílias que 
em 2020 se estimou em 2,5 indivíduos (ligação Pordata ) 

  

A estimativa de custos assenta ainda no histórico dos procedimentos concursais realizados para 
contratação na solução de construção, conforme tabela infra: 

Habitações 
reabilitadas Entidade Empreendimento Custo Total Valor Médio 

24 CM Oeiras Cerci Oeiras           2 595 681 €             108 153 €  
50 CM Lisboa Construção Núcleo L3 Boavista (E46)           4 565 000 €               91 300 €  
5 CM Lisboa Const. Vila Romão da Silva L7              450 000 €               90 000 €  

46 CM Lisboa Construção Núcleo L3 Boavista (E5)           2 935 000 €               63 804 €  
48 CM Lisboa Construção Núcleo L2 B P Cruz (E4)           3 000 000 €               62 500 €  

   
Custo Médio 83 152 € 

• Valor padrão por fogo para a solução reabilitação = 26.500€ (a aplicar a cerca de 16 350 fogos) 

Valor médio por fogo para a solução reabilitação no conjunto de acordos de colaboração celebrados pelo 
IHRU (valor extrapolado do histórico do IHRU no que respeita aos procedimentos de reabilitação); 

A estimativa de custos assenta ainda no histórico dos procedimentos concursais realizados para contratação 
na solução de reabilitação, conforme tabela infra: 

Habitações 
reabilitadas Entidade Empreendimento Custo Total Valor Médio 

16 CM Arruda dos 
Vinhos Reabilitação de frações ou prédios habitacionais              534 589 €               33 412 €  

50 CM Matosinhos Solução habitacional específica de inserção para pessoas com 
"alta hospitalar" que não dispôem solução habitacional           1 495 000 €               29 900 €  

10 CM Matosinhos Solução habitacional específica de transição para pessoas 
sem-abrigo              290 000 €               29 000 €  

645 CM Lisboa Reabilitação Núcleo D1         13 000 000 €               20 155 €  
95 CM Porto Município/Empresas Municipais           1 900 000 €               20 000 €  

   Custo Médio 26 493 € 

 

• Valor padrão por fogo/ano para a solução arrendamento = 2.280€ (a aplicar a cerca de 200 fogos) 

Considerou-se como referência a publicação do INE relativa ao primeiro semestre de 2020, do valor 
mediano das rendas por m2 de novos contratos de arrendamento de alojamentos familiares (5,47€/m2/mês 
– ver quadro abaixo).  

 

https://www.pordata.pt/Portugal/Dimens%C3%A3o+m%C3%A9dia+dos+agregados+dom%C3%A9sticos+privados-511
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Localização geográfica (NUTS - 2013) 

Valor mediano das rendas por m2 de novos contratos de arrendamento de 
alojamentos familiares nos últimos 12 meses (€) por Localização geográfica 

(NUTS - 2013); Semestral 
Período de referência dos dados 

1.º Semestre de 2020 
€ 

Portugal 5,47 
Fonte: https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&contecto=pi&indOcorrCod=0009817&selTab=tab0&xlang=pt 

A comparticipação é projetada em cerca de 50% nos primeiros cinco anos para um fogo com 73m2, que 
corresponde à área bruta privada de referência da Habitação de Custos Controlados e em cerca de 25 % a 
partir do 5.º ano (apenas consideramos 20 fogos nessa situação), podendo os restantes 50% (190 € / mês) 
ser assumidos pelos arrendatários em função do respetivo rendimento. No ano de 2026 consideramos 6 
meses do ano. A contribuição do agregado para o pagamento da renda equivale a uma taxa de esforço média 
de 25 % para uma remuneração média mensal de 776 €. 

Assim, numa estimativa em função das ELH que já conhecemos e extrapolando para os restantes 
municípios, consideramos 20 fogos entre janeiro de 2021 e junho de 2026, 20 fogos entre janeiro de 2022 
e junho de 2026, 39 fogos entre janeiro de 2023 e junho de 2026, 49 fogos entre janeiro de 2024 e junho de 
2026, 54 fogos entre janeiro de 2025 e junho de 2026 e 15 fogos entre janeiro e junho de 2026. 

 

Ao custo com a intervenção propriamente dita, acrescem custos de gestão, nomeadamente com o apoio 
técnico à elaboração das ELH, a capacitação do IHRU ou as comissões de gestão, na ordem dos 3 M€, a 
financiar pelo PRR.  

Os custos adicionais de gestão que não estão expressamente orçamentados, e que possam vir a ser 
compatibilizados no PRR – em função da diferença entre a estimativa prevista para cada solução 
habitacional e a tipologia habitacional que venha a ser efetivamente adotada pelos municípios – serão 
considerados no PRR. Caso não exista qualquer diferença entre essa previsão e a concretização efetiva, que 
ainda não conhecemos com rigor, esses custos adicionais de gestão (na ordem dos 44M€) serão financiados 
por via do Orçamento do Estado. 

De referir que a comissão de gestão prevista no n.º 1 do artigo 82.º do Decreto-Lei n.º 37/2018, de 4 de 
junho, é de 2% e corresponde a 25M€, devendo ser afeta aos encargos do IHRU com o projeto, incluindo a 
respetiva capacitação, nomeadamente: 

• Equipa dedicada ao projeto (GPAH atual) e equipas das áreas de suporte afetas parcialmente: área 
financeira, recursos humanos e sistemas de informação; 

• Encargos gerais de funcionamento; 
• Encargos com pessoal derivados dos novos recrutamentos externos; 
• Prestadores de serviços afetos ao projeto a contratar; 
• Encargos com os sistemas de informação (desenvolvimento, equipamentos e manutenção de 

sistemas); 
• Encargos com outros serviços adicionais resultante da necessidade de cumprimento dos requisitos 

regulamentares. 

No que respeita aos custos que acrescem às empreitadas, serão os que estão referidos nas alíneas b) e 
seguintes do artigo 14.º do Decreto Lei 37/2018 (trabalhos e fornecimentos necessários às soluções de 
acessibilidades e de sustentabilidade ambiental que não estejam incluídos nos fornecimentos da empreitada,  
prestações de serviços relacionadas com projetos, fiscalização e segurança da obra, encargos com 
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publicitação prevista no n.º 4 do artigo 18.º, atos notariais e de registo de que dependa a regular contratação 
e garantia dos apoios, despesas com o arrendamento de frações ou de prédios para alojamento temporário 
de pessoas e agregados e atos e serviços necessários à constituição de uma associação de moradores ou de 
uma cooperativa de habitação e construção, quando aplicável). 

     

Investimento RE-C02-i02: Bolsa Nacional de Alojamento Urgente e Temporário 

Custo total previsto: 176,0 milhões de EUR 

Previsão de horizonte temporal: 2021-2026 

• 2021:  5,3 milhões de EUR 
• 2022: 16 milhões de EUR 
• 2023: 37 milhões de EUR 
• 2024: 46,5 milhões de EUR 
• 2025: 57,2 milhões de EUR 
• 2026: 14 milhões de EUR 

 

Evidências / fontes 

Os valores apresentados tiveram em linha de conta a comparticipação da totalidade dos custos e os valores 
padrão das intervenções, tendo como referência a construção das respostas, embora algumas soluções 
possam passar pela reabilitação de edifícios devolutos (não temos histórico para avaliar a possibilidade de 
utilizar respostas existentes e por reabilitar para este fim) e com base na experiência e nos levantamentos 
efetuados junto das áreas governativas envolvidas, nomeadamente: 

• No que respeita aos custos do alojamento de emergência e de acolhimento/transição (2 000 
alojamentos de emergência e de acolhimento/transição), convertemos necessidades de alojamento 
em número de habitações a utilizar rotativamente. Consideram-se habitações, sendo que, na 
realidade, algumas respostas poderão ser por via de unidades residenciais que albergarão mais do 
que um agregado. Tratando-se de um programa novo, optou-se por usar como referência um único 
valor por fogo, considerando a previsível opção maioritária por soluções de construção, mas sem 
descurar a possibilidade de financiar soluções que assentem na reabilitação de património já 
existente. Assim, não é possível definir desde já os contingentes a promover nas diversas 
modalidades previstas no programa, mas, com base numa estimativa de investimento usual por 
fogo (80.000 €/fogo), considerou-se como referência o valor da Habitação de Custos Controlados, 
multiplicado pela área bruta habitacional de 73m2 (que corresponde á área bruta de referência da 
Habitação de Custos Controlados para tipologia T1). Aplicou-se um fator de redução de 13%, 
fixando-se a estimativa de investimento, no caso concreto, em 69.500€/fogo, considerando a 
probabilidade de, em cerca de metade dos casos, se optar por executar unidades residenciais nas 
quais a área do fogo deverá ser próxima da área mínima estabelecida no RGEU (52m2), o que 
resultará numa redução no investimento global. Sendo uma resposta nova, os dados de referência 
não são tão fidedignos quanto os que temos para respostas já em curso, sendo, contudo, ainda assim, 
possível definir uma estimativa de investimento com base no investimento usual.  

• No que respeita às soluções habitacionais para dar resposta às necessidades especificas das forças 
de segurança, os custos foram estimados com base nos últimos procedimentos aquisitivos 
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desenvolvidos pelas Forças de Segurança para reabilitar/construir fogos habitacionais, sendo que 
os valores a ter em conta, e que decorrem do preço por m2 nas respetivas áreas, são os seguintes:  

a)  16 600 000 € para reabilitar 165 para os SSGNR e   308 SSPSP (média de 35 000 € / fogo): 

No caso dos 165 fogos para os SSGNR, a estimativa assenta no histórico dos procedimentos 
concursais realizados para contratação de obras de reabilitação interiores (Concursos Públicos), 
sendo que, de acordo com os Concursos Públicos desenvolvidos nos últimos 3 anos, o custo médio 
por fogo é de 31.700€. Tendo em consideração que 30% das habitações pretendidas remodelar 
situam-se fora da área de Lisboa, onde os preços praticados são mais elevados, conforme é 
demonstrado na tabela supra, foi considerado um custo médio de 35.000€. Vide tabela infra: 

 

Habitações 
reabilitadas Local Valor (sem IVA) Valor Médio (sem IVA) Área Procedimento 

 

 

10 Rua da GNR (Ajuda) - Lisboa                 282 265,90 €                     28 226,59 €  75m2 C. Público 8/2019  

7 Rua Doutor Paulo Quintela - 
Coimbra                 284 845,55 €                     40 692,22 €  90 a 130m2 C. Público 33/2019  

7 Areeiro – Lisboa                 193 295,00 €                     27 613,57 €  60 m2  C. Público 31/2019  

6 Rua Dr. Adrião Amado – Bragança                 210 066,97 €                     35 011,16 €  90 m2 C. Público 21/2020  

10 Rua da GNR (Ajuda) – Lisboa                 273 681,15 €                     27 368,11 €  75m2 C. Público 8/2021  

  
Custo Médio                    31 782,33 €  

  
 

 
No caso dos 308 fogos para os SSPSP, a estimativa de custos assenta no histórico dos 
procedimentos concursais realizados para contratação de obras de reabilitação interiores, conforme 
tabela infra: 

Habitações 
reabilitadas Local Valor (sem IVA) Área Procedimento 

1 Avenida Lourenço Marques                     47 230,00 €  90 Consulta Prévia 
5249003528 2 Calçada do Galvão                    59 040,00 €  124 

1 Avenida Lourenço Marques                    38 590,00 €  90 Consulta Prévia 
5249003557 2 Rua cidade Vila Cabral                    65 648,00 €  148 

Custo médio                    35 084,67 €      
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b) 1 300 000 € para a reabilitação de um bloco habitacional de 1300 m2 (1.000€/m2)  

INSTALAÇÃO INTERVENÇÃO FASE CUSTO/m2 
CUSTO 

TOTAL/m2 EVIDÊNCIA OBSERVAÇÕES 

ISCPSI Reabilitação 

Projeto 29,19 € 

1 070,05 € 

Projeto/ISCPSI - Reabilitação de 
espaço do salão nobre e portaria 

Área de 599,50 m2 e 
reabilitação de 
edificado existente. 
Contrato de 2017 

Empreitada 1 000,83 € 
Projeto/ISCPSI - Reabilitação de 
espaço do salão nobre e portaria 

Área de 599,50 m2 e 
reabilitação de 
edificado existente. 
Estimativa prevista na 
PEE 

Fiscalização 40,03 € Fiscalização/Esquadra Marvila 

Área de 884 m2 e 
construção de raiz. 
Contrato de 2019 

 
 
 
c) 17 000 000 para a construção de dois blocos habitacionais.  
Um bloco habitacional de 1968 m2 (1.120€/m2)  

INSTALAÇÃO INTERVENÇÃO FASE CUSTO/m2 CUSTO 
TOTAL/m2 EVIDÊNCIA OBSERVAÇÕES 

EPP  Construção de raiz 

Projeto 17,23 € 

1 239,71 € 

Projeto/CD Vila Real 
Área de 5630,94 m2 e 
construção de raiz. Contrato 
de 2019 

Empreitada  1 211,82 € Empreitada/CD Vila 
Real  

Área de 5630,94m2 e 
construção de raiz. 
Estimativa de custos de 
projeto em fase de estudo 
prévio  

Fiscalização 10,66 € Fiscalização/Esquadra 
Marvila 

Área de 884 m2 e 
construção de raiz. Contrato 
de 2019 

 
Um bloco habitacional de 14.090m2 (1.050/m2)  

INSTALAÇÃO INTERVENÇÃO FASE CUSTO/m2 CUSTO 
TOTAL/m2 EVIDÊNCIA OBSERVAÇÕES 

BLOCO 
HABITACIONAL Construção de raiz 

Projeto 24,05 € 

1 091,20 € 

Projeto/Esquadra do 
Entroncamento 

Área de 1197,71 m2 e construção 
de raiz. Contrato de 2019 

Empreitada  1 040,00 € Empreitada/Esquadra 
Marvila 

Área de 884 m2 e construção de 
raiz. Contrato de 2019 

Fiscalização 27,15 € Fiscalização/Esquadra 
Marvila 

Área de 884 m2 e construção de 
raiz. Contrato de 2019 
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d) 3 000 000€ para reabilitar cinco centros de Instalação Temporários e Espaços Equiparados, com 
uma área total de 2 900 m2 (1025€/m2). 
O apuramento deste custo pelos 5 CIT/EECIT foi estimado com base na tipologia de intervenções 
(atento o estado da arte de cada instalação – sendo que um dos CIT carece, a titulo de exemplo, de 
um telhado novo e da substituição de todas as redes - elétrica, águas, dados e comunicações; e que 
outro carece de uma expansão da área atualmente ocupada) e no preço de construção que decorre 
da rigidez dos mercados relevantes uma vez que os mercados geográficos periféricos apresentam 
um custo incremental materialmente relevante. 

 

Investimento RE-C02-i03-RAM: Reforço da oferta de habitação apoiada na Região Autónoma da 
Madeira  

Custo total previsto: 136 milhões de EUR 
 
Previsão de horizonte temporal: 2021-2026 
o 2021: 12,87 milhões de EUR 
o 2022: 20,87 milhões de EUR 
o 2023: 29,08 milhões de EUR 
o 2024: 32,18 milhões de EUR 
o 2025: 31,50 milhões de EUR 
o 2026: 9,50 milhões de EUR 
 
A programação física, abrange um total de 1461 apoios, que ficam escalonados da seguinte forma, sendo 
1136 pela via da construção ou aquisição de novas habitações sociais e 325 pela via do apoio à reabilitação 
de habitações próprias, incluindo a eficiência energética. 

 
Programação física (n.º de famílias apoiadas) 

 

Ano Construção ou aquisição 
(n.º fogos) 

Apoio à reabilitação (n.º 
contratos) Total 

  por ano acumulado por ano acumulado   
2021 190 190 0 0 190 
2022 200 390 60 60 260 
2023 200 590 60 120 260 
2024 250 840 60 180 310 
2025 250 1090 60 240 310 
2026 46 1136 85 325 131 
Total 1136 1136 325 325 1461 

 

Para as estimativas de custo, considerou-se: 

- o valor médio de 114.480,00€/fogo para a modalidade de aquisição de fogos; 
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- o valor médio de 109.035€/ fogo para a modalidade de construção de fogos; 

- o valor médio de 18.446€/apoio à reabilitação de habitações próprias incluindo a ótica da eficiência 
energética 

Estimativas 
de custo Calculo Por fogo N.º 

fogos Total Observações 

Habitação 
Social - 
Aquisição  

90 m2 x 
1.272€/m2 114 480,00 € 834 95 476 320 € 

•Estimativa para a tipologia T2 com área 
bruta de construção  média de 90 m2  (vide 
evidência 4 RAM, que estabelece o limite 
máximo de 95m2). 
•Valor mediano das vendas por m2 de 
alojamentos familiares na RAM – 1.272€/m2 

(vide evidência 1 RAMfonte estatística para 
2.ºT de 2020 INE –  ine.pt ) 
• Aquisição: 
   Construção: foi expurgado o iva (5% para a 
   RAM), o que dá um valor de 1.211,5/m2 

Habitação 
Social - 
Construção 

90 m2 x 
1.211,5€/m2 109 035,00 € 302 32 928 570 € 

Apoio à 
reabilitação 
com eficiência 
energética 

93,52m2 x 
197,24  18 446 € 325 5 994 950 € 

•Área média – 93,52m2 (média da área 
mínima e máxima da Portaria nº 65/2019 - 
Habitação a Custos Controlados – vide 
evidência 5-cálculos, 5a e 4 RAM) 
 •Estimativa do valor m2, com base em  
valores históricos ((vide evidência 2, 2B e 2C 
RAM); calculados pela média de custos em 3 
intervenções da mesma tipologia; 197,24 
€/m2 (vide evidência 2A RAM);  (Eficiência 
Energética nos Edifícios de Habitação Social 
do C. H. do Casais D'Além, C. H. Romeiras I 
e C. H. Romeiras II)  

 

- Tecnologias de Informação 

Aquisição de serviços de desenvolvimento de sistemas de informação e de soluções e-government no setor 
da habitação. O valor foi apurado com base numa estimativa apurada no âmbito da consultoria de 
diagnóstico aos sistemas de informação (vide evidência 3 e 3a RAM), contratada pela IHM: 
 

Implementar o Portal da Habitação na RAM disponibilizando os serviços online da IHM 180 000,00 € 

Reestruturar o site institucional, canais de contacto e interação institucional com os cidadãos e 
entidades 25 000,00 € 

Implementar um diretório único para gestão dos dados de identificação de pessoas singulares e 
coletivas, respetivos papeis e contactos 26 400,00 € 

Gestão de informação e documentos centralizada (expediente geral, candidaturas, execução de 
programas da IHM, gestão de património, obras e empreitadas), disponível aos vários serviços 263 000,00 € 

Implementação do Portal de Atendimento para os serviços de atendimento presenciais (loja do 
cidadão, sede, polos), telefónico ou por email 150 000,00 € 

Reestruturação do backoffice de gestão dos programas da IHM, consolidando informação dos 
programas em curso e criando uma estrutura flexível para adaptação dos mesmos ao longo do 441 000,00 € 

Otimização da Informação e integração com sistemas do Governo Regional para uma gestão 
orçamental, patrimonial e reporte obrigatório 63 600,00 € 

Otimizar os sistemas de suporte à gestão de recursos humanos da IHM 50 000,00 € 
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Implementar funcionalidades para a criação de uma bolsa de habitação para fins sociais 
conforme M.5.2. da Estratégia Regional para a Habitação 100 000,00 € 

Implementar plataforma para a gestão das atividades de inclusão social dos centros 
comunitários 15 000,00 € 

Implementar um sistema de gestão de segurança da informação para a IHM (seguindo os 
requisitos ISO 27001) 58 000,00 € 

Implementar a conformidade dos tratamentos de dados da IHM com o Regulamento 25 000,00 € 

Formar e envolver os trabalhadores da IHM no aperfeiçoamento de competências nas áreas 
técnicas e comportamentais para melhor adequação à mudança nos SI da IHM. 203 000,00 € 

 

 

Deste modo, o investimento está estimado em 136 milhões de euros, com a seguinte programação 
financeira por tipologia de investimento e por ano: 

 

 Ano Construção ou 
aquisição 

Apoio à reabilitação com 
eficiência energética 

Tecnologias de 
Informação Total 

2021       12 500 000,00 €                           -   €              370 000,00 €          12 870 000,00 €  

2022       19 300 000,00 €           1 200 000,00 €              370 000,00 €          20 870 000,00 €  

2023       27 500 000,00 €           1 200 000,00 €              380 000,00 €          29 080 000,00 €  
2024       30 500 000,00 €           1 200 000,00 €              480 000,00 €          32 180 000,00 €  
2025       30 300 000,00 €           1 200 000,00 €                           -   €          31 500 000,00 €  

2026         8 300 000,00 €           1 200 000,00 €                           -   €           9 500 000,00 €  

Total  128 400 000,00 €         6 000 000,00 €         1 600 000,00 €     136 000 000,00 €  

  

 
RE-C02-i04-RAA: Aumentar as condições habitacionais do parque habitacional da Região 
Autónoma dos Açores  

Custo total previsto: 60,0 milhões de EUR 

Previsão de horizonte temporal: 2021-2025 

• 2021: 5,8 milhões de EUR 
• 2022: 7,7 milhões de EUR 
• 2023: 16,0 milhões de EUR 
• 2024: 19,1 milhões de EUR 
• 2025: 11,4 milhões de EUR 
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A estimativa de custos foi baseada em valores históricos, mais especificamente os dados recolhidos em 
procedimentos de natureza semelhante geridos pela R.A.A. De modo a poder caraterizar as intervenções 
previstas no âmbito do PRR, foi necessário distinguir dois tipos de objeto de intervenção: Urbanizações e 
Imóveis. 

Fontes 

De forma a estabelecer os custos unitários que suportam as estimativas de custos foi feita uma recolha de 
vários procedimentos de contratação pública pela entidade governamental que tutela a habitação nos 
Açores, nomeadamente a Direção Regional da Habitação. Desta forma foram compilados 241 
procedimentos conforme indicados abaixo. 

Quadro 1 - Distribuição do registo histórico por ilha e tipo de 
procedimento 

Tipo de procedimento Faial Flores Graciosa Pico Santa 
Maria 

São 
Jorge 

São 
Miguel Terceira Total 

Geral 

1 - Construção 1 3 2  3 5 30  44 

2 - Conclusão       4  4 

3.1 - Reabilitação 
profunda 

 1  1 2  4 1 9 

3.2 - Reabilitação com 
impacto médio 1  2 1  3 58  65 

3.3 - Reabilitação com 
impacto reduzido 18 3 1 2 15 4 72 4 119 

Total Geral 20 7 5 4 20 12 168 5 241 

Importa destacar que os dados mencionados são bastante vastos, desde a ilha associada até aos valores de 
faturação, pelo que não cabe neste documento explanar toda esta informação, tendo-se optado por expor os 
dados resumidos. 
 

Urbanizações 

O primeiro refere-se a intervenções em parques habitacionais ao nível das infraestruturas, existindo dois 
tipos de intervenção: Construção e Reconversão. 

No caso da construção de infraestruturas em urbanizações a previsão refere-se à intervenção sobre 
terrenos desprovidos de quaisquer infraestruturas, criando-as totalmente de raiz. Neste caso considerou-se 
um custo unitário médio de 78,50€/m², estimando-se que a área de intervenção ronde os 52.966 m² 
associados à criação de 4 loteamentos e adaptação parcial de 3 loteamentos. 

A outra situação referente às urbanizações prende-se com conjuntos habitacionais cujas infraestruturas 
se apresentam degradadas ou completamente desajustadas aos padrões urbanísticos e exigências 
habitacionais atuais. Nestes casos o investimento unitário é inferior pela simples razão de já existirem 
condições consolidadas e sem carência de intervenção. Desta forma assumiu-se um custo unitário médio de 
71,50€/m² aplicado a uma área próxima de 130.000m². Este tipo de intervenção tem impacto sobre 3 
conjuntos habitacionais distribuídos por 2 ilhas. 
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Imóveis 

Para o caso dos imóveis existem quatro tipos de intervenção: Aquisição de imóveis por concluir, 
Conclusão de imóveis adquiridos, Construção de imóveis e Reabilitação de imóveis. 

O primeiro caso refere-se a imóveis sinalizados pela R.A.A. como estando providos das caraterísticas e 
condições adequadas à aquisição e gestão pela R.A.A. no âmbito de realojamento de famílias carenciadas. 
Os edifícios identificados nestas condições são: 

• Empreendimento Detraz os Mosteiros, Matriz, Ribeira Grande - (54 apartamentos) 

• Empreendimento dos Foros Solmar, São Pedro, Vila Franca do Campo - 23 apartamentos 
 

Importa referir que o plano financeiro de aquisição destes imóveis já está previamente estruturado pelo que 
é possível assumir o valor de aquisição unitário de 200,00€/m². Relativamente à conclusão destes imóveis, 
a RAA já possui um levantamento exaustivo das necessidades construtivas para cada empreendimento, 
sendo os custos unitários ligeiramente diferentes para cada um, podendo-se, contudo, assumir o valor de 
475,00€/m². 

Decorrentes das aquisições mencionadas acima, surgirão intervenções de conclusão dos referidos 
empreendimentos. Importa referir que o nível execução existente nos dois empreendimentos é diferente, 
pelo que o esforço necessário para a sua conclusão varia, existindo já estimativas orçamentais que colocam 
o custo unitário de conclusão em cerca de 800,00€/m² para os empreendimentos da Ribeira Grande e Vila 
Franca do Campo, respetivamente. Estima-se que esta intervenção resulte na dotação de mais de 8.700m² 
de área bruta de habitação distribuída por 77 apartamentos. 

No caso da construção de imóveis existe alguma variação de valores unitários decorrente de várias 
condicionantes. Em primeiro lugar existe o fator geográfico que condiciona fortemente o custo unitário 
devido específico de cada realidade insular. Depois a forma como é montada a contratação pública de 
construção afeta o valor final, ou seja, existem situações onde é possível adjudicar a construção de dois ou 
mais imóveis contíguos (por exemplo em loteamentos) ou integrados no mesmo edifício (por exemplo 
apartamentos) permitindo uma redução de custo unitário devido à distribuição de custos fixos por mais 
imóveis. Assim o planeamento pela R.A.A. define como custo unitário de construção médio de 800,00€/m². 
Acrescenta-se que está estimado construir cerca de 277 imóveis num total de área bruta próxima dos 
33.240m². 

Por fim existem as intervenções no âmbito da reabilitação e/ou conservação. É importante referir que a 
R.A.A. possui um parque habitacional afeto ao realojamento de famílias carenciadas que totaliza mais de 
2.200 imóveis distribuídos por 9 ilhas. Mesmo sem entrar em profundidade na caraterização construtiva e 
estado de conservação, rapidamente se percebe que existem vários panoramas e consequentemente diversos 
planos de intervenção. Por exemplo, existem imóveis cujo modelo construtivo está desadequado às 
exigências regulamentares, habitacionais e de conforto atuais exigindo uma intervenção profunda e por 
outro lado estão imóveis que apesar de não merecerem intervenção pela sua qualidade construtiva e estado 
de conservação, possuem situações críticas pontuais requerendo intervenção urgente, como por exemplo 
fugas de gás ou derrames na rede de águas. Desta forma se explica a existência de vários patamares de 
intervenção, como abaixo explicitamos: 

• Intervenções de pequeno impacto - referem-se a intervenções com reduzido impacto construtivo, 
mas fundamentais para a resolução de deficiências ou inadequabilidades construtivas. Estimamos 
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que estas intervenções incidam sobre 116 imóveis, numa área total de 11.020m², tendo-se assumido 
um custo unitário médio de 50€/m². 

• Intervenção profunda - refere-se aos casos onde o impacto construtivo assume uma dimensão 
maior, ao ponto de implicar inclusivamente a mobilização dos agregados familiares neles residentes. 
Estimamos que estas intervenções incidam sobre mais de 252 imóveis, numa área total de 23.940m , 
tendo-se assumido um custo unitário médio de 250€/m².  

• Intervenção com reconstrução - refere-se a intervenções que impliquem uma reconstrução parcial 
e/ou total dos imóveis. Estimamos que estas intervenções incidam sobre mais de 106 imóveis, numa 
área total de 10.070m , tendo-se assumido um custo unitário médio de 750€/m². 

 
Tipo de 
objeto Tipo de investimento Nº de 

imóveis Área Tipo de 
objeto 

Tipo de 
investimento 

Urbanizações 

Construção Infraestruturas em urbanizações  52.966 78,50€/m² 4.157.862€ 
Reconversão de conjuntos habitacionais cujas 
infraestruturas se apresentam degradadas ou 
completamente desajustadas 

 130.000 71,50€/m² 9.295.000€ 

Imóveis 

Construção de imóveis 277 33.240 800,00€/m² 26.592.000€ 
Aquisição de imóveis para concluir  8.700 200,00€/m² 1.740.000€ 
Conclusão de empreendimentos adquiridos 77 8.700 475,00€/m² 4.132.500€ 

Reabilitação 

Intervenções de pequeno 
impacto 116 11.020 50,00€/m² 551.000€ 

Intervenção mais profunda 252 23.940 250,00€/m² 5.985.000€ 
Intervenção que implica 
reconstrução 106 10.070 750,00€/m² 7.552.500€ 

Totais  828   60.005.862€ 
 

De forma a interligar os valores acima expostos com as categorias estabelecidas pela CE, nomeadamente 
investimento em construção e em reabilitação, abaixo esquematizamos os valores previstos para cada 
categoria, sabendo que a construção incorpora a construção e conclusão de imóveis e ainda a construção de 
infraestruturas de urbanizações. 

Tipo de intervenção Valor estimado 

Construção 36 622 362 € 
Reabilitação 23 383 500 € 
Total Geral 60 005 862 € 

 

Neste plano o investimento afeto diretamente a intervenções em imóveis terá uma componente específica 
para a melhoria do comportamento energético dos mesmos. Esta componente está associada a vários 
aspetos, desde a dotação de equipamentos de consumo energético ativo mais eficiente (p. ex.: bombas de 
calor ou painéis solares) até à adoção de elementos construtivos com comportamento energético mais 
eficaz (p. ex.: paredes com isolamento térmico ou vãos exteriores com vidro duplo e corte térmico). 

Em função do tipo de intervenção prevista o peso percentual do investimento associado diretamente à 
eficiência energética pode variar consideravelmente. A título exemplificativo basta pensar no caso duma 
intervenção que preveja maioritariamente a substituição de equipamentos de AQS e dos vãos exteriores, 
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situação esta em que o peso percentual do investimento associado diretamente à eficiência energética é 
praticamente de 100%. 
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11. Justificação de pedido de empréstimo  

Descrição 

 

RE-C02-i05: Parque publico de habitação a custos acessíveis 

Desafios e Objetivos 

A relação direta entre custos com habitação suportados pelas famílias e a sua capacidade de fazer face a 
despesas de saúde e educação, bem como de residir em áreas bem servidas de transportes, equipamentos e 
outras amenidades, implica que as desigualdades no acesso à habitação tendem a traduzir-se em fenómenos 
mais amplos de exclusão socioeconómica e segregação espacial. E refletem-se, ainda, na capacidade de o 
país atrair e fixar recursos humanos qualificados, combater o envelhecimento demográfico e qualificar a 
sua população.  

Atualmente, em Portugal, as dificuldades de acesso a uma habitação no mercado não se fazem sentir apenas 
entre a população com rendimentos mais baixos: a mudança de paradigma no acesso ao mercado de 
habitação após a crise económica e financeira, com maiores restrições à concessão de crédito hipotecário, 
e o desfasamento entre o ritmo de recuperação dos rendimentos e dos preços num mercado com uma oferta 
pouco elástica, conduziu a que 26% das famílias portuguesas que arrendam a sua habitação tenham que 
canalizar mais de 40% do seu orçamento para suportar a renda. Segundo dados oficiais do INE, o preço 
médio das casas do mercado de arrendamento em Portugal aumentou 37% em 2018, face a 2017. Em 2020, 
e ainda em pré-pandemia, no primeiro trimestre de 2020, o valor mediano das rendas dos novos contratos 
subiu em Portugal 10% face ao período homólogo. 

A dificuldade de acesso ao alojamento tem também sido um obstáculo na entrada e frequência do ensino 
superior, bem como na qualificação e posterior fixação de jovens profissionais, reduzindo ainda a 
capacidade de atração de empresas que necessitam de recursos humanos qualificados e condições 
qualificadas de residência para os mesmos. 

Este desajustamento entre oferta e procura, em particular no mercado de arrendamento – já de si 
historicamente de pequena dimensão no país – suscita preocupações sociais e de eficiência na afetação de 
recursos na economia que importa acautelar.  

Para avaliar a existência, magnitude e expressão territorial deste desajustamento, calcularam-se as taxas de 
esforço médio (TEM) que as famílias portuguesas teriam de suportar se fossem hoje arrendar uma habitação 
nas várias regiões portuguesas, tendo-se concluído que na AML, Algarve e Região Autónomas da Madeira, 
e em vários concelhos da AMP, os respetivos valores se situam acima de 40%, atingindo um máximo de 
61% no concelho de Lisboa.  

A evolução mais recente dos preços de aquisição e das rendas, nomeadamente nas áreas metropolitanas, 
condiciona em particular o acesso à habitação para os agregados cujo rendimento está imediatamente acima 
daquele que permite o acesso a habitação social, com particular incidência em agregados monoparentais, 
trabalhadores com contratos precários e as camadas mais jovens, incluindo estudantes do ensino superior e 
jovens profissionais deslocados (professores, médicos, agentes de segurança, etc.).  

Neste quadro, a capacidade de resposta dos instrumentos de política de habitação é essencial, mas 
atualmente muito limitada, sobretudo pela diminuta dimensão e âmbito restrito do parque habitacional 
público (apenas 2% do parque habitacional total, num segmento exclusivamente orientado para os grupos 
com rendimentos muito baixos). Com efeito, os instrumentos de apoio assentes em subsídios ao 
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arrendamento atribuídos diretamente às famílias não respondem, de forma cabal, às reais necessidades da 
população, situação agravada com a liberalização do mercado de arrendamento efetuada em 2012.  

A constituição de um verdadeiro parque habitacional público, para arrendamento de longa duração e a 
custos acessíveis, nunca foi considerada enquanto instrumento de superação das falhas de mercado, não 
tendo por isso sido assumida, ao longo de décadas, como prioridade do Estado.  

No entanto, a atual dinâmica do mercado habitacional, com preços muito desajustados do nível de vida das 
famílias portuguesas, sobretudo nos grandes meios urbanos, torna incontornável uma postura mais ativa do 
Estado, essencial para a construção de uma resposta coerente e estruturada para as famílias da classe média, 
bem como enquanto contributo para uma maior igualdade entre cidadãos face às novas dinâmicas sociais. 

Neste sentido, a Resolução do Conselho de Ministros n.º 50-A/2018, de 2 de maio, aprovou a estratégia, 
objetivos e instrumentos de atuação da NGPH. Um documento que estabelece como meta, a médio prazo, 
a redução, de 35% para 27%, da percentagem de população que vive em agregados familiares com 
sobrecarga das despesas com habitação no regime de arrendamento. 

Para tal, o Decreto-lei 82/2020, de 2 de outubro, prevê a disponibilização do património público devoluto 
do Estado, com aptidão habitacional, para promoção de arrendamento a preços acessíveis, limitando a 
adesão do programa às famílias que efetivamente não encontram respostas no mercado por 
incompatibilidade entre os seus rendimentos e os valores de renda praticados, que, em muitos casos, 
implicam taxa de esforço acima dos 60%, 70% e até 80% (como se verifica nos pedidos de apoio, no âmbito 
da pandemia, para pagamento de rendas). Este património está espalhado pelo território nacional, pelo que 
a distribuição do financiamento resulta da localização dos imóveis já identificados no referido diploma, 
bem como dos imóveis que venham a ser integrados na Bolsa, nomeadamente através do inventário em 
curso, e que possam ser edificados ou reabilitados dentro dos prazos e nos limites do PRR. 

A par com este programa, estão em curso programas municipais, exclusivamente centrados nas suas 
necessidades e com especial enfoque nos centros urbanos (essencialmente áreas metropolitanas de Lisboa 
e Porto).   

Importa ainda considerar que, além do foco essencial da intervenção ser o de garantir a existência de uma 
parque de habitação pública que potencie o arrendamento acessível, este investimento incorpora ainda 
dimensões associadas à dimensão ambiental, nomeadamente através da promoção quer da construção nova 
com elevados padrões de eficiência energética, correspondendo quer a necessidades de energia das novas 
habitações que vão além dos requisitos NZEB impostos pela legislação nacional (no mínimo, para um 
patamar 20% mais exigente que o NZEB), quer da reabilitação de edifícios que garante a melhoria do seu 
desempenho energético. Nos casos em que estes investimentos envolvam a construção de novos edifícios, 
os requisitos relativos ao desempenho energético dos edifícios estarão plasmados nos processos de 
contratação pública associados à execução destes investimentos, sendo nomeadamente inscrito no caderno 
de encargos. 

A reabilitação e promoção dos imóveis, nos termos deste enquadramento legal, é realizada 
preferencialmente pelo IHRU, podendo ainda ser concretizada mediante cedência para promoção 
municipal, pelo Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado (FNRE) ou através da constituição de 
consórcios com entidades do terceiro setor. 

Complementarmente, estão em curso programas municipais de promoção de rendas acessíveis, os quais se 
pretende promover e financiar através desta Componente e sempre balizados nos mesmos fins, objetivos e 
públicos-alvo. 
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Estando em curso a inventariação do património do estado, é difícil à data de hoje, definir de forma 
fidedigna a totalidade do investimento necessário e capaz de ser executado até julho de 2026, pelo que seria 
fundamental garantir um mecanismo posterior de reavaliação dos atuais valores dos empréstimos via PRR 
que permitisse a inclusão de novos imóveis cuja construção ou reabilitação se concretize nos prazos 
indicados. Sem prejuízo desta reavaliação, e para além das fontes de financiamento já em execução no 
âmbito do BEI+CEB para 2021 na ordem dos 34M€, é  fundamental salientar que a concretização do 
programa não se pode limitar ao PRR, não estando a intervenção política limitada temporal ou 
financeiramente a julho de 2026, pelo que é expectável e até desejável a definição de instrumentos de 
financiamento complementares, ainda que posteriores, seja por via do Orçamento do Estado, seja por via 
de novos instrumentos de financiamento, nomeadamente da política de coesão da UE 2021-2027. 

O empréstimo visa a execução de programas nacionais e municipais de arrendamento acessível e será 
utilizado consoante a execução das respetivas obras, no quadro temporal do PRR. O reembolso do mesmo 
será garantido pelas rendas cobradas, nos limites estabelecidos nos programas, sendo o remanescente, a 
existir, coberta por outras receitas, nomeadamente provenientes do Orçamento do Estado. 

 

Natureza do investimento:  

Não se aplicam as disposições relativas a auxílios de Estado uma vez que os beneficiários finais das medidas 
em causa não são empresas, mas cidadãos desfavorecidos ou grupos socialmente menos favorecidos, 
definidos de acordo com regras objetivas, transparentes e não discriminatórias pelas autoridades 
portuguesas. Em nenhum caso serão beneficiárias da medida "empresas" na aceção do artigo 107.º do 
TFUE.  

O artigo 65.º da Constituição da República Portuguesa consagra o princípio fundamental de que todos os 
cidadãos têm direito para si e para a sua família a uma habitação de dimensão adequada em condições de 
higiene e conforto que preservem a intimidade pessoal e a privacidade familiar.  

O Estado Português atua neste investimento ao abrigo da missão de autoridade pública, de garantir acesso 
a habitação aos mais desfavorecidos, não tendo a atividade em causa por si diretamente desenvolvida ao 
nível nacional, regional ou local, qualquer índole de jaez económica (de "empresa" na aceção do artigo 
107.º do TFUE) mas, outrossim, de inclusão social dos cidadãos mais desfavorecidos. 

Estão em causa direitos e serviços essenciais prestados diretamente pelo Estado aos cidadãos no exercício 
de autoridade pública. Estes serviços desempenham um papel fundamental na prevenção e coesão social, 
assegurando assistência personalizada destinada a facilitar o acesso à habitação, no quadro dos direitos 
fundamentais, mediante oferta de alojamento a preços acessíveis a agregados com rendimentos intermédios.  

Sempre que aplicável, as regras de contratação pública serão integralmente cumpridas na contratação de 
fornecimento de bens e prestação de serviços junto de entidades terceiras, impedindo qualquer auxílio de 
Estado a jusante. 

Implementação 

O investimento previsto permite prever a reabilitação de 75 % do património inscrito no Decreto-Lei n.º 
82/2020, de 2 de outubro, orientado para a criação de um parque habitacional público a preços acessíveis, 
e salvaguardar o investimento na promoção de rendas acessíveis através de programas municipais. 

A operacionalização destes investimentos será coordenada pelo IHRU, em estreita colaboração com os 
municípios no que respeita aos programas municipais de promoção de rendas acessíveis. 
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Com este investimento pretende-se garantir o arrendamento de 6 800 fogos a custos acessíveis até 2026. 
Parte dos imóveis inscritos no Decreto-Lei n.º 82/2020, de 2 de outubro, estão ainda em processo de 
avaliação final, pelo que não foram considerados para efeitos iniciais de empréstimo, sendo certo que seria 
importante a sua inclusão, numa fase posterior do processo, tendo em conta os necessários processos de 
construção e reabilitação de que vão ser alvo. 

A identificação dos imóveis para a bolsa abrange todo o território nacional, mas a avaliação dos 
investimentos assenta em determinados princípios, nomeadamente o da existência de património público 
devoluto e o da identificação dos municípios com maior pressão urbanística e que, por isso, não garantem 
respostas no mercada tradicional, carecendo de respostas públicas mais urgentes de arrendamento acessível. 
No que respeita ao património avaliado para estimar o investimento no PRR, nomeadamente o que consta 
dos anexos ao DL 82/2020, de 2 de outubro e ao DL 94/2019 e ainda dos investimentos adicionais para os 
quais estamos a trabalhar, nomeadamente no âmbito da Lei das Infraestruturas Militares, os mesmos 
assentam precisamente nestes princípios. 

 

Público-alvo: 

Não está assim em causa a criação de um parque público habitacional não balizado, mas antes a criação de 
uma resposta concreta, com valores concretos, para segmentos populacionais concretos, que não encontram 
resposta no mercado.  

É o próprio Decreto-Lei n.º 82/2020, de 2 de outubro, que remete para os instrumentos de renda acessível 
existentes, nomeadamente o Programa de Arrendamento Acessível e que, com essa remissão, determina 
que apenas os agregados com um rendimento anual de até 35 000€ (se for 1 pessoa), e até 45 000€ (se forem 
2 pessoas), valores que podem ser acrescidos em 5 000€ por cada elemento adicional do agregado familiar, 
e que podem aceder a este regime, devendo o valor de renda mensal corresponder a uma taxa de esforço 
que se situe no intervalo entre 15 % e 35 % desse rendimento. 

 

Calendário e riscos associados 

A calendarização do investimento tem em conta os passos prévios necessários, nomeadamente a 
estabilização dos imóveis a incluir na bolsa prevista no Decreto-Lei n.º 82/2020, de 2 de outubro, a definição 
das formas de promoção e a abertura dos respetivos procedimentos concursais para os processos de 
reabilitação ou construção e ainda, no caso dos programas municipais, a aprovação dos regulamentos de 
acesso ao financiamento (após conhecimento das regras de acesso a fundos comunitários) e a abertura do 
aviso de concurso para acesso ao financiamento até esgotar a verba inscrita para este fim. 

A implementação do investimento decorrerá entre 2021 e 2026, com milestones de progresso definidos de 
acordo com as diversas ações a implementar, e com a seguinte calendarização: 
 
 

Milestones 2021 2022 2023 2024 2025 
Aprovar os regulamentos de acesso ao financiamento 2T     
520 habitações com obra iniciada  3T    
1 400 habitações com obra iniciada   3T   
4 100 habitações com obra iniciada    3T  
1 700 habitações atribuídas    3T  
3 970 habitações atribuídas     3T 
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6 800 habitações atribuídas     2T 
2026 

As respostas a que pretendemos chegar até 2026 são ambiciosas e comportam alguns riscos de execução, 
tendo em consideração os necessários procedimentos administrativos e concursais, morosos e complexos, 
aos quais acrescem eventuais litígios nesse âmbito. Com efeito, os procedimentos dependem em grande 
medida da natureza e da dimensão de cada uma das operações em causa. A título de exemplo, no caso de 
terrenos com aptidão para a promoção de habitação acessível, os processos a desenvolver serão, tipicamente 
os seguintes: Elaboração de Estudo Urbanístico ou Pedido de Informação Prévia; Levantamentos 
topográficos e geotécnicos; Elaboração dos projetos de Loteamento e infraestruturas; Elaboração dos 
projetos de Arquitetura e especialidades; Serviços de Revisão dos projetos; Serviços de Gestão, 
Fiscalização e Coordenação de Segurança e Saúde em Obra; Empreitada de infraestruturas e urbanização; 
Empreitada de construção dos edifícios. No caso de edifícios ou frações devolutas, os processos a 
desenvolver serão, tipicamente os seguintes: Levantamento arquitectónico; Elaboração dos projetos de 
Arquitetura e especialidades; Serviços de Revisão dos projetos; Serviços de Fiscalização e Coordenação de 
Segurança e Saúde em Obra; Empreitada de construção dos edifícios. 

Tal como referido a propósito do Programa de apoio ao acesso à habitação e da Bolsa nacional de 
alojamento urgente e temporário, tratando-se do mesmo instituto, as medidas em curso para prevenir estes 
problemas são aplicáveis também a este investimento: 

- Há uma componente imprevisível associada aos procedimentos administrativos e concursais, 
nomeadamente no que respeita aos direitos associados às empresas que concorrem e aqui as alterações 
possíveis já foram salvaguardadas na recente alteração ao Código dos Contratos Públicos, sem prejuízo da 
necessária transparência procedimental.  

- Há depois uma componente de intervenção direta das entidades públicas, mormente o IHRU, que serão 
salvaguardadas com o reforço de recursos humanos (À data, já está em curso um processo de recrutamento 
de 45 trabalhadores), seja com o complemento do processo de recrutamento já em curso, seja com a 
contratação de prestações de serviço exclusivamente para o período do PRR 

 

RE-C02-i06: Alojamento Estudantil a custos acessíveis 

Desafios e Objetivos 

A convergência efetiva de Portugal com o padrão médio europeu exige garantir que 50% da população com 
30-34 anos tenha obtido um grau de ensino superior até 2030 (atualmente apenas 36%), exigindo ainda que 
cerca de 60% dos jovens com 20 anos estejam a estudar no ensino superior (atualmente cerca de 50%). 

Apesar dos dados estatísticos recentes demonstrarem uma evolução clara em todo o sistema, nomeadamente 
em virtude do aumento do número de estudantes inscritos no ensino superior, de 358 mil em 2015 para 385 
mil em 2019, juntamente com o número de bolsas de ação social escolar, que cresceu de cerca de 64 mil 
em 2014/15 para mais de 80 mil em 2019/20, ainda só conseguimos garantir que cerca de 36% da população 
adulta entre 30 e 34 anos tem formação superior. 

Assim, um dos desígnios críticos da estratégia de convergência com a Europa até 2030 passa por remover 
os obstáculos existentes no acesso ao Ensino Superior, através redução dos custos diretos dos estudantes e 
suas famílias, com especial ênfase para os estudantes social e economicamente mais vulneráveis, sendo 
fundamental e estratégico promover igualmente o aumento da oferta de alojamento a estudantes do ensino 
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superior deslocados, cujo custo é, neste momento, um dos maiores obstáculos à frequência do ensino 
superior. 

De facto, a oferta existente, de cerca de 15 mil camas nas instituições de ensino superior, é insuficiente para 
as necessidades existentes, traduzindo uma cobertura de apenas 13% face aos mais de 113 mil alunos 
deslocados no ensino superior (segundo o diagnóstico realizado em 2018), num cenário de aumento 
acentuado dos custos com habitação, sobretudo nos maiores centros urbanos, onde as instituições de ensino 
superior estão mais concentradas. 

Para responder a este desafio, foi lançado em 2019 o Plano Nacional para o Alojamento no Ensino Superior 
(PNAES), estratégia nacional que visa duplicar na próxima década a atual oferta de alojamentos para 
estudantes do ensino superior a preços regulados. Este plano traduz-se num processo dinâmico e evolutivo, 
envolvendo i) a integração de imóveis degradados e sem utilização, da propriedade das instituições de 
ensino superior e de outras entidades, no Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado (FNRE), ii) o 
estabelecimento de um regime legal especial e simplificado para execução de obras de requalificação e 
expansão de alojamentos e iii) a instituição de um mecanismo de monitorização do alojamento disponível.A 
presente intervenção configura uma reforma profunda do sistema de alojamento estudantil, com impacto 
significativo e efeitos duradouros na melhoria das condições de frequência dos estudantes do ensino 
superior. Em concreto, o objetivo passa por acelerar a implementação do Plano Nacional para o Alojamento 
no Ensino Superior no que concerne à disponibilização de camas a preço regulado até 2026, e que, até ao 
momento, dependia do financiamento dos promotores, o que justifica em larga medida as baixas taxas de 
concretização, com o número de camas intervencionadas até ao momento a ser abaixo das estimativas 
iniciais, nomeadamente através da construção, adaptação e recuperação de residências para estudantes, 
dando prioridade a projetos de reabilitação de edifícios do Estado, de instituições de ensino superior e de 
municípios, ou outros imóveis disponíveis, garantindo uma boa qualidade do ar e um elevado padrão de 
eficiência energética, que contribuem para a redução do consumo de combustíveis fósseis. 

Este investimento em estruturas residenciais para estudantes do ensino superior, tem como meta duplicar o 
número de camas disponíveis para ocupação por estudantes deslocados, antecipando temporalmente a 
concretização da meta inicialmente traçada para 2030 e contribuindo para a progressiva eliminação de um 
dos maiores obstáculos ao acesso do ensino superior, sobretudo dos jovens oriundos de agregados familiares 
economicamente mais vulneráveis, melhorando as condições de frequência dos seus ciclos de estudo e 
promovendo o seu sucesso académico. Como parte da política de incentivo ao prosseguimento de estudos 
superiores dos estudantes com necessidades especiais, será dado especial enfoque à supressão de barreiras 
funcionais nas estruturas a reabilitar ou construir, não apenas nos espaços privados adaptados à sua 
condição física ou sensorial, mas no desenho de soluções inovadoras que originem edifícios inclusivos em 
todas as suas valências comuns. 

A implementação do programa envolveu, num primeiro momento, o levantamento do estado e das 
necessidades de requalificação das residências de estudantes nas instituições do ensino superior, cujo 
diagnóstico foi concluído em 2019. 

A partir desta sinalização realizada pelas instituições de ensino superior, autarquias e entidades de 
solidariedade social, no que constituiu a fase inicial de diagnóstico, complementada pela identificação de 
imóveis devolutos propriedade do Estado e passíveis de reconversão em residências de estudantes, é 
possível prever a distribuição regional das camas a intervir. 

Tendo como objetivo beneficiar a totalidade do território nacional e incidindo, sobretudo mas não 
exclusivamente, nas regiões onde a pressão imobiliária mais se faz sentir, a distribuição do alojamento 
estudantil a preços acessíveis responde às necessidades identificadas pelas comunidades académicas que 
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integram um maior número de estudantes e, de entre estes, deslocados, sobretudo na região de Lisboa, do 
Norte (Porto, Minho, Trás-os-Montes) e do Centro (Coimbra, Aveiro, Beira Interior).  

Adicionalmente, este investimento incorpora ainda dimensões associadas à dimensão ambiental, 
nomeadamente através da promoção quer da construção nova com elevados padrões de eficiência 
energética, correspondendo quer a necessidades de energia das novas habitações que vão além dos 
requisitos NZEB impostos pela legislação nacional (no mínimo, para um patamar 20% mais exigente que 
o NZEB), quer da reabilitação de edifícios que garante a melhoria do seu desempenho energético. Nos casos 
em que estes investimentos envolvam a construção de novos edifícios, os requisitos relativos ao 
desempenho energético dos edifícios estarão plasmados nos processos de contratação pública associados à 
execução destes investimentos, sendo nomeadamente inscrito no caderno de encargos. 

A ações de intervenção para a requalificação e construção de residências de estudantes, promovida e 
apoiada por esta medida, será concretizada pelas Instituições de Ensino Superior, municípios e outras 
entidades autárquicas, entidades sem fins lucrativos e operadores privados, podendo ainda ser promovida 
através de consórcios constituídos para o efeito. 

 

Natureza do investimento:  

Não se aplicam, em regra, as disposições relativas a auxílios de Estado uma vez que os beneficiários finais 
das medidas em causa não são empresas, mas cidadãos desfavorecidos ou grupos socialmente menos 
favorecidos, definidos de acordo com regras objetivas, transparentes e não discriminatórias pelas 
autoridades portuguesas – estando cumulativamente em causa a prestação de um serviço público aos 
estudantes pelo Estado-membro.  

O artigo 65.º da Constituição da República Portuguesa consagra o princípio fundamental de que todos os 
cidadãos têm direito para si e para a sua família a uma habitação de dimensão adequada em condições de 
higiene e conforto que preservem a intimidade pessoal e a privacidade familiar.  

O Estado Português atua neste investimento ao abrigo da missão de autoridade pública, de garantir acesso 
a habitação aos mais desfavorecidos, não tendo a atividade em causa por si diretamente desenvolvida ao 
nível nacional, regional ou local, qualquer índole de jaez económica (de "empresa" na aceção do artigo 
107.º do TFUE) mas, outrossim, de inclusão social dos cidadãos mais desfavorecidos. 

Estão em causa serviços essenciais prestados diretamente pelo Estado aos cidadãos no exercício de 
autoridade pública e do interesse de toda a sociedade. Estes serviços desempenham um papel de prevenção 
e coesão social que consiste em assistência personalizada destinada a facilitar a inclusão social e a garantir 
os direitos fundamentais, na qual se inclui a habitação social, que oferece alojamento a cidadãos 
desfavorecidos ou a grupos menos favorecidos.  

No caso de projetos de alojamento estudantil a custos acessíveis, em que haja necessidade de recorrer a 
entidades privadas (“empresas”) para a prestação do serviço serão acauteladas cumulativamente as 
seguintes regras, em estrita sintonia com o acórdão do Tribunal de Justiça Altmark Trans (processo C-
280/00), por forma a que estas empresas não beneficiam, na realidade, de uma vantagem financeira e que, 
portanto, a referida intervenção não tenha por efeito colocar essas empresas numa posição concorrencial 
mais favorável em relação às empresas que lhes fazem concorrência, caso em que essa intervenção não cai 
sob a alçada do artigo 107.º, n.º 1, do TFUE: 
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• implementação de procedimentos de contratação pública, transparentes, abertos e não-
discriminatórios, para selecionar as empresas capazes de prestar os referidos serviços ao menor custo 
para a comunidade; 

• o financiamento público não pode ultrapassar o que é necessário para cobrir total ou parcialmente os 
custos ocasionados pelo cumprimento das obrigações de serviço público; 

• os parâmetros com base nos quais é calculado o financiamento público são previamente estabelecidos 
de forma objetiva e transparente;   

• celebração de contratos com as entidades adjudicatárias, cujo conteúdo identifica e define de forma 
precisa, rigorosa e exaustiva as respetivas obrigações de serviço público, incluindo a) a natureza e a 
duração das obrigações de serviço público; b) a empresa e, se for caso disso, o território em causa; c) 
os parâmetros para o cálculo da compensação e respetivos mecanismos de controlo e revisão; e d) as 
medidas destinadas a evitar eventuais compensações excessivas e respetivas modalidades de 
reembolso; 

• a contabilidade interna das empresas incumbidas do serviço público deve apresentar sempre, 
separadamente, os custos e as receitas relativos ao serviço público prestado e os relativos a quaisquer 
outras atividades por si desenvolvidas, sendo que as contas internas das empresas devem permitir 
verificar a ausência de uma compensação em excesso no que se refere ao serviço público de alojamento 
estudantil a custos acessíveis; e 

• sujeição contratual das empresas em causa a auditorias periódicas por parte das autoridades públicas 
competentes – com o desiderato de aferir que as empresas em causa não recebem uma compensação 
superior ao necessário para a prestação do serviço público – nomeadamente no final do período de 
atribuição da missão de serviço público e, em qualquer caso, a intervalos máximos de três anos. 
 

De igual modo, e sempre que aplicável, as regras de contratação pública serão integralmente cumpridas na 
contratação de fornecimento de bens e prestação de serviços junto de entidades terceiras, impedindo 
qualquer auxílio de Estado a jusante. 

 

Implementação: 

Tendo em consideração a necessidade de atualizar o plano de intervenções às condicionantes atuais, tanto 
em termos de necessidades e oportunidades de intervenção como no que concerne ao modelo de 
financiamento, será necessário, como primeiro passo, desenvolver uma revisão do plano de intervenção 
para a requalificação e construção de residências de estudantes. 

A revisão do plano, coordenado pela DGES, consiste no principal mecanismo de monitorização do 
programa, envolvendo a identificação de imóveis viáveis para alojamento estudantil a preços controlados 
(por parte de instituições de ensino superior, municípios e outras entidades autárquicas e entidades sem fins 
lucrativos), a correspondente validação por parte da DGES e o acompanhamento da evolução das obras em 
curso e do incremento efetivo da oferta. 

Em paralelo, com o objetivo de garantir a otimização deste investimento, nomeadamente no que concerne 
a eficácia, eficiência e adicionalidade do investimento, foi estabelecido um grupo de trabalho, liderado pelo 
IGEFE em articulação com outros organismos, designadamente a DGES, para coordenar a preparação e a 
implementação do sistema de apoio para financiamento das intervenções elegíveis. Em particular, este 
grupo de trabalho deverá acompanhar os desenvolvimentos ao nível da regulamentação do PRR, 
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nomeadamente no que respeita às especificidades em matéria de subsídios reembolsáveis, na definição final 
do modelo de financiamento, governação e de execução. 

Importa frisar que, tanto no diagnóstico inicial, como na revisão do plano ou ainda na realização das 
intervenções de reabilitação e nova construção, os intervenientes fundamentais serão as instituições de 
ensino superior e seus parceiros regionais (com particular destaque para os municípios), pelo que o seu 
envolvimento é, desde 2018, fundamental e efetivo para o desenvolvimento das iniciativas de beneficiação 
do parque residencial para estudantes a preços controlados. 

O investimento do programa será feito através de empréstimos, não estando prevista a complementaridade 
de fontes de financiamento adicionais para além das que já estão em execução ou orçamentadas para 2021. 

 

Público-alvo: 

A medida tem como destinatários finais os estudantes de ensino superior, nomeadamente deslocados, sendo 
a eventual condição de bolseiro alvo de discriminação positiva em matéria de atribuição de cama, em 
moldes a definir. 

 

Calendário e riscos associados 

O sistema de apoio deverá estar disponível continuamente, considerando o caráter incremental do plano. A 
implementação das intervenções selecionadas deverá ocorrer até ao 1.º trimestre de 2026, com milestones 
de progresso definidos de acordo com as diversas ações a implementar, e com a seguinte calendarização: 

Milestones 2021 2022 2023 2024 2025 
Revisão do plano de intervenção para a requalificação e construção de 
residências de estudantes 

3T     

Abertura do sistema de apoio 4T     
Peças ou elementos prévios à abertura dos procedimentos pré-
contratuais para adjudicação da empreitada de obras públicas relativas 
a 700 camas 

 3T    

Peças ou elementos prévios à abertura dos procedimentos pré-
contratuais para adjudicação da empreitada de obras públicas relativas 
a 12 500 camas 

  3T   

Peças ou elementos prévios à abertura dos procedimentos pré-
contratuais para adjudicação da empreitada de obras públicas relativas 
a 15 500 camas 

   1T  

7 000 camas a disponibilizar em alojamento estudantil / unidade 
residencial 

  3T   

12 500 camas a disponibilizar em alojamento estudantil / unidade 
residencial (valores acumulados) 

   3T  

15 000 camas a disponibilizar em alojamento estudantil / unidade 
residencial (valores acumulados) 

    1T 
de 

2026 
Identifica-se, como principal risco à execução do investimento, a morosidade processual inerente aos 
procedimentos de contratação pública, quer na fase pré-contratual, quer na fase anterior à consignação das 
empreitadas. Como medida de mitigação para colmatar o eventual desfasamento temporal entre a intenção 
de contratar e o lançamento da obra, perspetiva-se o recurso a medidas de simplificação administrativa, sem 
prejuízo do cumprimento dos princípios de transparência e livre concorrência, e abertura ao investimento 
do setor privado. 
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O programa em preparação não prevê outras fontes de financiamento adicionais. 

Com este investimento pretende-se garantir 15.000 camas para estudantes até 1º T de 2026. 

 

Dimensões ecológica e digital da componente 

O investimento em habitação não comporta alterações substanciais em matéria digital, mas pode contribuir 
significativamente para a dimensão verde.  

Com efeito, a trajetória rumo à transição energética e à neutralidade carbónica passa indiscutivelmente 
também pelo setor da habitação.  

O potencial de economias de energia nos edifícios é muito significativo, sendo que mais de 50% do 
consumo pode ser reduzido através de medidas de eficiência energética, traduzindo-se numa redução muito 
significativa das emissões de CO2 no setor dos edifícios.  

Dessa forma, a concretização dos objetivos nacionais e europeus em matéria de clima e energia é 
indissociável dos esforços para a renovação do parque imobiliário.  

Um programa de investimento público de grande alcance em habitação, com foco na reabilitação do 
edificado, e nomeadamente do património público devoluto e disponível, e nas melhores práticas ambientais 
e energéticas, pode dar um contributo decisivo para constituir um parque imobiliário descarbonizado e de 
elevada eficiência energética, dada a dimensão do parque intervencionado e o efeito de exemplo que 
estabelece no mercado. 

Reabilitar e construir edifícios mais eficientes do ponto de vista energético potencia ainda o alcance de 
múltiplos objetivos, tais como a redução da fatura e dependência energética, melhoria ao nível do conforto 
e qualidade do ar interior, benefícios para a saúde e produtividade laboral e redução da pobreza energética. 

Os projetos a desenvolver não prejudicam significativamente nenhum dos objetivos ambientais. 

De facto, no âmbito dos objetivos verdes, é respeitado o Princípio de “não prejudicar significativamente” 
(DNSH), definido no Regulamento 2020/852 (Regulamento de Taxonomia). No que respeita ao objetivo 
climático, esta componente contribuirá em todas as suas vertentes, através da reabilitação do edificado  que 
cumpre os critérios de eficiência energética, associada à categoria de intervenção “025 - Renovação do 
parque habitacional existente visando a eficiência energética, projetos de demonstração e medidas de 
apoio”, que contribui a 40% para a meta climática.  

Já no que respeita à construção, esta componente contribuirá em todas as suas vertentes, através da 
construção nova, associada à categoria de intervenção “025ter – Construção de novos edifícios 
energeticamente eficiente”, que contribui a 40% para a meta climática.  

Nos casos dos investimentos associados à categoria de intervenção “025ter – Construção de novos edifícios 
energeticamente eficientes” serão assegurados elevados padrões de eficiência energética, que resultarão em 
necessidades de energia primária pelo menos inferiores em 20% ao padrão definido no Decreto-Lei n.º 101-
D/2020, de 7 de dezembro, que estabelece os requisitos aplicáveis à conceção e renovação de edifícios, 
com o objetivo de assegurar e promover a melhoria do respetivo desempenho energético através do 
estabelecimento de requisitos aplicáveis à sua modernização e renovação, mediante a transposição da 
Diretiva (UE) 2018/844 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de maio de 2018, (Diretiva EPBD) 
relativa ao desempenho energético dos edifícios. Este requisito relativo ao desempenho energético dos 
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edifícios estará plasmado nos processos de contratação pública associados à execução destes investimentos, 
sendo nomeadamente inscrito no caderno de encargos. 

A reforma e os investimentos incluídos nesta componente estão em linha com os investimentos sustentáveis 
previstos no Regulamento (EU) 2020/852 (Taxonomia). Salienta-se que as medidas previstas não 
prejudicam significativamente nenhum dos objetivos ambientais estabelecidos no artigo 9.º nos termos do 
artigo 17.º do Regulamento (EU) 2020/852 uma vez que o objetivo é promover a habitação e o alojamento 
de emergência, aumentando o parque habitacional público e a proteção de pessoas com necessidades 
habitacionais graves e/ou urgentes, assegurando elevados padrões de eficiência energética nas soluções 
construtivas ou a melhoria do desempenho energético do edificado a reabilitar. 

RE-C02-i05: Parque publico de habitação a custos acessíveis 

Parte 1 da lista de controlo do princípio de «não prejudicar significativamente» 

Indicar os objetivos ambientais que 
exigem uma avaliação substantiva 

da medida com base no princípio de 
«não prejudicar significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

Mitigação das alterações climáticas 
 X   

Adaptação às alterações climáticas X   

Utilização sustentável e proteção dos 
recursos hídricos e marinhos 

 X 

Considera-se não existirem impactes negativos, diretos ou indiretos, 
significativos ao longo do ciclo de vida da medida neste objetivo 
ambiental. 

As operações de construção e reabilitação enquadram-se nas políticas de 
ordenamento do território em vigor, através dos Planos Diretores 
Municipais (PDM) que, por sua vez, assentam na Lei de bases gerais da 
política pública de solos, de ordenamento do território e de urbanismo, 
aprovada pela Lei n.º 31/2014 de 30 de maio, que, por sua vez concretiza 
as opções europeias de desenvolvimento territorial e do quadro de 
referência europeu. Estas têm ainda em consideração as medidas 
decorrentes da Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro (Lei da Água), que 
transpôs para o ordenamento jurídico nacional a Diretiva n.º 2000/60/CE, 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Outubro (Diretiva 
Quadro da Água), e que estabeleceu as bases para a gestão sustentável 
das águas e o quadro institucional para o respetivo sector, assente no 
princípio da região hidrográfica como unidade principal de planeamento e 
gestão, tal como imposto pela mencionada diretiva. 

Refere-se ainda que a medida inclui o apoio a reconversão e 
regularização de situações em que o abastecimento de água e saneamento 
não cumpram a legislação em vigor e valoriza, ao nível do projeto e das 
obras, a construção sustentável certificada, pelo que tem potencial para a 
promoção da utilização sustentável e a proteção dos recursos hídricos e 
marinhos. 

Por sua vez, investir em edifícios de elevado desempenho energético e de 
necessidades quase nulas de energia, contribui para promover melhorias 
noutras dimensões do desempenho dos edifícios como a eficiência de 
recursos, em particular os recursos hídricos, dado que também incide 
sobre a componente de melhoria de eficiência hídrica a que acresce o 
forte nexus com o respetivo consumo energético. A redução do consumo 
de água nos edifícios, contribui significativamente para a conservação dos 
recursos hídricos e para a redução de consumos energéticos associados ao 
ciclo urbano da água. 

Economia circular, incluindo a 
prevenção e a reciclagem de 
resíduos 

X   
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Indicar os objetivos ambientais que 
exigem uma avaliação substantiva 

da medida com base no princípio de 
«não prejudicar significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

Prevenção e controlo da poluição do 
ar, da água ou do solo X   

Proteção e restauro da 
biodiversidade e dos ecossistemas 

 X 

Atendendo tanto aos efeitos diretos como aos efeitos indiretos primários 
ao longo do ciclo de vida, o impacto previsível da atividade apoiada pela 
medida sobre este objetivo ambiental é insignificante.  

O programa de renovação de edifícios não diz respeito a edifícios 
situados em zonas sensíveis em termos de biodiversidade ou nas suas 
proximidades (incluindo a rede Natura 2000 de áreas protegidas, os sítios 
classificados como património mundial da UNESCO e as áreas-chave de 
biodiversidade, bem como outras áreas protegidas). 

As intervenções previstas serão desenvolvidas em contexto urbano, e 
estão alinhadas com os princípios de ordenamento do território dos 
municípios, nomeadamente através dos Planos Diretores Municipais. A 
políticas de ordenamento do território vigentes englobam a Estratégia 
Nacional de Conservação da Natureza e Biodiversidade 2030, aprovada 
pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 55/2018, que tem em 
consideração os compromissos assumidos no âmbito da Agenda 2030 
para o Desenvolvimento Sustentável, nomeadamente no que respeita aos 
objetivos e metas de implementação, o Plano Estratégico da Convenção 
sobre a Diversidade Biológica e a Estratégia da União Europeia para a 
Biodiversidade. 

 

Parte 2 da lista de controlo do princípio de «não prejudicar significativamente» 
Perguntas 
 

Não Justificação substantiva  

Mitigação das alterações climáticas. 
Prevê-se que a medida dê origem a 
emissões significativas de gases com 
efeito de estufa? 

X 

O investimento é elegível para os seguintes domínios de intervenção do anexo do 
Regulamento MRR:  

• 025ter - Construção de novos edifícios energeticamente eficientes - com 
um coeficiente para o cálculo do apoio aos objetivos ligados às 
alterações climáticas de 40%, dado que visa a construção de novos 
edifícios destinados ao arrendamento acessível, com uma procura de 
energia primária inferior em, pelo menos, 20% ao requisito NZEB 
(edifícios com necessidades quase nulas de energia). Este domínio 
corresponde a 67% do valor global do investimento nesta medida 

• 025 - Renovação do parque habitacional existente visando a eficiência  
energética, projetos de demonstração e medidas de apoio – com um 
coeficiente para o cálculo do apoio aos objetivos ligados às alterações 
climáticas de 40%, dado que visa a reabilitação do edificado devoluto 
com aptidão habitacional, garantindo a melhoria do seu desempenho 
energético. Este domínio corresponde a 33% do valor global do 
investimento nesta medida 

A construção e reabilitação de habitações cumprirá os requisitos aplicáveis a 
edifícios para a melhoria do seu desempenho energético estabelecidos no Decreto-
Lei n.º 101-D/2020, de 7 de dezembro, transpõe para a legislação nacional a 
Diretiva (UE) 2018/844 (relativa a desempenho energético dos edifícios). Este 
quadro legal implica que a partir de 1 de julho, os edifícios novos sejam “edifícios 
com necessidades quase nulas de energia” e que os edifícios intervencionados 
melhorem o seu comportamento térmico e a eficiência energética. 

Adicionalmente, as intervenções elegíveis para o domínio 025ter vão para além 
deste requisito legal, no mínimo para um patamar 20% mais exigente que o 
NZEB. Este limite encontra-se atualmente definido para Portugal na Portaria n.º 
98/2019 de 2 de abril, estabelecendo que o valor das necessidades energéticas 
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Perguntas 
 

Não Justificação substantiva  

nominais de energia primária para edifícios de necessidades quase nulas de 
energia deve ser inferior ou igual a 50 % do seu valor máximo. O Decreto-Lei n.º 
101-D/2020, de 7 de dezembro estabelece que até 1 de julho de 2021 será 
publicado a metodologia de cálculo da avaliação de desempenho energético dos 
edifícios, ao abrigo da qual será realizada a emissão de certificados energéticos, e 
a qual será utilizada para garantir o cumprimento deste requisito.  

A construção de novas habitações com esta garantia encontra-se enquadrada 
como uma intervenção que contribui substancialmente para o objetivo 
“mitigação das alterações climáticas” previsto no artigo 9.º do Regulamento 
“Taxonomia”, enquadrando-se na alínea b) do n.º1, do artigo 10.º, estando 
também alinhada com os critérios técnicos de avaliação do Ato Delegado relativo 
à mitigação das alterações climáticas, - atividade 7.1 Construction of new 
buildings 

Prevê-se assim que a medida não dê origem a emissões significativas de gases com 
efeito de estufa, pelas seguintes razões: 

• A renovação e construção de edifícios de acordo com os requisitos 
NZEB, implica que o edifício tenha um desempenho energético elevado 
e que as necessidades de energia sejam cobertas, em grande medida, por 
energia proveniente de fontes renováveis;  

• A adoção de ações de renovação energética no parque habitacional 
existente e a construir configura-se como um contributo significativo 
para o cumprimento dos objetivos nacionais constantes no Plano 
Nacional de Energia e Clima 2030 (PNEC 2030) e consequente redução 
das emissões de gases com efeito de estufa, em linha com o previsto 
neste plano; 

• Globalmente, a medida não contempla apoio a sistemas que recorram a 
energias de fonte fóssil. 

 

Adaptação às alterações climáticas. 
Prevê-se que a medida dê origem a um 
aumento dos efeitos negativos do clima 
atual e do clima futuro previsto, sobre 
a própria medida, as pessoas, a 
natureza ou os ativos? 

 

Considerando que Portugal é um dos países europeus mais afetados pelas 
alterações climáticas, destacando-se entre os principais impactes e 
vulnerabilidades o aumento da temperatura máxima e o aumento da frequência e 
da intensidade de ondas de calor, bem como de eventos meteorológicos extremos, 
investir na construção e reabilitação de edifícios com elevado desempenho 
energético e de necessidades quase nulas de energia, contribui para a melhoria do 
conforto térmico, tornando os edifícios mais preparados e adaptados para fazer 
face aos referidos impactes, reduzindo a vulnerabilidade da população. Acresce 
que a medida contribui para dar resposta a situações de pobreza energética que 
afetam sobretudo a população mais vulnerável e desfavorecida. 

O Programa de Ação para a Adaptação às Alterações Climáticas (RCM n.º n.º 
130/2019, de 2 de agosto) identifica os principais impactes e vulnerabilidades do 
território nacional em resultado dos efeitos das alterações climáticas, bem como 
as principais linhas de ação para a adaptação no território nacional. Neste quadro 
identifica como linha de ação “Redução da vulnerabilidade das áreas urbanas às 
ondas de calor e ao aumento da temperatura máxima”. O investimento na 
eficiência energética dos edifícios residenciais enquadra-se assim neste contexto 
uma vez que permite tornar mais resilientes os edifícios residencias já existentes, 
reduzindo a vulnerabilidade da população, em particular às ondas de calor. 

Os riscos físicos associados ao clima que poderiam ser significativos para o 
investimento em apreço serão avaliados no âmbito de uma análise de exposição, 
que abrangerá o clima atual e futuro, conforme a localização dos edificios a 
construir ou a reabilitar e respetivas zonas climáticas. Os sistemas técnicos nos 
edificios construídos ou reabilitados serão otimizados conforme eventos 
extremos previstos para as respetivas zonas climáticas, de modo a salvaguardar o 
conforto térmico para os ocupantes.  
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Perguntas 
 

Não Justificação substantiva  

Transição para uma economia 
circular, incluindo a prevenção e a 
reciclagem de resíduos. Prevê-se que a 
medida: 

ix) conduza a um aumento 
significativo da produção, da 
incineração ou da eliminação de 
resíduos, com exceção da 
incineração de resíduos perigosos 
não recicláveis, ou 

x) dê origem a ineficiências 
significativas na utilização direta 
ou indireta de qualquer recurso 
natural em qualquer fase do seu 
ciclo de vida que não são 
minimizadas por medidas 
adequadas, ou 

venha a causar danos significativos e 
de longo prazo no ambiente, no 
contexto da economia circular?  

X 

As obras serão promovidas ao abrigo do novo regime geral da gestão de resíduos 
e do novo regime jurídico da deposição de resíduos em aterro, aprovados pelo 
Decreto-Lei n.º 102-D/2020, de 10 de dezembro, que transpôs para a legislação 
nacional as Diretivas (UE) 2018/849, 2018/850, 2018/851 e 2018/852. 

Nestes termos, a medida contempla a elaboração de um plano de prevenção e 
gestão de resíduos de construção e demolição (RCD), cujo cumprimento, é 
demonstrado através da vistoria, dado ser condição da receção da obra, apliquem 
uma metodologia de triagem dos RCD prévia ao encaminhamento para aterro, 
cumprem as normas com vista à aplicação da hierarquia de gestão de resíduos bem 
como de favorecer os métodos construtivos que facilitem a demolição seletiva 
orientada para a aplicação dos princípios da prevenção e redução e da hierarquia 
dos resíduos, e a conceção para a desconstrução, nomeadamente que permita 
desmontar o edifício em elementos, não só os mais facilmente removíveis, 
designadamente caixilharias, loiças sanitárias, canalizações, entre outros, mas 
também os componentes e/ou materiais, de forma a recuperar e permitir a 
reutilização e reciclagem da máxima quantidade de elementos e/ou materiais 
construtivos, entre outras obrigações cujo objetivo é garantir a valorização de 
todos os RCD que tenham potencial de valorização  de acordo com o regime das 
operações de gestão de RCD, compreendendo a sua prevenção e reutilização e as 
suas operações de recolha, transporte, armazenagem, tratamento, valorização e 
eliminação em vigor. 

Sem prejuízo do exposto, os operadores económicos responsáveis pela 
intervenção garantem que pelo menos 70% (em peso) dos resíduos de construção 
e demolição não perigosos (excluindo os materiais naturais referidos na categoria 
17 05 04 na Lista Europeia de Resíduos pela Decisão 2000/532 / CE) produzidos 
serão preparados para reutilização, reciclagem e recuperação de outros materiais, 
incluindo operações de enchimento usando resíduos para substituir outros 
materiais, de acordo com a hierarquia de resíduos, recorrendo para o efeito a 
operadores de gestão de resíduos devidamente licenciados, sempre que a 
legislação nacional assim o exija. Esta condição será incluída nos Avisos a 
lançar. 

Será ainda garantida a utilização de pelo menos 5% (até 30 de junho de 2021) e 
10 % (a partir de 1 de julho de 2021) de materiais reciclados ou que incorporem 
materiais reciclados relativamente à quantidade total de matérias -primas usadas 
em obra, no âmbito da contratação de empreitadas de construção e de 
manutenção de infraestruturas ao abrigo do Código dos Contratos Públicos, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na sua redação atual 
(CCP). 

As obras de construção serão promovidas de acordo com as orientações de boas 
práticas estabelecidas no Protocolo de Gestão de Resíduos de Construção e 
Demolição da UE (https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-
demolition-waste-protocol-0_pt) e com os critérios ecológicos, em particular para 
o conjunto de bens e serviços que dispõem já de manuais nacionais 
(https://encpe.apambiente.pt/content/manuais?language=pt-pt) ou Acordos-
Quadro em vigor ou, no caso de bens e serviços que não dispõem de Manuais ou 
Acordos-Quadro nacionais, à adoção, a título facultativo, dos critérios 
estabelecidos a nível da UE  
(https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm). 

Conclui-se que não são expectáveis impactes negativos, diretos ou indiretos, 
significativos ao longo do ciclo de vida da medida neste objetivo ambiental. 

 

Prevenção e controlo da poluição. 
Prevê-se que a medida dê origem a um 
aumento significativo das emissões de 
poluentes para o ar, a água ou o solo? 

X 

Prevê-se que a medida não dê origem a um aumento significativo das emissões de 
poluentes para o ar, a água ou o solo, pelas seguintes razões:  

• A renovação e construção de edifícios de acordo com os requisitos 
NZEB, implica que as necessidades de energia sejam cobertas, em 

https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_pt
https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_pt
https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
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Perguntas 
 

Não Justificação substantiva  

grande medida, por energia proveniente de fontes renováveis; o que 
conduzirá a uma redução significativa das emissões para a atmosfera e à 
consequente melhoria da saúde pública.  

• Os operadores que efetuam renovações devem garantir que os 
componentes e materiais de construção utilizados na renovação dos 
edifícios não contêm amianto nem substâncias que suscitam elevada 
preocupação, identificadas com base na lista de substâncias sujeitas a 
autorização constante do anexo XIV do Regulamento (CE) n.o 
1907/2006. 

• Os operadores que efetuam renovações devem garantir que os 
componentes e materiais de construção utilizados na renovação dos 
edifícios que possam entrar em contacto com ocupantes emitam menos 
de 0,06 mg de formaldeído por m3 de material ou componente e menos 
de 0,001 mg de compostos orgânicos voláteis cancerígenos das 
categorias 1A e 1B por m3 de material ou componente, após ensaio em 
conformidade com as normas CEN/TS 16516 e ISO 16000-3 ou com 
outras condições de ensaio e métodos de determinação normalizados 
comparáveis 

Durante a fase de construção serão consideradas medidas de mitigação das 
emissões de poeiras e ruído. O Regulamento Geral de Ruído, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 9/2007 estabelece regras para a realização de obras de construção 
civil, designadamente exigindo a obtenção de uma licença especial de ruído para 
a execução de atividades ruidosas e limitando o período em que estas podem ser 
concretizadas. 

 

RE-C02-i06: Alojamento Estudantil a custos acessíveis 

Parte 1 da lista de controlo do princípio de «não prejudicar significativamente» 

Indicar os objetivos ambientais que 
exigem uma avaliação substantiva 

da medida com base no princípio de 
«não prejudicar significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

Mitigação das alterações climáticas 
 X   

Adaptação às alterações climáticas X   

Utilização sustentável e proteção dos 
recursos hídricos e marinhos 

 X 

Considera-se não existirem impactes negativos, diretos ou indiretos, 
significativos ao longo do ciclo de vida da medida neste objetivo 
ambiental. 

As operações de construção e reabilitação enquadram-se nas políticas de 
ordenamento do território em vigor, através dos Planos Diretores 
Municipais (PDM) que, por sua vez, assentam na Lei de bases gerais da 
política pública de solos, de ordenamento do território e de urbanismo, 
aprovada pela Lei n.º 31/2014 de 30 de maio, que, por sua vez concretiza 
as opções europeias de desenvolvimento territorial e do quadro de 
referência europeu. Estas têm ainda em consideração as medidas 
decorrentes da Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro (Lei da Água), que 
transpôs para o ordenamento jurídico nacional a Diretiva n.º 2000/60/CE, 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Outubro (Diretiva 
Quadro da Água), e que estabeleceu as bases para a gestão sustentável 
das águas e o quadro institucional para o respetivo sector, assente no 
princípio da região hidrográfica como unidade principal de planeamento e 
gestão, tal como imposto pela mencionada diretiva. 

Refere-se ainda que a medida inclui o apoio a reconversão e 
regularização de situações em que o abastecimento de água e saneamento 
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Indicar os objetivos ambientais que 
exigem uma avaliação substantiva 

da medida com base no princípio de 
«não prejudicar significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

não cumpram a legislação em vigor e valoriza, ao nível do projeto e das 
obras, a construção sustentável certificada, pelo que tem potencial para a 
promoção da utilização sustentável e a proteção dos recursos hídricos e 
marinhos. 

Por sua vez, investir em edifícios de elevado desempenho energético e de 
necessidades quase nulas de energia, contribui para promover melhorias 
noutras dimensões do desempenho dos edifícios como a eficiência de 
recursos, em particular os recursos hídricos, dado que também incide 
sobre a componente de melhoria de eficiência hídrica a que acresce o 
forte nexus com o respetivo consumo energético. A redução do consumo 
de água nos edifícios, contribui significativamente para a conservação dos 
recursos hídricos e para a redução de consumos energéticos associados ao 
ciclo urbano da água. 

Economia circular, incluindo a 
prevenção e a reciclagem de 
resíduos 

X   

Prevenção e controlo da poluição do 
ar, da água ou do solo X   

Proteção e restauro da 
biodiversidade e dos ecossistemas 

 X 

Atendendo tanto aos efeitos diretos como aos efeitos indiretos primários 
ao longo do ciclo de vida, o impacto previsível da atividade apoiada pela 
medida sobre este objetivo ambiental é insignificante.  

O programa de renovação de edifícios não diz respeito a edifícios 
situados em zonas sensíveis em termos de biodiversidade ou nas suas 
proximidades (incluindo a rede Natura 2000 de áreas protegidas, os sítios 
classificados como património mundial da UNESCO e as áreas-chave de 
biodiversidade, bem como outras áreas protegidas). 

As intervenções previstas serão desenvolvidas em contexto urbano, e 
estão alinhadas com os princípios de ordenamento do território dos 
municípios, nomeadamente através dos Planos Diretores Municipais. A 
políticas de ordenamento do território vigentes englobam a Estratégia 
Nacional de Conservação da Natureza e Biodiversidade 2030, aprovada 
pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 55/2018, que tem em 
consideração os compromissos assumidos no âmbito da Agenda 2030 
para o Desenvolvimento Sustentável, nomeadamente no que respeita aos 
objetivos e metas de implementação, o Plano Estratégico da Convenção 
sobre a Diversidade Biológica e a Estratégia da União Europeia para a 
Biodiversidade. 

 

Parte 2 da lista de controlo do princípio de «não prejudicar significativamente» 
Perguntas 
 

Não Justificação substantiva  

Mitigação das alterações climáticas. 
Prevê-se que a medida dê origem a 
emissões significativas de gases com 
efeito de estufa? 

X 

O investimento é elegível para os seguintes domínios de intervenção do anexo do 
Regulamento MRR:  

025ter - Construção de novos edifícios energeticamente eficientes - com 
um coeficiente para o cálculo do apoio aos objetivos ligados às 
alterações climáticas de 40%, dado que visa a construção de novos 
edifícios destinados ao alojamento estudantil a custos acessíveis, com 
uma procura de energia primária inferior em, pelo menos, 20% ao 
requisito NZEB (edifícios com necessidades quase nulas de energia). 
Este domínio corresponde a 34% do valor global do investimento nesta 
medida 

• 025 - Renovação do parque habitacional existente visando a eficiência  
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Perguntas 
 

Não Justificação substantiva  

energética, projetos de demonstração e medidas de apoio – com um 
coeficiente para o cálculo do apoio aos objetivos ligados às alterações 
climáticas de 40%, dado que visa a reabilitação do edificado com vista 
à provisão de alojamento estudantil a custos acessíveis, garantindo a 
melhoria do seu desempenho energético. Este domínio corresponde a 
66% do valor global do investimento nesta medida 

A construção e reabilitação de habitações cumprirá os requisitos aplicáveis a 
edifícios para a melhoria do seu desempenho energético estabelecidos no Decreto-
Lei n.º 101-D/2020, de 7 de dezembro, transpõe para a legislação nacional a 
Diretiva (UE) 2018/844 (relativa a desempenho energético dos edifícios). Este 
quadro legal implica que a partir de 1 de julho, os edifícios novos sejam “edifícios 
com necessidades quase nulas de energia” e que os edifícios intervencionados 
melhorem o seu comportamento térmico e a eficiência energética. 

Adicionalmente, as intervenções elegíveis para o domínio 025ter vão para além 
deste requisito legal, no mínimo para um patamar 20% mais exigente que o 
NZEB. Este limite encontra-se atualmente definido para Portugal na Portaria n.º 
98/2019 de 2 de abril, estabelecendo que o valor das necessidades energéticas 
nominais de energia primária para edifícios de necessidades quase nulas de 
energia deve ser inferior ou igual a 50 % do seu valor máximo. O Decreto-Lei n.º 
101-D/2020, de 7 de dezembro estabelece que até 1 de julho de 2021 será 
publicado a metodologia de cálculo da avaliação de desempenho energético dos 
edifícios, ao abrigo da qual será realizada a emissão de certificados energéticos, e 
a qual será utilizada para garantir o cumprimento deste requisito.  

A construção de novas habitações com esta garantia encontra-se enquadrada 
como uma intervenção que contribui substancialmente para o objetivo 
“mitigação das alterações climáticas” previsto no artigo 9.º do Regulamento 
“Taxonomia”, enquadrando-se na alínea b) do n.º1, do artigo 10.º, estando 
também alinhada com os critérios técnicos de avaliação do Ato Delegado relativo 
à mitigação das alterações climáticas, - atividade 7.1 Construction of new 
buildings 

Prevê-se assim que a medida não dê origem a emissões significativas de gases com 
efeito de estufa, pelas seguintes razões: 

• A renovação e construção de edifícios de acordo com os requisitos 
NZEB, implica que o edifício tenha um desempenho energético elevado 
e que as necessidades de energia sejam cobertas, em grande medida, por 
energia proveniente de fontes renováveis;  

• A adoção de ações de renovação energética no parque habitacional 
existente e a construir configura-se como um contributo significativo 
para o cumprimento dos objetivos nacionais constantes no Plano 
Nacional de Energia e Clima 2030 (PNEC 2030) e consequente redução 
das emissões de gases com efeito de estufa, em linha com o previsto 
neste plano; 

• Globalmente, a medida não contempla apoio a sistemas que recorram a 
energias de fonte fóssil. 

Adaptação às alterações climáticas. 
Prevê-se que a medida dê origem a um 
aumento dos efeitos negativos do clima 
atual e do clima futuro previsto, sobre 
a própria medida, as pessoas, a 
natureza ou os ativos? 

 

Considerando que Portugal é um dos países europeus mais afetados pelas 
alterações climáticas, destacando-se entre os principais impactes e 
vulnerabilidades o aumento da temperatura máxima e o aumento da frequência e 
da intensidade de ondas de calor, bem como de eventos meteorológicos extremos, 
investir na construção e reabilitação de edifícios com elevado desempenho 
energético e de necessidades quase nulas de energia, contribui para a melhoria do 
conforto térmico, tornando os edifícios mais preparados e adaptados para fazer 
face aos referidos impactes, reduzindo a vulnerabilidade da população. Acresce 
que a medida contribui para dar resposta a situações de pobreza energética que 
afetam sobretudo a população mais vulnerável e desfavorecida. 

O Programa de Ação para a Adaptação às Alterações Climáticas (RCM n.º n.º 
130/2019, de 2 de agosto) identifica os principais impactes e vulnerabilidades do 
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Perguntas 
 

Não Justificação substantiva  

território nacional em resultado dos efeitos das alterações climáticas, bem como 
as principais linhas de ação para a adaptação no território nacional. Neste quadro 
identifica como linha de ação “Redução da vulnerabilidade das áreas urbanas às 
ondas de calor e ao aumento da temperatura máxima”. O investimento na 
eficiência energética dos edifícios residenciais enquadra-se assim neste contexto 
uma vez que permite tornar mais resilientes os edifícios residencias já existentes, 
reduzindo a vulnerabilidade da população, em particular às ondas de calor. 

Os riscos físicos associados ao clima que poderiam ser significativos para o 
investimento em apreço serão avaliados no âmbito de uma análise de exposição, 
que abrangerá o clima atual e futuro, conforme a localização dos edificios a 
construir ou a reabilitar e respetivas zonas climáticas. Os sistemas técnicos nos 
edificios construídos ou reabilitados serão otimizados conforme eventos 
extremos previstos para as respetivas zonas climáticas, de modo a salvaguardar o 
conforto térmico para os ocupantes.  

Transição para uma economia 
circular, incluindo a prevenção e a 
reciclagem de resíduos. Prevê-se que a 
medida: 

xi) conduza a um aumento 
significativo da produção, da 
incineração ou da eliminação de 
resíduos, com exceção da 
incineração de resíduos perigosos 
não recicláveis, ou 

xii) dê origem a ineficiências 
significativas na utilização direta 
ou indireta de qualquer recurso 
natural em qualquer fase do seu 
ciclo de vida que não são 
minimizadas por medidas 
adequadas, ou 

venha a causar danos significativos e 
de longo prazo no ambiente, no 
contexto da economia circular?  

X As obras serão promovidas ao abrigo do novo regime geral da gestão de resíduos 
e do novo regime jurídico da deposição de resíduos em aterro, aprovados pelo 
Decreto-Lei n.º 102-D/2020, de 10 de dezembro, que transpôs para a legislação 
nacional as Diretivas (UE) 2018/849, 2018/850, 2018/851 e 2018/852. 

Nestes termos, a medida contempla a elaboração de um plano de prevenção e 
gestão de resíduos de construção e demolição (RCD), cujo cumprimento, é 
demonstrado através da vistoria, dado ser condição da receção da obra, apliquem 
uma metodologia de triagem dos RCD prévia ao encaminhamento para aterro, 
cumprem as normas com vista à aplicação da hierarquia de gestão de resíduos bem 
como de favorecer os métodos construtivos que facilitem a demolição seletiva 
orientada para a aplicação dos princípios da prevenção e redução e da hierarquia 
dos resíduos, e a conceção para a desconstrução, nomeadamente que permita 
desmontar o edifício em elementos, não só os mais facilmente removíveis, 
designadamente caixilharias, loiças sanitárias, canalizações, entre outros, mas 
também os componentes e/ou materiais, de forma a recuperar e permitir a 
reutilização e reciclagem da máxima quantidade de elementos e/ou materiais 
construtivos, entre outras obrigações cujo objetivo é garantir a valorização de 
todos os RCD que tenham potencial de valorização  de acordo com o regime das 
operações de gestão de RCD, compreendendo a sua prevenção e reutilização e as 
suas operações de recolha, transporte, armazenagem, tratamento, valorização e 
eliminação em vigor. 

Sem prejuízo do exposto, os operadores económicos responsáveis pela 
intervenção garantem que pelo menos 70% (em peso) dos resíduos de construção 
e demolição não perigosos (excluindo os materiais naturais referidos na categoria 
17 05 04 na Lista Europeia de Resíduos pela Decisão 2000/532 / CE) produzidos 
serão preparados para reutilização, reciclagem e recuperação de outros materiais, 
incluindo operações de enchimento usando resíduos para substituir outros 
materiais, de acordo com a hierarquia de resíduos, recorrendo para o efeito a 
operadores de gestão de resíduos devidamente licenciados, sempre que a 
legislação nacional assim o exija. Esta condição será incluída nos Avisos a 
lançar. 

Será ainda garantida a utilização de pelo menos 5% (até 30 de junho de 2021) e 
10 % (a partir de 1 de julho de 2021) de materiais reciclados ou que incorporem 
materiais reciclados relativamente à quantidade total de matérias -primas usadas 
em obra, no âmbito da contratação de empreitadas de construção e de 
manutenção de infraestruturas ao abrigo do Código dos Contratos Públicos, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na sua redação atual 
(CCP). 

As obras de construção serão promovidas de acordo com as orientações de boas 
práticas estabelecidas no Protocolo de Gestão de Resíduos de Construção e 
Demolição da UE (https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-
demolition-waste-protocol-0_pt) e com os critérios ecológicos, em particular para 

https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_pt
https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_pt
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Perguntas 
 

Não Justificação substantiva  

o conjunto de bens e serviços que dispõem já de manuais nacionais 
(https://encpe.apambiente.pt/content/manuais?language=pt-pt) ou Acordos-
Quadro em vigor ou, no caso de bens e serviços que não dispõem de Manuais ou 
Acordos-Quadro nacionais, à adoção, a título facultativo, dos critérios 
estabelecidos a nível da UE  
(https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm). 

Conclui-se que não são expectáveis impactes negativos, diretos ou indiretos, 
significativos ao longo do ciclo de vida da medida neste objetivo ambiental. 

 

Prevenção e controlo da poluição. 
Prevê-se que a medida dê origem a um 
aumento significativo das emissões de 
poluentes para o ar, a água ou o solo? 

X 

Prevê-se que a medida não dê origem a um aumento significativo das emissões de 
poluentes para o ar, a água ou o solo, pelas seguintes razões:  

• A renovação e construção de edifícios de acordo com os requisitos 
NZEB, implica que as necessidades de energia sejam cobertas, em 
grande medida, por energia proveniente de fontes renováveis; o que 
conduzirá a uma redução significativa das emissões para a atmosfera e à 
consequente melhoria da saúde pública.  

• Os operadores que efetuam renovações devem garantir que os 
componentes e materiais de construção utilizados na renovação dos 
edifícios não contêm amianto nem substâncias que suscitam elevada 
preocupação, identificadas com base na lista de substâncias sujeitas a 
autorização constante do anexo XIV do Regulamento (CE) n.o 
1907/2006. 

• Os operadores que efetuam renovações devem garantir que os 
componentes e materiais de construção utilizados na renovação dos 
edifícios que possam entrar em contacto com ocupantes emitam menos 
de 0,06 mg de formaldeído por m3 de material ou componente e menos 
de 0,001 mg de compostos orgânicos voláteis cancerígenos das 
categorias 1A e 1B por m3 de material ou componente, após ensaio em 
conformidade com as normas CEN/TS 16516 e ISO 16000-3 ou com 
outras condições de ensaio e métodos de determinação normalizados 
comparáveis 

Durante a fase de construção serão consideradas medidas de mitigação das 
emissões de poeiras e ruído. O Regulamento Geral de Ruído, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 9/2007 estabelece regras para a realização de obras de construção 
civil, designadamente exigindo a obtenção de uma licença especial de ruído para 
a execução de atividades ruidosas e limitando o período em que estas podem ser 
concretizadas. 

 

 

Metas e objetivos intermédios e calendário  

Ver Tabela 1: milestones e metas do anexo. 

 

Financiamento e custos 

As estimativas de custo apresentadas abaixo não incluem, por regra, o IVA. 

 

RE-C02-i05: Parque público de habitação a custos acessíveis  

https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
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Custo total previsto: 774 milhões de EUR 

Previsão de horizonte temporal: 2021-2026 

• 2021: 80 milhões de EUR 

- Reabilitação (inclui: reabilitação + aquisição/reabilitação): 34,3 M € 

- Construção (inclui: aquisição + construção): 45,7 M € 

• 2022: 91 milhões de EUR 

- Reabilitação (inclui: reabilitação + aquisição/reabilitação): 29,0 M € 

- Construção (inclui: aquisição + construção): 62,0 M € 

• 2023: 171 milhões de EUR 

- Reabilitação (inclui: reabilitação + aquisição/reabilitação): 54,4 M € 

- Construção (inclui: aquisição + construção): 116,6 M € 

• 2024: 214 milhões de EUR 

- Reabilitação (inclui: reabilitação + aquisição/reabilitação): 68,1 M € 

- Construção (inclui: aquisição + construção): 145,9 M € 

• 2025: 186 milhões de EUR 

- Reabilitação (inclui: reabilitação + aquisição/reabilitação): 59,2 M € 

- Construção (inclui: aquisição + construção): 126,8 M € 

• 2026: 32 milhões de EUR 

- Reabilitação (inclui: reabilitação + aquisição/reabilitação): 10,2 M € 

- Construção (inclui: aquisição + construção): 21,8 M € 

Estes valores incluem os valores relativos aos municípios, estimados e distribuídos por extrapolação 
elaborada a partir do plano de investimento do IHRU. 

No que respeita ao valor do investimento, o mesmo teve por base a análise dos imóveis que constituem a 
bolsa de património público já identificado no Decreto-Lei n.º 82/2020, de 2 de outubro, e no Decreto-Lei 
n.º 94/2019, de 16 de julho, bem como a promoção das bolsas de terrenos do IHRU, I.P., e de alguns imóveis 
constantes da Lei das Infraestruturas Militares (Lei Orgânica n.º 3/2019, de 3 de setembro), tendo-se 
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realizado uma estimativa caso a caso, em função da natureza da operação, assumindo os seguintes 
pressupostos: 

 

Componentes das estimativas de investimento: 

- Custo estimado da aquisição (imóveis a integrar no âmbito do Decreto-Lei n.º 82/2020) e trabalhos 

complementares; 

- Custo estimado dos projetos (incluindo de loteamento ou PIP, quando aplicável); 

- Custo estimado das taxas e certificações; 

- Custo estimado das atividades conexas (levantamentos, fiscalização, etc…); 

- Custo estimado da empreitada (incluindo a componente de infraestruturas, quando aplicável). 

Valores das estimativas de investimento por fogo, em função da natureza da operação (para além da despesa 
com aquisição, quando for o caso: 

 

 
 
Evidências / Fontes 
 
 
Implica uma determinação prévia da capacidade urbanística: 

Implica uma determinação prévia da capacidade urbanística 4 107 1 100 5 207 1 137 € 108 000 € 562 356 000 €

Construção nova (3) 809 320 1129 1 032 € 98 000 € 110 642 000 €
Reconverção implicando uma definição prévia do programa 140 90 230 874 € 83 000 € 19 090 000 €
Necessidade de reabilitação profunda 35 30 65 547 € 52 000 € 3 380 000 €
Necessidade de reabilitação média 66 20 86 263 € 25 000 € 2 150 000 €
Necessidade de reabilitação ligeira 33 20 53 95 € 9 000 € 477 000 €
Necessidade de intervenção reduzida 20 10 30 32 € 3 000 € 90 000 €

(1) Valor obtido por extrapolação.
(2) Considerando uma área média de 95 m2 por habitação. Não inclui a eventual despesa com a aquisição.
(3) A que acrescem 76 M€ relativos a aquisições.
(4) Nas situações de consolidação de malha urbana, em que não existem dúvidas quanto aos parâmetros urbanísticos aplicáveis nem existe necessidade de loteamento.

Natureza da operação
Total

Valor total de 
investimento 

(3)

Valores
por fogo (2)IHRU

Municípios
+ FNRE (1)

Número de fogos
Valor
por m2

Total
%(3) Valor %(3) Valor %(3) Valor %(3) Valor

Implica uma determinação prévia da capacidade urbanística 3,6% 3 300 € 8,2% 7 500 € 91 000 € 2,1% 1 900 € 5,0% 4 300 € 108 000 €
Construção nova 3,6% 3 000 € 6,5% 5 500 € 84 500 € 2,0% 1 700 € 3,9% 3 300 € 98 000 €
Reconverção implicando uma definição prévia do programa 2,7% 2 000 € 5,4% 4 000 € 74 400 € 1,9% 1 400 € 1,6% 1 200 € 83 000 €
Necessidade de reabilitação profunda 3,4% 1 600 € 4,5% 2 100 € 46 500 € 2,0% 930 € 1,9% 870 € 52 000 €
Necessidade de reabilitação média 3,9% 870 € 4,0% 900 € 22 500 € 2,0% 450 € 1,2% 280 € 25 000 €
Necessidade de reabilitação ligeira 4,5% 370 € 5,2% 430 € 8 200 € 1,8% 150 € 9 150 €
Necessidade de intervenção reduzida 5,3% 150 € 0 € 2 850 € 3 000 €
(1) Incluindo projetos de arquitectura e especialidades, levantamentos, bem eventuais projetos de loteamento ou PIP.
(2) Incluindo eventuais despesas de infraestruturação. O valor por fogo de "construção nova" decorre da aplicação do regime de HCC.
(3) Percentagem sobre o valor de construção.

Gestão

Valores por fogo

Projetos (1) Fiscalização TaxasConstrução 
(2)

Natureza da operação
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Este valor resulta da fórmula da Habitação de Custos Controlados CP = CS x 1,30 x CR x CO (795,19€ x 
1,3 x 1,079 x 1,02), em que: 

. CS (custo de referência) = 795,19€/m2, que corresponde ao último valor determinado (1º trimestre de 
2020) atualizado de acordo com o histórico (0,63% por trimestre) para o 3º trimestre de 2023. 

. CR (Coeficiente Regional) = 1,00, promoções no território continental. 

. CO (Coeficiente Operacional) = 1,079 (Determinado pelo Despacho n.º 6417/2019, de 16 de julho, 
considerando uma intervenção de qualidade média, já que este coeficiente pode variar entre 1,00 e 1,12). 

. Majoração por certificação ambiental = 1,02 (Corresponde a uma classificação média. Este fator pode 
variar entre 1,00 e 1,10) 

 

Construção nova: 

Este valor resulta da fórmula da Habitação de Custos Controlados, sem considerar as despesas de 
infraestruturas e urbanização, ou seja 0,91 x (795,19 € x 1,3 x 1,079 x 1,02).  

Sendo despesas com infraestruturas e urbanização (apenas aplicado no tipo A) correspondendo a 9% do 
valor do custo total da intervenção. 

 

Reconversão implicando uma definição prévia do programa: 

Este valor foi apurado considerando que, através do aproveitamento de parte do edifício existente, este tipo 
de intervenções pode resulta uma economia de 15% por comparação com construção nova em zonas já 
infraestruturadas. 

O IHRU nunca fez este tipo de intervenções, pelo que não é possível avaliar com o histórico. Trata-se de 
uma estimativa. 

 

Necessidade de reabilitação profunda: 

Este valor foi apurado considerando que, através do aproveitamento de parte do edifício existente, este tipo 
de intervenções pode resulta uma economia de 48% por comparação com construção nova em zonas já 
infraestruturadas. 

O IHRU nunca fez este tipo de intervenções, pelo que não é possível avaliar com o histórico. Trata-se de 
uma estimativa. 

 

 

 

Necessidade de reabilitação média: 

Este valor resulta da experiência e da prática do IHRU nas intervenções no seu património. A tabela seguinte 
apresenta alguns exemplos utilizados para determinar os valores: 
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Identificação das intervenções referência Nº fogo Valor de 
investimento Área bruta Preço m2 

Fonte  

Nº de procedimento 

Avenida Fundação Calouste Gulbenkian, 861, 2º 

1675-101 PONTINHA 
31020027 14.645,84 € 54,6 m2 268,24 € PC130202000008410001 

Rua General Silva Freire, 21 A, 3º Esq 

1800-208 LISBOA 
80001369 13.475,99 € 53,7 m2 250,81 € PC130202000008410001 

Rua Coronel Marques Leitão, 20, 2º Esq 

1700-125 LISBOA 
80000719 23.155,93 € 89,3 m2 259,30 € PC130201900013960001 

Rua Bernarda Ferreira de Lacerda, 6, R/C Dto 

1700-059 LISBOA 
80000865 14.951,78 € 55,0 m2 271,85 € PC130201900013960001 

 Média (valor de referência) 262,55 €  

 

Necessidade de reabilitação ligeira: 

Este valor resulta da experiência e da prática do IHRU nas intervenções no seu património. A tabela seguinte 
apresenta alguns exemplos utilizados para determinar os valores: 

 

Identificação das intervenções referência Nº fogo Valor de 
investimento 

Área 
bruta Preço m2 

Fonte  

Nº de procedimento 

Praceta dos Lírios 1, Bloco 4, 2º Esq 

2835-213 VALE DA AMOREIRA 
30540297  7.634,12 € 98,3 m2 77,66 € PC130202000008310001 

Rua da Liberdade, 11, 2º Dto, 

2845-157 AMORA 
30500006  8.330,01 € 70,5 m2 118,16 € PC130202000008310001 

Praceta Gil Eanes 1 3º B 

2835-216 VALE DA AMOREIRA 
30550112  6.864,35 € 75,9 m2 90,44 € PC130202000008310001 

 Média (valor de referência) 95,42 €  

 

Necessidade de intervenção reduzida: 

Este valor resulta da experiência e da prática do IHRU nas intervenções no seu património. A tabela seguinte 
apresenta alguns exemplos utilizados para determinar os valores: 

 

Identificação das intervenções referência Nº fogo Valor de 
investimento 

Área 
bruta 

Preço 

por m2 

Fonte 

Nº de procedimento 
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Praceta Cidade de São Tomé, 2, 6º A, Cruz de Pau 

2845-012 AMORA 
30560199  2.310,80 € 78,9 m2 29,29 € PC130202000013160001 

Rua das Galegas Lote 9, 29 3º Fte, Zambujal 

2610-265 AMADORA 
30420723  2.385,00 € 90,8 m2 26,27 € PC130202000011740001 

Rua do Cerrado do Zambujeiro Lote 31, 30 R/C 
Esq, 2610-036 AMADORA 30420335  4.298,30 € 106,9 m2 40,21 € PC130202000011740001 

Rua Aquilino Ribeiro Lote 15 R/C D, 
Amendoeiras 

1950-027 LISBOA 

30010255  2.660,60 € 75,4 m2 35,29 € PC130202000011740001 

 Média (valor de referência) 32,76 €  

 
 
RE-C02-i06: Alojamento Estudantil a custos acessíveis 

Custo total previsto: 375,0 milhões de EUR 

Previsão de horizonte temporal: 2021-2026 

 

• 2021: 37,5 milhões de EUR 

- Reabilitação (inclui: reabilitação + aquisição/reabilitação): 32,25 M € 

- Construção (inclui: aquisição + construção): 5,25 M € 

 

• 2022: 137,5 milhões de EUR 

- Reabilitação (inclui: reabilitação + aquisição/reabilitação): 111,375 M € 

- Construção (inclui: aquisição + construção): 26,125 M € 

 

• 2023: 125 milhões de EUR 

- Reabilitação (inclui: reabilitação + aquisição/reabilitação): 68,75 M € 

- Construção (inclui: aquisição + construção): 56,25 M € 

 

• 2024: 62,5 milhões de EUR 

- Reabilitação (inclui: reabilitação + aquisição/reabilitação): 32,5 M € 

- Construção (inclui: aquisição + construção): 30 M € 

 

• 2025: 11 milhões de EUR 
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- Reabilitação (inclui: reabilitação + aquisição/reabilitação): 3,52 M € 

- Construção (inclui: aquisição + construção): 7,48 M € 

 
• 2026: 1,5 milhões de EUR 

- Reabilitação (inclui: reabilitação + aquisição/reabilitação): 0,3 M € 

- Construção (inclui: aquisição + construção): 1,2 M € 

 

Evidências / Fontes 
 

Os montantes de despesa previstos resultam da consideração de um valor base de 25 mil euros por cama 
disponibilizada. Esta estimativa resulta do custo médio das últimas adjudicações realizadas pelas 
instituições de ensino superior por concurso público e relativas a projetos aprovados em 2019 para a mesma 
finalidade de uso. 

 

Tabela 1 – Evidências/Fontes 

Objetivo e investimento Evidência/fonte 

Meta 15.000 
camas 

Plano Nacional do Alojamento para Estudantes do Ensino Superior 
(PNAES, Decreto-Lei nº30/2019, de 26 de fevereiro) 
Valores de referência 

Área bruta por 
cama 22 m2 

Conforme áreas de referência, capacidades e recomendações a que 
devem obedecer os espaços dos edifícios de ensino superior, disponíveis 
em 
https://wwwcdn.dges.gov.pt/sites/default/files/areas_de_referencia_e_rec
omendacoes_1.pdf 

Investimento 
por cama 25.000 € 

Para o cálculo foram consideradas as últimas adjudicações de 
empreitadas para a construção de residências de estudantes e projetos em 
curso, designadamente as intervenções consideradas na tabela 2  

Total do 
investimento 375M€ Resulta do investimento por cama multiplicado pela meta 

 

Tabela 2: Listagem de Intervenções consideradas para o cálculo do custo médio por cama 

Intervenções Investimento 
(€) 

Camas Custo 
(€) por 
cama 

Fonte: 
Investimento 

Fonte: Nº de 
camas 

Investimento em 
infraestruturas 27 374 863 1 293 21 172   

Ulisboa | 1ª Fase Ajuda 3 999 999 184 21 505 Base.gov.pt  PNAES 

Ulisboa | 2ª Fase Ajuda 2 641 136 121 21 828 Base.gov.pt  PNAES 

https://wwwcdn.dges.gov.pt/sites/default/files/areas_de_referencia_e_recomendacoes_1.pdf
https://wwwcdn.dges.gov.pt/sites/default/files/areas_de_referencia_e_recomendacoes_1.pdf
file:///C:/Users/andreia.lopes/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/0IXCWORB/as
https://www.base.gov.pt/Base4/pt/detalhe/?type=contratos&id=3134966
https://wwwcdn.dges.gov.pt/sites/default/files/pnaes_-_publicitacao_da_execucao_do_plano_20200930.pdf
https://base.gov.pt/Base4/pt/detalhe/?type=contratos&id=6134193
https://wwwcdn.dges.gov.pt/sites/default/files/pnaes_-_publicitacao_da_execucao_do_plano_20200930.pdf
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Ulisboa | Cantina II 5 497 800 194 28 339 Base.gov.pt  PNAES 

Fundiestamo | Av. 5 de 
Outubro 12 065 000 599 20 142 Plano de 

Negócios  PNAES 

M. Batalha | IP Leiria 
Casa da Obra  700 000 30 23 333 Base.gov.pt PNAES 

U Aveiro | Casa dos 
Oficiais - Águeda 592 863 64 9 263 Base.gov.pt  PNAES 

IP Santarém | ESD Rio 
Maior 1 812 000 100 18 120 

Lei 
Orçamento de 

Estado 

 PNAES 

Investimento totali   25 406   

 

 

iAo investimento em infraestruturas, acresce 20% relativos a custos com mobiliário e estudos preliminares, 
consultoria e fiscalização 

 

https://www.base.gov.pt/Base4/pt/detalhe/?type=contratos&id=5798077
https://wwwcdn.dges.gov.pt/sites/default/files/pnaes_-_publicitacao_da_execucao_do_plano_20200930.pdf
https://wwwcdn.dges.gov.pt/sites/default/files/pnaes_-_publicitacao_da_execucao_do_plano_20200930.pdf
https://www.base.gov.pt/Base4/pt/detalhe/?type=contratos&id=6781177
https://www.base.gov.pt/Base4/pt/detalhe/?type=contratos&id=4976576
https://wwwcdn.dges.gov.pt/sites/default/files/pnaes_-_publicitacao_da_execucao_do_plano_20200930.pdf
https://dre.pt/application/file/a/152639722
https://dre.pt/application/file/a/152639722
https://dre.pt/application/file/a/152639722
https://wwwcdn.dges.gov.pt/sites/default/files/pnaes_-_publicitacao_da_execucao_do_plano_20200930.pdf


PART 2: DESCRIÇÃO DAS REFORMAS E DOS INVESTIMENTOS   
 

A. COMPONENTE 3: Respostas Sociais 
  

1. Descrição da Componente 
  

Respostas Sociais   

Área de política: Vulnerabilidades Sociais  

Objetivos:  

No âmbito desta componente pretende-se reforçar, adaptar, requalificar e inovar as respostas sociais 
dirigidas às crianças, pessoas idosas, pessoas com deficiência ou incapacidades e famílias, tendo em vista a 
promoção da natalidade, do envelhecimento ativo e saudável, da inclusão e promoção da autonomia e da 
conciliação entre atividade profissional e a vida pessoal e familiar e a coesão social e territorial. 

Pretende-se ainda promover uma intervenção integrada em comunidades desfavorecidas, com vista ao 
combate à pobreza. 

As reformas e investimentos a realizar no âmbito desta componente visam, sobretudo, 6 objetivos: 

a) Requalificar a rede de respostas sociais visando, entre outros, a promoção da eficiência energética 
dos equipamentos, a adaptação dos equipamentos sociais ao atual contexto sanitário (e.g. criação de 
salas de isolamento sanitário) e o aumento do bem-estar das pessoas; 

b) Reforçar a rede de respostas sociais (e.g. creches e estruturas residenciais para pessoas idosas), 
aumentando o número de novos lugares e assegurar a cobertura do território;  

c) Alargar a rede de respostas socias com respostas inovadoras como a habitação colaborativa, que 
assegurem o equilíbrio entre a privacidade e o ambiente coletivo, privilegiando um ambiente mais 
familiar e humanizado e menos centrado num modelo institucional; 

d) Desenvolver respostas de apoio de proximidade inovadoras - contribuindo para a promoção da 
autonomia, prevenção da dependência e consolidação das possibilidades de não institucionalização, 
promovendo a autonomia e independência dos idosos e das pessoas com deficiência ou 
incapacidades e o adiamento de institucionalização, garantindo, ainda, formas diferenciadas de 
prestação de cuidados no quadro sanitário atual; 

e) Garantir condições de acessibilidades para pessoas com deficiência ou incapacidades; 
f) Promover a erradicação da pobreza através da melhoria da eficácia do sistema de proteção social, o 

combate aos ciclos de reprodução das condições de exclusão e um foco particular sobre 
comunidades mais vulneráveis e desfavorecidas. 
 

Reformas e/ou investimentos: 

Reformas:  

• Reforma RE-r05: Reforma da Provisão de Equipamentos e Respostas Sociais 
• Reforma RE-r06: Estratégia Nacional para a Inclusão das Pessoa com Deficiência 2021-2025 
• Reforma RE-r07: Contratualização de Programas Integrados de Apoio às Comunidades 

Desfavorecidas nas Áreas Metropolitanas 
• Reforma RE-r08: Estratégia Nacional de Combate à Pobreza 

 



Investimentos:  

• Investimento RE-C03-i01: Nova Geração de Equipamentos e Respostas Sociais 
• Investimento RE-C03-i02: Acessibilidades 360º 
• Investimento RE-C03-i03-RAM: Fortalecimento das Respostas Sociais na Região Autónoma da 

Madeira (RAM) 
• Investimento RE-C03-i04-RAA: Implementar a Estratégia Regional de Combate à Pobreza e 

Exclusão Social - Redes de Apoio Social (RAA) 
• Investimento RE-C03-i05: Plataforma +Acesso 
• Investimento RE-C03-i06: Operações Integradas em Comunidades Desfavorecidas nas Áreas 

Metropolitanas de Lisboa e do Porto 

Custo estimado: 833 M EUR 
Subvenções MRR: 833 M EUR 
Empréstimos MRR: 0 milhões de EUR 

 

 

2. Principais desafios e objetivos 
 

Contexto 

Portugal, à semelhança de outros países europeus, tem vindo a confrontar-se com desafios exigentes ao nível 
demográfico, socioeconómico e ambiental. Alguns destes desafios foram reforçados e ampliados pela situação 
de pandemia vivida no último ano. Deste modo, a necessidade de responder a fenómenos como o rápido 
envelhecimento da população resultante do aumento da esperança média de vida, fruto dos ganhos no campo 
da medicina e do bem-estar social associados, bem como do decréscimo da natalidade – às alterações das 
estruturas e da organização familiar, às necessidades crescentes da população em termos de apoio familiar e 
às pressões ambientais, exige que a rede de serviços e equipamentos sociais possa ser reforçada, requalificada 
e adaptada às novas necessidades e dinâmicas socioeconómicas. A estas necessidades acrescem as resultantes 
do atual contexto sanitário. 

A tendência de envelhecimento demográfico em resultado da baixa natalidade, do aumento da longevidade e 
de saldos migratórios negativos observados até 2016 mantém-se, verificando-se um aumento da idade mediana 
da população residente de 43,5 para 45,5 anos, entre 2014 e 2019. A estimativa provisória da esperança de 
vida aos 65 anos mantém a trajetória ascendente que tem vindo a ser observada, embora o progresso no último 
triénio se tenha atenuado. Efetivamente, no triénio 2018-2020 os valores ascenderam a 19,69 anos, tendo nos 
dois triénios anteriores sido estimada em 19,61 anos (2017-2019) e 19,49 anos (2016-2018)1. Considerando a 
informação relativa à existência de limitações devido a problemas de saúde, a estimativa de anos de vida 
saudável à nascença2 era de 58,6 anos, mais baixa para as mulheres (57,5 anos) do que para os homens (59,8 
anos)3. 

Em termos percentuais, em 2019, a população residente em Portugal era composta por 13,6% de jovens, 64,3% 
de pessoas em idade ativa e 22,1% de idosos. Em 2019, e relativamente a 2014, o número de pessoas idosas 
(pessoas com 65 e mais anos) aumentou em 175 257.  

 
1 INE, Tábuas de Mortalidade em Portugal (divulgado em 26 de novembro de 2020) 
2 Número médio de anos que se espera que um indivíduo de determinada idade venha a viver sem limitações de longa duração para 
realizar atividades consideradas habituais para a generalidade das pessoas, no pressuposto que se mantém inalterado o padrão de 
mortalidade observado no período de referência. 
3 INE, Inquérito Nacional de Saúde, 2018 



O índice de envelhecimento em Portugal era de 163,2 idosos por cada 100 jovens em 2019, sendo o Alentejo 
a região mais envelhecida (206,1) e a Região Autónoma dos Açores a menos envelhecida, sendo esta a única 
região em que o número de jovens foi superior ao número de idosos (97,2 idosos por cada 100 jovens). No 
mesmo período, observou-se o aumento deste índice em todas as regiões. As alterações na estrutura etária da 
população, que ocorreram em todas as regiões, embora com ritmos diferenciados, têm influência no grau de 
envelhecimento e dependência das populações. Quanto ao índice de dependência de idosos, o Alentejo registou 
o valor mais alto (41,2) e a Região Autónoma dos Açores o mais reduzido (21,4). 

O declínio da natalidade e da fecundidade em Portugal são resultado de uma multiplicidade de fatores que 
implicaram profundas alterações nos comportamentos de mulheres e homens, no que respeita à formação e 
dimensão da família. A acentuada diminuição da natalidade resultou, num primeiro momento, da contração do 
número de filhos e, num segundo momento, da conjugação desta com o aumento da idade ao nascimento dos 
filhos, designadamente do 1.º filho (que atingiu, em 2019, os 29,9 anos).  Segundo informação disponibilizada 
pelo INE, em 2019, o número médio de filhos por mulher em idade fértil era de 1,42, valor considerado crítico 
em termos de sustentabilidade demográfica e de reposição geracional4. Em 2019, 42,2% das mulheres dos 18 
aos 49 anos e 53,9% dos homens dos 18 aos 54 anos não tinham filhos. Em 2013 aquelas percentagens eram 
bastante menores: 35,3% e 41,5%, respetivamente. O número médio de filhos, de mulheres e homens, passou 
de 1,03 em 2013 para 0,86 em 20195. 

A baixa fecundidade, o aumento da esperança média de vida, a transformação dos padrões da doença e da 
morte, associados às mudanças sociais, ditaram alterações de grande relevância no seio das estruturas 
familiares.  

A esta realidade demográfica acrescem as situações de pobreza que permanecem e foram acentuadas no último 
ano, sendo penalizadoras em várias dimensões da vida quotidiana dos indivíduos e famílias, nomeadamente 
no que respeita ao acesso a uma habitação digna, a alimentação adequada às necessidades dos agregados 
familiares, aos cuidados de saúde necessários, a educação de qualidade, aos meios de transporte e ao acesso 
ao emprego, como garantia de uma vida condigna e de uma plena inclusão social. 

São assim necessárias respostas sociais integradas, que mobilizem em primeiro plano e juntamente os serviços 
de emprego e segurança social, sem perder a dimensão saúde, educação, entre outras, e cuja lógica vá ao 
encontro do perfil do beneficiário, ao contrário do que acontece habitualmente em que estão previamente 
formatadas. 

 

Desafios 

As políticas públicas não estão a conseguir suplantar-se ao decréscimo das estruturas de apoio familiar ou ao 
número ainda insuficiente de estruturas de apoio social que resultaram das rápidas transformações que 
ocorreram no mercado de trabalho e na vida familiar pelo que urge desenvolver medidas tendentes à prevenção 
da solidão/ isolamento social, sobretudo das pessoas idosas e pessoas com deficiência ou incapacidades, 
agravados durante o período de pandemia pela COVID-19, através de respostas sociais inovadoras e cuidados 
alternativos e de proximidade.  

A taxa de cobertura média das principais respostas sociais que visam o apoio a Pessoas Idosas (Centro de Dia, 
Estrutura Residencial Para Pessoas Idosas (ERPI) e Serviço de Apoio Domiciliário), no Continente, cifrou-se 
em 2019 em 12,5%6, valor que reflete uma oferta ainda aquém das necessidades. As Áreas Metropolitanas do 

 
4 Apesar de nenhum país da União Europeia ter assegurada a substituição das gerações, Portugal integra o grupo de países dos Estados-
Membros da União Europeia com menores ISF. 
5 INE, Inquérito à Fecundidade, 2019 (divulgado em 3 de dezembro de 2020) 
6 GEP-MTSSS, Carta Social, 2019. 



Porto e Lisboa, assim como a região do Algarve constituíam os territórios que expunham maiores necessidades 
face à população residente, apresentando, em 2019, as taxas de cobertura mais baixas no Continente. 

As alterações no mercado de trabalho e na estrutura dos agregados familiares trazem outras implicações 
relacionadas com a necessidade de respostas sociais também para o apoio para as crianças nos períodos em 
que os pais estão a trabalhar7. Neste contexto é de referir que, no Continente, a cobertura média de respostas 
sociais para a 1.ª infância (Creches e Amas) fixou-se, em 2019, em 48,4% (Carta Social, 2019). Em termos 
territoriais, as Áreas Metropolitanas de Lisboa e Porto, concretamente os distritos de Lisboa, Setúbal e Porto 
eram, os territórios com menor cobertura face à população. Por outro lado, apesar das transformações sociais 
positivas existe, ainda, com algum significado em Portugal uma divisão não equitativa do trabalho doméstico 
e das responsabilidades familiares, fazendo recair, sobretudo, sobre a mulher o desempenho da maior parte das 
tarefas domésticas e de prestação de cuidados às crianças e pessoas adultas dependentes (idosas ou com 
deficiência ou incapacidades). No contexto do acesso a serviços para ocupação dos filhos, “alargar a rede e o 
acesso a creches, jardins-de- infância e Atividades de Tempos Livres (ATL)” foi a medida de incentivo mais 
frequentemente referida como a mais importante (53,1% das mulheres e 48,7% dos homens). “Alargar os 
horários de funcionamento de creches, jardins-de-infância e ATL” e “assegurar o transporte das crianças para 
as creches, escolas e ATL” não foram consideradas tão importantes8. 

Numa outra dimensão, em Portugal, segundo os CENSOS 2011, cerca de 10,7% da população (dos 15 aos 64 
anos) manifesta ter muita dificuldade ou não conseguir realizar pelo menos uma das seis atividades básicas 
consideradas habituais para a generalidade das pessoas, que ilustram as suas limitações ao nível da visão, 
audição, mobilidade, compreensão, etc. Na população com 65 ou mais anos, este indicador ultrapassa os 50% 
de pessoas inquiridas9. 

Durante décadas, os requisitos de acessibilidade, nos seus diferentes domínios, não foram equacionados na 
construção do meio edificado. Por isso, existem ainda inúmeras barreiras que causam constrangimentos à livre 
circulação e plena participação de pessoas com deficiência ou incapacidades na sociedade. 

O espaço público, sobretudo nos centros históricos, carece de intervenções para melhoria das condições 
acessibilidades no âmbito da mobilidade pedonal, mobilidades suaves e transportes coletivos, tendo presente 
a necessidade de garantir a descarbonização. 

Os serviços públicos, na sua generalidade, encontram-se instalados em edifícios que refletem as décadas em 
que a preocupação com as acessibilidades não integrava a lista de preocupações das agendas política, técnica, 
económica e social. Este aspeto condiciona as pessoas com deficiência ou incapacidades no acesso e usufruto 
dos serviços públicos. 

O parque habitacional apresenta a mesma falta de atenção que foi sendo dada em termos de requisitos de 
acessibilidade. Importa ter presente que ao longo da vida as pessoas sofrem alterações físicas, sensoriais e 
cognitivas, ficando com as respetivas autonomia e independência comprometidas, dentro da sua própria 
habitação. As intervenções para melhoria das condições de acessibilidade, dependendo da profundidade, 
podem ser demasiado dispendiosas, estando, por isso, fora do alcance de muitas pessoas. 

As preocupações para com as respostas sociais e de cuidado e acessibilidades, nas suas diferentes vertentes e 
domínios, apelam ao investimento na reabilitação do meio respondendo ao estipulado na Convenção das 
Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (Convenção), assinada em 2007 e ratificada por 
Portugal em 2009. Segundo o último relatório do Comité Sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, 

 
7 Foram maioritariamente as mulheres que indicaram ser habitualmente responsáveis pelas tarefas domésticas, como lavar e cuidar da 
roupa (77,8%), limpeza da casa (59,3%) e preparar as refeições (65,0%). Os homens referiram mais frequentemente fazer habitualmente 
os pequenos arranjos e restauros da casa (78,3%). 
8 INE, Inquérito à Fecundidade, 2019 (divulgado em 3 de dezembro de 2020) 
9 INE, CENSOS, Saúde e Incapacidades em Portugal, 2011. 



Portugal precisa de implementar medidas que sejam capazes de ajustar a acessibilidade ao articulado da 
Convenção. 

No relatório do levantamento efetuado pela Comissão de Promoção das Acessibilidade (CPA)10, publicado em 
2020, foram assinalados 3.806 edifícios em serviços da administração central com atendimento ao público, ou 
que recebem público, com problemas de acessibilidade física que inibiam a sua utilização por parte de pessoas 
com mobilidade condicionada.  

Para permitir o aprofundar o trabalho necessário de eliminação de barreiras que obstaculizam o pleno acesso, 
para todas e todos, foi constituída a Estrutura de Missão para a Promoção de Acessibilidades (doravante 
designada por EMPA), conforme Resolução de Conselho de Ministros n. º 4/2020, de 5 de fevereiro de 2020. 

Na sequência das necessidades elencadas, foi impulsionado pelo XXII Governo Constitucional, no quadro do 
Programa de Estabilidade Económica e Social11, o Programa de Promoção das Acessibilidades nos Serviços 
Públicos e Vias Públicas12 tendo a primeira fase do programa (em execução desde agosto de 2020) uma dotação 
de 10M€ de Orçamento de Estado. 

A preocupação, quer ao nível das estruturas de apoio e cuidado, quer ao nível das acessibilidades, nas suas 
diferentes vertentes e domínios, colocam-se hoje, com maior acuidade, nas agendas técnica, política e 
económico-social. Destaque-se que, em Portugal, a cobertura de respostas sociais para Pessoas com 
Deficiência ou Incapacidades registou, entre 2009 e 2019, um crescimento significativo de 6 547 de lugares. 
Todavia, em 2019, a taxa de cobertura média de respostas para esta população (Centro de Atividades 
Ocupacionais, Lar Residencial, Residência Autónoma e Serviço de Apoio Domiciliário para Pessoas com 
Deficiência ou incapacidades) fixou-se em 4,1%. Em 2017, foi criado o Modelo de Apoio à Vida Independente 
(MAVI) que disponibiliza assistência pessoal a pessoas com deficiência ou incapacidades (através de 
organizações das pessoas com deficiência) nos seus contextos de vida, para a realização de tarefas que não 
conseguem realizar sozinhas, sobre a sua orientação, decisão e vontade. O MAVI, que é financiado atualmente 
pelo Portugal 2020, apoia mais de 850 pessoas com deficiência ou incapacidades, nas suas comunidades, em 
todo o território. Prevê-se o seu aprofundamento, em 2022, para poder permitir que mais cerca de 1000 pessoas 
com deficiência ou incapacidades possam ter assistência pessoal. 

Posto isto, pretende-se, no âmbito desta componente e em linha com o estabelecido no Pilar Europeu dos 
Direitos Sociais13, facilitar um contexto mais favorável à gestão da vida pessoal e familiar, por via do aumento 
da cobertura do território por respostas sociais, através do alargamento da rede, bem como da requalificação 
da rede existente, de modo a cumprir as normas aplicáveis14 e torná-la mais resiliente a choques como o atual, 
devido à pandemia. 

A crise pandémica de COVID 19 colocou desafios adicionais para todos os países e seus sistemas de cuidado, 
comunidades e famílias. As pessoas idosas e as pessoas com deficiência ou incapacidades encontram-se entre 
os grupos populacionais mais vulneráveis aos efeitos da crise pandémica, bem como às suas consequências 
económicas e sociais. Um dos efeitos da pandemia COVID 19 traduziu-se, num desacelerar da dinâmica que 
Portugal estava a ter no domínio da promoção as acessibilidades, bem como em alguma reorientação e recursos 
para mitigar necessidades mais emergentes, inclusive no apoio social. Apesar da pronta resposta das políticas 
públicas, a crise veio evidenciar um conjunto de fragilidades que carecem de soluções estruturais em diversos 
domínios, incluindo no plano da acessibilidade física e digital, do acesso a serviços e apoios sociais, do 
combate ao isolamento e à falta de recursos que previnam a pobreza e a exclusão. 

 
10 Criada pelo Decreto-Lei n.º 125/2017, de 4 de outubro, cujo relatório foi publicado em 2020. 
11 Resolução do Conselho de Ministros n.º 41/2020 de 6 de junho 
12 Portaria n.º 200/2020 de 19 de agosto 
13 Nomeadamente, os princípios 2. Igualdade de género, 3. Igualdade de oportunidades, 9. Equilíbrio entre a vida profissional e a vida 
privada, 11. Acolhimento e apoio a crianças, 17. Inclusão das Pessoas com Deficiência e 18. Cuidados de Longa Duração.  
14 Contribuindo para o reforço da coesão social e territorial. 



De facto, a obrigação de recolhimento durante o período da pandemia foi propícia à fragilização, se não mesmo 
à disrupção, de redes de apoio comunitário e de vizinhança, deixando eventualmente mais isoladas as pessoas 
idosas e as pessoas com deficiência ou incapacidades, que se confrontam com as barreiras físicas, digitais e 
organizacionais que ainda persistem.  

A opção de alteração da modalidade de trabalho para teletrabalho e o recurso crescente a canais digitais para 
acesso a informação e serviços da administração pública deixou evidente a carência de instrumentos de 
adaptação específicos de acessibilidade e da necessidade de desenvolvimento de competências para utilização 
dos recursos, que têm de ser reforçados e disponibilizados num formato acessível de acesso para todas e para 
todos. 

Adicionalmente, as áreas metropolitanas, sendo territórios de grande dinâmica económica e desenvolvimento 
social, continuam a ter bolsas de pobreza e exclusão social que fraturam a sociedade e constituem 
vulnerabilidades e fragilidades relevantes na sua coesão e no conjunto do território nacional. Foram 
precisamente essas fragilidades que tornaram estas populações mais vulneráveis à pandemia da COVID 19, 
tendo sido nestes territórios que a incidência dos contágios se revelou mais significativa e de mais difícil 
controle. Verifica-se que é nos núcleos residenciais mais vulneráveis das periferias dos grandes centros urbanos 
que se regista a maior incidência de infeção por COVID. É precisamente nestes núcleos que se entrecruzam os 
indicadores de vulnerabilidade com a elevada densidade populacional, baixos rendimentos, baixas 
qualificações e habitações sobrelotadas. Associadas a estas características socioeconómicas, conjugam-se 
ainda a existência de várias situações de precariedade laboral e de intensidade laboral nesses núcleos 
residenciais. As áreas metropolitanas são ainda polos de atração de migrações intranacionais e internacionais, 
cujas comunidades mais vulneráveis tendem a habitar nestes núcleos residenciais. 

As comunidades mais vulneráveis acabam tipicamente empurradas para localizações periféricas, onde 
concentram diversas vulnerabilidades criando territórios onde se concentram pobreza e exclusão social e se 
criam condições para a reprodução dos fatores de exclusão e dos seus precursores, exponenciando o 
crescimento de fenómenos em que se cruzam múltiplas discriminações. A concentração destes fatores, que se 
reforçam mutuamente e que são cada vez mais interseccionais, tem dificultado a atuação das políticas setoriais, 
que por vezes intervêm nestes territórios de forma dispersa e não concertada. Muitos programas setoriais 
acabam por ficar aquém do seu potencial porque, atuando apenas sobre uma dimensão das vulnerabilidades, 
não a conseguem articular com uma atuação sobre as restantes dimensões. Assim, torna-se imperiosa a criação 
de programas integrados de atuação sobre estas múltiplas vulnerabilidades, que potenciem respostas 
abrangentes, coordenadas e concertadas entre os diversos atores, locais e setoriais, que estão no terreno. 

Acresce que a degradação dos níveis de vida e o sentimento de exclusão reduz o sentimento de pertença à 
comunidade, criando desconfiança face às instituições e, por vezes até, desconhecimento de direitos e serviços 
a que podem recorrer. Este elemento torna também decisivo que estes programas tenham uma dimensão 
participativa, por forma a que os atores locais sejam chamados ao envolvimento no seu desenho. Este 
envolvimento dará aos programas uma maior adequação no seu conteúdo, mas, sobretudo, permitirá mobilizar 
a comunidade em torno de objetivos com os quais se identifiquem e que permitam quebrar os ciclos de pobreza 
e exclusão. 

Assim esta componente tem ainda como missão promover um conjunto de ações integradas e participadas de 
combate à pobreza e à exclusão das comunidades desfavorecidas das áreas metropolitanas. 

Em termos de impactos esperados, as intervenções a realizar contribuirão, de forma direta e indireta, para a 
criação de emprego e para a dinamização da economia dos territórios. Uma sociedade justa e equitativa do 
ponto de vista da integração social e profissional, possibilitará o desenvolvimento de pessoas capazes de 
contribuir para a sociedade e economia através do reequilíbrio de oportunidades e garantia de melhores 
condições de participação ativa, com efeito direto na diminuição do nível de desemprego. O investimento em 



novos equipamentos e em novas respostas sociais vai concorrer para a criação de emprego e para o impulso 
de intervenções de requalificação urbana e imobiliária.  

 

Enquadramento estratégico 

Esta componente endereça as recomendações específicas por país (REP) emitidas pelo Conselho, em 2019 e 
2020, para Portugal, no contexto do Semestre Europeu, relativas à melhoria da eficácia e adequação da rede 
de proteção social (REP 2 de 2019 e de 2020), contribuindo para a igualdade de acesso a serviços de qualidade, 
para a redução da pobreza e para a coesão territorial (REP 1 de 2020). Adicionalmente, esta componente 
permite ainda contribuir para a resposta às REP relacionadas com a transição ecológica e digital.  

Deste modo, esta componente inscreve-se em dois dos pilares em que se estrutura o Mecanismo Europeu de 
Recuperação e Resiliência: o pilar relativo à coesão social e territorial, garantindo uma provisão de serviços 
e bens públicos, adequada às necessidades dos diferentes territórios,  que potenciam a inclusão social e 
equidade; bem como o pilar que se refere a políticas para a próxima geração, crianças e jovens, incluindo 
educação e competências, nomeadamente pelo reforço das respostas sociais dirigidas às crianças, através da 
criação de vagas em creches. 

Esta componente permite concretizar algumas estratégias nacionais, como sejam a Estratégia Portugal 2030, 
nomeadamente a Agenda as pessoas primeiro: um melhor equilíbrio demográfico, maior inclusão, menos 
desigualdade e a Agenda um país competitivo e extremamente coeso, a Estratégia Nacional de Combate à 
Pobreza, a Estratégia Nacional para a Inclusão das Pessoas com Deficiência 2021-2025 e a Estratégia para o 
Envelhecimento Ativo e Saudável. Do mesmo modo, são ainda endereçadas as prioridades estabelecidas na 
Estratégia Nacional para a Igualdade e a Não Discriminação 2018-2030 e, dentro desta, mais concretamente 
ao Plano de Ação para a Igualdade entre Mulheres e Homens. Sabendo-se a divisão desigual do trabalho não 
pago de cuidado entre mulheres e homens, o reforço destas respostas sociais contribui para “garantir as 
condições para uma participação plena e igualitária de mulheres e homens no mercado de trabalho e na 
atividade profissional”, conforme previsto no referido plano de ação. 

Considerando que na base da pobreza e das desigualdades estão, com frequência, as desigualdades educativas, 
esta componente articula-se com o Programa Qualifica e com o Programa Nacional de Promoção do Sucesso 
Escolar. 

No caso das Regiões Autónomas, esta componente permite dar resposta às prioridades estabelecidas para a 
Região Autónoma da Madeira (RAM) no Programa Regional para o Envelhecimento Ativo 2020-2023 (em 
elaboração), ao Plano Regional para a Família e Intervenção Social (2019-2023) e ao Plano Regional para a 
Integração de Pessoas em Situação de Sem-Abrigo 2018-2022; e, no caso da Região Autónoma dos Açores 
(RAA), implementa as prioridades enunciadas na Estratégia Regional de Combate à Pobreza e Exclusão Social 
2018-2028. 

Adicionalmente, esta componente assegura a definição e implementação de medidas que dão resposta ao Pilar 
dos Direitos Sociais, nomeadamente nos princípios da igualdade de género, igualdade de oportunidades, 
equilíbrio entre a vida profissional e a vida privada e do acolhimento e apoio a crianças, mas também dos 
cuidados de longa duração e da plena inclusão das pessoas com deficiência ou incapacidades, numa perspetiva 
de transversalidade e também na sua especificidade. 

A presente componente endereça ainda as recomendações do Comité Sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência  feita a Portugal em 2016, no relatório da sua avaliação periódica da implementação da CNUDPC, 
nomeadamente e com relação direta com os investimentos propostos, no que respeita às acessibilidades (art.9), 
ao direito de viver de forma independente e a ser incluído na comunidade (art.19), a usufruir de atividades 



ocupacionais na comunidade com a revisão da legislação dos Centros de Atividades Ocupacionais  (já realizada 
- foram substituídos pelos CACI – Centros de Atividades e Capacitação  para a Inclusão). 

Simultaneamente, visa ainda promover o alinhamento com as prioridades anunciadas para a Estratégia 
Europeia para a Deficiência 2030 (em fase de elaboração), pela qual se espera o reforço da necessidade de 
assegurar a acessibilidade para todas as pessoas, de forma a promover a inclusão das pessoas com deficiência 
ou incapacidades. 

Encontra-se ainda alinhado com as medidas previstas no Livro Verde para o Envelhecimento da Comissão 
Europeia (COM(2021) 50 final) que determina que uma resposta política abrangente poderá passar pelo 
investimento em infraestruturas e serviços de qualidade, bem como em inovação e investigação no domínio 
dos cuidados de saúde, pela garantia do acesso a cuidados de saúde, pela oferta de condições de trabalho 
atrativas para fazer face ao problema da escassez de pessoal e pela exploração de tecnologias inovadoras 
para melhorar a eficiência. O progresso tecnológico permite prestar certos serviços e administrar tratamentos 
de novas formas, fora do ambiente hospitalar. A disponibilidade de mais infraestruturas de cuidados 
ambulatórios e de proximidade, além de melhorar os cuidados de saúde e sociais prestados, poderá também 
permitir que as pessoas idosas participem em atividades sociais e de promoção do bem-estar. 

Esta componente é ainda mais abrangente e diz respeito ao reforço e requalificação das respostas sociais 
dirigidas às crianças, às pessoas idosas, às pessoas com deficiência ou incapacidades e respetivas famílias, e 
ainda às pessoas vulneráveis, em particular pessoas em situação de sem abrigo, ambiciona promover o 
envelhecimento ativo e saudável, a inclusão e promoção da autonomia, a conciliação entre atividade 
profissional, a vida pessoal e familiar e a natalidade e a inclusão social de grupos desfavorecidos. Existe, por 
isso, uma forte articulação e interdependência entre esta componente e a Componente 1 “Serviço Nacional de 
Saúde” na resposta às problemáticas da dependência e das doenças crónicas e incapacitantes. 

Por fim, e tendo também como objetivo dar resposta às especificidade dos territórios das áreas metropolitanas 
que acumulam fatores de exclusão social, cuja singularidade a pandemia tornou particularmente evidente, 
importa sinalizar a estreita articulação entre a presente componente e as demais linhas de ação do Plano de 
Recuperação e Resiliência (PRR), que respondem às diferentes respostas às vulnerabilidades sociais, entre as 
quais: a C02 – Habitação, C01 - SNS ou à C06 – Qualificações e Competências.  

Transversalmente, e de forma instrumental aos seus principais objetivos, contribui ainda para a promoção da 
mobilidade sustentável e para o desenvolvimento de respostas de proximidade alavancadas em tecnologia. Os 
investimentos previstos irão contribuir para atenuar o impacto económico e social da crise, ao direcionar um 
conjunto significativo de recursos para a política pública no âmbito da ação social, promovendo o aumento do 
emprego e a dinamização da economia circular, conferindo um grande impulso em intervenções de 
requalificação urbana e, simultaneamente, promovendo a indústria e a adoção de soluções digitais. 
Adicionalmente, a presente componente promove a resposta social ajustada às necessidades de cada território. 
No seu todo, a componente contribuirá para o reforço da coesão social e territorial.   

 
 
 

3. Descrição das reformas e dos investimentos da Componente  

 

Reformas 

 

Reforma RE-r05: Reforma da Provisão de Equipamentos e Respostas Sociais  



 

Desafios e Objetivos 

Num país como Portugal, que conta com mais de 2 milhões de pessoas idosas (dados do INE), o apoio às 
pessoas idosas, tem de se assumir como uma prioridade de saúde pública e de reforço dos direitos de cidadania, 
tal como tem sido recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS), Nações Unidas e a Comissão 
Europeia, daí decorre a necessidade premente de requalificar e alargar a capacidade de resposta a este grupo 
alvo.  

Também as alterações conhecidas que ocorreram a nível dos sistemas social, laboral e familiar, a par do 
aumento da longevidade, contribuíram para que o envelhecimento passasse a ser uma realidade complexa. Por 
outro lado, associado ao aumento da longevidade, temos problemas graves de dependência aos quais as 
famílias, por si só, não conseguem dar resposta, delegando nas instituições de apoio social esse cuidado. 

Adicionalmente, a pandemia por COVID-19, cujos impactos muito significativos sobre as sociedades que 
carecem de avaliação profunda, vieram antecipar algumas fragilidades relativamente aos equipamentos sociais 
direcionados, com particular destaque, para a população idosa e para as crianças, que importa suprir.  

Neste contexto, o alargamento e requalificação da rede de equipamentos sociais consubstancia um desígnio do 
Governo na melhoria das condições de vida dos cidadãos e das respetivas famílias, priorizando de forma 
rigorosa e transparente os equipamentos sociais que se situem, designadamente, em territórios com uma baixa 
taxa de cobertura, de forma a corrigir as assimetrias existentes ao nível da distribuição da capacidade instalada 
em todo o território.  

De sublinhar que genericamente a presente reforma incidirá nos serviços e equipamentos sociais que são 
promovidos por instituições de solidariedade social e privadas vocacionadas para públicos especialmente 
vulneráveis, quer em termos económicos, quer sociais e de saúde, mais especificamente pessoas e famílias em 
situação de pobreza ou de baixos rendimentos, pessoas idosas em situação de dependência, pessoas com 
deficiência ou incapacidades e crianças e jovens.  

Deste modo, esta reforma tem como principais objetivos: 

• Qualificar os cuidados prestados nas ERPI, acompanhando a evolução das necessidades da população-
alvo destas estruturas; 

• Promover o licenciamento ou regularização das ERPI que estão a operar fora do sistema, sempre que 
tal seja possível; 

• Rever o quadro legislativo em matéria de licenciamento de equipamentos sociais, assegurando critérios 
de qualidade nos serviços e cuidados que prestam, bem como assegurando a possibilidade de 
surgimento de novas tipologias de respostas sociais, que venham suprir as necessidades diferenciadas 
das pessoas idosas e se aproximem das novas realidades criadas pela longevidade; 

• Promover respostas sociais inovadoras como são as respostas de habitação colaborativa, que 
assegurem o equilíbrio entre a privacidade, o ambiente coletivo e protetor e respostas residenciais de 
pequenas dimensões privilegiando um ambiente mais familiar e humanizado e menos centrado num 
modelo institucional de larga capacidade; 

• Desenvolver um modelo de apoio domiciliário inovador, que aposte simultaneamente na proximidade 
e na flexibilidade do apoio a prestar, tendo em conta a necessidade dos utentes, promovendo o 
adiamento da dependência e que promova a sua manutenção no seu meio habitual de vida retardando 
a necessidade de institucionalização, em linha com os objetivos da Estratégia Nacional para o 
Envelhecimento Ativo e Saudável, que se encontra em construção. A este nível, revela-se fundamental 
apostar, à semelhança do apoio domiciliário, numa resposta de natureza mais flexível do ponto de vista 



dos serviços prestados, apostando em valências promotoras de autonomia funcional (ex. fisioterapia e 
exercício físico) e/ou cognitiva (terapia ocupacional); 

• Reforçar o apoio social a pessoas em situação de isolamento social, através da constituição de equipas, 
que, complementarmente, fortaleçam os resultados da já existente rede institucional de suporte, 
criando um mecanismo de mapeamento e vigilância das situações vulneráveis socialmente, e 
mobilizem ativa e proactivamente os recursos da comunidade, respondendo às necessidades sociais 
existentes (projetos Radar Social); 

• Aumentar a capacidade de resposta em creche, fundamentalmente nos territórios que ainda têm níveis 
de cobertura mais baixos; 

• Adaptar a resposta às necessidades das famílias e das realidades laborais que têm horários e contextos 
novos que importa acompanhar; 

• Reforçar as respostas destinadas a pessoas com deficiência ou incapacidades, estas devem ser 
equacionadas de acordo com a diversidade, numa perspetiva de flexibilidade e tendo como prioridade 
a promoção de autonomia das pessoas apoiadas e a garantia da qualidade. Neste âmbito, Portugal 
continua a dar resposta aos compromissos estabelecidos na Convenção sobre os Direitos da Pessoas 
com Deficiência. 

Importa ainda realçar que esta reforma dos equipamentos sociais e respostas sociais funcionará de forma 
complementar ao investimento para a rede nacional de cuidados continuados integrados e rede nacional de 
cuidados paliativos, promovendo principalmente a autonomia dos seus destinatários.  

A Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI), criada em 2006, resulta de uma parceria entre 
o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social com o Ministério da Saúde em Portugal, sendo 
composta por um conjunto de unidades e equipas de saúde e de apoio social, com origem nos serviços 
comunitários, abrangendo os hospitais, os centros de saúde, os serviços distritais e locais da segurança social, 
a Rede Solidária e as autarquias locais, que prestam cuidados continuados de longa duração a pessoas em 
situação de dependência com falta ou perda de autonomia, independentemente da idade. 

Esta rede é completamente autónoma e está perfeitamente definida em termos de âmbito, trabalhando de uma 
forma complementar à rede de respostas do setor social e solidário. Estas intervenções integradas de saúde e 
apoio social visam a recuperação global, promovendo a autonomia e melhorando a funcionalidade da pessoa 
dependente, através da sua reabilitação, readaptação e reinserção familiar e social. 

Contudo verifica-se que a oferta na RNCCI ainda não está completa, persistindo diferenças regionais 
significativas e até algumas tipologias que ainda não estão implementadas. Existe assim uma necessidade de 
camas e respostas com metas definidas. O investimento da Componente 1, para a Rede Nacional de Cuidados 
Continuados Integrados e Rede Nacional de Cuidados Paliativos, visa então alargar a resposta a todo o país, 
complementando a reforma da RNCCI e RNCP que tem vindo a ser implementada nos últimos anos, 
preparando assim melhor o país para os desafios do presente e do futuro na resposta aos mais idosos e 
dependentes. 

Por sua vez, a reforma dos equipamentos sociais e respostas sociais pretende garantir que existem os 
equipamentos e respostas sociais mais adequadas para promover a reinserção familiar e social dos utentes, 
após a sua recuperação. 

 

Implementação 

A conceção desta nova geração de equipamentos e respostas sociais, que se querem inovadoras e de maior 
proximidade, terá um modelo de licenciamento e funcionamento associado que terá de apostar numa lógica de 



rentabilização de recursos, mas simultaneamente, após 2026, integrar fontes de diversificação de 
financiamento. 

A implementação desta reforma terá por base a aprovação, por ato legislativo, da Simplificação do Regime 
de Instalação de Equipamentos Sociais. 

No âmbito da implementação desta reforma estará ainda a aprovação da Estratégia Nacional de 
Envelhecimento Ativo e Saudável. 

Esta implementação será realizada pelos organismos da Segurança Social, em particular o Instituto da 
Segurança Social, IP, no âmbito das suas competências e, sempre que necessário, com outros parceiros do 
MTSSS. 

 

Calendário e riscos:  

De acordo com o planeamento previsto a implementação decorrerá entre 2021 e o 4.º T 2022. 

Os principais riscos à execução desta reforma são:  

• Necessidade de efetuar alterações legislativas no que respeita à instalação de equipamentos sociais; 

• Constrangimentos administrativos associados ao processo de implementação. 

 

 

RE-r06: Estratégia Nacional para a Inclusão das Pessoa com Deficiência 2021-2025 

 

Desafios e Objetivos 

A alteração de paradigma que Portugal vem assumindo no que respeita à inclusão das pessoas com deficiência, 
será reforçada com a entrada em vigor, até ao final do primeiro semestre de 2021, da Estratégia Nacional para 
a Inclusão das Pessoas com Deficiência 2021-2025, que passará a ser o documento de orientação estratégica 
sobre a inclusão das pessoas com deficiência para o horizonte de 2021-2025.  

Os principais desafios a que se pretende responder com a ENIPD 2021-2025 são o aprofundamento da inclusão 
das pessoas com deficiência, em todos os domínios da vida, alinhando estrategicamente medidas e prioridades 
integrando e refletindo as orientações e diretivas nacionais e internacionais e operacionalizando um plano de 
ação estratégico no qual são promovidas a autonomia e a autodeterminação e a participação das pessoas com 
deficiência com aplicação direta a todo o território nacional. A implementação da ENIPD 2021-2025 permitirá 
assegurar ambientes inclusivos e igualdade de oportunidades a todas e todos os cidadãos, independentemente 
das suas (in)capacidades físicas, sensoriais, auditivas, cognitivas e de comunicação criando condição e 
pressupondo a sua participação em todos os domínios da vida, criando condições para a vida independente e 
não institucionalização, educação, formação e trabalho digno e justo e capacitação de pessoas e contextos. A 
estratégia reflete os compromissos da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. 

Esta reforma pretende implementar a ENIPD 2021-2025 com o objetivo de aprofundar as condições de 
autonomia, autodeterminação e participação das pessoas com deficiência, intervindo nos diversos contextos 
de vida e de interação e tendo uma perspetiva de flexibilidade de soluções, ajustadas a diferentes realidades 
das pessoas e suas famílias e também às diferentes fases do ciclo de vida: 

• Conhecer, estudar e avaliar a realidade das pessoas com deficiência, os seus contextos e as dinâmicas 
inerentes à inclusão; 



• Dinamizar a sensibilização de pessoas, famílias, instituições e contextos para os direitos das pessoas 
com deficiência; 

• Aprofundar as condições de exercício de direitos políticos para pessoas com deficiência; 

• Intervir nos ambientes e espaços de modo a torná-los acessíveis a pessoas com deficiência, quer na 
dimensão física, quer na dimensão comunicacional; 

• Melhorar o sistema de educação inclusiva e aumentar o número de pessoas deficiência a qualificações 
de nível superior; 

• Rever, aprofundar, modernizar e ajustar aos novos desafios da transição digital e da inclusão o sistema 
de formação profissional e de emprego e trabalho das pessoas com deficiência; 

• Contribuir para a conceção e implementação de um Plano Nacional de não institucionalização; 

• Aprofundar e alargar os Modelo de Apoio à Vida Independente para pessoas com deficiência, avaliar 
as repostas existentes e criar soluções de proximidade, na comunidade e ajustadas às necessidades das 
pessoas, na promoção da autonomia e de acordo com o ciclo de vida; 

• Dinamizar a inclusão através do desporto, cultura e lazer. 

 

Implementação 

A implementação desta reforma terá por base a aprovação da ENIPD 2021-2025, pela qual será possível lançar 
um conjunto de medidas para promover: 

• A reformulação do sistema de avaliação e certificação da deficiência; 

• O diagnóstico compreensivo sobre as pessoas com deficiência em Portugal, bem como a criação de 
sistemas de indicadores e de recolha e tratamento de dados e organização de informação de apoio á 
decisão; 

• A qualificação da intervenção em espaços públicos; 

• O papel relevante das Administrações Públicas, das Organizações das Pessoas com Deficiência e das 
entidades do Setor Social e Solidário, pressupondo a sua qualificação; 

• O trabalho com as famílias e comunidades no sentido da promoção da autonomia; 

• A qualificação de públicos estratégicos; 

• A promoção de medidas e políticas ativas em todas as dimensões da vida com vista à efetiva igualdade, 
não discriminação e inclusão; 

• O mainstreaming da inclusão das pessoas com deficiência nas decisões, medidas, programas e 
projetos; 

• A criação de soluções inovadoras nas abordagens e serviços de base comunitária, que permitam 
aprofundar condições de autonomia, não institucionalização e vida independente tendo em 
consideração o território e as suas necessidades;  

• O alargamento do Modelo de Apoio à Vida Independente, que disponibiliza assistência pessoal a 
pessoas com deficiência;  

• O ajustamento do sistema de formação, emprego e qualificação de pessoas com deficiência;  



• A melhoria das acessibilidades físicas, digitais e comunicacionais para a promoção de um ambiente 
inclusivo;  

• A reformação de medidas de acompanhamento e das estratégias de inclusão ao longo da vida da pessoa 
com deficiência, centradas na rede; 

• O ajustamento das medidas às diferentes realidades do território com o envolvimento das autarquias; 

• A reformulação do quadro normativo vigente sempre que necessário. 

A ENIPD 2021-2025 alinha-se pelo determinado na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.  
Alinha-se igualmente pela Estratégia Europeia Sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 2021-2030, 
nomeadamente na promoção do ambiente inclusivo, qualidade dos serviços sociais, vida independente, não 
institucionalização, habitação, emprego, educação inclusiva, igualdade e não discriminação e outras dimensões 
que contribuem ao nível do estado membro para que a União Europeia seja uma União em igualdade e inclusão.  

Esta implementação será da responsabilidade do Instituto Nacional para a Reabilitação, IP que terá o apoio 
da Estrutura de Missão para a Promoção das Acessibilidades. 

 

Calendário e riscos:  

De acordo com o planeamento previsto a implementação decorrerá entre 2021 e o 4.º T 2023. 

Os principais riscos à execução desta reforma são:  

• Necessidade de estabilidade política para aprovação da ENIPD; 

• Constrangimentos administrativos associados ao processo de implementação. 

 

RE-r07: Contratualização de Programas Integrados de Apoio às Comunidades Desfavorecidas nas 
Áreas Metropolitanas 

 

Desafios e Objetivos 

As comunidades mais frágeis das áreas metropolitanas acabam tipicamente empurradas para localizações 
periféricas, onde se concentram diversas vulnerabilidades, criando territórios onde se concentram pobreza e 
exclusão social e se criam condições para a reprodução dos fatores de exclusão e dos seus precursores. A 
concentração destes fatores, que se potenciam mutuamente, dificulta a atuação das políticas setoriais que, 
nestes núcleos residenciais, ficam aquém do seu potencial, tendo menor capacidade para quebrar círculos 
intergeracionais de reprodução destes fenómenos. 

Assim, torna-se imperiosa a criação de programas integrados de atuação sobre estas múltiplas vulnerabilidades, 
de acordo com as características desses territórios. Muitos programas setoriais acabam por ficar aquém do seu 
potencial porque, atuando sobre uma das dimensões de fragilidade daqueles indivíduos e das suas 
comunidades, não a conseguem articular com uma atuação sobre as restantes dimensões que contribuem para 
a exclusão dos territórios. 

Um dos primeiros desafios é proceder a uma identificação dos territórios objeto de intervenção a partir de um 
diagnóstico social atual, que já inclua os efeitos da pandemia, que permitam atuar de forma localizada e eficaz 
sobre estas comunidades. Este diagnóstico deverá incidir também sobre a resposta dos serviços públicos nestes 
territórios. Esta fase de diagnóstico é essencial para promover novas formas de atuação multissectorial nos 



territórios identificados, em que o foco é a resposta síncrona, concertada e integrada dos atores locais e 
sectoriais aos problemas que se colocam aquela comunidade e aos indivíduos que a compõem. 

O combate à combinação dos múltiplos fatores de exclusão torna imperiosa a criação de programas integrados 
de atuação sobre estas múltiplas vulnerabilidades, de modo a inverter a lógica de atuação sectorial, cujo alcance 
fica aquém do possível e desejável, e passando para uma lógica multissectorial de base local que permita dar 
uma resposta mais robusta e concertada a diferentes problemas de forma simultânea. 

Assim, esta reforma deve ter uma intervenção integrada robusta que conjugue ações imateriais com ações 
materiais bem como uma complementaridade com outras componentes do PRR e de outros instrumentos de 
financiamento (por exemplo, o PT2030), conforme se apresenta na caixa de texto seguinte. 

Territórios e tipologia de intervenções / investimentos 

Nº máximo de territórios abrangidos pelas intervenções integradas: 10/12 (no conjunto das duas AM) 

Intervenções imateriais (reforço das intervenções já existentes com novas valências e/ou criação de 
intervenções ajustadas à natureza das fragilidades de cada território) 

e 

Intervenções materiais (regeneração de espaço público e de equipamentos coletivos cuja área de atuação 
cobre a área dos territórios selecionados – e.g. saúde, social, educação, cultura) 

Complementaridades: 

a) C2 (Habitação) – sempre que haja identificação de intervenções na área da habitação, estas serão 
comtempladas na Componente C2 de modo a maximizar o sucesso das intervenções integradas; 

b) C1 (Saúde); C6 (Qualificações e competências); C15 (Escola Digital); … – as intervenções em 
equipamentos cuja área de atuação incide nestes territórios serão programadas nesta componente e 
não nas respetivas componentes, assegurando a existência de resposta a estas dimensões nesta 
componente; 

c) Assegurar as complementaridades com o PT2030 nestes municípios. 

 

 

Uma abordagem integrada permitirá melhor promover a inclusão social de comunidades desfavorecidas e que 
vivem em situação de carência e exclusão. Os projetos devem incluir a participação de atores nacionais e locais 
nos dois grandes domínios de intervenção: 

1. Dimensão de intervenção no espaço público e infraestruturas sociais – nas condições de vida das 
pessoas investindo, quando identificado como necessário, na qualidade do espaço público e na oferta 
ou na adaptação das infraestruturas sociais consideradas como as mais críticas em cada intervenção, 
incluindo equipamentos sociais de apoio a crianças e idosos que contribuam para o equilíbrio entre a 
vida pessoa, familiar e profissional. Devem também ser consideradas as intervenções em outros 
equipamentos (pré-escolar e escolas do nível básico, unidades de saúde, etc.) ou refuncionalização de 
espaços para atividades na área da cultura, do património comum (espaços para iniciativas culturais, 
espaços para ateliers, para formações diversas, etc.) de acordo com os tipos de fragilidades 
identificadas em cada território.  

2. Domínio de promoção da coesão social – intervenções de natureza imaterial que para além de se 
dirigirem à resolução de condições de base dos fenómenos de pobreza e exclusão que proliferam nestes 



territórios, potenciem o efeito das intervenções no espaço público e nas infraestruturas sociais, quando 
estes existam. Deste modo, serão desenvolvidas linhas de ação que potenciem, entre outras: 

1. A emancipação destas comunidades, começando por garantir que elas têm uma voz ativa e 
relevante no desenho e na implementação destas abordagens; 

2. A descontinuação dos círculos de pobreza intergeracional, atuando sobre as áreas que, em 
cada comunidade, mais contribuem para a sua criação e manutenção (e.g. educação; 
empregabilidade; condições de saúde; precariedade laboral);  

3. A abertura, de forma bidirecional, destes territórios à comunidade mais vasta que habita e 
trabalha nos municípios e nas áreas metropolitanas em que se inserem, combatendo o estigma 
que envolve estes territórios e às pessoas que neles vivem. 

 

Implementação 

Para a implementação desta reforma, devidamente enquadrada e promovida no âmbito da ENCP, que se 
consubstancia numa abordagem distinta das que têm sido seguidas até à data, identificando um máximo de 
10/12 territórios no conjunto das duas Áreas Metropolitanas, será colocado em prática um modelo de 
governança que crie as condições de envolvimento dos diversos atores e das suas intervenções num modelo 
verdadeiramente integrado que permita maximizar as sinergias e os resultados destas diversas intervenções, 
até agora desenvolvidas per se. 

Neste sentido, será implementado um novo modelo de governança conforme se apresenta na figura seguinte. 
Este modelo tem subjacente uma contratualização global entre a Estrutura de Missão do PRR e as duas Áreas 
Metropolitanas de Lisboa e do Porto, que serão as entidades responsáveis pela implementação e prestação de 
resultados (cumprimentos de milestones e metas) desta componente.  

A operacionalização de cada uma das intervenções territoriais integradas será responsabilidade das Unidades 
Técnicas Locais (UTL), coordenadas por um coordenador local indicado pelo(s) respetivo(s) município(s) 
onde se inserem os territórios selecionados e das quais farão parte (em modelo a definir) as instituições com 
intervenções em cada um dos territórios. 

Dada a natureza inovadora e a amplitude de intervenções e de entidades previstas para cada um dos territórios, 
será constituído um Grupo de Acompanhamento, coordenado pela Ministra da Presidência e que integrará as 
respetivas agências públicas responsáveis pela implementação de intervenções nestes territórios, as duas Áreas 
Metropolitanas, os municípios com territórios selecionados e os coordenadores Locais das UTL. 

  

Sem prejuízo de outras abordagens, caberá às Áreas Metropolitanas a seleção de um máximo de 10/12 
territórios de intervenção, após aplicação de critérios robustos e coerentes incidentes nos diagnósticos 
realizados para cada um dos territórios potencialmente elegíveis. Estes critérios deverão considerar, entre 
outros fatores, a dimensão e população dos territórios; tipologias de fragilidades socioeconómicas e outras 
presentes em cada território – Ex.: desemprego, pobreza/privação e/ou pobreza infantil; abandono/ insucesso 
escolar; territórios envelhecidos; problemas de convivência entre residentes – existência de minorias étnicas, 
imigrantes, etc.; condições de habitação não condignas, necessidade de intervenções em espaço público (ou 
equipamentos coletivos), etc.. 

Após a seleção dos 10/12 territórios alvo das intervenções integradas as duas AM serão responsáveis pela 
aprovação e contratualização dos Planos de Ação elaborados por cada uma das Unidades Técnicas Locais, 
responsáveis pela implementação dos Planos de Ação em cada um dos territórios selecionados. As AM terão 
de garantir que estas contratações com cada UTL terão de salvaguardar o cumprimento das milestones e das 
metas que contrataram com a Estrutura de Missão PRR. 



Para além de assegurar esta abordagem territorial inovadora de combate à pobreza prevista na ENCP, esta 
reforma será naturalmente complementada com as linhas de orientação e de atuação que a ENCP definiu em 
termos de intervenções temáticas destinadas a grupos específicos. 

 

Calendário e riscos:  

De acordo com o planeamento previsto a implementação decorrerá entre 2021 e o 1.º T 2022. 

 

RE-r08: Estratégia Nacional de Combate à Pobreza 

 

Desafios e Objetivos 

Apesar dos progressos registados nos anos mais recentes, um em cada cinco portugueses está em risco de 
pobreza ou exclusão social. Entre 2015 e 2019, mais de meio milhão de portugueses saiu desta condição. 
Contudo, 2,2 milhões de cidadãos enfrentam uma condição que, não só configura um desrespeito pelos direitos 
humanos, como corrói a coesão social e compromete o desenvolvimento económico (Eurostat, [ilc_peps01]). 

O momento que vivemos em resultado da pandemia causada pela doença COVID-19 veio acelerar a premência 
da construção da Estratégica Nacional de Combate à Pobreza, já prevista no programa do XXII Governo 
Constitucional. 

Depois de, ao longo dos últimos anos, ter sido possível uma melhoria generalizada dos rendimentos das 
famílias portuguesas, contribuindo para reduzir, de forma significativa, o número de pessoas em situação de 
pobreza ou exclusão social e para mitigar as desigualdades, a pandemia veio degradar os indicadores de 
desemprego e agravar as condições materiais de muitos portugueses, impondo, para além da resposta de 
emergência que tem vindo a ser desenvolvida, uma atuação sistémica e estrutural de combate à pobreza. 

A continuidade da aposta na recuperação do emprego e na promoção de condições de trabalho dignas é 
fundamental para combater a pobreza e a exclusão social, mas é igualmente essencial refletir sobre o nosso 
sistema de mínimos sociais, reforçando os apoios do Estado aos grupos mais desfavorecidos, garantindo a 
universalidade da sua cobertura e dando um novo impulso à economia social, em nome da igualdade de 
oportunidades. 

O combate à pobreza e à exclusão exige uma abordagem integrada e persistente, de médio e longo prazo, de 
natureza multidimensional, com incidência nos territórios, sobretudo das Áreas Metropolitanas, e nas suas 
características, assente em princípios de intervenção, simultaneamente, preventivos e reparadores. 

Esta abordagem integrada revela-se tanto mais necessária quanto a incerteza na evolução sanitária, e 
consequentemente na evolução económica, o que sugere uma resposta não só abrangente, mas também flexível 
e muito customizada. 

É fundamental que a construção desta Estratégia seja feita com o envolvimento da sociedade civil e num 
processo de ampla participação e debate. 

 

Implementação 

Foi criada uma Comissão que apresentou no mês de dezembro os eixos prioritários de uma Estratégia Nacional 
de Combate à Pobreza (ENCP), no âmbito do Pilar Europeu dos Direitos Sociais. 



A estratégia deve integrar medidas concretas, cruzando diferentes instrumentos e dimensões de política 
pública, integrando transversalmente todos os públicos, da infância à velhice, incluindo os grupos e públicos 
mais vulneráveis, e criando, em particular, um quadro de monitorização único da evolução dos indicadores. 
Para além do tratamento que será assegurado para cada uma destas dimensões da pobreza e exclusão social, a 
ENCP inclui ainda um eixo que visa assegurar a coesão territorial e o desenvolvimento local, estimulando o 
desenvolvimento e implementação de políticas integradas de âmbito local, numa lógica multissetorial que 
permitam identificar soluções mais adequadas à heterogeneidade e especificidade destes territórios. 

A estratégia deve ainda articular-se devidamente com os restantes documentos orientadores da ação do 
executivo como sejam o Programa do Governo, a Estratégia Nacional para a Integração das Pessoas em 
Situação de Sem-Abrigo, Estratégia Nacional para a Inclusão das Pessoas com Deficiência, a Nova Geração 
de Políticas de Habitação, entre outras. 

 

Calendário e riscos:  

De acordo com o planeamento previsto a aprovação da ENCP decorrerá até ao 3.º T 2021. 

Os principais riscos à execução desta reforma são:  

• Necessidade de estabilidade política para aprovação da ENCP; 

• Constrangimentos administrativos associados ao processo de implementação. 

 

 

Investimentos 

 

Investimento RE-C03-i01: Nova Geração de Equipamentos e Respostas Sociais 

Desafios e Objetivos 

No caso dos equipamentos sociais para a população idosa, a pandemia revelou a importância de as estruturas 
residenciais disporem de instalações e organização de espaços que permitam assegurar o cumprimento das 
orientações do ponto de vista sanitário, por exemplo, existência de espaços de isolamento. Revelou, de igual 
modo, os constrangimentos associados à existência de quartos duplos e triplos e de instalações sanitárias 
partilhadas, criando dificuldades de manutenção do devido distanciamento social e separação entre os doentes 
positivos e negativos. 

A pandemia obrigou à alteração de determinadas práticas dentro das instituições, designadamente a suspensão 
das visitas aos residentes destas estruturas com o objetivo de evitar o contágio, pelo que a comunicação entre 
pessoas idosas e familiares ficou totalmente dependente da possibilidade do acesso e recurso às novas 
tecnologias. Esta situação veio igualmente evidenciar a necessidade de uma maior aposta e investimento neste 
tipo de recursos e meios, uma vez que existe uma escassez de equipamentos informáticos nestas instituições. 

As estruturas residenciais para pessoas idosas (ERPI) foram originalmente concebidas para acolher pessoas 
com baixa necessidade de cuidados diferenciados de saúde. Hoje, com o aumento da esperança média de vida 
e a natural degradação da condição de saúde dos seus residentes, é factual a existência de Estruturas 
Residenciais para Pessoas Idosas (ERPI) com um elevado número de pessoas idosas com várias co-
morbilidades, necessidades de cuidados diferenciados, e mais exigentes de saúde. 

Segundo dados recentes, a idade avançada dos utentes de ERPI, sugere níveis de dependência elevados quando 
analisada a capacidade para a realização de atividades básicas de vida diária (ABVD). De um conjunto de seis 



atividades avaliadas (Banho, Vestir-se, Utilização do WC, Mobilidade, Alimentação e Continência), os utentes 
acolhidos em ERPI, em 2019, apresentavam entre 60% e 84% de dependência, à exceção da alimentação. A 
prevalência de problemas nas diferentes funções do corpo indicava, igualmente, uma proporção elevada de 
utentes com alterações do estado normal de saúde e níveis de autonomia reduzidos. Saliente-se, por exemplo, 
que cerca de ¾ dos utentes acolhidos em ERPI apresentava problemas de locomoção. 

Neste sentido, a requalificação dos equipamentos deverá visar também a melhoria das condições de trabalho 
dos profissionais destas estruturas e a qualificação dos cuidados aos seus utentes. Nomeadamente através de 
equipamentos técnicos que permitam os profissionais fazer algumas das tarefas de forma mais eficiente e com 
menor esforço (ex. cadeiras de banho; sistemas para mudança de posição na cama; sistemas para permitirem a 
entrada e saída da cama com mais facilidade). Ou ainda através de equipamentos que permitam fazer 
reabilitação e fisioterapia dos utentes in sito. 

O contexto pandémico e a emergência de saúde pública, nomeadamente ao nível da proteção dos grupos mais 
vulneráveis à pandemia levou à necessidade de um acompanhamento mais efetivo e permanente das respostas 
residenciais para pessoas idosas. Assim tornou-se evidente a existência de uma realidade de equipamentos 
residenciais que estão fora da economia formal, implicando problemas acrescidos, do ponto de vista do 
acompanhamento e garantia de critérios legais (licenciamento) no seu funcionamento. Contempla -se também 
a possibilidade de criação de uma “Rede de Casas de Aldeia” que, por exemplo, em zonas rurais, possam 
assegurar que as pessoas idosas fiquem nas suas localidades de residência com pessoas da sua comunidade, 
garantindo-se o respeito por critérios específicos e sendo dado acesso a formação para a prestação deste tipo 
de cuidados. 

Sem prejuízo da importância que as estruturas residenciais assumem para as pessoas idosas e para as suas 
famílias, revela-se igualmente urgente uma aposta futura direcionada para um maior investimento ao nível de 
respostas residenciais inovadoras, para pessoas com autonomia e onde se incentive a sua participação social e 
comunitária, como sejam soluções de habitação colaborativa, de residências assistidas ou aldeias sociais. 
Importa sobretudo priorizar, fortalecer e diversificar soluções que permitam a permanência das pessoas idosas 
no seu meio habitual de vida, ou seja, nos seus próprios domicílios, promover-lhes o máximo de segurança e 
autonomia, bem como tendo em vista a sua preservação, nomeadamente através da adaptação dos serviços de 
apoio domiciliário às necessidades específicas das pessoas idosas numa perspetiva de prevenção da sua 
institucionalização e de melhoria da sua saúde física e mental, evitando internamentos hospitalares e 
permitindo um envelhecimento ativo e saudável.  

Ainda no âmbito das respostas dirigidas às pessoas idosas, e no sentido da maior diversificação de respostas 
sociais e de prevenção ao isolamento dos idosos, importa, igualmente, realçar a resposta de Centro de Dia que, 
dada a sua natureza e características, presta um conjunto de serviços e de atividades que asseguram o 
acompanhamento e permanência dos idosos, durante o dia e em horário de trabalho dos seus familiares, 
constituindo em muitas situações a opção de muitas famílias e dos idosos, apoiando-os na conciliação entre a 
vida familiar e profissional. 

A pandemia trouxe novos desafios e o agravamento de determinados fenómenos sociais. O isolamento social 
dos idosos ficou agravado pela necessidade de distanciamento físico e a consequente suspensão de algumas 
respostas sociais de suporte, como os Centros de Dia, em prol da proteção da sua vulnerabilidade e preservação 
da condição de saúde. Assim, o envelhecimento tem hoje associado fatores de isolamento, muitas vezes 
relacionados com dificuldades de acessibilidade que geram solidão, e que afetam um segmento da população 
idosa e/ou com dependências. 

Adicionalmente, não se pode abordar a temática dos equipamentos e das respostas sociais sem ter em conta a 
importância da dimensão da infância como área estrutural para a promoção do aumento da natalidade e da 
conciliação da vida familiar, pessoal e profissional e da igualdade de género. Tendo em conta que Portugal 



tem níveis de participação feminina no mercado de trabalho a tempo inteiro é muito elevada, as famílias 
necessitam de respostas adequadas e de qualidade à primeira infância que lhes permitam ter os filhos que 
desejam e, simultaneamente, abraçar os desafios da sua vida profissional. 

A pandemia, também revelou que, no contexto familiar com crianças, novas dinâmicas como o teletrabalho 
vieram alterar as necessidades de respostas sociais ao nível dos cuidados à primeira infância que obrigam a 
um reajustamento e flexibilização de funcionamento e horários mais exigente. 

Assim, os investimentos a realizar com vista à implementação da Nova Geração de Equipamentos e Respostas 
Sociais consubstanciam-se em intervenções a diferentes níveis e alinhadas com o quadro estratégico nacional 
para a inclusão social, para a redução da pobreza, para o envelhecimento ativo e saudável e para a inclusão das 
pessoas com deficiência ou incapacidades. 

 

a) Requalificação da rede de equipamentos e respostas sociais  

Uma das frentes essenciais de investimento passa pela requalificação da rede existente e o 
licenciamento de respostas em situação irregular, compreendendo intervenções ao nível do edificado 
e respetivos equipamentos que visem a criação, a qualificação e o apetrechamento dos espaços de 
isolamento sanitário para situações de contingência, a melhoria das condições de trabalho dos 
profissionais destas estruturas, assegurando um nível elevado da qualidade dos cuidados prestados, a 
dotação com soluções de wi-fi e material informático e capacitação digital, de modo a facilitar a 
comunicação e a melhoria da eficiência energética dos edifícios, em alinhamento com o quadro 
estratégico nacional para a inclusão social, para a redução da pobreza, para o envelhecimento ativo e 
saudável, com o Pacto Ecológico Europeu “Green Deal” e com a transição digital. 

De forma complementar a esta vertente, e considerando o imenso desafio demográfico que temos a 
nível nacional e os impactos da pandemia, ficará também disponível para o sector social e solidário, 
especificamente para as ERPI, um programa de financiamento (400M€) suportado pelo European 
Investment Bank (EIB) e pelo Banco Português de Fomento (BPF) para que rapidamente o apoio possa 
chegar àquelas instituições, na medida necessária, e possa apoiar o maior número de instituições 
possíveis. 

 

Fragilidades Medidas para responder às fragilidades 

Equipamentos sociais com necessidade de 
intervenção ao nível da adaptação dos 
espaços, da eficiência energética e da 
sustentabilidade 

Requalificação dos espaços do edificado dos 
equipamentos sociais (incluindo eficiência 
energética) 

Equipamentos sociais com necessidade de 
intervenção ao nível da dotação de 
equipamentos técnicos  

Apoiar a aquisição de equipamentos técnicos 
que possibilitem um aumento da qualidade do 
cuidado prestado aos utentes e uma melhoria 
das condições de trabalho dos profissionais 

Equipamento sociais com necessidade de 
reforço de recursos humanos qualificados de 
resposta diferenciada às problemáticas 
identificadas 

Contratação de recursos humanos de áreas de 
formação especializada com vista à promoção 
de autonomia e prestação de cuidados 



Insuficiência de instalações sanitárias/espaços 
apropriados para visitas 

Criação de espaços para o efeito, dotado das 
condições indispensáveis 

Equipamentos residenciais para pessoas idosas 
sem licenciamento e a funcionar fora da 
economia formal 

Apoiar e desenvolver um programa de apoio ao 
licenciamento e regularização 

Inexistência/Insuficiência de equipamentos 
informáticos e digitais 

Apoiar a aquisição de material informático/wi-
fi e capacitação digital 

 

 

b) Alargamento da rede de equipamentos e respostas sociais 

Outra vertente compreende o investimento no alargamento da rede existente em 3 áreas distintas:  

i) Infância; 

ii) Pessoas Idosas; 

iii) Pessoas com deficiência ou incapacidades:  

Com este investimento pretende-se reforçar a rede existente, aumentando o número de lugares 
disponíveis e a cobertura da rede, com respostas qualificadas, mas também com respostas 
diversificadas (ex. habitação colaborativa, aldeias sociais ou residências assistidas), que respondam 
aos diferentes perfis das pessoas idosas ou das pessoas com deficiência ou incapacidade, 
nomeadamente às que têm níveis de autonomia que lhes permitem não estar institucionalizadas, mas 
com necessidades de apoio para se manterem saudáveis e ativas, permitindo que participem em 
atividades sociais e de promoção do bem-estar, em alinhamento com o quadro estratégico nacional 
para a inclusão social, para a redução da pobreza, para o envelhecimento ativo e saudável, com o Pacto 
Ecológico Europeu “Green Deal” e com a transição digital. 

A construção destas novas respostas vai assegurar elevados padrões de eficiência energética, que 
resultarão em necessidades de energia primária pelo menos inferiores em 20% ao padrão definido no 
Decreto-Lei n.º 101-D/2020, de 7 de dezembro, que estabelece os requisitos aplicáveis à conceção e 
renovação de edifícios, com o objetivo de assegurar e promover a melhoria do respetivo desempenho 
energético através do estabelecimento de requisitos aplicáveis à sua modernização e renovação, 
mediante a transposição da Diretiva (UE) 2018/844 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de 
maio de 2018, (Diretiva EPBD) relativa ao desempenho energético dos edifícios. Este requisito 
relativo ao desempenho energético dos edifícios estará plasmado nos processos de contratação pública 
associados à execução destes investimentos, sendo nomeadamente inscrito no caderno de encargos. 

 

Situação atual - Continente15 

 
15 Situação por NUTS II e NUTS III disponível para suporte.  



 
Fonte: GEP-MTSSS, Carta Social; INE, Estatísticas População Residente 2019. 

 

Em face do diagnóstico apresentado e das tabelas em anexo, verifica-se que, em todas as respostas sociais, os 
maiores défices se localizam nas NUTS II do Norte, da Área Metropolitana de Lisboa e do Algarve, com a 
seguinte distribuição em função do grupo-alvo e do tipo de resposta: 

• Relativamente à área dos idosos, a intervenção deverá abranger, prioritariamente, as respostas sociais 
que se localizam nas NUTS III: Algarve, Área Metropolitana de Lisboa, Área Metropolitana do Porto, 
Cávado e Tâmega e Sousa, uma vez que estes territórios apresentam as menores taxas de cobertura. 

• No que respeita à área das pessoas com deficiência ou incapacidades, as respostas sociais são 
deficitárias em todos os territórios. Refira-se que a resposta Centro de Atividades e Capacitação para 
a Inclusão (CACI), que veio substituir o CAO, deverá ser implementada/reforçada em todo o país. Os 
novos CACI assentam numa abordagem de aprofundamento dos processos de inclusão na comunidade 
das pessoas apoiadas, de acordo com as suas características específicas, asseguradas por projetos 
individuais de autonomização e inclusão. Considerando a baixa cobertura prevê-se, igualmente, o 
aumento do número de vagas na rede de novas Residências de Autonomização, sobretudo nas NUTS 
II. Ao abrigo da reforma prevista na ENIPD, esta resposta social será objeto revisão no sentido de 
aprofundamento do seu papel de promoção da autonomia das pessoas com deficiência. A nova geração 
de residências de autonomização disponibilizará condições para que as pessoas com deficiência 
possam definir e consolidar projetos de vida autónomos, sempre ajustados à sua vontade e decisão e 
às suas condições em concreto em estruturas residenciais na comunidade onde se inserem.  

• A resposta social Creche, dirigida a crianças até aos 3 anos de idade, assume um papel determinante 
para a efetiva conciliação entre a vida familiar e profissional das famílias, proporcionando à criança 
um espaço de socialização e de desenvolvimento integral, com base num projeto pedagógico adequado 
à sua idade e potenciador do seu desenvolvimento, no respeito pela sua singularidade. Face à existência 
de carência desta resposta social em alguns territórios deve ser reforçada ao nível de lugares nas 
localidades onde existe maior empregabilidade e necessidades, que genericamente correspondem às 
NUTS III: Alto Tâmega, Área Metropolitana de Lisboa; Área Metropolitana do Porto; Tâmega e 
Sousa, Médio Tejo e Oeste. 

 

Fragilidades Medidas para responder às fragilidades 

Insuficiência das respostas sociais dirigidas às 
pessoas idosas 

Aumentar o número de vagas nas respostas 
sociais de Estrutura Residencial para 
Pessoas Idosas, Centro de Dia e Serviço de 
Apoio Domiciliário 

Respostas Sociais
Nº respostas 

sociais
2019

Nº de lugares
2019

População de 
referência
(INE, 2019)

Taxa de 
Cobertura (%)

Continente 
2019Creche 2.554 117.622

Ama 690 2.760
Centro de dia 2.098 64.602

ERPI 2.527 99.564
SAD 2.681 110.915

Centro de Atividades Ocupacionais 425 15.689 61.726 25,4
Lar Residencial 292 6.788

 Residência Autónoma 74 414
1,2585.249

1ª Infância

Pessoas Idosas

Pessoas com Deficiência ou 
Incapacidade

248.907

2.200.970

48,4

12,5



Reduzida oferta de respostas sociais que 
promovam a autonomia e o adiamento da 
institucionalização das pessoas idosas 

Aumentar o número de respostas sociais 
inovadoras, como habitação colaborativa, 
residências assistidas ou aldeias sociais 

Insuficiência de vagas na resposta social creche Aumentar o número/vagas em creche 

Baixa taxa de cobertura das respostas sociais da 
área da deficiência ou incapacidades 

Aumentar o número de lugares em respostas 
sociais dirigidas a pessoas com deficiência 
ou incapacidades que promovam a 
autonomia e inclusão 

 

 

c) Nova geração do apoio domiciliário 

Outra das frentes de investimento passa pela evolução de um Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) que, 
por agora, atenta à satisfação das necessidades básicas das pessoas idosas e das pessoas com deficiência 
ou incapacidade (como sejam a alimentação e a higiene), para um SAD inovador, flexível e multifacetado, 
e integrado (com informação partilhada entre o utente e os múltiplos cuidadores).  

O Serviço de Apoio Domiciliário, regulado pela Portaria n.º 38/2013, de 30 de janeiro é uma resposta 
social que consiste na prestação de cuidados e serviços a famílias e ou pessoas que se encontrem no seu 
domicílio, em situação de dependência física e ou psíquica e que não podem assegurar, temporária ou 
permanentemente, a satisfação das suas necessidades básicas e ou a realização das atividades 
instrumentais da vida diária, nem disponham de apoio familiar para o efeito (art.º 2º). 

Com vista a cumprir com o desígnio de manutenção das pessoas idosas e das pessoas com deficiência ou 
incapacidade no seu meio habitual de vida, pretende-se alargar os serviços e cuidados domiciliários 
prestados visando também a estimulação física, cognitiva e social dos utentes, adaptando-os às 
especificidades de cada pessoa, na ótica da promoção de um envelhecimento ativo e saudável, mantendo 
ao máximo a autonomia e a inclusão social das pessoas idosas e das pessoas com deficiência ou 
incapacidade, prevenindo, sempre que possível, a ocorrência de internamentos hospitalares e a 
institucionalização. 

Assim, disponibilizar-se-á um catálogo diversificado de serviços em função das necessidades específicas 
de cada pessoa, tendo em conta, nomeadamente a prestação de cuidados domiciliários de enfermagem; 
cuidados de reabilitação (fisioterapia e terapia ocupacional); educação para a saúde (hábitos alimentares, 
comportamentos de segurança, atividade física, prevenção de quedas, etc.). 

Para além dos serviços prestados presencialmente sempre que necessário, recorrendo-se nomeadamente a 
parcerias com os centros de referência na área do envelhecimento ativo e saudável, com centros 
académicos ou com instituições do ensino superior com valências na área do nutricionismo, psicologia, 
fisioterapia, reabilitação e terapias ocupacionais; pretende-se fazer uso da teleassistência para assegurar 
algumas consultas por videoconferência, ou monitorização à distância do utente, bem como o recurso à 
“internet das coisas”, no que respeita à sua segurança ou a indicadores físicos de saúde específicos à 
situação concreta de cada pessoa (ex. função respiratória, função cardíaca, controlo da tensão arterial; 
controlo da diabetes). 

Assim, será necessário dotar os utentes com instrumentos digitais (tablets com acesso à internet e 
equipamentos inteligentes/biossensores para monitorização) para, por exemplo, poderem aceder a partir 
de sua casa a serviços de telemedicina (ou por exemplo, a apps que permitam recordar a medicação a 



tomar), mas também a plataformas que lhes permitam, através de atividades on-line, manter as suas 
capacidade físicas e cognitivas, bem como promover a sua inclusão social e evitar a solidão e/ou o 
isolamento, mantendo a sua participação cívica e social, bem como a comunicação com os seus cuidadores 
e com a sua família. 

Pretende-se ainda garantir o fornecimento de alguns equipamentos (reutilizáveis) para adaptação dos 
domicílios dos utentes, possibilitando uma maior autonomia destes para efetuarem as suas atividades 
diárias em segurança. 

Este novo apoio domiciliário implicará a formação das equipas existentes para que possam, não só prestar 
outros serviços para além dos existentes, como fazer o diagnóstico das necessidades específicas de cada 
pessoa idosa e de cada pessoa com deficiência ou incapacidade. Implicará também o estabelecimento de 
parcerias com os centros de referência na área do envelhecimento ativo e saudável, com centros 
académicos ou com instituições do ensino superior com valências nas áreas importantes para a prestação 
destes novos serviços domiciliários. 

 

Fragilidades Medidas para responder às fragilidades 

Atual SAD garante apenas satisfação das 
necessidades básicas dos utentes (como sejam a 
alimentação e a higiene) 

Alargar os serviços e cuidados domiciliários 
prestados visando também a estimulação 
física, cognitiva e social dos utentes 

Ausência de partilha de informação entre os 
cuidadores do atual SAD, os profissionais de 
saúde e a proteção civil 

Possibilidade de, através da utilização de 
meios digitais, permitir a teleassistência e a 
integração e partilha de informação entre os 
diferentes cuidadores e a pessoa cuidada 

 
 

d) Criação de equipas para projeto piloto Radar Social 

Desenvolvimento de um projeto piloto, com duração de 3 anos, com o objetivo de testar, a nível 
nacional, um modelo, próximo, proativo e inovador, de apoio social, materializado na criação de 
equipas temporárias, em Portugal continental, uma ou mais por concelho, em conformidade com a 
dimensão do território e consequente abrangência da intervenção. 

Este modelo de Radar Social, teve já uma primeira experiência no município de Lisboa, apenas 
abrangendo um grupo alvo (pessoas idosas), contudo agora pretende-se estabelecer um projeto piloto 
para todo o Continente, de âmbito mais abrangente a nível de grupos alvo, e que permita testar uma 
interligação com a Rede Social existente, na ótica de complementar, reajustar e renovar esta rede. 

O objetivo é sinalizar e avaliar pessoas idosas e outros grupos vulneráveis em situação de 
fragilidade/isolamento social, problemáticas atualmente agravadas pelas medidas restritivas impostas 
pela pandemia por COVID-19, associado a uma garantia de contacto e prestação de apoio em função 
das necessidades individuais identificadas, numa lógica preventiva e/ou reparadora, favorecendo 
processos de autonomização e retardando a institucionalização, numa estratégia de intervenção 
sistémica.  

Neste contexto, serão testados mecanismos de identificação, mapeamento e ativação de recursos e 
respostas, envolvendo as diferentes parcerias dos territórios (tendo como base os Conselhos Locais de 
Ação Social (CLAS)), no sentido de alcançar o maior número possível de pessoas, nas diferentes 
situações de fragilidade/vulnerabilidade. 



Este projeto piloto de intervenção representará uma oportunidade para desenvolver e testar a 
diversificação das metodologias de intervenção ativa e qualificada na comunidade, para a estimulação 
da própria inovação institucional, para a ativação dos direitos sociais e a participação cívica das 
populações dos territórios (ex. promover a responsabilidade social e as relações de vizinhança; 
promover a utilização de recursos informáticos/digitais para interação/comunicação social e acesso de 
serviços básicos da comunidade; promover o papel inclusivo e social do desporto através da atividade 
física e desportiva) no combate ao isolamento e problemas sociais.  

Assim, será possível reforçar, durante o período de 3 anos em que decorre este projeto piloto, a 
capacidade de intervenção social, que no atual contexto de pandemia assume particular relevância, em 
alinhamento com o quadro estratégico nacional para a inclusão social, para a redução da pobreza, para 
o envelhecimento ativo e saudável, com o Pacto Ecológico Europeu Green Deal e com a transição 
digital.  

Findo o período de implementação deste piloto do projeto Radar Social (3 anos), e em função dos 
resultados alcançados pela sua atuação, este modelo inovador de apoio social deverá ser avaliado, 
redimensionado e redirecionado, em função das necessidades ainda existentes. 

 

Fragilidades Medidas para responder às fragilidades 

Existência de públicos especialmente 
vulneráveis e em risco de isolamento social 
provocado pela situação pandémica, a viver 
nos seus domicílios, com insuficientes redes 
de apoio social e familiar e a necessitar de 
acompanhamento de proximidade e 
integração no sistema social 

1. Identificação/ avaliação e mobilização de 
recursos necessários para elaboração de um 
diagnóstico social e acompanhamento 
próximo; 

2. Facilitação da comunicação dos públicos 
vulneráveis com as suas redes familiares e 
significativas através do recurso de meios 
digitais; 

3. Garantir serviços de apoio diversificados e 
adequados às necessidades diagnosticadas.  

 

e) Aquisição de viaturas elétricas 

Tendo em conta que se pretende apostar fortemente ao nível das respostas sociais de proximidade e 
que promovam o máximo de autonomia das pessoas, permitindo que as mesmas possam aceder aos 
apoios e serviços de que carecem sem que tenham que sair dos seus contextos naturais de vida, 
designadamente através de Modelos de Apoio ao Domicílio mais flexíveis e promotores dessa 
autonomia, revela-se de extrema importância a necessidade de dotar as entidades prestadores de 
serviços de apoio social e domiciliário, de soluções de transporte para o exercício da sua atividade (e.g. 
Serviço de Apoio Domiciliário). Esta rede contemplará viaturas adaptadas a pessoas com mobilidade 
condicionada. A este investimento estão subjacentes preocupações ambientais16, pelo que as viaturas 
a adquirir serão elétricas, contribuindo, assim, para a mitigação das alterações climáticas, em 
alinhamento com o quadro estratégico nacional para a inclusão social, para a redução da pobreza, para 

 
16 Em linha com o estabelecido na REP2020 - n.º 3 “(…) Focalizar o investimento na transição ecológica e digital, em 
especial na produção e utilização eficientes e não poluentes da energia, bem como nas infraestruturas ferroviárias e na 
inovação”. 



o envelhecimento ativo e saudável, com o Pacto Ecológico Europeu “Green Deal” e com a transição 
digital. 

De forma a garantir que existirá a rede elétrica e infraestrutura adaptada nas entidades de economia 
social e solidária, este investimento será complementado com o projeto mobilidade em energia verde 
nas Instituições Particulares de Solidariedade Social (10M€), via REACT. Este projeto tem por 
objetivo apoiar a instalação de painéis fotovoltaicos para abastecimento de veículos elétricos e 
respetivos pontos de carregamento em IPSS. Esta medida será também um forte contributo para o 
apoio na transição energética e ecológica nestas instituições. 

 

Fragilidades Medidas para responder às fragilidades 

O parque de viaturas do setor social e 
solidário é, na sua generalidade, 
insuficiente, obsoleto, não adaptado e 
movido a combustíveis fósseis 

Dotar as entidades da economia social e solidária 
de viaturas adaptadas e elétricas, de modo a 
garantir a prestação de serviços de proximidade às 
populações e assegurando a sustentabilidade 
ambiental dessas soluções 

 

Natureza do investimento  

A atividade em causa faz parte das funções essenciais do Estado português. Nos casos em que seja necessário 
recorrer a entidades privadas serão sempre ativadas as normas de contratação pública, com base em regras 
objetivas, transparentes e não discriminatórias, com recurso ao critério da proposta economicamente mais 
vantajosa, impedindo qualquer sobrecompensação das entidades em causa.  

Sempre que aplicável, as regras de contratação pública serão integralmente cumpridas na contratação de 
fornecimento de bens e prestação de serviços junto de entidades terceiras, impedindo qualquer auxílio de 
Estado a jusante. 

Implementação 

A operacionalização deste investimento será garantida pelo Instituto da Segurança Social, IP, no âmbito das 
suas competências e, sempre que necessário, em articulação com outros organismos e parceiros do MTSSS. 

 

Público-Alvo 

Públicos vulneráveis, crianças, pessoas idosas e pessoas com deficiência ou incapacidades. 

 

Calendário e riscos 

De acordo com o planeamento previsto a implementação decorrerá entre 2021 e o 1.º T de 2026.  

Os principais riscos à execução deste investimento são:  

• Dependência da iniciativa de entidades privadas, sem controlo total por parte do Estado; 

• Cumprimento do Código da Contratação Pública (CCP), podendo aportar imprevistos ao processo, 
nomeadamente impugnações judiciais. 

 

 



Investimento RE-C03-i02: Acessibilidades 360.º 

Desafios e Objetivos  

Este Investimento destina-se a melhorar acessibilidades físicas para pessoas com deficiência ou incapacidades 
em todo o território. 

O número significativo de pessoas com limitações em Portugal, as evidências da falta de acessibilidades nos 
edifícios públicos, espaços públicos e habitações e o empenhamento de Portugal com a implementação da 
CNUDPCD e com o cumprimento, definição ou melhoria do quadro normativo nacional ilustram as 
necessidades de intervenção. Com efeito, cerca de 10,7% da população (dos 15 aos 64 anos) manifesta ter 
muita dificuldade ou não conseguir realizar pelo menos uma das seis atividades básica de vida.  

Por outro lado, o levantamento realizado pela Comissão para a Promoção das Acessibilidades em 2019/202017 
a 3806 serviços públicos18 concluiu que nenhum cumpre integralmente os requisitos das acessibilidades 
regulamentadas pela legislação nacional (DL n.º 163/2006, de 8 de agosto). O parque habitacional reflete a 
falta de atenção que era dada aos requisitos de acessibilidade para pessoas com mobilidade condicionada. Ao 
nível do espaço público, de acordo com um estudo preliminar efetuado a 65 autarquias, num universo de 278, 
pela Estrutura de Missão para a Promoção das Acessibilidades com o apoio da Associação Nacional de 
Municípios Portugueses, apenas 24 municípios têm planos de acessibilidades e ações concretas no sentido de 
eliminarem barreiras arquitetónicas. Neste âmbito, é igualmente necessário implementar o que determina a 
Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, a ENIPD 2021-2025 e o quadro 
normativo nacional dedicado à resolução desta problemática que é abrangente19.  

Assim, o conhecimento aprofundado sobre as carências existentes ao nível das acessibilidades físicas no 
território e o aprofundamento das iniciativas para a sua resolução, em linha com o que tem vindo a ser 
implementado, criando percursos sustentáveis, devidamente estruturados e efetivamente acessíveis, 
contribuem para mitigar os fatores de isolamento das pessoas com deficiência ou incapacidades, alguns dos 
quais foram aprofundados com a pandemia COVID 19, e melhoram: 

• as acessibilidades nos espaços públicos de circulação e mobilidade (praças, passeios, etc.); 

• as acessibilidades nos edifícios públicos que tenham atendimento ao público; 

• as acessibilidades em habitações (especificamente relacionadas com a condição de deficiência em 
concreto). 

O Investimento subdivide-se em três programas: 

• Programa de Intervenção nas Vias Públicas 2021-2025 (PIVP); 

• Programa de Intervenção nos Edifícios Públicos 2021-2025 (PIEP); 

• Programa de Intervenção em Habitações 2021-2025 (PIH). 

 

Natureza do investimento:  

 
17 Fonte: Instituto Nacional para a Reabilitação, I.P.   
18 Inclui unidades de saúde, educação, serviços sociais, forças de segurança, entre outros 
19 Decreto-Lei n.º 163/2006 de 8 de agosto, que define as Normas Técnicas de Acessibilidade a observar no edificado.  
Decreto-Lei 125/2017 de 4 de outubro, que constituiu a Comissão para a Promoção das Acessibilidades e as Equipas 
Técnicas das Acessibilidades em todas as áreas governativas para planearem intervenções nos serviços públicos e o 
Decreto-Lei n.º 95/2019 de 17 de julho, focado na regulação das reabilitações em habitações, no sentido de impor o 
cumprimento de regras de acessibilidade nas obras de beneficiação. 



Os investimentos serão efetuados em vias públicas e em edifícios públicos, que não configuram infraestruturas 
dedicadas. As melhorias na acessibilidade para pessoas de mobilidade reduzida revertem para a sociedade 
como um todo.  

No caso de melhorias em habitações particulares de pessoas com deficiência ou incapacidade, caso a habitação 
seja arrendada, serão aplicadas as regras do Regulamento "de minimis" ao proprietário da habitação.  

Sempre que aplicável, as regras de contratação pública serão integralmente cumpridas na contratação de 
fornecimento de bens e prestação de serviços junto de entidades terceiras, impedindo qualquer auxílio de 
Estado a jusante. 

Implementação 

A implementação será efetuada através da criação de programas de apoio à resolução e problemas de 
acessibilidades.  

A coordenação e reporte será da responsabilidade do Instituto Nacional para a Reabilitação, IP que terá o com 
o apoio da Estrutura de Missão para a Promoção das Acessibilidades, dos Municípios aderentes e dos 
Ministérios em cujos serviços se situam as intervenções.  

Prevê-se criar a figura de Coordenador/a do Acessibilidade 360º, que terá a responsabilidade de 
acompanhamento global e reporte deste investimento. 

 

Público-Alvo 

Pessoas com deficiência ou incapacidades; Autarquias e Serviços Públicos da Administração Central. 

 

Calendário e riscos: 

De acordo com o planeamento previsto a implementação decorrerá entre 2021 e o 4.º T 2025. 

Os principais riscos à execução deste investimento são:  

1. Programa de Intervenção nas Vias Públicas 

• 2ª semestre de 2021 – risco: Constrangimentos administrativos associados ao processo prévio 
à publicação 

• Do 1º semestre de 2022 até ao 2ª semestre de 2025 – risco: baixa taxa de execução nas câmaras 
municipais 

2. Programa de Intervenção nos Edifícios Públicos 

• 2ª semestre de 2021 – risco: Constrangimentos administrativos associados ao processo prévio 
à publicação 

• Do 1º semestre de 2022 até ao 2ª semestre de 2025 – risco: baixa taxa de execução dos 
organismos 

3. Programa de Intervenção em Habitações 

• 2ª semestre de 2021 – risco: Constrangimentos administrativos associados ao processo prévio 
à publicação 

• Do 1º semestre de 2022 até ao 2ª semestre de 2025 – risco: nº de pedidos reduzido, potenciado 
por constrangimentos vários, nomeadamente ao nível dos restantes condóminos 



 

 

Investimento RE-C03-i05: Plataforma +Acesso 

Desafios e Objetivos 

Com o Investimento Plataforma+ Acesso pretende-se congregar um conjunto de informações e ferramentas 
digitais, implementando novas soluções digitais úteis na área da inclusão das pessoas com deficiência ou 
incapacidades, nomeadamente recursos e medidas de apoio, bem como legislação temática em vigor. Sendo a 
comunicação um fator preponderante, a plataforma irá dispor de um serviço de call-center dedicado à 
interpretação em Língua Gestual Portuguesa (LGP), em tempo real, para cidadãos surdos. 

A plataforma irá permitir a consulta de conteúdos georreferenciados relativos à localização de imóveis públicos 
e privados, acessíveis e utilizáveis por todos, com indicação das características de acessibilidade em espaços 
exteriores e interiores, bem como respetivos serviços disponibilizados. Os imóveis serão infraestruturados, 
com equipamentos e software necessários à instalação de sistemas de informação e posicionamento global 
(GPS). A solução irá permitir orientar, em tempo real, todos os cidadãos, incluindo os que têm incapacidades 
de visão, em espaços interiores de grandes dimensões – públicos e privados. 

O sistema de georreferenciação da plataforma irá abranger os lugares de parqueamento para pessoas com 
mobilidade reduzida, com informação atualizada sobre a ocupação dos mesmos. 

Os desafios que se pretendem endereçar com este investimento são os seguintes: 

• A falta de informações sobre a localização e as condições de acessibilidade existentes nos edifícios, 
nomeadamente informação georreferenciada, condiciona a vida das pessoas com deficiência ou 
incapacidades. Muitas destas pessoas, por falta de informação, optam por não se deslocar e/ou tentar 
entrar nos edifícios, incluindo aqueles onde se localizam serviços públicos. A falta de informação tem 
sido um dos principais fatores de exclusão destas pessoas.  

• Os edifícios onde se encontram instalados serviços públicos com atendimento público não foram 
concebidos tendo em conta a necessidade de orientação das pessoas, em especial pessoas com 
incapacidades de visão. As soluções de GPS de interior são bastante recentes, afigurando-se como uma 
solução viável para orientar todas as pessoas, especialmente aquelas que apresentam dificuldades de 
visão e de comunicação, nomeadamente pessoas cegas e surdas. 

• Existe uma grande dificuldade em encontrar lugares de estacionamento que contemplem os requisitos 
necessários para pessoas com mobilidade reduzida, nomeadamente no que diz respeito a dimensões e 
ligação a percursos acessíveis. Os constrangimentos aumentam relativamente à (in)disponibilidade dos 
lugares existentes. As pessoas com deficiência ou incapacidades precisam de saber previamente onde 
se encontram os lugares reservados à sua viatura, de forma a ser-lhes possível tomar decisões 
relacionadas com o destino desejado e evitarem deslocações desnecessárias à procura de espaços 
disponíveis, com o subsequente contributo negativo para a pegada de carbono; 

• A informação existente encontra-se dispersa, muitos são os exemplos de informação errada, prestada 
por fontes não credíveis. As pessoas com deficiência ou incapacidades, pelas suas fragilidades, têm 
maior necessidade de informação específica: legislação em vigor, recursos existentes, medidas de 
apoio, etc. A comunidade das pessoas com deficiência ou incapacidades e as pessoas que constituem 
a sua rede de apoio mais direto precisam de ter fácil e rápido acesso a estas informações, de fontes 
oficiais e credíveis; 



• As pessoas surdas que têm a LGP como língua materna têm sérias dificuldades em comunicar e aceder 
a informações escritas em outras línguas. A restante população não domina a LGP, o que significa que 
a dificuldade de comunicação é o principal fator de exclusão das pessoas surdas. 

 

Deste modo, o investimento está desenhado no sentido de: 

• Disponibilizar soluções de georreferenciação das condições de acessibilidade nas vias públicas e da 
localização de imóveis públicos e privados, acessíveis e utilizáveis por todos, com indicação de 
características de acessibilidade em espaços exteriores e interiores, bem como respetivos serviços 
existentes; 

• Infraestruturar os imóveis com equipamentos e software que permitam instalar sistemas de informação 
e posicionamento global (GPS) para espaços interiores de grandes dimensões – públicos e viabilizar a 
inclusão de privados, atualizados em tempo real; 

• Criar um sistema de georreferenciação nacional da rede de lugares de parqueamento para pessoas com 
mobilidade reduzida, com informação em tempo real sobre a ocupação dos mesmos; 

• Agregar, sistematizar e simplificar a informação relativa a recursos de apoio, legislação e medidas 
específicas para todos os tipos de deficiência ou incapacidades; 

• Facultar aos cidadãos surdos um call-center que garanta serviços de interpretação em Língua Gestual 
Portuguesa (LGP) em tempo real, em toda a administração pública. 

 

O investimento subdivide-se em cinco programas: 

1. Georreferenciação da localização de imóveis públicos e viabiliza a inclusão de privados; 

2. Sistemas de informação e posicionamento global (GPS) para o interior de imóveis públicos de grandes 
dimensões e viabilizar a inclusão de imóveis privados; 

3. Georreferenciação de lugares de estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada; 

4. Serviço de informação; 

5. Call-Center de interpretação de Língua Gestual Portuguesa. 

 

Este investimento será mais um instrumento para responder aos objetivos da Convenção das Nações Unidas 
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, principalmente no que respeita à acessibilidade (artigo 9.º). 

 

Natureza do investimento:  

O investimento não está associado ao exercício de uma atividade económica, mas, outrossim, a uma missão de 
autoridade pública do Estado no quadro de soluções digitais e remotas úteis na área da inclusão das pessoas 
com deficiência ou incapacidades, beneficiando a sociedade como um todo. 

Sempre que aplicável, as regras de contratação pública serão integralmente cumpridas na contratação de 
fornecimento de bens e prestação de serviços junto de entidades terceiras, impedindo qualquer auxílio de 
Estado a jusante. 

 



Implementação 

A implementação será efetuada através da criação de plataformas e de serviços especializados.  

A coordenação e reporte será da responsabilidade do Instituto Nacional para a Reabilitação, IP que terá o 
com o apoio da Estrutura de Missão para a Promoção das Acessibilidades. 

Prevê-se criar a figura de Coordenador/a do Acessibilidade 360º, que terá a responsabilidade de 
acompanhamento global e reporte deste investimento. 

 

Público-alvo 

Pessoas com deficiência ou incapacidades e Serviços Públicos  

Calendário e riscos: 

De acordo com o planeamento previsto a implementação decorrerá entre 2021 e o 4.º T 2025. 

Os principais riscos à execução deste investimento são:  

1. Georreferenciação da localização de imóveis públicos e viabiliza a inclusão de privados; 

• 2ª semestre de 2021 – risco: constrangimentos administrativos associados ao processo prévio 
à publicação 

• Do 1º semestre de 2022 até ao 2ª semestre de 2024 – risco: atraso no desenvolvimento 
aquisitivo e/ou atrasos por parte do(s) adjudicatário(s) 

2. Sistemas de informação e posicionamento global (GPS) para o interior de imóveis públicos de grandes 
dimensões e viabilizar a inclusão de imóveis privados; 

• 2ª semestre de 2021 – risco: constrangimentos administrativos associados ao processo prévio 
à publicação 

• Do 1º semestre de 2022 até ao 2ª semestre de 2024 – risco: atraso no desenvolvimento 
aquisitivo e/ou atrasos por parte do(s) adjudicatário(s) 

3. Georreferenciação de lugares de estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada; 

• 2ª semestre de 2021 – risco: constrangimentos administrativos associados ao processo prévio 
à publicação 

• Do 1º semestre de 2022 até ao 2ª semestre de 2024 – risco: atraso no desenvolvimento 
aquisitivo e/ou atrasos por parte do(s) adjudicatário(s) 

4. Serviço de informação; 

• 2ª semestre de 2021 – risco: constrangimentos administrativos associados ao processo prévio 
à publicação 

• Do 1º semestre de 2022 até ao 2ª semestre de 2024 – risco: atraso no desenvolvimento 
aquisitivo e/ou atrasos por parte do(s) adjudicatário(s) 

5. Call-Center de interpretação de Língua Gestual Portuguesa. 

• 2ª semestre de 2021 – risco: constrangimentos administrativos associados ao processo prévio 
à publicação 



• Do 1º semestre de 2022 até ao 2ª semestre de 2025 – risco: atraso no desenvolvimento 
aquisitivo e/ou atrasos por parte do(s) adjudicatário(s) 

 

 

Investimento RE-C03-i03-RAM: Fortalecimento das Respostas Sociais na Região Autónoma da 
Madeira (RAM) 

 

Desafios e objetivos 

A Região Autónoma da Madeira (RAM) confronta-se com um conjunto de constrangimentos a vários níveis, 
nomeadamente, a modificação da estrutura demográfica, fortemente condicionada pelo envelhecimento da 
população, que impõem a revisitação e o fortalecimento do sistema, baseado no aumento e na melhoria da 
qualidade das respostas sociais a prestar, com o objetivo primordial de valorizar e proteger a população idosa. 

A tendência da evolução demográfica na RAM acompanha assim a evolução nacional, nomeadamente no que 
respeita ao rápido envelhecimento da população e ao declínio da natalidade. A proporção de jovens com menos 
de 15 anos continua a diminuir, representando em 2019, 13,1% da população total. Contrariamente, a 
proporção de idosos com 65 ou mais anos em 2019, mantem a tendência crescente nos últimos anos, atingindo 
17,0% da população residente. Na última década, a tendência de envelhecimento demográfico na Região tem 
sido de aumento da população idosa. Em 2019, o índice de envelhecimento na RAM era de 130 idosos por 
cada 100 jovens, enquanto que o índice de dependência total se situava em 43 jovens e idosos por cada 100 
pessoas em idade ativa, valor para o qual contribuíram 19 jovens e 24 idosos por cada 100 pessoas em idade 
ativa. 

Está identificada a necessidade de reformular a estratégia de cuidados e as respostas sociais de apoio à 
população mais idosa, com o objetivo de proporcionar melhor qualidade de vida e mais conforto para as 
pessoas em dependência funcional, com doença crónica, o que deverá inspirar o Plano Regional Para o 
Envelhecimento Ativo 2021-2025 (em elaboração). Esta estratégia assenta em valores humanistas e de 
cidadania, essencialmente focada na inclusão das pessoas mais vulneráveis e com maiores carências, com uma 
atenção particular à população mais idosa, pelo que o investimento em referência, visa não só, garantir o 
acesso, mas também, promover a autonomia, a integração social e o bem-estar desta população.  

O setor social na RAM encontra-se pressionado pela tendência de envelhecimento populacional que afeta 
também esta região, nomeadamente a modificação da estrutura demográfica, que impõe a revisitação e 
fortalecimento do sistema, baseado no aumento da melhoria da qualidade das respostas sociais a prestar. 

A crise sanitária colocou uma exigência adicional que evidencia a necessidade de investimento no reforço da 
rede de apoio social para grupos mais vulneráveis, particularmente as pessoas em situação de sem-abrigo e as 
pessoas idosas, em fase final de vida ou com dependência funcional ou doença crónica, tornando mais exigente 
o quadro de intervenções no interface entre cuidados sociais e cuidados de saúde por forma a responder ao 
desafio permanente de garantir a segurança na saúde dos mais vulneráveis e dos mais idosos. 

A intervenção inclui o investimento em Estruturas Residenciais e Não Residenciais para Pessoas Idosas e 
Estruturas de Apoio à Pessoa em Situação de Sem-Abrigo, reforçando e consolidando a rede de apoio social, 
tal como prevista na Reforma a implementar: 

• Alargamento e requalificação da rede de estabelecimentos residenciais e não residenciais para pessoas 
idosas 



a) Construir / Reabilitar infraestruturas e equipamentos para novas respostas sociais, incorporando ainda 
preocupações associadas à dimensão ambiental, nomeadamente através da promoção da construção 
nova com elevados padrões de eficiência energética elevados, que potenciarão necessidades de energia 
primária inferiores em, pelo menos, 20% ao padrão definido no Decreto-Lei n.º 101-D/2020, de 7 de 
dezembro. Este diploma estabelece os requisitos aplicáveis à conceção e renovação de edifícios, com 
o objetivo de assegurar e promover a melhoria do respetivo desempenho energético através do 
estabelecimento de requisitos aplicáveis à sua modernização e renovação, transpondo a Diretiva (UE) 
2018/844 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de maio de 2018, (Diretiva EPBD) relativa ao 
desempenho energético dos edifícios. Este requisito relativo ao desempenho energético dos edifícios 
deverá estar plasmado nos processos de contratação pública associados à execução dos novos 
investimentos, devendo ser assegurado no caderno de encargos.; 

o Reforçar as estruturas/respostas já existentes e contratualizar acordos de parceria com Instituições 
Particulares de Solidariedade Social (IPSS). 

 

A promoção de respostas sociais que funcionem em equipamento de acolhimento e horário noturno, dirigido 
a pessoas idosas com autonomia que, durante o dia permaneçam no seu domicílio e que, por vivenciarem 
situações de solidão, isolamento e insegurança, necessitam de acompanhamento durante a noite, é 
alternativa à institucionalização e, nessa medida, a dinamizar. 

 

• Alargamento das estruturas de Apoio à Pessoa em Situação de Sem-Abrigo 

Pretende potenciar recursos por forma a melhorar a capacidade de resposta da Região Autónoma da Madeira 
a esta problemática multidimensional das Pessoas em Situação de Sem-Abrigo (PSSA), reforçando as 
estruturas com novas respostas sociais. 

Destacam-se, nomeadamente, as seguintes medidas que visam criar e desenvolver respostas destinadas à 
integração das PSSA, grupo com um aumento da vulnerabilidade nesta fase pandémica:  

o Criação de um Centro de Acolhimento Noturno Temporário e Requalificação de um espaço destinado 
ao acolhimento temporário e/ou de emergência, resposta social que visa o acolhimento noturno de 
pessoas sem acesso a um alojamento permanente; 

o Requalificação de um espaço para desenvolvimento de nova resposta social que visa o acolhimento 
pessoas sem acesso a um alojamento permanente, bem como o desenvolvimento de projetos de 
inclusão; 

o Criação de Balneários e Lavandaria, resposta social que visa fomentar a higiene pessoal e tratamento 
de roupas; 

o Requalificação de um espaço para Refeitório/Cantina Social, que se destina ao fornecimento de 
refeições, podendo integrar outras atividades, 

o Criação de um Atelier Ocupacional, resposta social a criar cujo objetivo é reabilitar as capacidades e 
competências sociais da PSSA. 

Será assegurada a incorporação de preocupações associadas à dimensão ambiental, nomeadamente através da 
promoção quer da construção nova com elevados padrões de eficiência energética, correspondendo quer a 
necessidades de energia das novas habitações que vão além dos requisitos NZEB impostos pela legislação 
nacional (no mínimo, para um patamar 20% mais exigente que o NZEB), quer da reabilitação de edifícios que 
garante a melhoria do seu desempenho energético. 



Neste sentido, este investimento assume os seguintes objetivos: 

1. Objetivo 1.º Investimento em Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas  

A Estrutura Residencial para Pessoas Idosas é entendida como uma resposta social reservada a alojamento 
coletivo, de utilização temporária ou permanente para idosos. O seu desenvolvimento tem como objetivos 
específicos: 

1. Proporcionar serviços permanentes e adequados à problemática biopsicossocial das pessoas idosas; 

2. Contribuir para a estimulação de um processo de envelhecimento ativo; 

3. Criar condições que permitam preservar e incentivar a relação intrafamiliar; 

4. Potenciar a integração social. 

A estrutura residencial destina-se à habitação de pessoas com 65 ou mais anos que, por razões familiares, 
dependência, isolamento, solidão ou insegurança, não podem permanecer na sua residência. Pode, também, 
destinar-se a pessoas adultas de idade inferior a 65 anos, em situações de exceção devidamente justificadas. A 
estrutura residencial destina-se, ainda, a proporcionar alojamento em situações pontuais, decorrentes da 
ausência, impedimento ou necessidade de descanso do cuidador. 

 

2. Objetivo 2.º Investimento em Estruturas de Apoio à Pessoa em Situação de Sem-Abrigo  

 As intervenções e projetos na área das PSSA, correspondem a equipamentos de acolhimento de pessoas sem 
acesso a um alojamento permanente, com uma forte componente de inserção social. 

O Atelier Ocupacional consiste numa resposta desenvolvida em equipamentos sociais, com vista à reabilitação 
de capacidades e competências sociais, através do desenvolvimento de atividades integradas num programa 
estruturado, que implica a presença assídua e participada do indivíduo, de forma a reabilitar a sua capacidade 
de trabalho, de socialização e autonomia, promovendo a inserção sócio laboral. 

O Refeitório/Cantina Social e Balneários/Lavandaria, desenvolve-se no âmbito de equipamentos sociais e 
destina-se ao fornecimento de refeições, em especial a indivíduos economicamente desfavorecidos, podendo 
integrar outras atividades, nomeadamente de higiene pessoal e tratamento de roupas. 

Dadas as situações emergentes em que as pessoas em situação de sem-abrigo se encontram, agravadas pela 
crise pandémica, urge o alargamento das respostas para este grupo vulnerável. 

As intervenções incorporadas no PRR no domínio social são complementares, tanto com as intervenções a 
apoiar através da dotação React-EU, que a Região optou por orientar para os objetivos específicos relativos à 
manutenção e  promoção do emprego e a empregabilidade das pessoas desfavorecidas face ao mercado de 
trabalho e combater o desemprego jovem e de longa duração, dada a dimensão do crescimento de desemprego 
na Região em 2020 (cresceu mais de 30% em relação a 2019), bem como com as futuras intervenções a 
contemplar no futuro PO Regional através do FSE alinhados com os objetivos políticos expressos pela 
Comissão, nomeadamente no OP «Uma Europa mais social que aplica o Pilar Europeu dos Direitos Sociais» 
e o que está estrategicamente definido no Plano de Desenvolvimento Económico e Social, Formação de novas 
competências e Combate à pobreza e Exclusão Social, mobilizando um espectro largo de políticas e 
intervenções sociais (habitação, saúde, prestações sociais, medidas ativas de política de emprego,…). 

Natureza do investimento:  

A atividade em causa faz parte das funções essenciais do Estado português. Nos casos em que seja necessário 
recorrer a entidades privadas serão sempre ativadas as normas de contratação pública, com base em regras 



objetivas, transparentes e não discriminatórias, com recurso ao critério da proposta economicamente mais 
vantajosa, impedindo qualquer sobrecompensação das entidades em causa.  

Sempre que aplicável, as regras de contratação pública serão integralmente cumpridas na contratação de 
fornecimento de bens e prestação de serviços junto de entidades terceiras, impedindo qualquer auxílio de 
Estado a jusante. 

 

Implementação 

Ao longo das últimas décadas, a rede de equipamentos sociais implementada a partir das instituições locais, 
evidencia a sua importância social e fundamental na resposta aos cidadãos, em particular aos mais vulneráveis, 
quer pela sua proximidade como pela maior capacidade de resposta às situações de vulnerabilidade ou de 
desigualdade social. 

O investimento será concretizado através de entidades que integram a economia social, designadamente 
cooperativas, associações mutualistas, misericórdias, fundações e demais instituições particulares de 
solidariedade social ou equiparadas, desde que observem os objetivos legalmente previstos.  

 

Público-alvo 

Este investimento é destinado à população idosa, em fase final de vida ou com dependência funcional e à 
população sem-abrigo. 

 

Calendário e riscos: 

De acordo com o planeamento previsto a implementação do conjunto alargado de projetos decorrerá entre 2021 
e o 4.º T 2025. 

O risco associado à implementação das intervenções é baixo, no entanto podemos identificar alguns eventuais 
constrangimentos:  
- Constrangimentos de contração pública; 
- Baixo envolvimento dos parceiros sociais, por falta de capacidade técnica e de recursos humanos. 
 
 
 

Investimento RE-C03-i04-RAA: Implementar a Estratégia Regional de Combate à Pobreza e Exclusão 
Social - Redes de Apoio Social (RAA) 

A implementação da Estratégia Regional de Combate à Pobreza e Exclusão Social 2018-2028 (ERCPES), tem 
por objetivo central a redução dos níveis de pobreza na Região Autónoma dos Açores, promovendo a 
convergência para a média nacional e assegurando simultaneamente a coesão entre os diferentes territórios dos 
Açores. 

A Estratégia Regional de Combate à Pobreza e Exclusão Social 2018-2028 define um conjunto de prioridades 
estratégicas que se consideram determinantes na redução e na quebra dos ciclos intergeracionais da pobreza, 
pelo seu efeito estruturante a médio e a longo prazo, sem prejuízo da sua conjugação com medidas de carácter 
mais conjuntural que a minimizem. 

Foram definidas na Estratégia quatro prioridades estratégicas que se complementam e se entrecruzam: 

P1 - Assegurar a todas as crianças e jovens, desde o início de vida, um processo de desenvolvimento 
integral e inclusivo; 



P2 - Reforçar a coesão social na Região; 
P3 - Promover uma intervenção territorializada; 
P4 - Garantir o conhecimento adequado sobre o fenómeno da pobreza a Região. 

Durante os meses de dezembro de 2017 e janeiro de 2018, a proposta de Estratégia Regional de Combate à 
Pobreza e Exclusão Social 2018-2028 foi submetida a consulta pública, tendo os contributos resultantes da 
participação dos cidadãos e de diversas entidades públicas e privadas sido considerados e valorados na redação 
final do documento aprovado pela Resolução do Conselho do Governo n.º. 72/2018, de 20 de junho. 

Do diagnóstico de suporte à conceção da Estratégia, constata-se que a Região Autónoma dos Açores (RAA) é 
a região mais jovem do país e com maior percentagem de agregados familiares com cinco ou mais elementos. 
Porém, e de acordo com as estimativas da população elaboradas pelo INE, tem vindo a perder população em 
quase todas as ilhas, embora com valores significativamente inferiores à média nacional. Releva que algumas 
ilhas e concelhos apresentam índices de envelhecimento muito elevados, com acentuada perda de população e 
em marcado contraste com o caso da ilha de S. Miguel. 

No que respeita ao acesso a respostas sociais, destaca-se uma taxa de cobertura da resposta de creche e ama de 
38,8% em 2018, valores que, apesar do crescimento sustentado que se tem verificado nos últimos anos, carece 
de ser ampliada, reconhecida que é a importância da integração das crianças em creche como forma de 
promoção de um desenvolvimento pleno e inclusivo, combatendo as desigualdades sociais. Acresce que a taxa 
de cobertura verificada na RAA continua cerca de 10 pp abaixo dos dados de Portugal Continental (48,8%), 
assimetria que importa corrigir. Nesta matéria é tão relevante a quantidade de respostas como a qualidade pelo 
que, além da importância de acautelar um maior número de oferta de vagas, deverá de ser considerada também 
a devida e permanente capacitação dos respetivos recursos humanos. Relativamente às respostas direcionadas 
para idosos, existem concelhos na RAA com taxas de cobertura da resposta abaixo do nível recomendado pela 
OCDE no que respeita a estruturas residenciais para idosos, o que, aliado à importância de criar condições para 
que estes possam permanecer o mais possível na sua residência, direciona os investimentos públicos para o 
reforço de respostas alternativas como é sobretudo o Serviço de Apoio Domiciliário. No que respeita às 
respostas direcionadas para pessoas com deficiência ou incapacidades, identificam-se ainda territórios sem 
oferta de Centros de Atividades Ocupacionais como é o caso do concelho da Lagoa e a zona norte do concelho 
de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel e a Ilha das Flores, assim como estruturas em funcionamento com 
listas de espera significativa e estruturas físicas com necessidade de requalificação como as que servem a Ilha 
do Pico ou a Ilha do Faial.  

A taxa de retenção e desistência no ensino básico regular era, no ano letivo de 2015/16, de 10,8%, contra 6,6% 
de média nacional. O problema do abandono escolar (até ao 3.º ciclo) apresenta, já, valores residuais. Por isso, 
concluir-se que a batalha da escolarização assenta agora no combate ao insucesso do que ao abandono. A 
generalização da frequência do 12.º ano é outro grande desafio, atendendo a que, em Portugal, é neste nível de 
ensino que estes problemas são mais acentuados, verificando-se o mesmo contexto nos Açores. Para além das 
condições criadas dentro da Escola Pública, são identificadas carências ao nível do acompanhamento das 
famílias mais fragilizadas ao percurso escolar dos seus filhos, pelo que é relevante encontrar alternativas para 
apoio ao estudo com vista à promoção do sucesso escolar em todas as crianças, sobretudo as que são 
provenientes de contextos mais desfavorecidos.   

Com base neste quadro, e com o intuito de implementar as prioridades da Estratégia, os objetivos específicos 
deste investimento são: 

1. Assegurar a todas as crianças e jovens, desde o início de vida, um processo de desenvolvimento 
integral e inclusivo através do aumento do acesso de crianças e jovens a respostas sociais e educativas;  

2. Reforçar a coesão social através do alargamento das respostas direcionadas para as famílias 
carenciadas da sua integração na sociedade e no mercado de trabalho; 



3. Reforçar a coesão social através da requalificação técnica das respostas sociais destinadas a pessoas 
com deficiência ou incapacidades e promoção da sua integração no mercado de trabalho; 

4. Reforçar e renovar o parque automóvel das IPSS de forma a garantir a capacidade de resposta adequada 
às necessidades das famílias e a coesão territorial. 

5. Promover um projeto piloto inovador intitulado Idosos em casa “ageing in place”, como contributo 
para a não institucionalização de idosos nos Açores. 

A execução deste investimento será assegurada tendo por base o seguinte conjunto de medidas, estruturadas 
em torno dos objetivos específicos já referidos: 

• I.1- Promoção da frequência às creches pelas famílias com rendimentos mais baixos, através de 
incentivo – A Região Autónoma dos Açores (RAA) apresenta um envelhecimento exponencial da 
população e uma baixa taxa de natalidade. Esta realidade demográfica, à semelhança de outras Regiões 
Ultraperiféricas (RUP), tem-se agravado nos últimos anos. Segundo o Memorando Conjunto das 
Regiões Ultraperiféricas “As RUP no Horizonte 2020”, “é o envelhecimento acelerado da população 
que caracteriza atualmente os modelos demográficos, com uma redução da sua população, excluindo 
a migração.”  

No entanto, o Governo Regional dos Açores pretende alterar esta tendência, através de medidas de 
incentivo à natalidade, como é exemplo a presente proposta. Tendo em conta que a educação, continua 
a ter um peso significativo no orçamento mensal das famílias, acreditamos que um incentivo positivo 
poderá passar pela isenção das mensalidades nas creches até aos escalões mais baixos.  

Em recente publicação, o Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgou os dados provisórios 
relativos ao Inquérito às Condições de Vida e de Rendimento (ICOR), realizado em 2020, dos quais 
se destacam a taxa de risco de pobreza, o índice de privação material severa e o índice de Gini.  

Sendo a taxa de risco de pobreza um dos indicadores mais importantes na medição da coesão social, 
verificou-se que os Açores, no período 2018-2019, foram a região do País que mais baixou esse 
indicador (- 3,3 p.p.), embora mantendo ainda a taxa mais alta, por regiões (28,5%).  

O facto de os Açores terem sido a Região que mais reduziu a taxa de risco de pobreza, a taxa de 
privação material severa e a desigualdade, demonstra o impacto que as políticas públicas financiadas 
pela União Europeia tiveram na obtenção destes resultados.  

Neste sentido, a medida que se propõe agora, e que passa pela promoção da frequência em creches das 
crianças provenientes de famílias com rendimentos mais baixos, tem como objetivo desenvolver meios 
apropriados à promoção da natalidade, bem como incentivar as famílias a integrarem as suas crianças 
nas creches, desde o berçário ao pré-escolar, promovendo assim as suas capacidades bio-psi-sociais, 
através da estimulação neuro cognitiva e sensorial.  

Vários estudos indicam que os primeiros anos da infância são primordiais para que a criança esteja 
num ambiente estimulador, prazeroso e lúdico, com oportunidades para desenvolver os seus sentidos 
e habilidades. A criança quando estimulada torna-se mais ativa, dinâmica, criativa, emocionalmente 
equilibrada e saudável, passando a realizar melhor as atividades propostas e demonstrando uma boa 
capacidade de socialização.  

Segundo, a Agência Europeia, a intervenção precoce tende a receber menos atenção e menor 
investimento do que qualquer outra fase da educação, apesar de claras evidências de que é mais eficaz 
e eficiente do que a intervenção numa fase posterior. É importante garantir que o financiamento seja 
utilizado de forma eficiente. (ECI-policypaper-PT (european-agency.org).  



Neste sentido, a promoção da integração destas crianças nas creches irá capacitar as mesmas para a 
vida em comunidade, bem como no seu percurso escolar e académico, tal como refere Piaget nos seus 
estudos.  

Esta medida surge, assim, com vista a direcionar os fundos europeus para a promoção da taxa de 
natalidade da RAA, bem como para medidas de combate ao absentismo escolar e ao baixo rendimento 
escolar dos alunos. Estamos crentes que a estimulação deverá incidir na infância, sendo que este 
atrativo financeiro às famílias, poderá ter um impacto muito expressivo na implementação de políticas 
direcionadas para os públicos mais vulneráveis, nomeadamente crianças e jovens.  

Prevê-se com esta medida abranger 7.750 crianças num período de 5 anos, de 2021 a 2025, estando 
inserida na área de intervenção prioritária da ERCPES relativa ao “Aumento do acesso de crianças na 
primeira infância a respostas sociais e educativas”, com o objetivo de “Aumentar o número de crianças 
integradas em creche”. Esta medida é complementar da medida I.4 - Aumentar o número de vagas nas 
creches e rede de amas como medida de promoção e conciliação da vida familiar com a vida 
profissional.  

Este projeto piloto irá promover ainda, a conciliação da vida familiar com a profissional, potenciando 
o aumento da participação das mulheres no mercado de trabalho, aumentar a utilização, por parte dos 
homens, de licenças para assistência à família e de regimes de trabalhos flexíveis, bem como dar aos 
trabalhadores a possibilidade de gozarem licenças para cuidar de familiares que precisem de apoio, 
como podemos constatar na ata de 13 de junho de 2019 da Comissão Europeia. (Conciliação entre 
vida profissional e familiar de progenitores e cuidadores - Consilium (europa.eu).  

Esta medida tem um caracter temporário, com uma duração de 5 anos, permitindo a implementação, 
manutenção e avaliação, por uma entidade independente, deste projeto piloto. Se na avaliação final se 
concluir que 60% dos nados vivos frequentam a resposta de creche (link: PORDATA - Nados-vivos 
de mães residentes em Portugal: total e por sexo), poderá o projeto continuar pelo Orçamento a Região. 

• I.2- Criação de Pontos de apoio ao estudo para crianças e jovens cujas famílias apresentem fracos 
recursos económicos – A RAA pretende criar um projeto piloto, com o objetivo de estabelecer pontos 
de apoio ao estudo destinados a crianças e jovens provenientes de contextos económicos desfavoráveis.  

A RAA é uma das regiões do país com uma elevada taxa de abandono escolar precoce foi de 27% 
(Retrato dos Açores 202020), bem como de insucesso escolar (taxa de retenção e desistência no ensino 
secundário) de 20% (Cursos Gerais) e 15% (Tecnológicos e Profissionais) (Retrato dos Açores 
202021). Estes números constituem motivo para que se faça uma profunda reflexão das medidas até 
então desenvolvidas, bem como a projeção de ideias inovadoras para combater estes valores. De 
acordo com a Estratégia Europeia para a Educação e Formação 2020, estes indicadores são 
preocupantes e representam uma grande vulnerabilidade da educação nos Açores, tendo impactos 
profundos no desenvolvimento social, no crescimento económico e igualdades de oportunidades. 

Assim sendo, esta medida surge para mitigar os resultados obtidos durante a fase de diagnóstico da 
ERCPES, uma vez que foram identificadas carências ao nível do acompanhamento das famílias mais 
fragilizadas ao percurso escolar dos seus filhos. Pretende-se, assim, com esta medida criar 10 pontos 
de estudo acompanhado para crianças e jovens, cujas famílias apresentam fracos recursos económicos. 
Deste modo, promove-se a igualdade de oportunidades e acesso a acompanhamento fora do ambiente 

 
20 Retrato dos Açores 2020, p. 25, disponível em https://www.pordata.pt/Retratos/2020/Retrato+dos+A%C3%A7ores-
86   
21 Retrato dos Açores 2020, p. 26, disponível em https://www.pordata.pt/Retratos/2020/Retrato+dos+A%C3%A7ores-
86 
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escolar e familiar, prevendo-se abranger 2.320 jovens até final de 2025. Os primeiros 5 pontos de 
estudo serão criados nos 5 polos locais de desenvolvimento e coesão social, que correspondem aos 
territórios alvo de intervenção prioritária na ERCPES, definidos nos termos da Resolução do Conselho 
do Governo dos Açores nº 1/2019, de 14 de janeiro, nomeadamente, nas freguesias de Arrifes, Água 
de Pau, Fenais de Ajuda e Rabo de Peixe, na ilha de São Miguel, e na freguesia da Terra Chã, na ilha 
Terceira. Os restantes pontos de estudo estão em fase de avaliação, em termos da sua localização. 
Perspetiva-se a criação de espaços facilitadores de hábitos e métodos de estudo, que possam mobilizar 
o gosto pela aprendizagem, permitindo o desenvolvimento de novas competências e a consolidação de 
conhecimentos. Este trabalho decorrerá em espaços de formação não-formal, nos quais poderão os 
jovens desenvolver trabalhos individuais e coletivos, contribuindo, desta forma, para o seu sucesso 
escolar. Esta medida está inserida na área de intervenção prioritária da ERCPES relativa à “Promoção 
do sucesso escolar em todos os níveis de ensino”, com o objetivo do “Reforço das atividades 
extraescolares dos jovens e orientação para estudo”. 

Para o Governo Regional dos Açores (GRA), esta medida a ser implementada irá promover medidas 
de apoio ao estudo acompanhado dos jovens da região, permitindo que os mesmos desenvolvam as 
suas capacidades e acedam a níveis de ensino superior. Para atingir esta medida pretende-se a 
contratação temporária de uma empresa/prestadores de serviços, com formação na área, durante a 
vigência do projeto piloto. 

Após o término desta medida, o mesmo será sujeito a avaliação de uma entidade independente do 
GRA, no final da execução, e se a mesma for positiva, o Governo Regional dos Açores pretende 
financiar esta medida pelo Orçamento da Região Autónoma dos Açores. 
 

• I.3- Garantir a igualdade de oportunidades a jovens de famílias carenciadas, na permanência no 
ensino superior – A RAA pretende apoiar uma medida que contemple a permanência dos jovens no 
ensino superior, independentemente da área científica, seja em território nacional ou regiões 
autónomas.  

O GRA com esta medida pretende promover a frequência no ensino superior junto de públicos mais 
vulneráveis, uma vez que, segundo o Retrato dos Açores 202022, realizado e disponibilizado pelo 
Pordata é referido que apenas 11% da população açoriana com 15 ou mais anos concluiu o ensino 
superior. 

Além disso, o GRA pretende também combater a taxa de abandono escolar no ensino superior, que é 
de 29%, segundo um estudo da Direcção-Geral de Estatística da Educação e Ciência (DGEEC).  

É de ressalvar que segundo os dados recentes, o abandono no ensino superior tem vindo a ganhar maior 
visibilidade política e social e tem, igualmente, constituído objeto de reflexão por parte da comunidade 
científica e das instituições do ensino superior, sendo apresentado como um dos motivos destes 
números a falta de recursos financeiros dos agregados familiares23.  

Neste sentido, e uma vez que segundo o INE os Açores são a Região mais pobre e com menor 
distribuição de riqueza de Portugal, as famílias açorianas têm maiores dificuldades em suprir as 
despesas com a educação no ensino superior. Há que salientar que essas despesas, em virtude da 
insularidade e da distância face ao Continente português, acabam por ser mais significativas, tendo em 
conta os custos de transporte/deslocações para o exterior da região e mesmo entre ilhas. Assim, esta 

 
22 Retrato dos Açores 2020, p.24, disponível em https://www.pordata.pt/Retratos/2020/Retrato+dos+A%C3%A7ores-
86  
23 Fatores que influenciam o abandono no ensino superior e iniciativas para a sua prevenção – o olhar de estudantes. 
Disponível em: https://www.fpce.up.pt/ciie/sites/default/files/ESC45Ferreira.pdf.  
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medida visa evitar que a não permanência de jovens no ensino superior seja um fator de desigualdade 
acrescido, em função das condições financeiras de famílias com baixos rendimentos.  

Desta forma, serão atribuídos apoios complementares a cerca de 450 jovens de famílias carenciadas, 
contribuindo para a sua permanência no ensino superior, promovendo a melhoria das suas 
competências e potenciando o aumento da sua empregabilidade, perspetivando-se, assim, que 
ultrapassem no futuro os condicionalismos iniciais de natureza social, económica e financeira, numa 
integração em pleno na comunidade envolvente. Esta medida está inserida na área de intervenção 
prioritária da ERCPES relativa ao “Aumento da empregabilidade dos jovens e a sua inserção no 
mercado de trabalho a através da melhoria da qualificação”, com o objetivo de “Motivar os jovens 
para a importância da melhoria da sua qualificação, como forma de inserção no mercado de trabalho 
e de combate à exclusão social”. 

Esta medida ao ser bem-sucedida, irá promover uma economia mais inovadora, através de mão-de-
obra mais qualificada. 

• I.4-Aumentar o número de vagas nas creches e rede de amas como medida de promoção e 
conciliação da vida familiar com a vida profissional – através da qual abrangem mais 1.041 crianças 
até 2025, através da criação de vagas em 4 estruturas novas/reabilitadas e através do alargamento da 
rede de amas existentes na RAA, permitindo assim a mais famílias a conciliação da vida profissional 
e familiar. Esta medida está perfeitamente alinhada com a medida I.1 - Isenção no valor das 
mensalidades (até ao 10º escalão) em Creche assumidas pelas Famílias, facilitando o acesso a esta 
resposta social, estando ambas inseridas na área de intervenção prioritária da ERCPES relativa ao 
“Aumento do acesso de crianças na primeira infância a respostas sociais e educativas”, com o objetivo 
de “Aumentar o número de crianças integradas em creche”. Pretende-se com esta medida relevar a 
importância da integração das crianças em creche, quer ao nível da sua estimulação e desenvolvimento, 
quer também como uma forma de facilitar a integração no mercado de trabalho do progenitor cuidador. 

A resposta a essas necessidades, que é o móbil deste investimento, incorpora ainda dimensões 
associadas à dimensão ambiental, nomeadamente da reabilitação de edifícios que garante a melhoria 
do seu desempenho energético. 

• II- Reforçar a capacidade técnica das famílias abrangidas pela ação social, com formação 
continua, anualmente, às famílias (apoiadas pelo Rendimento Social de Inserção) – para 
proporcionar competências básicas complementares a 13.000 famílias apoiadas pelo Rendimento 
Social de Inserção através de ações formativas ao nível de técnicas de procura de emprego, gestão de 
recursos e economia doméstica, gestão emocional e expetativas futuras para um projeto de vida, 
criando igualdade de oportunidades na entrada no mercado do trabalho. Esta medida está em 
consonância com as Diretivas sobre a Igualdade de Tratamento no Emprego, bem como alinhada com 
os princípios de luta contra a pobreza, a exclusão social e a discriminação constantes no Tratado sobre 
o Funcionamento da União Europeia. No âmbito da ERCPES, esta medida está inserida na prioridade 
que visa “Implementar uma intervenção territorializada”, com o objetivo de “Identificação e 
dinamização local de iniciativas geradoras de emprego”, através da “Formação para a empregabilidade 
dos indivíduos em situação de pobreza, dando especial atenção às mulheres desempregadas”. 

 
• III- Aumentar a capacidade de resposta na área da deficiência ou incapacidades através da 

criação de 207 novas vagas – para promover a igualdade de oportunidades e a discriminação positiva 
a pessoas com deficiência ou incapacidades, através da disponibilização de novas vagas ao nível de 
centros de atendimento, acompanhamento e reabilitação social, centros de atividades ocupacionais e 
lares residenciais. Prevê-se a construção de quatro edifícios e a adaptação de outros três edifícios. Esta 
medida está em consonância com a Estratégia Europeia para a Deficiência 2010-2020, bem como 



alinhada com os princípios de luta contra a pobreza, a exclusão social e a discriminação constantes no 
Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. No âmbito da ERCPES, esta medida está inserida 
na prioridade que visa “Reforçar a coesão social na Região Autónoma dos Açores”, com o objetivo da 
“Requalificação técnica das respostas sociais destinadas a pessoas com deficiência e promoção da sua 
integração no mercado de trabalho”, através de, por exemplo, “Aumentar a capacidade de respostas 
dos Centros de Atividades Ocupacionais (CAO)”. 

A resposta a essas necessidades, que é o móbil deste investimento, incorpora ainda dimensões 
associadas à dimensão ambiental, nomeadamente através da reabilitação de edifícios que garante a 
melhoria do seu desempenho energético. 

• IV - Reforço e renovação do parque automóvel das IPSS de forma a melhorar a capacidade de 
resposta e sustentabilidade ambiental através da aquisição de 126 viaturas – Na RAA, as 
instituições de cariz social apresentam algumas limitações no acesso às populações, desde o apoio no 
transporte para os mais jovens, bem como na rede domiciliária dos mais velhos, pelo que a promoção 
de aquisição de viaturas é uma prioridade. Para a promoção destes serviços, e atendendo que os Açores 
enfrentam obstáculos de ordem geográfica, nomeadamente a dispersão territorial no interior de cada 
ilha, esta medida pretende mitigar a distância social entre os serviços e comunidade.  

Por outro lado, a aquisição de novas viaturas, também surge com a necessidade de renovar as frotas 
automóveis, respeitando, por exemplo, os valores recomendáveis de emissões de gases CO2 
considerados poluentes ou ainda para a renovação de um parque automóvel envelhecido, muitas vezes 
com mais de 18 anos de circulação.  

A substituição por viaturas híbridas ou totalmente elétricas, indo ao encontro da máxima da UE que 
visa a promoção de energias limpas, é um propósito que procuramos atingir, apesar das dificuldades 
existentes ao nível da oferta no mercado. Ressalva-se, por exemplo, a maior dificuldade na transição 
de viaturas de combustão para as elétricas ou híbridas, no que respeita a viaturas de 9 lugares e viaturas 
transformadas.  

Ao nível da ERCPES, esta medida está inserida na prioridade que visa “Reforçar a coesão social na 
Região Autónoma dos Açores”, com o objetivo de “Responder aos desafios do envelhecimento”, 
através de, por exemplo, “Alargar os Serviços de Apoio ao Domicilio”. 

• V - Implementação de um projeto piloto - Idosos em casa "ageing in place " 

“Ageing in place” significa a capacidade dos idosos continuarem a viver em casa e na comunidade ao 
longo do tempo com segurança e de forma independente. Tendo em vista a complexidade da inter-
relação pessoa-ambiente, a rapidez das mudanças contextuais e as necessárias ações para enfrentar 
com sucesso essas demandas, o GRA pretende criar um projeto piloto inovador e de proximidade no 
país. 

Este projeto piloto assenta na alteração de paradigma, surge como alternativa à institucionalização, e 
tem como objetivo a implementação de uma resposta social que promove o acompanhamento aos 
idosos, e/ou pessoas com deficiência ou incapacidade, no seu contexto natural de vida, permitindo que 
estes permaneçam na sua comunidade, na sua residência e junto dos seus laços de pertença, sejam eles 
de familiares ou rede de vizinhança. Com a implementação deste projeto, pretende-se promover o 
bem-estar e qualidade de vida dos mais velhos e/ou mais dependentes. 

Nesse sentido, este projeto piloto irá promover cuidados individualizados, respeitando as 
características individuais de cada cidadão. Acreditamos que a promoção do envelhecimento em casa, 
deva ser uma opção no plano de vida de qualquer idoso, e/ou pessoa com deficiência ou incapacidade, 
permitindo que estes beneficiem do conforto do seu lar, mas ao mesmo tempo beneficiem de uma rede 



de respostas sociais protegidas, com acesso a cuidados de saúde, facilitando a manutenção da sua vida 
ativa, favorecendo uma autoestima positiva e o contato social. 

Para tal, o GRA pretende a criação de um apoio financeiro aos seus cuidadores informais, permitindo 
a conciliação da vida pessoal e profissional (Conciliação entre vida profissional e familiar de 
progenitores e cuidadores - Consilium (europa.eu), não descurando a prestação de cuidados aos seus 
idosos, e/ou pessoas com deficiência ou incapacidade. Assim, a promoção de condições 
socioeconómicas de suporte às famílias com idosos ou dependentes a cargo, irá potenciar a 
manutenção dos idosos, e/ou pessoas com deficiência ou incapacidade nas suas residências. Esta 
medida, a ser implementada, os idosos, e/ou pessoas com deficiência ou incapacidade irão beneficiar 
também de apoio profissional, uma vez que será constituído um grupo de trabalho multidisciplinar 
(enfermeiros, psicólogo, fisioterapeuta e assistente social etc.) para a criação, implementação e 
acompanhamento do plano de cuidados destes cidadãos, bem como da avaliação desta medida. 

Uma avaliação positiva da implementação deste projeto piloto inovador poderá contribuir 
significativamente para alterar o paradigma do cuidado ao idoso, e/ou pessoas com deficiência ou 
incapacidade nos Açores, nomeadamente através da sua não institucionalização. No âmbito da 
ERCPES, esta medida está inserida na prioridade que visa “Reforçar a coesão social na Região 
Autónoma dos Açores”, com o objetivo de “Responder aos desafios do envelhecimento”. 

Este projeto deverá contar ainda com o apoio da rede de respostas sociais da comunidade onde se 
inserem os idosos, e/ou pessoas com deficiência ou incapacidade, para tal será necessário a 
readaptação das estruturas e das respostas socais da comunidade, como a necessidade de criar um 
serviço de SAD mais completo, com acompanhamento ao exterior, com estimulação cognitiva, com 
serviços personalizados a cada utente. Pretende-se com este projeto piloto inovador, criar uma 
alternativa à institucionalização permanente, contribuindo assim para a não institucionalização dos 
idosos nos Açores por falta de apoio social ou familiar.  

Com a implementação do projeto piloto pretende-se abranger 50 idosos, e/ou pessoas com deficiência 
ou incapacidade por ano, prevendo-se atingir 250 idosos no final de 2025. É de ressalvar ainda que 
este projeto irá se traduzir numa medida importante de combate ao isolamento, à promoção da 
atividade física, segurança, mobilidade e bem-estar, para que seja possível reunir todas as condições e 
estar apto para ter um envelhecimento saudável e ativo em sua casa.  

Está prevista a contratação temporária de uma equipa anual multidisciplinar para acompanhar este 
projeto piloto, composta por um enfermeiro, psicólogo, fisioterapeuta e assistente social, equipa esta 
que será crucial para o sucesso deste projeto piloto e inovador. 

Após o término desta medida, o mesmo será sujeito a avaliação de uma entidade independente do 
GRA, no final da execução, e se a mesma for positiva, o Governo Regional dos Açores pretende 
financiar esta medida pelo Orçamento da Região Autónoma dos Açores. 

Nos casos em que qualquer destes investimentos envolvam a construção nova serão assegurados elevados 
padrões de eficiência energética, que resultarão em necessidades de energia primária pelo menos inferiores em 
20% ao padrão definido no Decreto-Lei n.º 101-D/2020, de 7 de dezembro, que estabelece os requisitos 
aplicáveis à conceção e renovação de edifícios, com o objetivo de assegurar e promover a melhoria do respetivo 
desempenho energético através do estabelecimento de requisitos aplicáveis à sua modernização e renovação, 
mediante a transposição da Diretiva (UE) 2018/844 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de maio de 
2018, (Diretiva EPBD) relativa ao desempenho energético dos edifícios. Este requisito relativo ao desempenho 
energético dos edifícios estará plasmado nos processos de contratação pública associados à execução destes 
investimentos, sendo nomeadamente inscrito no caderno de encargos. 

https://www.consilium.europa.eu/pt/policies/work-life-balance/
https://www.consilium.europa.eu/pt/policies/work-life-balance/


 

Natureza do investimento:  

A atividade em causa faz parte das funções essenciais do Estado português. Nos casos em que seja necessário 
recorrer a entidades privadas serão sempre ativadas as normas de contratação pública, com base em regras 
objetivas, transparentes e não discriminatórias, com recurso ao critério da proposta economicamente mais 
vantajosa, impedindo qualquer sobrecompensação das entidades em causa.  

Sempre que aplicável, as regras de contratação pública serão integralmente cumpridas na contratação de 
fornecimento de bens e prestação de serviços junto de entidades terceiras, impedindo qualquer auxílio de 
Estado a jusante. 

 

 

Implementação 

A execução dessas medidas decorrerá entre o 1.º Trimestre de 2021 e o 4.º Trimestre de 2025, sendo as 
entidades responsáveis pela sua concretização os departamentos do Governo Regional com as áreas da 
solidariedade social. A implementação destas medidas será necessariamente complementar ao que se espera 
vir a ser o programa financiado pelo FSE+ no próximo período de programação (2021-2027), com outros 
investimentos que concretizem a Estratégia Regional de Combate à Pobreza e Exclusão Social 2018-2028. 

 

 

Público-alvo 

População açoriana 

 

Calendário e riscos: 

Calendário: o investimento previsto decorrerá entre o 1.º T de 2021 e o 4.º T de 2025.  

Riscos: capacidade de resposta do mercado ao nível dos operadores económicos; nível de adesão aos projetos 
por parte das famílias. 

 

Investimento RE-C03-i06: Operações Integradas em Comunidades Desfavorecidas nas Áreas 
Metropolitanas de Lisboa e do Porto 

 

Desafios e Objetivos 

Conforme já referido anteriormente, a natureza multifatorial dos fenómenos de pobreza e exclusão social a que 
estão sujeitas as pessoas que se encontram nesta situação está particularmente presente no quadro de territórios 
desfavorecidos das Áreas Metropolitanas, as quais são simultaneamente espaços com forte capacidade de 
criação de oportunidades de inovação, de conhecimento, de criatividade e cultura, mas também espaços de 
aprofundamento da pobreza e da exclusão social (a título de exemplo, é nas duas áreas metropolitanas que 
residem 60% dos beneficiários do Rendimento Social de Inserção, sendo este peso superior ao destas duas 
áreas na população total de Portugal Continental – 47%).  

Esta dinâmica social, económica e territorial cria as condições certas para o desenvolvimento de comunidades 
de indivíduos que acumulam défices de qualificações e competências, baixa empregabilidade e grande 



exposição à precariedade laboral, problemas de saúde e exposição a várias dependências, problemas de 
integração social e baixos níveis de participação cívica, entre outros.  

Dado o alcance limitado observado nas intervenções de base setorial para a resolução deste conjunto de 
problemas, visto focarem-se apenas na dimensão do problema que lhes está mais próxima, importa promover 
uma abordagem integrada, concertada e síncrona que dê resposta, na dimensão física e na dimensão material, 
aos problemas experienciados pelos residentes destes territórios e respetivas comunidades. 

Este investimento pretende, deste modo, dar corpo às reformas acima enunciadas, promovendo, por um lado, 
uma abordagem focada aos problemas de pobreza e exclusão social que se desenvolvem em território 
metropolitano e que são aprofundados pelas características próprias desses territórios; por outro lado, 
garantindo a execução dos novos mecanismos de contratualização entre níveis de governo baseado na 
integração de respostas múltiplas (multinível, multisector, multiactor e multi-objetivo) que desenvolvam o 
potencial de emancipação daquelas populações e potenciem a quebra do círculo de pobreza em que muitas 
daquelas pessoas e famílias se encontram.  

Procura implementar-se respostas integradas que, garantindo que se reforçam mutuamente, atuem de forma 
articulada sobre os múltiplos fatores de exclusão de determinados territórios nas áreas metropolitanas. 

Este investimento visa desenvolver um conjunto de ações, associadas às necessidades específicas de cada um 
dos territórios-alvo destas intervenções, de modo a assegurar o combate à pobreza e à exclusão social daquelas 
populações, das suas comunidades e do território enquanto espaço físico estigmatizado perante o resto do 
município e da Área Metropolitana em que se enquadra. Deste modo, serão apoiadas intervenções que visem, 
quer do ponto de vista infraestrutural, quer do ponto de vista imaterial, promover: 

• O desenvolvimento de parcerias e intervenções locais de promoção da saúde e da qualidade de vida das 
comunidades, através do apoio a projetos apresentados por associações coletividades, organizações não 
governamentais, movimentos cívicos e organizações de moradores, em articulação, nomeadamente, com 
as autarquias, as autoridades de saúde ou demais entidades públicas [atendendo à possibilidade de estas 
parcerias assumirem um carater experimental e demonstrativo excecionalmente este tipo de intervenções  
pode ter lugar das áreas metropolitanas]; 

• A requalificação física do espaço público ou o reforço das infraestruturas sociais, de saúde, de habitação 
ou desportivas; estas iniciativas podem ser desenvolvidas no âmbito da própria medida ou no âmbito de 
uma medida do PRR de aplicação transversal. 

• A regeneração das áreas socialmente desfavorecidas, invertendo fenómenos de fratura social e 
promovendo a coesão social das áreas metropolitanas; 

• O empreendedorismo de pequenos negócios de base local, endogeneizando as iniciativas, criando 
rendimentos para a comunidade e aumentando a sustentabilidade global da intervenção para lá da 
vigência do plano; 

• O acesso à saúde, desenvolvendo a saúde comunitária e o combate às dependências;  
• O desenvolvimento de programas de envelhecimento ativo e saudável reforçando as infraestruturas e as 

organizações e reconhecendo o papel dos estilos de vida, incluindo a promoção de uma alimentação 
saudável e a participação em atividade física e desportiva em segurança, com o objetivo de melhorar a 
qualidade de vida das pessoas que envelhecem;  

• O desenho de projetos de combate ao insucesso e abandono escolares com envolvimento das 
comunidades educativas, capacitando as escolas e os seus profissionais, definindo percursos específicos 
para a recuperação de aprendizagens; 

• A aposta na qualificação de adultos e na certificação das suas competências, no completar de percursos 
de qualificação de jovens ativos; 



• A elaboração de um diagnóstico das necessidades das populações e desenvolvimento de programas de 
literacia de adultos, de aprendizagem da língua portuguesa e de inclusão digital; 

• A aposta na formação profissional e nas políticas de promoção de empregabilidade ajustadas às 
realidades e dinâmicas locais; 

• O acesso à cultura e a criatividade e valorização da interculturalidade; 
• O incentivo à participação das comunidades na gestão do próprio programa; 
• A capacitação dos atores locais em redes de parceria - incluindo organismos da administração central, 

local, associações, clubes desportivos e empresas - para regeneração das áreas desfavorecidas;  
• A articulação com o 3.º setor - soluções de combate à pobreza e exclusão social; 
• A aposta no desporto enquanto um dos instrumentos sociais agregadores da nossa sociedade, revestindo-

se de extrema importância na promoção de valores e combate às desigualdades sociais; 
• A cidadania e o acesso aos direitos e à participação cívica, através de equipas multidisciplinares e com 

a participação dos públicos a quem se dirige o programa. 
 

Natureza do investimento:  

A atividade em causa faz parte das funções essenciais do Estado português. Nos casos em que seja necessário 
recorrer a entidades privadas serão sempre ativadas as normas de contratação pública, com base em regras 
objetivas, transparentes e não discriminatórias, com recurso ao critério da proposta economicamente mais 
vantajosa, impedindo qualquer sobrecompensação das entidades em causa.  

Sempre que aplicável, as regras de contratação pública serão integralmente cumpridas na contratação de 
fornecimento de bens e prestação de serviços junto de entidades terceiras, impedindo qualquer auxílio de 
Estado a jusante. 

 

Implementação 

As Áreas Metropolitanas serão os responsáveis diretos perante a gestão do PRR pela execução dos dois grandes 
investimentos integrados, devendo para isso, selecionar as áreas delimitadas de intervenção no âmbito desta 
iniciativa; 

No âmbito de cada território de intervenção a respetiva Unidade Técnica Local será responsável pelo desenho 
do mix de intervenções, pela sua implementação e acompanhamento, articulando quer com as intervenções da 
responsabilidade do município (e.g. intervenções no espaço público), quer da responsabilidade das diversas 
políticas setoriais (e.g. saúde, educação, emprego e segurança social, segurança pública, acolhimento de 
migrantes, combate às discriminações; igualdade de género e combate à violência doméstica;) quer, ainda, da 
mobilização de entidades locais não governamentais (e.g. IPSS, ONGD, Misericórdias, Associações de 
Moradores); 

Cada intervenção territorial específica terá uma comissão de acompanhamento coordenada pelo respetivo 
município integrando representantes de agências públicas nacionais e outros agentes locais envolvidos (e.g. 
IPSS e ONG). 

As parcerias e intervenções locais de promoção da saúde e da qualidade de vida das comunidades podem ser 
implementadas por uma entidade autónoma. 

Público-alvo 

Áreas Metropolitanas de Lisboa e Porto e Municípios, em articulação com IPSS, Associações de 
Desenvolvimento Local, Associações de Moradores e ONG, sem prejuízo de maior abrangência territorial no 



caso especifico das parcerias e intervenções locais de promoção da saúde e da qualidade de vida das 
comunidades 

As populações que vivem nos 10/12 territórios com comunidades desfavorecidas nas áreas metropolitanas. 

 

 

Calendário e riscos: 

De acordo com o planeamento previsto a implementação decorrerá entre o 1.ºT 2022 e o 4.º T 2025. 

• Os Programas de Promoção da Coesão Social poderão começar a ser desenvolvidos quando esteja 
concretizado o diagnóstico dos territórios e publicado o regulamento, a partir do 1º trimestre de 2022. 

O principal risco à execução deste investimento prende-se com a capacidade de os atores institucionais 
mobilizarem os atores locais e as comunidades para o desenho e participação nas iniciativas, criando dinâmicas 
próprias em que os territórios se sintam parte integrante das soluções preconizadas. 

 

 

4. Autonomia estratégica e questões de segurança   

Não aplicável. 

 

 

5. Cross-border and multi-country projects   

Não aplicável. 

  

 

6. Dimensão Verde  

A União Europeia, no âmbito da sua estratégia de prevenção das alterações climáticas, nomeadamente através 
do Pacto Ecológico Europeu Green Deal, comprometeu-se a reduzir a emissão de gases efeito de estufa (GEE), 
propondo 50 medidas para se tornar neutra em carbono, até 2050, sublinhando-se, entre essas medidas, a 
promoção da mobilidade elétrica sustentável e a eficiência energética.  

Nesse âmbito, considera-se fundamental que os projetos de construção, alargamento e requalificação da rede 
de equipamentos sociais/respostas sociais privilegiem a eficiência energética, a utilização de energias 
renováveis para autoconsumo e a redução de custos de consumo de energia e de combustíveis nas entidades 
da economia social que desenvolvem respostas de apoio social, nomeadamente a utilização de materiais 
reciclados, soluções de base natural, fachadas e coberturas verdes e soluções de arquitetura bioclimática, 
caixilharia com vidro duplo e corte térmico, ou solução equivalente em termos de desempenho energético e 
respetivos dispositivos de sombreamento, incorporação de microgeração, sistemas de iluminação, 
aquecimento, ventilação e ar condicionado (AVAC), instalação de painéis solares térmicos para produção de 
água quente sanitária e climatização e/ou produção de energia para autoconsumo, a partir de fontes de energia 
renovável, bem como intervenções que visem a eficiência hídrica.  



Para além disso, pretendem-se dotar as entidades da economia social de veículos ligeiros de baixas emissões, 
100 % elétricos para apoio ao desenvolvimento das respostas sociais, nomeadamente nas de apoio domiciliário.  

A implementação dos Programas “Acessibilidade 360º” e “Plataforma +acesso” têm um impacto positivo 
na transição climática. Sinaliza-se que a existência expressiva de barreiras arquitetónicas nas vias públicas, em 
muitos serviços públicos e nas próprias habitações das pessoas com mobilidade condicionada, impõe a 
inevitável utilização de serviços de apoio e transporte privado, maioritariamente assentes na mobilidade à base 
de combustíveis fósseis. São inúmeras as situações em que, para percorrer escassos metros de distância, viáveis 
de forma autónoma se não existissem barreiras, as pessoas com mobilidade condicionada são obrigadas a 
recorrer a apoio externo. Esse recurso tem sido a opção que lhes permite sair da respetiva habitação e se 
deslocarem em transporte privado até, por exemplo, um serviço público que seja efetivamente acessível. 

Com efeito, a disponibilização de informação georreferenciada, acerca das condições de acessibilidade nos 
edifícios, e sua envolvente próxima, irá promover a eliminação de barreiras arquitetónicas nas vias públicas e 
em edifícios onde se localizam serviços de atendimento público. Este facto contribuirá muito positivamente 
para uma circulação mais autónoma, sustentável e subsequentemente para a redução da pegada de carbono. 

 

Por esta razão, consideram-se que as medidas ou submedidas desta componente associadas a categorias de 
intervenção com contributo para a meta climática sejam as seguintes: 

• Investimento RE-C03-i01: Nova Geração de Equipamentos e Respostas Sociais:  
o  “025ter - Construção de novos edifícios energeticamente eficientes”, com contributo de 40% 

para a meta climática; 
o “026 - Renovação de infraestruturas públicas visando a eficiência energética ou medidas de 

eficiência energética relativas a tais infraestruturas, projetos de demonstração e medidas de 
apoio”, com contributo de 40% para a meta climática; 

o 074 - Material circulante de transportes urbanos limpos”, com contributo de 100% para a meta 
climática. 

• Investimento RE-C03-i03-RAM: Fortalecimento das Respostas Sociais na Região Autónoma da 
Madeira (RAM):  

o  “025ter - Construção de novos edifícios energeticamente eficientes”, com contributo de 40% 
para a meta climática; 

o “026 - Renovação de infraestruturas públicas visando a eficiência energética ou medidas de 
eficiência energética relativas a tais infraestruturas, projetos de demonstração e medidas de 
apoio”, com contributo de 40% para a meta climática; 

• Investimento RE-C03-i04-RAA: Implementar a Estratégia Regional de Combate à Pobreza e Exclusão 
Social - Redes de Apoio Social (RAA) 

o  “025ter - Construção de novos edifícios energeticamente eficientes”, com contributo de 40% 
para a meta climática; 

o “026 - Renovação de infraestruturas públicas visando a eficiência energética ou medidas de 
eficiência energética relativas a tais infraestruturas, projetos de demonstração e medidas de 
apoio”, com contributo de 40% para a meta climática; 

o 074 - Material circulante de transportes urbanos limpos”, com contributo de 100% para a meta 
climática. 

Nos casos dos investimentos associados à categoria de intervenção “025ter – Construção de novos edifícios 
energeticamente eficientes” serão assegurados elevados padrões de eficiência energética, que resultarão em 
necessidades de energia primária pelo menos inferiores em 20% ao padrão definido no Decreto-Lei n.º 101-
D/2020, de 7 de dezembro, que estabelece os requisitos aplicáveis à conceção e renovação de edifícios, com o 



objetivo de assegurar e promover a melhoria do respetivo desempenho energético através do estabelecimento 
de requisitos aplicáveis à sua modernização e renovação, mediante a transposição da Diretiva (UE) 2018/844 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de maio de 2018, (Diretiva EPBD) relativa ao desempenho 
energético dos edifícios. Este requisito relativo ao desempenho energético dos edifícios estará plasmado nos 
processos de contratação pública associados à execução destes investimentos, sendo nomeadamente inscrito 
no caderno de encargos. 

 

 

7. Dimensão Digital  

Esta componente incorpora algumas medidas ou submedidas que potenciam a utilização de ferramentas digitais 
na acessibilidade de pessoas idosas a cuidados de saúde e acompanhamento social ou de pessoas com 
deficiência ou incapacidade a serviços públicos. 

Por esta razão, consideram-se que essas medidas ou submedidas desta componente associadas a categorias de 
intervenção com contributo para a meta da transição digital sejam as seguintes: 

• Investimento RE-C03-i01: Nova Geração de Equipamentos e Respostas Sociais, relativa à aquisição 
de equipamentos informáticos relacionados com a prestação de cuidados a idosos, a qual está associada 
à categoria de intervenção ”013 - Serviços e aplicações de saúde em linha (incluindo cuidados em 
linha, a Internet das coisas para a atividade física e a assistência à autonomia no domicílio” 

• Investimento RE-C03-i05: Plataforma +Acesso: “011 – Soluções de TIC do governo, serviços 
eletrónicos, aplicativos”, com contributo de 100% para a meta digital. 

 

 

8. Do No Significant Harm 

 

•Reforma RE-r05: Reforma da Provisão de Equipamentos e Respostas Sociais 

Parte 1 —Análise dos seis objetivos ambientais a fim de indicar aqueles que exigem uma avaliação substantiva  

Indicar os objetivos ambientais que exigem 
uma avaliação substantiva da medida com 
base no princípio de «não prejudicar 
significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

Mitigação das alterações climáticas  X A Reforma RE-5 – Reforma dos Equipamentos e Respostas 
Sociais – tem como objetivo a simplificação do Regime de 
Instalação de Equipamentos Sociais e ainda a aprovação da 
Estratégia Nacional de Envelhecimento Ativo e Saudável. A 
reforma preconizada nesta componente enquadra o 
desenvolvimento do investimento RE-VS-C3-i1 Nova Geração 
de Equipamentos e Respostas Sociais no PRR, que envolve: 

• Requalificação da rede de equipamentos e 
respostas sociais 

• Alargamento da rede de equipamentos e respostas 
sociais 

• Nova geração do apoio domiciliário 
• Criação de equipas para projeto piloto Radar 

Social 
• Aquisição de viaturas elétricas 

Estas atividades têm diferentes vertentes de influência nos 
objetivos climáticos e ambientais, no entanto a análise 

Adaptação às alterações climáticas  X 

Utilização sustentável e proteção dos recursos 
hídricos e marinhos 

 X 

Economia circular, incluindo a prevenção e a 
reciclagem de resíduos 

 X 

Prevenção e controlo da poluição do ar, da 
água ou do solo 

 X 

Proteção e restauro da biodiversidade e dos 
ecossistemas 

 X 



realizada ao nível do investimento demonstra que o princípio 
de «não prejudicar significativamente» é cumprido, pelo que 
nesta situação o mesmo se pode concluir ao nível de atuação 
mais abrangente da reforma, dado que esta não se materializa 
em riscos adicionais.  

 

 

 

Reforma RE-r06: Estratégia Nacional para a Inclusão das Pessoa com Deficiência 2021-2025 

Parte 1 —Análise dos seis objetivos ambientais a fim de indicar aqueles que exigem uma avaliação substantiva  

Indicar os objetivos ambientais que exigem 
uma avaliação substantiva da medida com 
base no princípio de «não prejudicar 
significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

Mitigação das alterações climáticas  X A Reforma RE-6 – Estratégia Nacional para a Inclusão das 
Pessoa com Deficiência 2021-2025– tem como objetivo 
aprovação e implementação da ENIPD 2021-2025 
enquadrando uma série de iniciativas de melhoria das 
condiçoes de vida das pessoas com deficiência. Incluindo a 
reformulação do quadro normativo vigente sempre que 
necessário. A reforma preconizada nesta componente 
enquadra o desenvolvimento dos investimentos RE-VS-C3-i2 
e  RE-VS-C3-i5 no PRR, que envolvem a melhoria de 
assecibilidades às pessoas com deficiência, tanto ao nivel das 
infraestruturas, como a nivel das soluções digitais. 

Estas atividades têm diferentes vertentes de influência nos 
objetivos climáticos e ambientais, no entanto a análise 
realizada ao nível do investimento demonstra que o princípio 
de «não prejudicar significativamente» é cumprido, pelo que 
nesta situação o mesmo se pode concluir ao nível de atuação 
mais abrangente da reforma, dado que esta não se materializa 
em riscos adicionais.  

Adaptação às alterações climáticas  X 

Utilização sustentável e proteção dos recursos 
hídricos e marinhos 

 X 

Economia circular, incluindo a prevenção e a 
reciclagem de resíduos 

 X 

Prevenção e controlo da poluição do ar, da 
água ou do solo 

 X 

Proteção e restauro da biodiversidade e dos 
ecossistemas 

 X 

 

 

 

 

 

Reforma RE-r08: Estratégia Nacional de Combate à Pobreza 
Parte 1 —Análise dos seis objetivos ambientais a fim de indicar aqueles que exigem uma avaliação substantiva   

Indicar os objetivos ambientais que exigem 
uma avaliação substantiva da medida com 
base no princípio de «não prejudicar 
significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

Mitigação das alterações climáticas  X A Reforma RE-7 – Estratégia Nacional de Combate à Pobreza 
2021-2030 – tem como objetivo a implementação da 
Estratégia Nacional de Combate à Pobreza (ENCP), no 
âmbito do Pilar Europeu dos Direitos Sociais. A reforma 
preconizada nesta componente enquadra o desenvolvimento 
dos investimentos RE-VS-C3-i3, RE-VS-C3-i4, e RE-VS-C3-
i6, no PRR, que envolvem o fortalecimento de respostas 
sociais, tanto a nivel material, como imaterial  em diferentes 

Adaptação às alterações climáticas  X 

Utilização sustentável e proteção dos recursos 
hídricos e marinhos 

 X 

Economia circular, incluindo a prevenção e a 
reciclagem de resíduos 

 X 



Prevenção e controlo da poluição do ar, da 
água ou do solo 

 X geografias nacionais, nomeadamente na Região Autónoma da 
Madeira (RAM), na Região Autónoma dos Açores e nas Áreas 
Metropolitanas de Portugal Continental.  

Estas atividades têm diferentes vertentes de influência nos 
objetivos climáticos e ambientais, no entanto a análise 
realizada ao nível dos investimentos demonstra que o 
princípio de «não prejudicar significativamente» é cumprido, 
pelo que nesta situação o mesmo se pode concluir ao nível de 
atuação mais abrangente da reforma, dao que esta não se 
materializa em riscos adicionais.  

Proteção e restauro da biodiversidade e dos 
ecossistemas 

 X 

 

 

Reforma RE-r07: Contratualização de Programas Integrados de Apoio às Comunidades Desfavorecidas 
nas Áreas Metropolitanas 

Parte 1 —Análise dos seis objetivos ambientais a fim de indicar aqueles que exigem uma avaliação substantiva   

Indicar os objetivos ambientais que exigem 
uma avaliação substantiva da medida com 
base no princípio de «não prejudicar 
significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

Mitigação das alterações climáticas  X A Reforma RE-6 Contratualização de Programas Integrados 
de Apoio às Comunidades Desfavorecidas nas Áreas 
Metropolitanas – tem como objetivo facilitar a implementação 
de reformas sociais nas Áreas Metropolitanas – A reforma 
preconizada nesta componente enquadra o desenvolvimento 
do investimento RE-VS-C3-i6 no PRR, que envolve iniciativas 
tanto na dimensão de intervenção no espaço público e 
infraestruturas sociais, como no domínio de promoção da 
coesão social 

Estas atividades têm diferentes vertentes de influência nos 
objetivos climáticos e ambientais, no entanto a análise 
realizada ao nível do investimento demonstra que o princípio 
de «não prejudicar significativamente» é cumprido, pelo que 
nesta situação o mesmo se pode concluir ao nível de atuação 
mais abrangente da reforma, dado que esta não se materializa 
em riscos adicionais.  

Adaptação às alterações climáticas  X 

Utilização sustentável e proteção dos recursos 
hídricos e marinhos 

 X 

Economia circular, incluindo a prevenção e a 
reciclagem de resíduos 

 X 

Prevenção e controlo da poluição do ar, da 
água ou do solo 

 X 

Proteção e restauro da biodiversidade e dos 
ecossistemas 

 X 

 

 

 

Investimento RE-C03-i01: Nova Geração de Equipamentos e Respostas Sociais 

Parte 1 da lista de controlo do princípio de «não prejudicar significativamente» 
Indicar os objetivos ambientais que exigem 
uma avaliação substantiva da medida com 
base no princípio de «não prejudicar 
significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

Mitigação das 
alterações climáticas 

Construção nova 
de equipamentos 
sociais/ respostas 
sociais 

X  

 

Reabilitação de 
edifícios X   



Aquisição de 
veículos elétricos 

 X 

A medida relativa à aquisição de veículos 100% elétricos representa 
15% do investimento e insere-se no código de intervenção 074, com 
um coeficiente para o cálculo de apoio ao objetivo climático de 100%, 
dando um contributo positivo para a redução da emissão de gases com 
efeito de estufa de um dos setores com maior peso nestas emissões, 
contribuindo para mitigar as alterações climáticas e deste modo 
considera-se que, relativamente ao objetivo em causa, o princípio de 
«não prejudicar significativamente» foi cumprido. 

 

Adaptação às alterações climáticas 

X  

Apenas relativamente à aquisição de veículos elétricos: 

 

A medida relativa à aquisição de veículos 100% elétricos insere-se no 
código de intervenção 074, com um coeficiente para o cálculo de apoio 
ao objetivo climático de 100%. Considera-se que o impacte desta 
componente da medida no contexto da adaptação às alterações 
climáticas é não significativo. 

Considera-se assim não existirem impactes negativos, diretos ou 
indiretos, significativos ao longo do ciclo de vida da medida neste 
objetivo ambiental. 

Utilização sustentável e proteção dos 
recursos hídricos e marinhos 

 X 

Considera-se não existirem impactes negativos, diretos ou indiretos, 
significativos ao longo do ciclo de vida da medida neste objetivo 
ambiental. 

As operações de construção e reabilitação enquadram-se nas políticas 
de ordenamento do território em vigor, através dos Planos Diretores 
Municipais (PDM) que, por sua vez, assentam na Lei de bases gerais 
da política pública de solos, de ordenamento do território e de 
urbanismo, aprovada pela Lei n.º 31/2014 de 30 de maio, que, por sua 
vez concretiza as opções europeias de desenvolvimento territorial e do 
quadro de referência europeu. Estas têm ainda em consideração as 
medidas decorrentes da Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro (Lei da 
Água), que transpôs para o ordenamento jurídico nacional a Diretiva 
n.º 2000/60/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de 
Outubro (Diretiva Quadro da Água), e que estabeleceu as bases para a 
gestão sustentável das águas e o quadro institucional para o respetivo 
sector, assente no princípio da região hidrográfica como unidade 
principal de planeamento e gestão, tal como imposto pela mencionada 
diretiva. 

Por sua vez, investir em edifícios de elevado desempenho energético e 
de necessidades quase nulas de energia, contribui para promover 
melhorias noutras dimensões do desempenho dos edifícios como a 
eficiência de recursos, em particular os recursos hídricos, dado que 
também incide sobre a componente de melhoria de eficiência hídrica a 
que acresce o forte nexus com o respetivo consumo energético. A 
redução do consumo de água nos edifícios, contribui 
significativamente para a conservação dos recursos hídricos e para a 
redução de consumos energéticos associados ao ciclo urbano da água. 
 
As restantes componentes da medida não têm impacto previsível, no 
objetivo ambiental relacionado com os efeitos diretos e os principais 
efeitos indiretos da medida ao longo do seu ciclo de vida, dada a sua 
natureza, e, como tal, considera-se que, relativamente ao objetivo em 
causa, o princípio de «não prejudicar significativamente» foi 
cumprido. 

Economia circular, incluindo a prevenção e 
a reciclagem de resíduos 

X  

Apenas relativamente à aquisição de veículos elétricos: 

 

Relativamente à aquisição de veículos movidos a baterias elétricas, a 
gestão das baterias e dos resíduos de baterias será efetuada de acordo 
com as regras nacionais aplicáveis, designadamente a sua entrega a um 
operador de gestão de resíduos autorizados para proceder à sua gestão. 

Tratando-se de veículos novos de zero emissões, será dado 
cumprimento a todos os requisitos legais aplicáveis na União Europeia, 



designadamente os relativos à não utilização de chumbo, mercúrio e 
crómio hexavalente, excepto no que respeita às exceções previstas no 
anexo II da Diretiva 2000/53/EC do Parlamento Europeu e do 
Conselho, quando aplicável. 

Considera-se assim não existirem impactes negativos, diretos ou 
indiretos, significativos ao longo do ciclo de vida da medida neste 
objetivo ambiental. 

Prevenção e controlo da poluição  

X  

Apenas relativamente à aquisição de veículos elétricos: 

 

A medida dirigida à introdução de veículos 100% limpos e que não 
emitem gases poluentes têm um efeito positivo ao nível das emissões 
para a atmosfera e para a redução da poluição sonora porque 
apresentam níveis de ruído muito abaixo de qualquer outra solução 
substituta. Considerando que em meio urbano o tráfego automóvel é 
uma dos principais fontes de poluição atmosférica, designadamente no 
que respeita a partículas e óxidos de azoto, a opção pela mobilidade 
elétrica terá um impacte positivo. 

 

Face ao exposto, considera-se não existirem impactes negativos, 
diretos ou indiretos, significativos ao longo do ciclo de vida da medida 
neste objetivo ambiental. 

Proteção e restauro da biodiversidade e 
dos ecossistemas 

 X 

Atendendo tanto aos efeitos diretos como aos efeitos indiretos 
primários ao longo do ciclo de vida, o impacto previsível da atividade 
apoiada pela medida sobre este objetivo ambiental é insignificante.  

O programa de renovação de edifícios não diz respeito a edifícios 
situados em zonas sensíveis em termos de biodiversidade ou nas suas 
proximidades (incluindo a rede Natura 2000, de áreas protegidas, os 
sítios classificados como património mundial da UNESCO e as áreas-
chave de biodiversidade, bem como outras áreas protegidas). 

As intervenções previstas serão desenvolvidas em contexto urbano, e 
estão alinhadas com os princípios de ordenamento do território dos 
municípios, nomeadamente através dos Planos Diretores Municipais. A 
políticas de ordenamento do território vigentes englobam a Estratégia 
Nacional de Conservação da Natureza e Biodiversidade 2030, 
aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 55/2018, que 
tem em consideração os compromissos assumidos no âmbito da 
Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, nomeadamente no 
que respeita aos objetivos e metas de implementação, o Plano 
Estratégico da Convenção sobre a Diversidade Biológica e a Estratégia 
da União Europeia para a Biodiversidade. 

A medida destinada à aquisição de veículos 100% elétricos dará um 
contributo positivo para a redução da emissão de gases poluentes e 
gases com efeito de estufa, com efeitos positivos ao nível da qualidade 
do ambiente, contribuindo para mitigar as alterações climáticas e, por 
inerência, para a proteção da biodiversidade e dos ecossistemas. 

 

 

 

 

 

Parte 2 da lista de controlo do princípio de «não prejudicar significativamente» 
Indicar os objetivos ambientais 
que exigem uma avaliação 
substantiva da medida com 

Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 



base no princípio de «não 
prejudicar significativamente» 

Mitigação das alterações 
climáticas. Prevê-se que a 
medida dê origem a emissões 
significativas de gases com 
efeito de estufa? 

X 

O investimento é elegível para os seguintes domínios de intervenção do anexo do 
Regulamento MRR:  

• 025ter - Construção de novos edifícios energeticamente eficientes - com um 
coeficiente para o cálculo do apoio aos objetivos ligados às alterações 
climáticas de 40%, dado que visa a construção de novos edifícios, com uma 
procura de energia primária inferior em, pelo menos, 20% ao requisito NZEB 
(edifícios com necessidades quase nulas de energia). Este domínio 
corresponde a 44% do valor global do investimento nesta medida. 

• 026 - Renovação de infraestruturas públicas visando a eficiência energética 
ou medidas de eficiência energética relativas a tais infraestruturas, projetos  
de demonstração e medidas de apoio – com um coeficiente para o cálculo do 
apoio aos objetivos ligados às alterações climáticas de 40%. Este domínio 
corresponde a 38% do valor global do investimento nesta medida. 

A construção e reabilitação de edifícios cumprirá os requisitos aplicáveis a edifícios 
para a melhoria do seu desempenho energético estabelecidos no Decreto-Lei n.º 101-
D/2020, de 7 de dezembro, transpõe para a legislação nacional a Diretiva (UE) 
2018/844 (relativa a desempenho energético dos edifícios). Este quadro legal implica 
que a partir de 1 de julho de 2021, os edifícios novos sejam “edifícios com 
necessidades quase nulas de energia” e que os edifícios intervencionados melhorem o 
seu comportamento térmico e a eficiência energética. 

Adicionalmente, as intervenções elegíveis para o domínio 025ter vão para além deste 
requisito legal, no mínimo para um patamar 20% mais exigente que o NZEB. Este 
limite encontra-se atualmente definido para Portugal na Portaria n.º 98/2019 de 2 de 
abril, estabelecendo que o valor das necessidades energéticas nominais de energia 
primária para edifícios de necessidades quase nulas de energia deve ser inferior ou 
igual a 50 % do seu valor máximo. O Decreto-Lei n.º 101-D/2020, de 7 de dezembro 
estabelece que até 1 de julho de 2021 será publicado a metodologia de cálculo da 
avaliação de desempenho energético dos edifícios, ao abrigo da qual será realizada a 
emissão de certificados energéticos, e a qual será utilizada para garantir o cumprimento 
deste requisito.  

A construção de novos edifícios com esta garantia encontra-se enquadrada como uma 
intervenção que contribui substancialmente para o objetivo “mitigação das alterações 
climáticas” previsto no artigo 9.º do Regulamento “Taxonomia”, enquadrando-se na 
alínea b) do n.º1, do artigo 10.º, estando também alinhada com os critérios técnicos de 
avaliação do Ato Delegado relativo à mitigação das alterações climáticas, - atividade 
7.1 Construction of new buildings. 

Prevê-se assim que a medida não dê origem a emissões significativas de gases com 
efeito de estufa, pelas seguintes razões: 

• A renovação e construção de edifícios de acordo com os requisitos NZEB, 
implica que o edifício tenha um desempenho energético elevado e que as 
necessidades de energia sejam cobertas, em grande medida, por energia 
proveniente de fontes renováveis;  

• A adoção de ações de renovação energética no parque habitacional existente 
e a construir configura-se como um contributo significativo para o 
cumprimento dos objetivos nacionais constantes no Plano Nacional de 
Energia e Clima 2030 (PNEC 2030) e consequente redução das emissões de 
gases com efeito de estufa, em linha com o previsto neste plano; 

• Globalmente, a medida não contempla apoio a sistemas que recorram a 
energias de fonte fóssil. 

Adaptação às alterações 
climáticas. Prevê-se que a 
medida dê origem a um 
aumento dos efeitos negativos 
do clima atual e do clima futuro 
previsto, sobre a própria 
medida, as pessoas, a natureza 
ou os ativos? 

X 

Considerando que Portugal é um dos países europeus mais afetados pelas alterações 
climáticas, destacando-se entre os principais impactes e vulnerabilidades o aumento da 
temperatura máxima e o aumento da frequência e da intensidade de ondas de calor, 
bem como de eventos meteorológicos extremos, investir na construção e reabilitação 
de edifícios com elevado desempenho energético e de necessidades quase nulas de 
energia, contribui para a melhoria do conforto térmico, tornando os edifícios mais 
preparados e adaptados para fazer face aos referidos impactes, reduzindo a 
vulnerabilidade da população. Acresce que a medida contribui para dar resposta a 
situações de pobreza energética que afetam sobretudo a população mais vulnerável e 
desfavorecida. 

O Programa de Ação para a Adaptação às Alterações Climáticas (RCM n.º 130/2019, 
de 2 de agosto) identifica os principais impactes e vulnerabilidades do território 



nacional em resultado dos efeitos das alterações climáticas, bem como as principais 
linhas de ação para a adaptação no território nacional. Neste quadro identifica como 
linha de ação “Redução da vulnerabilidade das áreas urbanas às ondas de calor e ao 
aumento da temperatura máxima”. O investimento na eficiência energética dos 
edifícios enquadra-se assim neste contexto uma vez que permite tornar mais resilientes 
os edifícios já existentes, reduzindo a vulnerabilidade da população, em particular às 
ondas de calor. 

Os riscos físicos associados ao clima que poderão ser significativos para o 
investimento em apreço serão avaliados no âmbito de uma análise de exposição, que 
abrangerá o clima atual e futuro, conforme a localização dos edifícios a construir ou a 
reabilitar e respetivas zonas climáticas. Os sistemas técnicos nos edifícios construídos 
ou reabilitados serão otimizados de modo a darem resposta a eventos extremos 
previstos para as respetivas zonas climáticas, com vista a salvaguardar o conforto 
térmico e a segurança dos ocupantes.  

Considera-se assim não existirem impactes negativos, diretos ou indiretos, 
significativos ao longo do ciclo de vida da medida neste objetivo ambiental. 

Transição para uma economia 
circular, incluindo a prevenção 
e a reciclagem de resíduos. 
Prevê-se que a medida: 

i) conduza a um aumento 
significativo da produção, 
da incineração ou da 
eliminação de resíduos, 
com exceção da 
incineração de resíduos 
perigosos não recicláveis, 
ou 

ii) dê origem a ineficiências 
significativas na utilização 
direta ou indireta de 
qualquer recurso natural24 
em qualquer fase do seu 
ciclo de vida que não 
sejam minimizadas por 
medidas adequadas25, ou 

venha a causar danos 
significativos e de longo prazo 
no ambiente, no contexto da 
economia circular26?  

X 

As obras serão promovidas ao abrigo do novo regime geral da gestão de resíduos e do 
novo regime jurídico da deposição de resíduos em aterro, aprovados pelo Decreto-Lei 
n.º 102-D/2020, de 10 de dezembro, que transpôs para a legislação nacional as 
Diretivas (UE) 2018/849, 2018/850, 2018/851 e 2018/852. 

Nestes termos, a medida contempla a elaboração de um plano de prevenção e gestão de 
resíduos de construção e demolição, cujo cumprimento, é demonstrado através da 
vistoria, dado ser condição da receção da obra, apliquem uma metodologia de triagem 
dos RCD prévia ao encaminhamento para aterro, cumprem as normas com vista à 
aplicação da hierarquia de gestão de resíduos bem como de favorecer os métodos 
construtivos que facilitem a demolição seletiva orientada para a aplicação dos 
princípios da prevenção e redução e da hierarquia dos resíduos, e a conceção para a 
desconstrução, nomeadamente que permita desmontar o edifício em elementos, não só 
os mais facilmente removíveis, designadamente caixilharias, loiças sanitárias, 
canalizações, entre outros, mas também os componentes e/ou materiais, de forma a 
recuperar e permitir a reutilização e reciclagem da máxima quantidade de elementos 
e/ou materiais construtivos, entre outras obrigações cujo objetivo é garantir a 
valorização de todos os RCD que tenham potencial de valorização de acordo com o 
regime das operações de gestão de RCD, compreendendo a sua prevenção e 
reutilização e as suas operações de recolha, transporte, armazenagem, tratamento, 
valorização e eliminação em vigor. 

Será assegurado que pelo menos 70% (em peso) dos resíduos de construção e 
demolição não perigosos (excluindo os materiais naturais referidos na categoria 17 05 
04 na Lista Europeia de Resíduos pela Decisão 2000/532 / CE) produzidos serão 
preparados para reutilização, reciclagem e recuperação de outros materiais, incluindo 
operações de enchimento usando resíduos para substituir outros materiais, de acordo 
com a hierarquia de resíduos 

Será ainda garantida a utilização de pelo menos 5% (até 30 de junho de 2021) e 10 % 
(a partir de 1 de julho de 2021) de materiais reciclados ou que incorporem materiais 
reciclados relativamente à quantidade total de matérias -primas usadas em obra, no 
âmbito da contratação de empreitadas de construção e de manutenção de 
infraestruturas ao abrigo do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na sua redação atual (CCP). 

As obras de construção serão promovidas de acordo com as orientações de boas 
práticas estabelecidas no Protocolo de Gestão de Resíduos de Construção e Demolição 
da UE (https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-

 
24 Os recursos naturais incluem a energia, os materiais, os metais, a água, a biomassa, o ar e os solos. 
25 A título de exemplo, as ineficiências podem ser minimizadas aumentando significativamente a durabilidade, a reparabilidade e as 
possibilidades de atualização e reutilização dos produtos ou diminuindo significativamente a utilização de recursos através da conceção 
e da escolha de materiais que promovam a reorientação, a desmontagem e a desconstrução, em particular para reduzir a utilização de 
materiais de construção e promover a sua reutilização. Podem igualmente ser minimizadas transitando para modelos de negócio que 
concebam o produto como um serviço e para cadeias de valor circulares, com o objetivo de garantir que os produtos, componentes e 
materiais mantêm o máximo de utilidade e valor durante tanto tempo quanto possível. Tal comporta igualmente uma redução 
significativa do teor de substâncias perigosas nos materiais e produtos, incluindo pela sua substituição por alternativas mais seguras. 
Passa ainda por reduzir significativamente o desperdício alimentar na produção, transformação, fabrico ou distribuição de alimentos. 
26 Para mais informações sobre o objetivo da economia circular, consultar o considerando 27 do Regulamento Taxonomia.  

https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_pt


protocol-0_pt) e com os critérios ecológicos, em particular para o conjunto de bens e 
serviços que dispõem já de manuais nacionais 
(https://encpe.apambiente.pt/content/manuais?language=pt-pt) ou Acordos-Quadro em 
vigor ou, no caso de bens e serviços que não dispõem de Manuais ou Acordos-Quadro 
nacionais, à adoção, a título facultativo, dos critérios estabelecidos a nível da UE 
(https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm). 

Conclui-se que não são expectáveis impactes negativos, diretos ou indiretos, 
significativos ao longo do ciclo de vida da medida neste objetivo ambiental. 

Prevenção e controlo da 
poluição. Prevê-se que a 
medida dê origem a um 
aumento significativo das 
emissões de poluentes para o 
ar, a água ou o solo? 

X 

Prevê-se que a medida não dê origem a um aumento significativo das emissões de 
poluentes para o ar, a água ou o solo, pelas seguintes razões:  

• A renovação e construção de edifícios de acordo com os requisitos NZEB, 
implica que as necessidades de energia sejam cobertas, em grande medida, 
por energia proveniente de fontes renováveis; o que conduzirá a uma redução 
significativa das emissões para a atmosfera e à consequente melhoria da 
saúde pública.  

• Os operadores que efetuam renovações devem garantir que os componentes e 
materiais de construção utilizados na renovação dos edifícios não contêm 
amianto nem substâncias que suscitam elevada preocupação, identificadas 
com base na lista de substâncias sujeitas a autorização constante do anexo 
XIV do Regulamento (CE) n.o 1907/2006. 

• Os operadores que efetuam renovações devem garantir que os componentes e 
materiais de construção utilizados na renovação dos edifícios que possam 
entrar em contacto com ocupantes emitam menos de 0,06 mg de formaldeído 
por m3 de material ou componente e menos de 0,001 mg de compostos 
orgânicos voláteis cancerígenos das categorias 1A e 1B por m3 de material 
ou componente, após ensaio em conformidade com as normas CEN/TS 
16516 e ISO 16000-3 ou com outras condições de ensaio e métodos de 
determinação normalizados comparáveis. 

Durante a fase de construção serão consideradas medidas de mitigação das emissões de 
poeiras e ruído. O Regulamento Geral de Ruído, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007 
estabelece regras para a realização de obras de construção civil, designadamente 
exigindo a obtenção de uma licença especial de ruído para a execução de atividades 
ruidosas e limitando o período em que estas podem ser concretizadas. 

 

 

 

 

Investimento RE-C03-i02: Acessibilidades 360º 

Parte 1 da lista de controlo do princípio de «não prejudicar significativamente» 

Indicar os objetivos ambientais que 
exigem uma avaliação substantiva 
da medida com base no princípio de 
«não prejudicar significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

Mitigação das alterações climáticas 

 X 

Considerando a natureza deste investimento que se foca na criação de 
programas de apoio à resolução e problemas de acessibilidades, 
nomeadamente em espaços públicos (praças, passeios, etc.), edifícios 
públicos e habitações, a medida tem um impacto previsível insignificante, 
no objetivo ambiental relacionado com os efeitos diretos e os principais 
efeitos indiretos da medida ao longo do seu ciclo de vida, e, como tal, 
considera-se que, relativamente ao objetivo em causa, o princípio de «não 
prejudicar significativamente» foi cumprido; 

Adaptação às alterações climáticas 

 X 

Considerando a natureza deste investimento que se foca na criação de 
programas de apoio à resolução e problemas de acessibilidades, 
nomeadamente em espaços públicos (praças, passeios, etc.), edifícios 
públicos e habitações, a medida tem um impacto previsível insignificante, 
no objetivo ambiental relacionado com os efeitos diretos e os principais 
efeitos indiretos da medida ao longo do seu ciclo de vida, e, como tal, 

https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_pt
https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm


considera-se que, relativamente ao objetivo em causa, o princípio de «não 
prejudicar significativamente» foi cumprido; 

Utilização sustentável e proteção 
dos recursos hídricos e marinhos 

 X 

Considerando a natureza deste investimento que se foca na criação de 
programas de apoio à resolução e problemas de acessibilidades, 
nomeadamente em espaços públicos (praças, passeios, etc.), edifícios 
públicos e habitações, a medida tem um impacto previsível insignificante, 
no objetivo ambiental relacionado com os efeitos diretos e os principais 
efeitos indiretos da medida ao longo do seu ciclo de vida, e, como tal, 
considera-se que, relativamente ao objetivo em causa, o princípio de «não 
prejudicar significativamente» foi cumprido; 

Economia circular, incluindo a 
prevenção e a reciclagem de 
resíduos 

X  

 

Prevenção e controlo da poluição  

 X 

Considerando a natureza deste investimento que se foca na criação de 
programas de apoio à resolução e problemas de acessibilidades, 
nomeadamente em espaços públicos (praças, passeios, etc.), edifícios 
públicos e habitações, a medida tem um impacto previsível insignificante, 
no objetivo ambiental relacionado com os efeitos diretos e os principais 
efeitos indiretos da medida ao longo do seu ciclo de vida, e, como tal, 
considera-se que, relativamente ao objetivo em causa, o princípio de «não 
prejudicar significativamente» foi cumprido; 

Proteção e restauro da 
biodiversidade e dos ecossistemas 

 X 

Considerando a natureza deste investimento que se foca na criação de 
programas de apoio à resolução e problemas de acessibilidades, 
nomeadamente em espaços públicos (praças, passeios, etc.), edifícios 
públicos e habitações, a medida tem um impacto previsível insignificante, 
no objetivo ambiental relacionado com os efeitos diretos e os principais 
efeitos indiretos da medida ao longo do seu ciclo de vida, e, como tal, 
considera-se que, relativamente ao objetivo em causa, o princípio de «não 
prejudicar significativamente» foi cumprido; 

 

Parte 2 da lista de controlo do princípio de «não prejudicar significativamente» 
Indicar os objetivos ambientais 
que exigem uma avaliação 
substantiva da medida com 
base no princípio de «não 
prejudicar significativamente» 

Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

Economia circular, incluindo a 
prevenção e a reciclagem de 
resíduos 

X 

As obras serão promovidas ao abrigo do novo regime geral da gestão de resíduos e do 
novo regime jurídico da deposição de resíduos em aterro, aprovados pelo Decreto-Lei 
n.º 102-D/2020, de 10 de dezembro, que transpôs para a legislação nacional as 
Diretivas (UE) 2018/849, 2018/850, 2018/851 e 2018/852. 

Nestes termos, a medida contempla a elaboração de um plano de prevenção e gestão de 
resíduos de construção e demolição, cujo cumprimento, é demonstrado através da 
vistoria, dado ser condição da receção da obra, apliquem uma metodologia de triagem 
dos RCD prévia ao encaminhamento para aterro, cumprem as normas com vista à 
aplicação da hierarquia de gestão de resíduos bem como de favorecer os métodos 
construtivos que facilitem a demolição seletiva orientada para a aplicação dos 
princípios da prevenção e redução e da hierarquia dos resíduos, e a conceção para a 
desconstrução, nomeadamente que permita desmontar o edifício em elementos, não só 
os mais facilmente removíveis, designadamente caixilharias, loiças sanitárias, 
canalizações, entre outros, mas também os componentes e/ou materiais, de forma a 
recuperar e permitir a reutilização e reciclagem da máxima quantidade de elementos 
e/ou materiais construtivos, entre outras obrigações cujo objetivo é garantir a 
valorização de todos os RCD que tenham potencial de valorização de acordo com o 
regime das operações de gestão de RCD, compreendendo a sua prevenção e 
reutilização e as suas operações de recolha, transporte, armazenagem, tratamento, 
valorização e eliminação em vigor. 

Será assegurado que pelo menos 70% (em peso) dos resíduos de construção e 
demolição não perigosos (excluindo os materiais naturais referidos na categoria 17 05 
04 na Lista Europeia de Resíduos pela Decisão 2000/532 / CE) produzidos serão 
preparados para reutilização, reciclagem e recuperação de outros materiais, incluindo 



operações de enchimento usando resíduos para substituir outros materiais, de acordo 
com a hierarquia de resíduos 

Será ainda garantida a utilização de pelo menos 5% (até 30 de junho de 2021) e 10 % 
(a partir de 1 de julho de 2021) de materiais reciclados ou que incorporem materiais 
reciclados relativamente à quantidade total de matérias -primas usadas em obra, no 
âmbito da contratação de empreitadas de construção e de manutenção de 
infraestruturas ao abrigo do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na sua redação atual (CCP). 

As obras de construção serão promovidas de acordo com as orientações de boas 
práticas estabelecidas no Protocolo de Gestão de Resíduos de Construção e Demolição 
da UE (https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-
protocol-0_pt) e com os critérios ecológicos, em particular para o conjunto de bens e 
serviços que dispõem já de manuais nacionais 
(https://encpe.apambiente.pt/content/manuais?language=pt-pt) ou Acordos-Quadro em 
vigor ou, no caso de bens e serviços que não dispõem de Manuais ou Acordos-Quadro 
nacionais, à adoção, a título facultativo, dos critérios estabelecidos a nível da UE 
(https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm). 

Conclui-se que não são expectáveis impactes negativos, diretos ou indiretos, 
significativos ao longo do ciclo de vida da medida neste objetivo ambiental. 

 

 

Investimento RE-C03-i03-RAM: Fortalecimento das Respostas Sociais na Região Autónoma da 
Madeira (RAM) 

Parte 1 da lista de controlo do princípio de «não prejudicar significativamente» 
Indicar os objetivos ambientais que exigem 
uma avaliação substantiva da medida com 
base no princípio de «não prejudicar 
significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

Mitigação das 
alterações climáticas 

Construção nova 
de equipamentos 
sociais/ respostas 
sociais 

X  

 

Reabilitação de 
edifícios X   

Adaptação às alterações climáticas X   

Utilização sustentável e proteção dos 
recursos hídricos e marinhos 

 X 

Considera-se não existirem impactes negativos, diretos ou indiretos, 
significativos ao longo do ciclo de vida da medida neste objetivo 
ambiental. 

As operações de construção e reabilitação enquadram-se nas políticas 
de ordenamento do território em vigor, através dos Planos Diretores 
Municipais (PDM) que, por sua vez, assentam na Lei de bases gerais 
da política pública de solos, de ordenamento do território e de 
urbanismo, aprovada pela Lei n.º 31/2014 de 30 de maio, que, por sua 
vez concretiza as opções europeias de desenvolvimento territorial e do 
quadro de referência europeu. Estas têm ainda em consideração as 
medidas decorrentes da Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro (Lei da 
Água), que transpôs para o ordenamento jurídico nacional a Diretiva 
n.º 2000/60/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de 
Outubro (Diretiva Quadro da Água), e que estabeleceu as bases para a 
gestão sustentável das águas e o quadro institucional para o respetivo 
sector, assente no princípio da região hidrográfica como unidade 
principal de planeamento e gestão, tal como imposto pela mencionada 
diretiva. 

Por sua vez, investir em edifícios de elevado desempenho energético e 
de necessidades quase nulas de energia, contribui para promover 
melhorias noutras dimensões do desempenho dos edifícios como a 
eficiência de recursos, em particular os recursos hídricos, dado que 

https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_pt
https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_pt
https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm


também incide sobre a componente de melhoria de eficiência hídrica a 
que acresce o forte nexus com o respetivo consumo energético. A 
redução do consumo de água nos edifícios, contribui 
significativamente para a conservação dos recursos hídricos e para a 
redução de consumos energéticos associados ao ciclo urbano da água. 
 
As restantes componentes da medida não têm impacto previsível, no 
objetivo ambiental relacionado com os efeitos diretos e os principais 
efeitos indiretos da medida ao longo do seu ciclo de vida, dada a sua 
natureza, e, como tal, considera-se que, relativamente ao objetivo em 
causa, o princípio de «não prejudicar significativamente» foi 
cumprido. 

Economia circular, incluindo a prevenção e 
a reciclagem de resíduos X   

Prevenção e controlo da poluição  X   

Proteção e restauro da biodiversidade e 
dos ecossistemas 

 X 

Atendendo tanto aos efeitos diretos como aos efeitos indiretos 
primários ao longo do ciclo de vida, o impacto previsível da atividade 
apoiada pela medida sobre este objetivo ambiental é insignificante.  

O programa de renovação de edifícios não diz respeito a edifícios 
situados em zonas sensíveis em termos de biodiversidade ou nas suas 
proximidades (incluindo a rede Natura 2000, de áreas protegidas, os 
sítios classificados como património mundial da UNESCO e as áreas-
chave de biodiversidade, bem como outras áreas protegidas). 

As intervenções previstas serão desenvolvidas em contexto urbano, e 
estão alinhadas com os princípios de ordenamento do território dos 
municípios, nomeadamente através dos Planos Diretores Municipais. A 
políticas de ordenamento do território vigentes englobam a Estratégia 
Nacional de Conservação da Natureza e Biodiversidade 2030, 
aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 55/2018, que 
tem em consideração os compromissos assumidos no âmbito da 
Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, nomeadamente no 
que respeita aos objetivos e metas de implementação, o Plano 
Estratégico da Convenção sobre a Diversidade Biológica e a Estratégia 
da União Europeia para a Biodiversidade. 

 

 

 

 

 

 

Parte 2 da lista de controlo do princípio de «não prejudicar significativamente» 
Indicar os objetivos ambientais 
que exigem uma avaliação 
substantiva da medida com 
base no princípio de «não 
prejudicar significativamente» 

Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

Mitigação das alterações 
climáticas. Prevê-se que a 
medida dê origem a emissões 
significativas de gases com 
efeito de estufa? X 

O investimento é elegível para os seguintes domínios de intervenção do anexo do 
Regulamento MRR:  

• 025ter - Construção de novos edifícios energeticamente eficientes - com um 
coeficiente para o cálculo do apoio aos objetivos ligados às alterações 
climáticas de 40%, dado que visa a construção de novos edifícios, com uma 
procura de energia primária inferior em, pelo menos, 20% ao requisito NZEB 
(edifícios com necessidades quase nulas de energia). Este domínio 
corresponde a 43% do valor global do investimento nesta medida. 



• 026 - Renovação de infraestruturas públicas visando a eficiência energética 
ou medidas de eficiência energética relativas a tais infraestruturas, projetos  
de demonstração e medidas de apoio – com um coeficiente para o cálculo do 
apoio aos objetivos ligados às alterações climáticas de 40%. Este domínio 
corresponde a 52% do valor global do investimento nesta medida. 

A construção e reabilitação de edifícios cumprirá os requisitos aplicáveis a edifícios 
para a melhoria do seu desempenho energético estabelecidos no Decreto-Lei n.º 101-
D/2020, de 7 de dezembro, transpõe para a legislação nacional a Diretiva (UE) 
2018/844 (relativa a desempenho energético dos edifícios). Este quadro legal implica 
que a partir de 1 de julho de 2021, os edifícios novos sejam “edifícios com 
necessidades quase nulas de energia” e que os edifícios intervencionados melhorem o 
seu comportamento térmico e a eficiência energética. 

Adicionalmente, as intervenções elegíveis para o domínio 025ter vão para além deste 
requisito legal, no mínimo para um patamar 20% mais exigente que o NZEB. Este 
limite encontra-se atualmente definido para Portugal na Portaria n.º 98/2019 de 2 de 
abril, estabelecendo que o valor das necessidades energéticas nominais de energia 
primária para edifícios de necessidades quase nulas de energia deve ser inferior ou 
igual a 50 % do seu valor máximo. O Decreto-Lei n.º 101-D/2020, de 7 de dezembro 
estabelece que até 1 de julho de 2021 será publicado a metodologia de cálculo da 
avaliação de desempenho energético dos edifícios, ao abrigo da qual será realizada a 
emissão de certificados energéticos, e a qual será utilizada para garantir o cumprimento 
deste requisito.  

A construção de novos edifícios com esta garantia encontra-se enquadrada como uma 
intervenção que contribui substancialmente para o objetivo “mitigação das alterações 
climáticas” previsto no artigo 9.º do Regulamento “Taxonomia”, enquadrando-se na 
alínea b) do n.º1, do artigo 10.º, estando também alinhada com os critérios técnicos de 
avaliação do Ato Delegado relativo à mitigação das alterações climáticas, - atividade 
7.1 Construction of new buildings. 

Prevê-se assim que a medida não dê origem a emissões significativas de gases com 
efeito de estufa, pelas seguintes razões: 

• A renovação e construção de edifícios de acordo com os requisitos NZEB, 
implica que o edifício tenha um desempenho energético elevado e que as 
necessidades de energia sejam cobertas, em grande medida, por energia 
proveniente de fontes renováveis;  

• A adoção de ações de renovação energética no parque habitacional existente 
e a construir configura-se como um contributo significativo para o 
cumprimento dos objetivos nacionais constantes no Plano Nacional de 
Energia e Clima 2030 (PNEC 2030) e consequente redução das emissões de 
gases com efeito de estufa, em linha com o previsto neste plano; 

• Globalmente, a medida não contempla apoio a sistemas que recorram a 
energias de fonte fóssil. 

Adaptação às alterações 
climáticas. Prevê-se que a 
medida dê origem a um 
aumento dos efeitos negativos 
do clima atual e do clima futuro 
previsto, sobre a própria 
medida, as pessoas, a natureza 
ou os ativos? 

X 

Considerando que Portugal é um dos países europeus mais afetados pelas alterações 
climáticas, destacando-se entre os principais impactes e vulnerabilidades o aumento da 
temperatura máxima e o aumento da frequência e da intensidade de ondas de calor, 
bem como de eventos meteorológicos extremos, investir na construção e reabilitação 
de edifícios com elevado desempenho energético e de necessidades quase nulas de 
energia, contribui para a melhoria do conforto térmico, tornando os edifícios mais 
preparados e adaptados para fazer face aos referidos impactes, reduzindo a 
vulnerabilidade da população. Acresce que a medida contribui para dar resposta a 
situações de pobreza energética que afetam sobretudo a população mais vulnerável e 
desfavorecida. 

O Programa de Ação para a Adaptação às Alterações Climáticas (RCM n.º 130/2019, 
de 2 de agosto) identifica os principais impactes e vulnerabilidades do território 
nacional em resultado dos efeitos das alterações climáticas, bem como as principais 
linhas de ação para a adaptação no território nacional. Neste quadro identifica como 
linha de ação “Redução da vulnerabilidade das áreas urbanas às ondas de calor e ao 
aumento da temperatura máxima”. O investimento na eficiência energética dos 
edifícios enquadra-se assim neste contexto uma vez que permite tornar mais resilientes 
os edifícios já existentes, reduzindo a vulnerabilidade da população, em particular às 
ondas de calor. 

Os riscos físicos associados ao clima que poderão ser significativos para o 
investimento em apreço serão avaliados no âmbito de uma análise de exposição, que 
abrangerá o clima atual e futuro, conforme a localização dos edifícios a construir ou a 



reabilitar e respetivas zonas climáticas. Os sistemas técnicos nos edifícios construídos 
ou reabilitados serão otimizados conforme eventos extremos previstos para as 
respetivas zonas climáticas, de modo a salvaguardar o conforto térmico e a segurança 
dos ocupantes.  

Considera-se assim não existirem impactes negativos, diretos ou indiretos, 
significativos ao longo do ciclo de vida da medida neste objetivo ambiental. 

Transição para uma economia 
circular, incluindo a prevenção 
e a reciclagem de resíduos. 
Prevê-se que a medida: 

iii) conduza a um aumento 
significativo da produção, 
da incineração ou da 
eliminação de resíduos, 
com exceção da 
incineração de resíduos 
perigosos não recicláveis, 
ou 

iv) dê origem a ineficiências 
significativas na utilização 
direta ou indireta de 
qualquer recurso natural27 
em qualquer fase do seu 
ciclo de vida que não 
sejam minimizadas por 
medidas adequadas28, ou 

venha a causar danos 
significativos e de longo prazo 
no ambiente, no contexto da 
economia circular29?  

X 

As obras serão promovidas ao abrigo do novo regime geral da gestão de resíduos e do 
novo regime jurídico da deposição de resíduos em aterro, aprovados pelo Decreto-Lei 
n.º 102-D/2020, de 10 de dezembro, que transpôs para a legislação nacional as 
Diretivas (UE) 2018/849, 2018/850, 2018/851 e 2018/852. 

Nestes termos, a medida contempla a elaboração de um plano de prevenção e gestão de 
resíduos de construção e demolição, cujo cumprimento, é demonstrado através da 
vistoria, dado ser condição da receção da obra, apliquem uma metodologia de triagem 
dos RCD prévia ao encaminhamento para aterro, cumprem as normas com vista à 
aplicação da hierarquia de gestão de resíduos bem como de favorecer os métodos 
construtivos que facilitem a demolição seletiva orientada para a aplicação dos 
princípios da prevenção e redução e da hierarquia dos resíduos, e a conceção para a 
desconstrução, nomeadamente que permita desmontar o edifício em elementos, não só 
os mais facilmente removíveis, designadamente caixilharias, loiças sanitárias, 
canalizações, entre outros, mas também os componentes e/ou materiais, de forma a 
recuperar e permitir a reutilização e reciclagem da máxima quantidade de elementos 
e/ou materiais construtivos, entre outras obrigações cujo objetivo é garantir a 
valorização de todos os RCD que tenham potencial de valorização de acordo com o 
regime das operações de gestão de RCD, compreendendo a sua prevenção e 
reutilização e as suas operações de recolha, transporte, armazenagem, tratamento, 
valorização e eliminação em vigor. 

Será assegurado que pelo menos 70% (em peso) dos resíduos de construção e 
demolição não perigosos (excluindo os materiais naturais referidos na categoria 17 05 
04 na Lista Europeia de Resíduos pela Decisão 2000/532 / CE) produzidos serão 
preparados para reutilização, reciclagem e recuperação de outros materiais, incluindo 
operações de enchimento usando resíduos para substituir outros materiais, de acordo 
com a hierarquia de resíduos 

Será ainda garantida a utilização de pelo menos 5% (até 30 de junho de 2021) e 10 % 
(a partir de 1 de julho de 2021) de materiais reciclados ou que incorporem materiais 
reciclados relativamente à quantidade total de matérias -primas usadas em obra, no 
âmbito da contratação de empreitadas de construção e de manutenção de 
infraestruturas ao abrigo do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na sua redação atual (CCP). 

As obras de construção serão promovidas de acordo com as orientações de boas 
práticas estabelecidas no Protocolo de Gestão de Resíduos de Construção e Demolição 
da UE (https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-
protocol-0_pt) e com os critérios ecológicos, em particular para o conjunto de bens e 
serviços que dispõem já de manuais nacionais 
(https://encpe.apambiente.pt/content/manuais?language=pt-pt) ou Acordos-Quadro em 
vigor ou, no caso de bens e serviços que não dispõem de Manuais ou Acordos-Quadro 
nacionais, à adoção, a título facultativo, dos critérios estabelecidos a nível da UE 
(https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm). 

Conclui-se que não são expectáveis impactes negativos, diretos ou indiretos, 
significativos ao longo do ciclo de vida da medida neste objetivo ambiental. 

 
27 Os recursos naturais incluem a energia, os materiais, os metais, a água, a biomassa, o ar e os solos. 
28 A título de exemplo, as ineficiências podem ser minimizadas aumentando significativamente a durabilidade, a reparabilidade e as 
possibilidades de atualização e reutilização dos produtos ou diminuindo significativamente a utilização de recursos através da conceção 
e da escolha de materiais que promovam a reorientação, a desmontagem e a desconstrução, em particular para reduzir a utilização de 
materiais de construção e promover a sua reutilização. Podem igualmente ser minimizadas transitando para modelos de negócio que 
concebam o produto como um serviço e para cadeias de valor circulares, com o objetivo de garantir que os produtos, componentes e 
materiais mantêm o máximo de utilidade e valor durante tanto tempo quanto possível. Tal comporta igualmente uma redução 
significativa do teor de substâncias perigosas nos materiais e produtos, incluindo pela sua substituição por alternativas mais seguras. 
Passa ainda por reduzir significativamente o desperdício alimentar na produção, transformação, fabrico ou distribuição de alimentos. 
29 Para mais informações sobre o objetivo da economia circular, consultar o considerando 27 do Regulamento Taxonomia.  

https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_pt
https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_pt
https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm


Prevenção e controlo da 
poluição. Prevê-se que a 
medida dê origem a um 
aumento significativo das 
emissões de poluentes para o 
ar, a água ou o solo? 

X 

Prevê-se que a medida não dê origem a um aumento significativo das emissões de 
poluentes para o ar, a água ou o solo, pelas seguintes razões:  

• A renovação e construção de edifícios de acordo com os requisitos NZEB, 
implica que as necessidades de energia sejam cobertas, em grande medida, 
por energia proveniente de fontes renováveis; o que conduzirá a uma redução 
significativa das emissões para a atmosfera e à consequente melhoria da 
saúde pública.  

• Os operadores que efetuam renovações devem garantir que os componentes e 
materiais de construção utilizados na renovação dos edifícios não contêm 
amianto nem substâncias que suscitam elevada preocupação, identificadas 
com base na lista de substâncias sujeitas a autorização constante do anexo 
XIV do Regulamento (CE) n.o 1907/2006. 

• Os operadores que efetuam renovações devem garantir que os componentes e 
materiais de construção utilizados na renovação dos edifícios que possam 
entrar em contacto com ocupantes emitam menos de 0,06 mg de formaldeído 
por m3 de material ou componente e menos de 0,001 mg de compostos 
orgânicos voláteis cancerígenos das categorias 1A e 1B por m3 de material 
ou componente, após ensaio em conformidade com as normas CEN/TS 
16516 e ISO 16000-3 ou com outras condições de ensaio e métodos de 
determinação normalizados comparáveis. 

Durante a fase de construção serão consideradas medidas de mitigação das emissões de 
poeiras e ruído. O Regulamento Geral de Ruído, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007 
estabelece regras para a realização de obras de construção civil, designadamente 
exigindo a obtenção de uma licença especial de ruído para a execução de atividades 
ruidosas e limitando o período em que estas podem ser concretizadas. 

 

 

 

Investimento RE-C03-i04-RAA: Implementar a Estratégia Regional de Combate à Pobreza e Exclusão 
Social - Redes de Apoio Social (RAA) 

Parte 1 da lista de controlo do princípio de «não prejudicar significativamente» 
Indicar os objetivos ambientais que exigem 
uma avaliação substantiva da medida com 
base no princípio de «não prejudicar 
significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

Mitigação das 
alterações climáticas 

Construção nova 
de equipamentos 
sociais/ respostas 
sociais 

X  

 

Reabilitação de 
edifícios X   

Aquisição de 
veículos elétricos 

 X 

A medida relativa à aquisição de veículos 100% elétricos representa 
3% do investimento e insere-se no código de intervenção 074, com um 
coeficiente para o cálculo de apoio ao objetivo climático de 100%, 
dando um contributo positivo para a redução da emissão de gases com 
efeito de estufa de um dos setores com maior peso nestas emissões, 
contribuindo para mitigar as alterações climáticas e deste modo 
considera-se que, relativamente ao objetivo em causa, o princípio de 
«não prejudicar significativamente» foi cumprido. 

 

Adaptação às alterações climáticas 

X  

Apenas relativamente à aquisição de veículos elétricos: 

 

A medida relativa à aquisição de veículos 100% elétricos insere-se no 
código de intervenção 074, com um coeficiente para o cálculo de apoio 
ao objetivo climático de 100%. Considera-se que o impacte desta 



componente da medida no contexto da adaptação às alterações 
climáticas é insignificante. 

Considera-se assim não existirem impactes negativos, diretos ou 
indiretos, significativos ao longo do ciclo de vida da medida neste 
objetivo ambiental. 

Utilização sustentável e proteção dos 
recursos hídricos e marinhos 

 X 

Considera-se não existirem impactes negativos, diretos ou indiretos, 
significativos ao longo do ciclo de vida da medida neste objetivo 
ambiental. 

As operações de construção e reabilitação enquadram-se nas políticas 
de ordenamento do território em vigor, através dos Planos Diretores 
Municipais (PDM) que, por sua vez, assentam na Lei de bases gerais 
da política pública de solos, de ordenamento do território e de 
urbanismo, aprovada pela Lei n.º 31/2014 de 30 de maio, que, por sua 
vez concretiza as opções europeias de desenvolvimento territorial e do 
quadro de referência europeu. Estas têm ainda em consideração as 
medidas decorrentes da Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro (Lei da 
Água), que transpôs para o ordenamento jurídico nacional a Diretiva 
n.º 2000/60/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de 
Outubro (Diretiva Quadro da Água), e que estabeleceu as bases para a 
gestão sustentável das águas e o quadro institucional para o respetivo 
sector, assente no princípio da região hidrográfica como unidade 
principal de planeamento e gestão, tal como imposto pela mencionada 
diretiva. 

Por sua vez, investir em edifícios de elevado desempenho energético e 
de necessidades quase nulas de energia, contribui para promover 
melhorias noutras dimensões do desempenho dos edifícios como a 
eficiência de recursos, em particular os recursos hídricos, dado que 
também incide sobre a componente de melhoria de eficiência hídrica a 
que acresce o forte nexus com o respetivo consumo energético. A 
redução do consumo de água nos edifícios, contribui 
significativamente para a conservação dos recursos hídricos e para a 
redução de consumos energéticos associados ao ciclo urbano da água. 
 
As restantes componentes da medida não têm impacto previsível, no 
objetivo ambiental relacionado com os efeitos diretos e os principais 
efeitos indiretos da medida ao longo do seu ciclo de vida, dada a sua 
natureza, e, como tal, considera-se que, relativamente ao objetivo em 
causa, o princípio de «não prejudicar significativamente» foi 
cumprido. 

Economia circular, incluindo a prevenção e 
a reciclagem de resíduos 

X  

Apenas relativamente à aquisição de veículos elétricos: 

 

Relativamente à aquisição de veículos movidos a baterias elétricas, a 
gestão das baterias e dos resíduos de baterias será efetuada de acordo 
com as regras nacionais aplicáveis, designadamente a sua entrega a um 
operador de gestão de resíduos autorizados para proceder à sua gestão. 

Tratando-se de veículos novos de zero emissões, será dado 
cumprimento a todos os requisitos legais aplicáveis na União Europeia, 
designadamente os relativos à não utilização de chumbo, mercúrio e 
crómio hexavalente, excepto no que respeita às exceções previstas no 
anexo II da Diretiva 2000/53/EC do Parlamento Europeu e do 
Conselho, quando aplicável. 

Considera-se assim não existirem impactes negativos, diretos ou 
indiretos, significativos ao longo do ciclo de vida da medida neste 
objetivo ambiental. 

Prevenção e controlo da poluição  

X  

Apenas relativamente à aquisição de veículos elétricos: 

 

A medida dirigida à introdução de veículos 100% limpos e que não 
emitem gases poluentes têm um efeito positivo ao nível das emissões 
para a atmosfera e para a redução da poluição sonora porque 
apresentam níveis de ruído muito abaixo de qualquer outra solução 
substituta. Considerando que em meio urbano o tráfego automóvel é 



uma das principais fontes de poluição atmosférica, designadamente no 
que respeita a partículas e óxidos de azoto, a opção pela mobilidade 
elétrica terá um impacte positivo. 

 

Face ao exposto, considera-se não existirem impactes negativos, 
diretos ou indiretos, significativos ao longo do ciclo de vida da medida 
neste objetivo ambiental. 

Proteção e restauro da biodiversidade e 
dos ecossistemas 

 X 

Atendendo tanto aos efeitos diretos como aos efeitos indiretos 
primários ao longo do ciclo de vida, o impacto previsível da atividade 
apoiada pela medida sobre este objetivo ambiental é insignificante.  

O programa de renovação de edifícios não diz respeito a edifícios 
situados em zonas sensíveis em termos de biodiversidade ou nas suas 
proximidades (incluindo a rede Natura 2000, de áreas protegidas, os 
sítios classificados como património mundial da UNESCO e as áreas-
chave de biodiversidade, bem como outras áreas protegidas). 

As intervenções previstas serão desenvolvidas em contexto urbano, e 
estão alinhadas com os princípios de ordenamento do território dos 
municípios, nomeadamente através dos Planos Diretores Municipais. A 
políticas de ordenamento do território vigentes englobam a Estratégia 
Nacional de Conservação da Natureza e Biodiversidade 2030, 
aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 55/2018, que 
tem em consideração os compromissos assumidos no âmbito da 
Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, nomeadamente no 
que respeita aos objetivos e metas de implementação, o Plano 
Estratégico da Convenção sobre a Diversidade Biológica e a Estratégia 
da União Europeia para a Biodiversidade. 

A medida destinada à aquisição de veículos 100% elétricos dará um 
contributo positivo para a redução da emissão de gases poluentes e 
gases com efeito de estufa, com efeitos positivos ao nível da qualidade 
do ambiente, contribuindo para mitigar as alterações climáticas e, por 
inerência, para a proteção da biodiversidade e dos ecossistemas. 

 

 

 

 

 

Parte 2 da lista de controlo do princípio de «não prejudicar significativamente» 
Indicar os objetivos ambientais 
que exigem uma avaliação 
substantiva da medida com 
base no princípio de «não 
prejudicar significativamente» 

Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

Mitigação das alterações 
climáticas. Prevê-se que a 
medida dê origem a emissões 
significativas de gases com 
efeito de estufa? 

X 

O investimento é elegível para os seguintes domínios de intervenção do anexo do 
Regulamento MRR:  

• 025ter - Construção de novos edifícios energeticamente eficientes - com um 
coeficiente para o cálculo do apoio aos objetivos ligados às alterações 
climáticas de 40%, dado que visa a construção de novos edifícios, com uma 
procura de energia primária inferior em, pelo menos, 20% ao requisito NZEB 
(edifícios com necessidades quase nulas de energia). Este domínio 
corresponde a 26% do valor global do investimento nesta medida. 

• 026 - Renovação de infraestruturas públicas visando a eficiência energética 
ou medidas de eficiência energética relativas a tais infraestruturas, projetos  
de demonstração e medidas de apoio – com um coeficiente para o cálculo do 
apoio aos objetivos ligados às alterações climáticas de 40%. Este domínio 
corresponde a 13% do valor global do investimento nesta medida. 



A construção e reabilitação de edifícios cumprirá os requisitos aplicáveis a edifícios 
para a melhoria do seu desempenho energético estabelecidos no Decreto-Lei n.º 101-
D/2020, de 7 de dezembro, transpõe para a legislação nacional a Diretiva (UE) 
2018/844 (relativa a desempenho energético dos edifícios). Este quadro legal implica 
que a partir de 1 de julho de 2021, os edifícios novos sejam “edifícios com 
necessidades quase nulas de energia” e que os edifícios intervencionados melhorem o 
seu comportamento térmico e a eficiência energética. 

Adicionalmente, as intervenções elegíveis para o domínio 025ter vão para além deste 
requisito legal, no mínimo para um patamar 20% mais exigente que o NZEB. Este 
limite encontra-se atualmente definido para Portugal na Portaria n.º 98/2019 de 2 de 
abril, estabelecendo que o valor das necessidades energéticas nominais de energia 
primária para edifícios de necessidades quase nulas de energia deve ser inferior ou 
igual a 50 % do seu valor máximo. O Decreto-Lei n.º 101-D/2020, de 7 de dezembro 
estabelece que até 1 de julho de 2021 será publicado a metodologia de cálculo da 
avaliação de desempenho energético dos edifícios, ao abrigo da qual será realizada a 
emissão de certificados energéticos, e a qual será utilizada para garantir o cumprimento 
deste requisito.  

A construção de novas edifícios com esta garantia encontra-se enquadrada como uma 
intervenção que contribui substancialmente para o objetivo “mitigação das alterações 
climáticas” previsto no artigo 9.º do Regulamento “Taxonomia”, enquadrando-se na 
alínea b) do n.º1, do artigo 10.º, estando também alinhada com os critérios técnicos de 
avaliação do Ato Delegado relativo à mitigação das alterações climáticas, - atividade 
7.1 Construction of new buildings. 

Prevê-se assim que a medida não dê origem a emissões significativas de gases com 
efeito de estufa, pelas seguintes razões: 

• A renovação e construção de edifícios de acordo com os requisitos NZEB, 
implica que o edifício tenha um desempenho energético elevado e que as 
necessidades de energia sejam cobertas, em grande medida, por energia 
proveniente de fontes renováveis;  

• A adoção de ações de renovação energética no parque habitacional existente 
e a construir configura-se como um contributo significativo para o 
cumprimento dos objetivos nacionais constantes no Plano Nacional de 
Energia e Clima 2030 (PNEC 2030) e consequente redução das emissões de 
gases com efeito de estufa, em linha com o previsto neste plano; 

• Globalmente, a medida não contempla apoio a sistemas que recorram a 
energias de fonte fóssil. 

Adaptação às alterações 
climáticas. Prevê-se que a 
medida dê origem a um 
aumento dos efeitos negativos 
do clima atual e do clima futuro 
previsto, sobre a própria 
medida, as pessoas, a natureza 
ou os ativos? 

X 

Considerando que Portugal é um dos países europeus mais afetados pelas alterações 
climáticas, destacando-se entre os principais impactes e vulnerabilidades o aumento da 
temperatura máxima e o aumento da frequência e da intensidade de ondas de calor, 
bem como de eventos meteorológicos extremos, investir na construção e reabilitação 
de edifícios com elevado desempenho energético e de necessidades quase nulas de 
energia, contribui para a melhoria do conforto térmico, tornando os edifícios mais 
preparados e adaptados para fazer face aos referidos impactes, reduzindo a 
vulnerabilidade da população. Acresce que a medida contribui para dar resposta a 
situações de pobreza energética que afetam sobretudo a população mais vulnerável e 
desfavorecida. 

O Programa de Ação para a Adaptação às Alterações Climáticas (RCM n.º 130/2019, 
de 2 de agosto) identifica os principais impactes e vulnerabilidades do território 
nacional em resultado dos efeitos das alterações climáticas, bem como as principais 
linhas de ação para a adaptação no território nacional. Neste quadro identifica como 
linha de ação “Redução da vulnerabilidade das áreas urbanas às ondas de calor e ao 
aumento da temperatura máxima”. O investimento na eficiência energética dos 
edifícios enquadra-se assim neste contexto uma vez que permite tornar mais resilientes 
os edifícios já existentes, reduzindo a vulnerabilidade da população, em particular às 
ondas de calor. 

Os riscos físicos associados ao clima que poderão ser significativos para o 
investimento em apreço serão avaliados no âmbito de uma análise de exposição, que 
abrangerá o clima atual e futuro, conforme a localização dos edifícios a construir ou a 
reabilitar e respetivas zonas climáticas. Os sistemas técnicos nos edifícios construídos 
ou reabilitados serão otimizados conforme eventos extremos previstos para as 
respetivas zonas climáticas, de modo a salvaguardar o conforto térmico e a segurança 
dos ocupantes.  



Considera-se assim não existirem impactes negativos, diretos ou indiretos, 
significativos ao longo do ciclo de vida da medida neste objetivo ambiental. 

Transição para uma economia 
circular, incluindo a prevenção 
e a reciclagem de resíduos. 
Prevê-se que a medida: 

v) conduza a um aumento 
significativo da produção, 
da incineração ou da 
eliminação de resíduos, 
com exceção da 
incineração de resíduos 
perigosos não recicláveis, 
ou 

vi) dê origem a ineficiências 
significativas na utilização 
direta ou indireta de 
qualquer recurso natural30 
em qualquer fase do seu 
ciclo de vida que não 
sejam minimizadas por 
medidas adequadas31, ou 

venha a causar danos 
significativos e de longo prazo 
no ambiente, no contexto da 
economia circular32?  

X 

As obras serão promovidas ao abrigo do novo regime geral da gestão de resíduos e do 
novo regime jurídico da deposição de resíduos em aterro, aprovados pelo Decreto-Lei 
n.º 102-D/2020, de 10 de dezembro, que transpôs para a legislação nacional as 
Diretivas (UE) 2018/849, 2018/850, 2018/851 e 2018/852. 

Nestes termos, a medida contempla a elaboração de um plano de prevenção e gestão de 
resíduos de construção e demolição, cujo cumprimento, é demonstrado através da 
vistoria, dado ser condição da receção da obra, apliquem uma metodologia de triagem 
dos RCD prévia ao encaminhamento para aterro, cumprem as normas com vista à 
aplicação da hierarquia de gestão de resíduos bem como de favorecer os métodos 
construtivos que facilitem a demolição seletiva orientada para a aplicação dos 
princípios da prevenção e redução e da hierarquia dos resíduos, e a conceção para a 
desconstrução, nomeadamente que permita desmontar o edifício em elementos, não só 
os mais facilmente removíveis, designadamente caixilharias, loiças sanitárias, 
canalizações, entre outros, mas também os componentes e/ou materiais, de forma a 
recuperar e permitir a reutilização e reciclagem da máxima quantidade de elementos 
e/ou materiais construtivos, entre outras obrigações cujo objetivo é garantir a 
valorização de todos os RCD que tenham potencial de valorização de acordo com o 
regime das operações de gestão de RCD, compreendendo a sua prevenção e 
reutilização e as suas operações de recolha, transporte, armazenagem, tratamento, 
valorização e eliminação em vigor. 

Será assegurado que pelo menos 70% (em peso) dos resíduos de construção e 
demolição não perigosos (excluindo os materiais naturais referidos na categoria 17 05 
04 na Lista Europeia de Resíduos pela Decisão 2000/532 / CE) produzidos serão 
preparados para reutilização, reciclagem e recuperação de outros materiais, incluindo 
operações de enchimento usando resíduos para substituir outros materiais, de acordo 
com a hierarquia de resíduos 

Será ainda garantida a utilização de pelo menos 5% (até 30 de junho de 2021) e 10 % 
(a partir de 1 de julho de 2021) de materiais reciclados ou que incorporem materiais 
reciclados relativamente à quantidade total de matérias -primas usadas em obra, no 
âmbito da contratação de empreitadas de construção e de manutenção de 
infraestruturas ao abrigo do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na sua redação atual (CCP). 

As obras de construção serão promovidas de acordo com as orientações de boas 
práticas estabelecidas no Protocolo de Gestão de Resíduos de Construção e Demolição 
da UE (https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-
protocol-0_pt) e com os critérios ecológicos, em particular para o conjunto de bens e 
serviços que dispõem já de manuais nacionais 
(https://encpe.apambiente.pt/content/manuais?language=pt-pt) ou Acordos-Quadro em 
vigor ou, no caso de bens e serviços que não dispõem de Manuais ou Acordos-Quadro 
nacionais, à adoção, a título facultativo, dos critérios estabelecidos a nível da UE 
(https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm). 

Conclui-se que não são expectáveis impactes negativos, diretos ou indiretos, 
significativos ao longo do ciclo de vida da medida neste objetivo ambiental. 

Prevenção e controlo da 
poluição. Prevê-se que a 
medida dê origem a um 
aumento significativo das 
emissões de poluentes para o 
ar, a água ou o solo? 

X 

Prevê-se que a medida não dê origem a um aumento significativo das emissões de 
poluentes para o ar, a água ou o solo, pelas seguintes razões:  

• A renovação e construção de edifícios de acordo com os requisitos NZEB, 
implica que as necessidades de energia sejam cobertas, em grande medida, 
por energia proveniente de fontes renováveis; o que conduzirá a uma redução 

 
30 Os recursos naturais incluem a energia, os materiais, os metais, a água, a biomassa, o ar e os solos. 
31 A título de exemplo, as ineficiências podem ser minimizadas aumentando significativamente a durabilidade, a reparabilidade e as 
possibilidades de atualização e reutilização dos produtos ou diminuindo significativamente a utilização de recursos através da conceção 
e da escolha de materiais que promovam a reorientação, a desmontagem e a desconstrução, em particular para reduzir a utilização de 
materiais de construção e promover a sua reutilização. Podem igualmente ser minimizadas transitando para modelos de negócio que 
concebam o produto como um serviço e para cadeias de valor circulares, com o objetivo de garantir que os produtos, componentes e 
materiais mantêm o máximo de utilidade e valor durante tanto tempo quanto possível. Tal comporta igualmente uma redução 
significativa do teor de substâncias perigosas nos materiais e produtos, incluindo pela sua substituição por alternativas mais seguras. 
Passa ainda por reduzir significativamente o desperdício alimentar na produção, transformação, fabrico ou distribuição de alimentos. 
32 Para mais informações sobre o objetivo da economia circular, consultar o considerando 27 do Regulamento Taxonomia.  

https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_pt
https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_pt
https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm


significativa das emissões para a atmosfera e à consequente melhoria da 
saúde pública.  

• Os operadores que efetuam renovações devem garantir que os componentes e 
materiais de construção utilizados na renovação dos edifícios não contêm 
amianto nem substâncias que suscitam elevada preocupação, identificadas 
com base na lista de substâncias sujeitas a autorização constante do anexo 
XIV do Regulamento (CE) n.o 1907/2006. 

• Os operadores que efetuam renovações devem garantir que os componentes e 
materiais de construção utilizados na renovação dos edifícios que possam 
entrar em contacto com ocupantes emitam menos de 0,06 mg de formaldeído 
por m3 de material ou componente e menos de 0,001 mg de compostos 
orgânicos voláteis cancerígenos das categorias 1A e 1B por m3 de material 
ou componente, após ensaio em conformidade com as normas CEN/TS 
16516 e ISO 16000-3 ou com outras condições de ensaio e métodos de 
determinação normalizados comparáveis. 

Durante a fase de construção serão consideradas medidas de mitigação das emissões de 
poeiras e ruído. O Regulamento Geral de Ruído, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007 
estabelece regras para a realização de obras de construção civil, designadamente 
exigindo a obtenção de uma licença especial de ruído para a execução de atividades 
ruidosas e limitando o período em que estas podem ser concretizadas. 

 

 

Investimento RE-C03-i05: Plataforma +Acesso 

Parte 1 da lista de controlo do princípio de «não prejudicar significativamente» 
Indicar os objetivos ambientais que 
exigem uma avaliação substantiva 
da medida com base no princípio de 
«não prejudicar significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

Mitigação das alterações climáticas 

 X 

Considerando que a medida pretende fomentar a inclusão digital através da 
implementação de novas soluções e ferramentas digitais para a consulta de 
informação por parte de pessoas com deficiência ou incapacidades, não são 
identificados ou não se anticipam impactes negativos significativos, diretos 
ou indiretos, ao longo do ciclo de vida das ações a apoiar, relativamente a 
este objetivo ambiental e, como tal, considera-se que o princípio de «não 
prejudicar significativamente» é cumprido. 

A medida é ainda elegível para o domínio de intervenção 011 no anexo do 
Regulamento MRR, com um coeficiente para o cálculo de apoio aos 
objetivos em matéria de alterações climáticas e objetivos ambientais de 0% e 
com um coeficiente de 100% para o cálculo do apoio aos objetivos de 
transição digital, uma vez que visa criação de plataformas e de serviços 
especializados, o que não constituem atividades que comprometem este 
objetivo ambiental. 

Adaptação às alterações climáticas 

 X 

Considerando a natureza da medida e das ações contempladas, destinadas a 
fomentar a inclusão digital através da criação de plataformas e serviços 
especializados, não são identificados impactes negativos significativos, 
diretos ou indiretos, ao longo do ciclo de vida da medida neste objetivo 
ambiental. Como tal, considera-se que é assegurado o princípio de «não 
prejudicar significativamente». 

Utilização sustentável e proteção 
dos recursos hídricos e marinhos 

 X 

Considerando a natureza da medida e das intervenções contempladas, 
destinadas a fomentar a inclusão digital através da criação de plataformas e 
serviços especializados, não se antecipam riscos de degradação ambiental 
relacionados com a preservação da qualidade da água e a pressão sobre os 
recursos hídricos ao longo do ciclo de vida da medida neste objetivo 
ambiental. Como tal, considera-se que o princípio de «não prejudicar 
significativamente» é assegurado. 

Economia circular, incluindo a 
prevenção e a reciclagem de 
resíduos 

X  

 



Prevenção e controlo da poluição  

 X 

Considerando a natureza da medida e das intervenções contempladas, 
destinadas a fomentar a inclusão digital através da criação de plataformas e 
serviços especializados, não se antecipam riscos de poluição do ar, água e 
solo ao longo do ciclo de vida das ações a apoiar. Como tal, considera-se 
que o princípio de «não prejudicar significativamente» é assegurado. 

Proteção e restauro da 
biodiversidade e dos ecossistemas 

 X 

Considerando a natureza da medida e das intervenções contempladas, 
destinadas a fomentar a inclusão digital através da criação de plataformas e 
serviços especializados, não se antecipam riscos de degradação dos 
ecossistemas ou impacte na biodiversidade ao longo do ciclo de vida das 
ações a apoiar. Como tal, considera-se que o princípio de «não prejudicar 
significativamente» é assegurado. 

 

 

Parte 2 —Avaliação substantiva da medida com base no princípio de «não prejudicar significativamente» para 
os objetivos ambientais que assim o exigirem. 

Perguntas Não Justificação substantiva 

Transição para uma economia circular, 
incluindo a prevenção e a reciclagem de 
resíduos. Prevê-se que a medida: 

vii) conduza a um aumento significativo 
da produção, da incineração ou da 
eliminação de resíduos, com 
exceção da incineração de resíduos 
perigosos não recicláveis, ou 

viii) dê origem a ineficiências 
significativas na utilização direta 
ou indireta de qualquer recurso 
natural33 em qualquer fase do seu 
ciclo de vida que não sejam 
minimizadas por medidas 
adequadas34, ou 

ix) venha a causar danos significativos 
e de longo prazo no ambiente, no 
contexto da economia circular35?  

X Considerando a natureza da medida e das intervenções contempladas, 
destinadas a fomentar a inclusão digital, em particular no que se refere à 
implementação de sistemas e soluções de georreferenciação para lugares 
de parqueamento, acessibilidade nas vias públicas e imóveis públicos e 
privados, é expectável que as necessidades em termos de aquisição de 
equipamentos e software associados, caso existam, sejam promovidas ao 
abrigo dos critérios em matéria de contratos públicos ecológicos da UE 
(para equipamentos informáticos e outros aplicáveis), uma vez que a 
natureza do investimento é maioritariamente pública. 

Neste sentido, e caso seja necessária a aquisição de equipamento 
informático e eletrónico, os mesmos devem cumprir com os requisitos 
definidos no Decreto-Lei n.º 12/2011 quando à sua concepção ecológica e 
eficiência energética, sempre que aplicável, e seja assegurado que não 
contêm as substâncias perigosas listadas no Anexo II da Diretiva n.º 
2011/65/EU do Parlamento Europeu, transposta pelo Decreto-Lei n.º 
79/2013, excepto quando as concentrações por peso não ultrapassam os 
valores estabelecidos no mesmo. Deverão ainda estar abrangidos por um 
plano de gestão de resíduos que deve incluir ainda especificações técnicas 
relativas à durabilidade, reparabilidade e reciclabilidade dos 
equipamentos elétricos e eletrónicos a adquirir e instalar, de acordo com 
as especificações do Decreto-Lei n.º 178/2006, Decreto-Lei n.º 67/2014 e 
Decreto-Lei n.º 152-D/2017. 

Desta forma, não se prevê que a medida conduza a um aumento 
significativo da produção, da incineração ou da eliminação de resíduos, dê 
origem a ineficiências significativas na utilização direta ou indireta de 
qualquer recurso natural ou venha a causar danos significativos e de longo 
prazo no ambiente. 

 

 

 
33 Os recursos naturais incluem a energia, os materiais, os metais, a água, a biomassa, o ar e os solos. 
34 A título de exemplo, as ineficiências podem ser minimizadas aumentando significativamente a durabilidade, a reparabilidade e as 
possibilidades de atualização e reutilização dos produtos ou diminuindo significativamente a utilização de recursos através da conceção 
e da escolha de materiais que promovam a reorientação, a desmontagem e a desconstrução, em particular para reduzir a utilização de 
materiais de construção e promover a sua reutilização. Podem igualmente ser minimizadas transitando para modelos de negócio que 
concebam o produto como um serviço e para cadeias de valor circulares, com o objetivo de garantir que os produtos, componentes e 
materiais mantêm o máximo de utilidade e valor durante tanto tempo quanto possível. Tal comporta igualmente uma redução 
significativa do teor de substâncias perigosas nos materiais e produtos, incluindo pela sua substituição por alternativas mais seguras. 
Passa ainda por reduzir significativamente o desperdício alimentar na produção, transformação, fabrico ou distribuição de alimentos. 
35 Para mais informações sobre o objetivo da economia circular, consultar o considerando 27 do Regulamento Taxonomia.  



 

Investimento RE-C03-i06: Operações Integradas em Comunidades Desfavorecidas nas Áreas 
Metropolitanas de Lisboa e do Porto 

Parte 1 da lista de controlo do princípio de «não prejudicar significativamente» 
Indicar os objetivos ambientais que exigem 
uma avaliação substantiva da medida com 
base no princípio de «não prejudicar 
significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

Mitigação das 
alterações climáticas 

Construção nova 
de equipamentos 
sociais/ respostas 
sociais 

X  

 

Reabilitação de 
edifícios X   

Adaptação às alterações climáticas X   

Utilização sustentável e proteção dos 
recursos hídricos e marinhos 

 X 

Considera-se não existirem impactes negativos, diretos ou indiretos, 
significativos ao longo do ciclo de vida da medida neste objetivo 
ambiental. 

As operações de construção e reabilitação enquadram-se nas políticas 
de ordenamento do território em vigor, através dos Planos Diretores 
Municipais (PDM) que, por sua vez, assentam na Lei de bases gerais 
da política pública de solos, de ordenamento do território e de 
urbanismo, aprovada pela Lei n.º 31/2014 de 30 de maio, que, por sua 
vez concretiza as opções europeias de desenvolvimento territorial e do 
quadro de referência europeu. Estas têm ainda em consideração as 
medidas decorrentes da Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro (Lei da 
Água), que transpôs para o ordenamento jurídico nacional a Diretiva 
n.º 2000/60/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de 
Outubro (Diretiva Quadro da Água), e que estabeleceu as bases para a 
gestão sustentável das águas e o quadro institucional para o respetivo 
sector, assente no princípio da região hidrográfica como unidade 
principal de planeamento e gestão, tal como imposto pela mencionada 
diretiva. 

Por sua vez, investir em edifícios de elevado desempenho energético e 
de necessidades quase nulas de energia, contribui para promover 
melhorias noutras dimensões do desempenho dos edifícios como a 
eficiência de recursos, em particular os recursos hídricos, dado que 
também incide sobre a componente de melhoria de eficiência hídrica a 
que acresce o forte nexus com o respetivo consumo energético. A 
redução do consumo de água nos edifícios, contribui 
significativamente para a conservação dos recursos hídricos e para a 
redução de consumos energéticos associados ao ciclo urbano da água. 
 
As restantes componentes da medida não têm impacto previsível, no 
objetivo ambiental relacionado com os efeitos diretos e os principais 
efeitos indiretos da medida ao longo do seu ciclo de vida, dada a sua 
natureza, e, como tal, considera-se que, relativamente ao objetivo em 
causa, o princípio de «não prejudicar significativamente» foi 
cumprido. 

Economia circular, incluindo a prevenção e 
a reciclagem de resíduos X   

Prevenção e controlo da poluição  X   

Proteção e restauro da biodiversidade e 
dos ecossistemas 

 X 

Atendendo tanto aos efeitos diretos como aos efeitos indiretos 
primários ao longo do ciclo de vida, o impacto previsível da atividade 
apoiada pela medida sobre este objetivo ambiental é insignificante.  

O programa de renovação de edifícios não diz respeito a edifícios 
situados em zonas sensíveis em termos de biodiversidade ou nas suas 
proximidades (incluindo a rede Natura 2000, de áreas protegidas, os 



sítios classificados como património mundial da UNESCO e as áreas-
chave de biodiversidade, bem como outras áreas protegidas). 

As intervenções previstas serão desenvolvidas em contexto urbano, e 
estão alinhadas com os princípios de ordenamento do território dos 
municípios, nomeadamente através dos Planos Diretores Municipais. A 
políticas de ordenamento do território vigentes englobam a Estratégia 
Nacional de Conservação da Natureza e Biodiversidade 2030, 
aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 55/2018, que 
tem em consideração os compromissos assumidos no âmbito da 
Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, nomeadamente no 
que respeita aos objetivos e metas de implementação, o Plano 
Estratégico da Convenção sobre a Diversidade Biológica e a Estratégia 
da União Europeia para a Biodiversidade. 

 

 

 

Parte 2 da lista de controlo do princípio de «não prejudicar significativamente» 
Indicar os objetivos ambientais 
que exigem uma avaliação 
substantiva da medida com 
base no princípio de «não 
prejudicar significativamente» 

Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

Mitigação das alterações 
climáticas. Prevê-se que a 
medida dê origem a emissões 
significativas de gases com 
efeito de estufa? 

X 

O investimento é elegível para os seguintes domínios de intervenção do anexo do 
Regulamento MRR:  

• 025ter - Construção de novos edifícios energeticamente eficientes - com um 
coeficiente para o cálculo do apoio aos objetivos ligados às alterações 
climáticas de 40%, dado que visa a construção de novos edifícios, com uma 
procura de energia primária inferior em, pelo menos, 20% ao requisito NZEB 
(edifícios com necessidades quase nulas de energia).. 

• 026 - Renovação de infraestruturas públicas visando a eficiência energética 
ou medidas de eficiência energética relativas a tais infraestruturas, projetos  
de demonstração e medidas de apoio – com um coeficiente para o cálculo do 
apoio aos objetivos ligados às alterações climáticas de 40%.  

A construção e reabilitação de edifícios cumprirá os requisitos aplicáveis a edifícios 
para a melhoria do seu desempenho energético estabelecidos no Decreto-Lei n.º 101-
D/2020, de 7 de dezembro, transpõe para a legislação nacional a Diretiva (UE) 
2018/844 (relativa a desempenho energético dos edifícios). Este quadro legal implica 
que a partir de 1 de julho de 2021, os edifícios novos sejam “edifícios com 
necessidades quase nulas de energia” e que os edifícios intervencionados melhorem o 
seu comportamento térmico e a eficiência energética. 

Adicionalmente, as intervenções elegíveis para o domínio 025ter vão para além deste 
requisito legal, no mínimo para um patamar 20% mais exigente que o NZEB. Este 
limite encontra-se atualmente definido para Portugal na Portaria n.º 98/2019 de 2 de 
abril, estabelecendo que o valor das necessidades energéticas nominais de energia 
primária para edifícios de necessidades quase nulas de energia deve ser inferior ou 
igual a 50 % do seu valor máximo. O Decreto-Lei n.º 101-D/2020, de 7 de dezembro 
estabelece que até 1 de julho de 2021 será publicado a metodologia de cálculo da 
avaliação de desempenho energético dos edifícios, ao abrigo da qual será realizada a 
emissão de certificados energéticos, e a qual será utilizada para garantir o cumprimento 
deste requisito.  

A construção de novos edifícios com esta garantia encontra-se enquadrada como uma 
intervenção que contribui substancialmente para o objetivo “mitigação das alterações 
climáticas” previsto no artigo 9.º do Regulamento “Taxonomia”, enquadrando-se na 
alínea b) do n.º1, do artigo 10.º, estando também alinhada com os critérios técnicos de 
avaliação do Ato Delegado relativo à mitigação das alterações climáticas, - atividade 
7.1 Construction of new buildings. 

Prevê-se assim que a medida não dê origem a emissões significativas de gases com 
efeito de estufa, pelas seguintes razões: 



• A renovação e construção de edifícios de acordo com os requisitos NZEB, 
implica que o edifício tenha um desempenho energético elevado e que as 
necessidades de energia sejam cobertas, em grande medida, por energia 
proveniente de fontes renováveis;  

• A adoção de ações de renovação energética no parque habitacional existente 
e a construir configura-se como um contributo significativo para o 
cumprimento dos objetivos nacionais constantes no Plano Nacional de 
Energia e Clima 2030 (PNEC 2030) e consequente redução das emissões de 
gases com efeito de estufa, em linha com o previsto neste plano; 

• Globalmente, a medida não contempla apoio a sistemas que recorram a 
energias de fonte fóssil. 

Adaptação às alterações 
climáticas. Prevê-se que a 
medida dê origem a um 
aumento dos efeitos negativos 
do clima atual e do clima futuro 
previsto, sobre a própria 
medida, as pessoas, a natureza 
ou os ativos? 

X 

Considerando que Portugal é um dos países europeus mais afetados pelas alterações 
climáticas, destacando-se entre os principais impactes e vulnerabilidades o aumento da 
temperatura máxima e o aumento da frequência e da intensidade de ondas de calor, 
bem como de eventos meteorológicos extremos, investir na construção e reabilitação 
de edifícios com elevado desempenho energético e de necessidades quase nulas de 
energia, contribui para a melhoria do conforto térmico, tornando os edifícios mais 
preparados e adaptados para fazer face aos referidos impactes, reduzindo a 
vulnerabilidade da população. Acresce que a medida contribui para dar resposta a 
situações de pobreza energética que afetam sobretudo a população mais vulnerável e 
desfavorecida. 

O Programa de Ação para a Adaptação às Alterações Climáticas (RCM n.º 130/2019, 
de 2 de agosto) identifica os principais impactes e vulnerabilidades do território 
nacional em resultado dos efeitos das alterações climáticas, bem como as principais 
linhas de ação para a adaptação no território nacional. Neste quadro identifica como 
linha de ação “Redução da vulnerabilidade das áreas urbanas às ondas de calor e ao 
aumento da temperatura máxima”. O investimento na eficiência energética dos 
edifícios enquadra-se assim neste contexto uma vez que permite tornar mais resilientes 
os edifícios já existentes, reduzindo a vulnerabilidade da população, em particular às 
ondas de calor. 

Os riscos físicos associados ao clima que poderão ser significativos para o 
investimento em apreço serão avaliados no âmbito de uma análise de exposição, que 
abrangerá o clima atual e futuro, conforme a localização dos edifícios a construir ou a 
reabilitar e respetivas zonas climáticas. Os sistemas técnicos nos edifícios construídos 
ou reabilitados serão otimizados conforme eventos extremos previstos para as 
respetivas zonas climáticas, de modo a salvaguardar o conforto térmico e a segurança 
dos ocupantes.  

Considera-se assim não existirem impactes negativos, diretos ou indiretos, 
significativos ao longo do ciclo de vida da medida neste objetivo ambiental. 

Transição para uma economia 
circular, incluindo a prevenção 
e a reciclagem de resíduos. 
Prevê-se que a medida: 

x) conduza a um aumento 
significativo da produção, 
da incineração ou da 
eliminação de resíduos, 
com exceção da 
incineração de resíduos 
perigosos não recicláveis, 
ou 

xi) dê origem a ineficiências 
significativas na utilização 
direta ou indireta de 
qualquer recurso natural36 
em qualquer fase do seu 
ciclo de vida que não 
sejam minimizadas por 
medidas adequadas37, ou 

X 

As obras serão promovidas ao abrigo do novo regime geral da gestão de resíduos e do 
novo regime jurídico da deposição de resíduos em aterro, aprovados pelo Decreto-Lei 
n.º 102-D/2020, de 10 de dezembro, que transpôs para a legislação nacional as 
Diretivas (UE) 2018/849, 2018/850, 2018/851 e 2018/852. 

Nestes termos, a medida contempla a elaboração de um plano de prevenção e gestão de 
resíduos de construção e demolição, cujo cumprimento, é demonstrado através da 
vistoria, dado ser condição da receção da obra, apliquem uma metodologia de triagem 
dos RCD prévia ao encaminhamento para aterro, cumprem as normas com vista à 
aplicação da hierarquia de gestão de resíduos bem como de favorecer os métodos 
construtivos que facilitem a demolição seletiva orientada para a aplicação dos 
princípios da prevenção e redução e da hierarquia dos resíduos, e a conceção para a 
desconstrução, nomeadamente que permita desmontar o edifício em elementos, não só 
os mais facilmente removíveis, designadamente caixilharias, loiças sanitárias, 
canalizações, entre outros, mas também os componentes e/ou materiais, de forma a 
recuperar e permitir a reutilização e reciclagem da máxima quantidade de elementos 
e/ou materiais construtivos, entre outras obrigações cujo objetivo é garantir a 
valorização de todos os RCD que tenham potencial de valorização de acordo com o 
regime das operações de gestão de RCD, compreendendo a sua prevenção e 

 
36 Os recursos naturais incluem a energia, os materiais, os metais, a água, a biomassa, o ar e os solos. 
37 A título de exemplo, as ineficiências podem ser minimizadas aumentando significativamente a durabilidade, a reparabilidade e as 
possibilidades de atualização e reutilização dos produtos ou diminuindo significativamente a utilização de recursos através da conceção 



venha a causar danos 
significativos e de longo prazo 
no ambiente, no contexto da 
economia circular38?  

reutilização e as suas operações de recolha, transporte, armazenagem, tratamento, 
valorização e eliminação em vigor. 

Será assegurado que pelo menos 70% (em peso) dos resíduos de construção e 
demolição não perigosos (excluindo os materiais naturais referidos na categoria 17 05 
04 na Lista Europeia de Resíduos pela Decisão 2000/532 / CE) produzidos serão 
preparados para reutilização, reciclagem e recuperação de outros materiais, incluindo 
operações de enchimento usando resíduos para substituir outros materiais, de acordo 
com a hierarquia de resíduos 

Será ainda garantida a utilização de pelo menos 5% (até 30 de junho de 2021) e 10 % 
(a partir de 1 de julho de 2021) de materiais reciclados ou que incorporem materiais 
reciclados relativamente à quantidade total de matérias -primas usadas em obra, no 
âmbito da contratação de empreitadas de construção e de manutenção de 
infraestruturas ao abrigo do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na sua redação atual (CCP). 

As obras de construção serão promovidas de acordo com as orientações de boas 
práticas estabelecidas no Protocolo de Gestão de Resíduos de Construção e Demolição 
da UE (https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-
protocol-0_pt) e com os critérios ecológicos, em particular para o conjunto de bens e 
serviços que dispõem já de manuais nacionais 
(https://encpe.apambiente.pt/content/manuais?language=pt-pt) ou Acordos-Quadro em 
vigor ou, no caso de bens e serviços que não dispõem de Manuais ou Acordos-Quadro 
nacionais, à adoção, a título facultativo, dos critérios estabelecidos a nível da UE 
(https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm). 

Conclui-se que não são expectáveis impactes negativos, diretos ou indiretos, 
significativos ao longo do ciclo de vida da medida neste objetivo ambiental. 

Prevenção e controlo da 
poluição. Prevê-se que a 
medida dê origem a um 
aumento significativo das 
emissões de poluentes para o 
ar, a água ou o solo? 

X 

Prevê-se que a medida não dê origem a um aumento significativo das emissões de 
poluentes para o ar, a água ou o solo, pelas seguintes razões:  

• A renovação e construção de edifícios de acordo com os requisitos NZEB, 
implica que as necessidades de energia sejam cobertas, em grande medida, 
por energia proveniente de fontes renováveis; o que conduzirá a uma redução 
significativa das emissões para a atmosfera e à consequente melhoria da 
saúde pública.  

• Os operadores que efetuam renovações devem garantir que os componentes e 
materiais de construção utilizados na renovação dos edifícios não contêm 
amianto nem substâncias que suscitam elevada preocupação, identificadas 
com base na lista de substâncias sujeitas a autorização constante do anexo 
XIV do Regulamento (CE) n.o 1907/2006. 

• Os operadores que efetuam renovações devem garantir que os componentes e 
materiais de construção utilizados na renovação dos edifícios que possam 
entrar em contacto com ocupantes emitam menos de 0,06 mg de formaldeído 
por m3 de material ou componente e menos de 0,001 mg de compostos 
orgânicos voláteis cancerígenos das categorias 1A e 1B por m3 de material 
ou componente, após ensaio em conformidade com as normas CEN/TS 
16516 e ISO 16000-3 ou com outras condições de ensaio e métodos de 
determinação normalizados comparáveis. 

Durante a fase de construção serão consideradas medidas de mitigação das emissões de 
poeiras e ruído. O Regulamento Geral de Ruído, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007 
estabelece regras para a realização de obras de construção civil, designadamente 
exigindo a obtenção de uma licença especial de ruído para a execução de atividades 
ruidosas e limitando o período em que estas podem ser concretizadas. 

 

 

 
e da escolha de materiais que promovam a reorientação, a desmontagem e a desconstrução, em particular para reduzir a utilização de 
materiais de construção e promover a sua reutilização. Podem igualmente ser minimizadas transitando para modelos de negócio que 
concebam o produto como um serviço e para cadeias de valor circulares, com o objetivo de garantir que os produtos, componentes e 
materiais mantêm o máximo de utilidade e valor durante tanto tempo quanto possível. Tal comporta igualmente uma redução 
significativa do teor de substâncias perigosas nos materiais e produtos, incluindo pela sua substituição por alternativas mais seguras. 
Passa ainda por reduzir significativamente o desperdício alimentar na produção, transformação, fabrico ou distribuição de alimentos. 
38 Para mais informações sobre o objetivo da economia circular, consultar o considerando 27 do Regulamento Taxonomia.  

https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_pt
https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_pt
https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm


9. Milestones, metas e calendarização   

 

Ver Tabela 1: milestones e metas do anexo. 

 

10. Financiamento e custos  

As estimativas de custo apresentadas abaixo não incluem o IVA. 

 

Investimento RE-C03-i01: Nova Geração de Equipamentos e Respostas Sociais  

• Custo total previsto: 440 milhões de EUR 

• Previsão de horizonte temporal: 2021-2026 

Os valores refletem as Recomendações Técnicas do Instituto da Segurança Social, IP.  

A gestão e a fiscalização da informação ficarão a cargo do Instituto da Segurança Social, IP. 

 

• Requalificação e alargamento da rede de equipamentos e respostas sociais 

Para esta vertente de investimento está previsto o financiamento de 23M€ com verbas provenientes dos 
resultados líquidos da exploração dos jogos sociais.  

Investimento  
RE-VS-C3-i1 

Valor 
Somatório das Metas e 
Custos comuns – 
Métodos de cálculo 

 Notas explicativas 

1.1 

Requalificação e 
alargamento da rede 
de equipamentos e 
respostas sociais 

298 696 750 € 
28.000 Lugares em 
respostas sociais 
intervencionados 

  

1.1.1 

Aumento da rede ao 
nível da resposta 
social Estrutura 
Residencial para 
Pessoas Idosas 
(ERPI)  

92 807 000 €   

Criar 2.600 novos 
lugares, considerando 
que o custo utente para a 
criação de cada novo 
lugar em ERPI é de 
35.695€; considerou-se 
estruturas de 40 utentes 
de capacidade média e 
uma intervenção em 
cerca de 65 respostas 

O cálculo teve por base o custo 
máximo por utente fixado em 2005 
para esta tipologia de resposta, 
calculado com base nas 
adjudicações efetuadas nos projetos 
financiados em PIDDAC e 
POEFDS 2003 e 2004, atualizados 
até à presente data conforme IPC - 
Índice de preços no consumidor 
(INE), alterações decorrentes da 
certificação ambiental, NAZEB e 
regulamentação especifica. O valor 
inclui equipamento fixo 
eletromecânico e arranjos 
exteriores, excluindo aquisição de 
terreno. 

Estes valores de referência por 
utente têm também sido utilizados 
nos vários programas Nacionais e 



Internacionais para requalificação e 
alargamento da Rede. 

1.1.2 

Aumento da rede ao 
nível de respostas 
inovadoras e/ou 
intervenções em 
equipamentos 
existentes para 
licenciamento 

92 807 000 €  

Intervir em 13.000 
lugares, considerando 
que o custo utente para a 
reabilitação de um lugar 
em ERPI é de 7.139 €; 
considerou-se estruturas 
de 25 utentes de 
capacidade média e uma 
intervenção em cerca de 
520 respostas 

Não existindo ainda informação 
suficiente para as novas respostas 
inovadoras, para o cálculo 
consideraram-se as reabilitações 
como sendo a totalidade desta 
subprojecto; neste sentido, o 
cálculo teve por base a informação 
anterior, mas tratando-se de 
reabilitações dos lugares existentes, 
considerou-se 20% do custo de 
construção de raiz 

1.1.3 
Aumento da rede ao 
nível da resposta 
social Centro de Dia 

     21 456 000 €  

Abranger 1.800 novos 
utentes, considerando 
que o custo utente em 
Centro de Dia é de 
11.920€; considerou-se 
estruturas de 30 utentes 
de capacidade média e 
uma intervenção em 
cerca de 60 unidades 
funcionais 

O cálculo teve por base o custo 
máximo por utente fixado em 2005 
para esta tipologia de resposta, 
calculado com base nas 
adjudicações efetuadas nos projetos 
financiados em PIDDAC e 
POEFDS 2003 e 2004, atualizados 
até à presente data conforme IPC - 
Índice de preços no consumidor 
(INE), alterações decorrentes da 
certificação ambiental, NAZEB e 
regulamentação especifica. O valor 
inclui equipamento fixo 
eletromecânico e arranjos 
exteriores, excluindo aquisição de 
terreno. 

Estes valores de referência por 
utente têm também sido utilizados 
nos vários programas Nacionais e 
Internacionais para requalificação e 
alargamento da Rede. 

1.1.4 

Aumento da rede ao 
nível da resposta 
social Serviço de 
Apoio Domiciliário 

       6 787 200 €  

Abranger 4.040 novos 
utentes, considerando 
que o custo utente em 
Serviço de Apoio 
Domiciliário é de 
1.680€; considerou-se 
estruturas de 40 utentes 
de capacidade média e 
uma intervenção em 
cerca de 101 unidades 
funcionais 

O cálculo teve por base o custo 
máximo por utente fixado em 2005 
para esta tipologia de resposta, 
calculado com base nas 
adjudicações efetuadas nos projetos 
financiados em PIDDAC e 
POEFDS 2003 e 2004, atualizados 
até à presente data conforme IPC - 
Índice de preços no consumidor 
(INE), alterações decorrentes da 
certificação ambiental, NAZEB e 



regulamentação especifica. O valor 
inclui equipamento fixo 
eletromecânico e arranjos 
exteriores, excluindo aquisição de 
terreno. 

Estes valores de referência por 
utente têm também sido utilizados 
nos vários programas Nacionais e 
Internacionais para requalificação e 
alargamento da Rede. 

1.1.5 
Aumento da rede ao 
nível da resposta 
social Creche 

     54 044 550 € 

Abranger 5.586 novos 
utentes, considerando 
que o custo utente em 
Creche é de 9.675€; 
considerou-se estruturas 
de 42 utentes de 
capacidade média e uma 
intervenção em cerca de 
133 unidades funcionais 

O cálculo teve por base o custo 
máximo por utente fixado em 2005 
para esta tipologia de resposta, 
calculado com base nas 
adjudicações efetuadas nos projetos 
financiados em PIDDAC e 
POEFDS 2003 e 2004, atualizados 
até à presente data conforme IPC - 
Índice de preços no consumidor 
(INE), alterações decorrentes da 
certificação ambiental, NAZEB e 
regulamentação especifica. O valor 
inclui equipamento fixo 
eletromecânico e arranjos 
exteriores, excluindo aquisição de 
terreno. 

Estes valores de referência por 
utente têm também sido utilizados 
nos vários programas Nacionais e 
Internacionais para requalificação e 
alargamento da Rede. 

1.1.6 

Aumento da rede ao 
nível da resposta 
social Centro de 
Atividades e 
Capacitação para a 
Inclusão (CACI) 

     22 275 000 € 

Abranger 900 novos 
utentes, considerando 
que o custo utente em 
CACI é de 24.750€; 
considerou-se estruturas 
de 30 utentes de 
capacidade média e uma 
intervenção em cerca de 
30 unidades funcionais 

O cálculo teve por base o custo 
máximo por utente fixado em 2005 
para esta tipologia de resposta, 
calculado com base nas 
adjudicações efetuadas nos projetos 
financiados em PIDDAC e 
POEFDS 2003 e 2004, atualizados 
até à presente data conforme IPC - 
Índice de preços no consumidor 
(INE), alterações decorrentes da 
certificação ambiental, NAZEB e 
regulamentação especifica. O valor 
inclui equipamento fixo 
eletromecânico e arranjos 
exteriores, excluindo aquisição de 
terreno. 

Estes valores de referência por 
utente têm também sido utilizados 



nos vários programas Nacionais e 
Internacionais para requalificação e 
alargamento da Rede. 

1.1.7 

Aumento da rede ao 
nível da resposta 
social Residência 
Autónoma (ReTVAI) 

      8 520 000 €  

Abranger de 240 novos 
utentes, considerando 
que o custo utente em 
ReTVAI é de 35.500 €; 
considerou-se uma 
intervenção em cerca de 
50 respostas 

O cálculo teve por base o custo 
máximo por utente fixado em 2005 
para esta tipologia de resposta, 
calculado com base nas 
adjudicações efetuadas nos projetos 
financiados em PIDDAC e 
POEFDS 2003 e 2004, atualizados 
até à presente data conforme IPC - 
Índice de preços no consumidor 
(INE), alterações decorrentes da 
certificação ambiental, NAZEB e 
regulamentação especifica. O valor 
inclui equipamento fixo 
eletromecânico e arranjos 
exteriores, excluindo aquisição de 
terreno. 

Estes valores de referência por 
utente têm também sido utilizados 
nos vários programas Nacionais e 
Internacionais para requalificação e 
alargamento da Rede. 

 

• Nova geração do apoio domiciliário 

Investimento  
RE-VS-C3-i1 

Valor 

Somatório das 
Metas e Custos 
comuns – Métodos 
de cálculo 

 Notas explicativas 

1.2 

Nova 
geração de 
apoio 
domiciliário 
(SAD) 

17 095 220 €  

7500 funcionários 
com qualificação 
tecnológica e com 
qualificação técnica 
em prestação de 
cuidados 

  

1.2.1 
Aquisição de 
tablets 

6 864 000 €  

Aquisição de tablets 
para 20% (13.950) 
dos utentes SAD e 
40% (7.500) dos 
funcionários SAD; 
serão assim 
disponibilizados um 
total de 21.450 tablets 

O cálculo considerou a atribuição de um tablet 
com o custo de 320€ a 13.950 utentes SAD e a 
7.500 funcionários SAD. 

Sendo esta uma primeira fase da implementação 
da Nova Geração do SAD, optou-se por 
abranger 40% dos funcionários do total de 
instituições com acordo de cooperação (2.452 
instituições), tal como demonstrado nas 
evidências anexas. 



Sendo esta uma primeira fase, ainda sem dados 
de experiências anteriores para comparar, 
optou-se também por abranger apenas 20% dos 
utentes destas instituições, nesta primeira fase, 
tendo em conta o estimado baixo nível de 
literacia digital atual dos utentes, bem como a 
coabitação de alguns deles, não estando previsto 
a entrega de mais de 1 tablet por habitação. 

1.2.2 

Aquisição de 
equipamento 
para ajudas 
técnicas 

6 138 000 € 

Aquisição de 
equipamento para 
ajudas técnicas no 
valor médio de 220€, 
de forma a abranger 
40% (27.900) dos 
utentes SAD 

Considerou-se uma consulta informal em sites 
fornecedores das seguintes subclasses de 
produtos de apoio (ajudas técnicas), com 
referência ao código ISO correspondente, que 
podem ser considerados importantes para as 
pessoas que usufruem da resposta SAD, assim 
como para a utilização por parte dos prestadores 
de cuidados: 

Subclasse 04.33 (04 33 03 Almofadas para 
sentar e materiais de proteção para prevenir 
úlceras de pressão; 04 33 06 Colchões e 
coberturas de colchões para prevenir úlceras de 
pressão);  

Subclasse 09.12 e 09.33 (09 12 03 Cadeiras 
sanitárias (com ou sem rodas giratórias); 09 12 
15 Assentos de sanita elevados (com fixação 
fácil); 09 12 24 Apoios de braços e/ou encosto 
montados na própria sanita; 09 33 03 Cadeiras 
de banho/duche (com ou sem rodas), tábuas de 
banho, bancos, encostos e assentos);  

Subclasse 12.31 e 12.36 (12 31 03 Tábuas, 
colchões e lençóis de transferência; 12 36 03 
Gruas de elevação com fundas);  

Subclasse 18.12 e 12.36 (18 12 07 Camas com 
ajuste manual à posição do corpo e cabeceiras e 
estrados para o colchão, destacáveis; 18 12 10 
Camas com ajuste motorizado à posição do 
corpo e cabeceiras e com estrados para o 
colchão, destacáveis; 18 12 27 Guardas laterais 
e barras para levantar fixadas na cama; 18 18 03 
Corrimãos e barras de apoio). 

Apesar deste tipo de apoio já existir, pelo facto 
de ser dado em complemento com outros, não 
nos é possível isolar os seus montantes reais, daí 
termos recorrido à consulta informal de sites 
fornecedores deste tipo de equipamentos, onde 
conseguimos obter o valor médio de 220€, 
considerando que poderá ser dado um conjunto 
de ajudas a um utente. 



1.2.3 
Formação de 
funcionários 

 4 093 220 €  

Formação 
tecnológica e técnica 
para 40% dos 
funcionários (7.500) 

O apoio técnico e tecnológico previsto nos 
pontos anteriores será acompanhado por um 
pacote de formação para as pessoas que prestam 
os cuidados na resposta SAD, de modo a 
rentabilizar ao máximo a utilização dos 
equipamentos: 

- Formação tecnológica para 40% dos 
funcionários (7.500, sendo 2.500 Técnicos 
Superiores e 5.000 Ajudantes de Ação Direta) - 
para o cálculo considerou-se uma formação de 
15horas, com turmas de 15 elementos 

- Formação técnica para 40% dos funcionários 
(7.500, sendo 2.500 Técnicos Superiores e 
5.000 Ajudantes de Ação Direta) - para o 
cálculo considerou-se uma formação de 
30horas, com turmas de 15 elementos. 

Nestas formações além dos custos com os 
formadores e custos indiretos, considerou-se 
também um custo por formando, de forma a 
compensar o tempo não trabalhado. 

Sendo esta uma primeira fase da implementação 
da Nova Geração do SAD, optou-se por 
abranger 40% dos funcionários do total de 
instituições com acordo de cooperação (2452 
instituições), tal como demonstrado nas 
evidências anexas. 

 

 

• Criação de equipas para projeto piloto Radar Social 

Investimento  
RE-VS-C3-i1 

Valor 
Somatório das Metas 
e Custos comuns – 
Métodos de cálculo 

 Notas explicativas 

1.3 

Criação de 
equipas para 
projeto piloto 
Radar Social 

60 213 320 € 
Constituir 278 
equipas para projeto 
Piloto radar Social 

  

1.3.1 
Contratação de 
Técnicos 
Superiores 

    60 035 400 €  

Constituir 278 equipas 
(1 por concelho 
continental) constituída 
por 2 a 6 elementos em 
função da população 
abrangida 

O cálculo teve por base a contratação de 
dois a seis técnicos superiores com 
encargo mensal de 2.075 €/cada, durante 
36 meses; o número de equipas 
considerou-se uma por concelho; a 
constituição das equipas foi definida em 
função da população residente em cada 
concelho 
População residente até 25.000 habitantes 
- equipa de 2 técnicos - são 188 concelhos 



População residente até 50.000 habitantes 
- equipa de 3 técnicos - são 35 concelhos 
População residente até 100.000 habitantes 
- equipa de 4 técnicos - são 32 concelhos 
População residente até 200.000 habitantes 
- equipa de 5 técnicos - são 17 concelhos 
População residente a partir de 200.000 
habitantes - equipa de 6 técnicos - são 6 
concelhos 
Adicionalmente, consideraram-se custos 
mensais médios por equipa de 550€/mês, 
sendo que o valor de referência são 392,50 
para uma equipa de 2 pessoas 

1.3.2 
Aquisição de 
equipamento 
informático 

          177 920 € 

Dotar as 278 equipas 
de pelo menos dois 
tablets de apoio ao 
registo e monitorização 
da atividade 

Compra de pelo menos 2 tablet: 
2*320€=640€ por equipa 

 

 

• Aquisição de viaturas elétricas 

Investimento  
RE-VS-C3-i1 

Valor 

Somatório das 
Metas e Custos 
comuns – Métodos 
de cálculo 

 Notas explicativas 

1.4 
Aquisição de 
viaturas 
elétricas 

    62 500 000 €  
Aquisição de 2.500 
viaturas elétricas 

O cálculo do valor unitário de cada viatura teve por 
base o valor médio de 20.000€ por viatura elétrica e 
o valor médio de 5.000€ por 
transformação/adaptação destas viaturas, para apoio 
domiciliário e/ou para transporte de pessoas com 
mobilidade reduzida 
Para a adaptação considerou-se as seguintes 
categorias: 12 12 12 Assentos e almofadas para 
carros, de conceção  especial; 12 12 15 Auxiliares 
de elevação de pessoas para o carro (excluindo 
cadeira de rodas); 12 12 18 Auxiliares de elevação 
para a pessoa sentada na sua cadeira de rodas para o 
interior do carro; 12 12 21 Produtos de Apoio para 
colocar a cadeira de rodas sobre o carro ou no seu 
interior; 12 12 24 Equipamento para fixar a cadeira 
de rodas ao carro. 
 
Sendo objetivo estas viaturas renovarem/ 
reforçarem a frota das IPSS ou entidades 
equiparadas, considerou como referência o volume 
dos acordos de cooperação, que como mostra nas 
evidências são 2.452, tendo-se arredondado para 
abranger 2.500 viaturas, podendo existir 



instituições que pela dimensão necessitem de mais 
do que uma viatura 

 

 

Investimento RE-C03-i02: Acessibilidades 360º 

• Custo total previsto: 45 milhões de EUR 

• Previsão de horizonte temporal: 2021-2025 

O /a Coordenador/a do Acessibilidade 360º fará o acompanhamento global e o reporte à AG - Estrutura de 
Missão Recuperar Portugal 

 

Investimento  
RE-VS-C3-i2 

Valor 

Somatório das 
Metas e Custos 
comuns – Métodos 
de cálculo 

 Notas explicativas 

2.1 

Criar 
acessibilidades 
nos espaços 
públicos de 
circulação e 
mobilidade 
(praças, passeios, 
etc.) 

  25 000 000 €  

Intervir na via 
pública (praças, 
passeios, etc.) em 
cerca de 200.000 
m2, sendo o custo 
de 125€/m2 

O valor apurado resulta da atribuição de 
valores médios por m2 de intervenção, em 
termos de montantes e de tipologias de 
intervenção, considerando que é expectável 
existirem nas candidaturas aproximadamente 
25% de intervenções ligeiras, com um custo 
unitário de 54€/m2, e 75% de intervenções 
complexas, com um custo unitário de 
146€/m2. O resultado apresentado de 125€/m2 
resulta do arredondamento do montante 
determinado pela seguinte conta: 25% x 
54€/m2 + 75% x 146€/m2  = 123€/m2. 
Os cálculos dos dois valores médios estimados 
- 54€/m2 e 146€/m2 – consideram, no 
primeiro montante, intervenções de demolição 
e reposição de revestimentos de pavimento 
para quotas que viabilizem a acessibilidade e, 
o segundo montante, acresce, relativamente ao 
primeiro, a necessidade de intervir em 
infraestruturas subterrâneas e á superfície, 
mobiliário urbano e vegetação. 
A ponderação apurada para intervenções 
ligeiras e intervenções complexas foi 
determinada com base na análise de espaços 
exteriores públicos mais movimentados e 
próximos de serviços públicos. 

2.2 

Criar 
acessibilidades 
nos edifícios 
públicos que 
tenham 

  10 000 000 €  

Intervir em 1.500 
edifícios, com uma 
área média de 
250m2, sendo o 
custo médio por 
intervenção de 
6.670€ por edifício 

O valor apurado foi calculado com base nas 
intervenções registadas no relatório elaborado 
pela Comissão para a promoção das 
Acessibilidades (constituída ao abrigo do DL 
n.º 125/2017 de 04/10), considerando as 
tipologias de intervenção mais comuns (sem 
excluir a possibilidade da execução de outras), 



atendimento ao 
público 

e de 27€/m2 de área 
que passou a ser 
acessível 

designadamente, rampas e portas de acesso a 
edifícios, balcões de atendimento e instalações 
sanitárias adaptadas a pessoas com 
deficiência. 

2.3 

Criar 
acessibilidades 
em habitações 
(especificamente 
relacionadas com 
a condição de 
deficiência em 
concreto) 

  10 000 000 €  

Intervir em 1.000 
habitações, com 
uma área média 
estimada de 40m2 
por habitação, 
sendo o custo 
médio por 
habitação de 
10.000€ e de 
250€/m2 de área 
que passou a ser 
acessível 

O valor apurado foi calculado com base numa 
taxa expectável de ocorrência de necessidades 
de intervenções nas habitações de pessoas 
com necessidades especiais, com enfoque nas 
que tiverem mobilidade condicionada. 

  

 

Investimento RE-C03-i05: Plataforma +Acesso  

• Custo total previsto: 3 milhões de EUR 

• Previsão de horizonte temporal: 2021-2025 

A gestão e a fiscalização da informação relativa aos investimentos supra ficarão a cargo do Instituto da 
Segurança Social, I.P. e Instituto Nacional para a Reabilitação, I.P., em conjugação com a Estrutura de Missão 
para a Promoção das Acessibilidades. 

A coordenação e reporte será da responsabilidade do Instituto Nacional para a Reabilitação, IP que terá o com 
o apoio da Estrutura de Missão para a Promoção das Acessibilidades, dos Municípios aderentes e dos 
Ministérios. Prevê-se haver a figura de Coordenador/a do Acessibilidade 360º que fará o acompanhamento 
global e o reporte à AG - Estrutura de Missão Recuperar Portugal. 

 

Investimento  
RE-VS-C3-i5 

Valor 
Somatório das Metas 
e Custos comuns – 
Métodos de cálculo 

 Notas explicativas 

3.1 

Potenciar a autonomia e 
capacidade de decisão 
através da 
disponibilização de 
informação 
georreferenciada de 
imóveis públicos e 
privados 

        850 000 €  

Considerando o 
esforço associado a 
este investimento, 
estima-se que esta 
componente tenha um 
peso relativo de cerca 
de 28% face à 
plataforma em apreço 

O valor foi apurado, em termos de 
quantidades, com base no relatório 
elaborado pela Comissão de Promoção 
das Acessibilidades, que sinalizou 
3.806 imóveis com necessidades de 
melhoria ao nível das acessibilidades. 
O programa Acessibilidade 360 dará 
continuidade à melhoria das 
acessibilidades físicas e a 
georreferenciação acessível melhorará 
as respetivas localizações e respetivos 
acessos. Deste modo, foi considerada a 
referenciação de 50% dos imóveis 



analisados no referido relatório, ou 
seja 1903 (50% de 3.806) e apurado o 
custo junto de empresas especialistas 
nesta tecnologia 

3.2 

Assegurar ambientes 
inclusivos em serviços 
públicos 
implementando 
sistemas de informação 
e posicionamento global 
(GPS) para espaços 
interiores de grandes 
dimensões – públicos e 
privados atualizada em 
tempo real 

        850 000 €  

Considerando o 
esforço associado a 
este investimento, 
estima-se que esta 
componente tenha um 
peso relativo de cerca 
de 28% face à 
plataforma em apreço 

O valor foi apurado considerando 
dotar 40 edifícios públicos de maiores 
dimensões desta tecnologia e 
viabilizar o subsequente crescimento, 
incluído ao domínio privado. 

3.3 

Aumentar a 
independência através 
da georreferenciação de 
lugares de 
estacionamento para 
pessoas com mobilidade 
condicionada 

        300 000 €  

Considerando o 
esforço associado a 
este investimento, 
estima-se que esta 
componente tenha um 
peso relativo de cerca 
de 10% face à 
plataforma em apreço 

O valor foi apurado com base numa 
consulta informal realizada a empresas 
da especialidade, no sentido de se 
apurar um montante para realizar o 
trabalho em causa, em 
estacionamentos próximos de serviços 
públicos nos 278 municípios do país. 

3.4 

Aumentar o acesso à 
informação através de 
uma plataforma digital 
informativa 

        200 000 €  

Considerando o 
esforço associado a 
este investimento, 
estima-se que esta 
componente tenha um 
peso relativo de cerca 
de 7% face à 
plataforma em apreço 

O valor foi apurado com base numa 
consulta informal realizada a empresas 
da especialidade, no sentido de se 
apurar um montante para realizar o 
trabalho em causa, tendo em 
consideração a publicitação da 
informação, produzida e 
disponibilizada pelas diferentes áreas 
governativas, relevante para as pessoas 
com deficiência. Inclui também a 
possibilidade de ser aditada 
informação dos 278 municípios e de 
entidades privadas. 

3.5 

Criar um serviço de 
Call-Center capaz de 
assegurar a 
comunicação em tempo 
real, com recurso à 
interpretação de LGP 

        800 000 €  

Considerando o 
esforço associado a 
este investimento, 
estima-se que esta 
componente tenha um 
peso relativo de cerca 
de cerca de 27% face 
à plataforma em 
apreço 

O valor foi apurado com base numa 
consulta informal realizada a empresas 
da especialidade, no sentido de se 
apurar um montante para realizar os 
trabalhos em causa, quer em termos de 
equipamentos, quer em termos de 
desenvolvimento de software. 

 

 

 



Investimento RE-C03-i03-RAM: Fortalecimento das Respostas Sociais na Região Autónoma da Madeira 
(RAM) 

1. Custo total previsto: 83,0 milhões de EUR 

2. Previsão de horizonte temporal: 2021-2025 

N.º 
Proj 

Designação do Investimento 2021 2022 2023 2024 2025 Valor de 
investimento 

P1 
Alargamento e requalificação da rede de 
estabelecimentos residenciais e não 
residenciais para pessoas idosas. 

11 
 

20 

 

23 

 

15 

 

10 
79M€  

P2 
Investimento em Estruturas de Apoio à 
Pessoa em Situação de Sem-Abrigo 

0,5  1,5 1,5 0,5 0 4M€ 

  Total      83M€ 

 

Justificação dos custos por projeto:  

Requalificação e alargamento da rede de estabelecimentos residenciais e não residenciais para pessoas idosas  

3. Para as estimativas de custo, considerou-se para a Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI), o 
custo médio por cama para a criação e/ou requalificação é de 86 516,85€, para um total de investimento de 
79.000.000,00 € para o aumento da rede. Este investimento refletir-se-á na requalificação/criação de 12 
respostas, num total de 910 lugares. 

Fórmula de cálculo:  
 
Esta estimativa, resulta de valores de histórico de m2/cama, apurados relativamente a 3 projetos de 
construção / reabilitação de ERPI, e do valor padrão m2 resultando num unitário/cama (evidência 1a, 1b e 
1c): 

 

Identificação da ERPI Área bruta 
m2 lotação Área por cama 

m2 

 Lar de Santa Isabel (unidade do Funchal) Evidência 1a             5 258,00  60 87,63 
 Lar SCMF – Lar st. Isabel (unidade do Monte) Evidência 1b e 
1b.1          10 069,70  58 173,62 

 Lar S. Francisco – Evidência 1c            2 963,20  34 87,15 

Valor a considerar (média das 3 ERPI) 116,13 

 

 

Custo construção por cama: área bruta a construir (média de valores 3 ERPI) /lotação de 3 ERPI x valor M2 
padrão de construção (DRR n.º 34/2020/M, 19 de maio de 2020) x 745€ (evidência 2) 

116,13 m2  x  745€ x 910 camas = 78.730.333,5 

Note-se que, o custo médio unitário poderá sofrer alterações de acordo com as condições específicas do 
investimento, designadamente localização geográfica, características geológicas e sustentabilidade ambiental 
e com as Recomendações Técnicas para Equipamentos Sociais, do Instituto de Segurança Social, IP 



Investimento em Estruturas de Apoio à Pessoa em Situação de Sem-Abrigo  

As especificidades das respostas sociais a criar no âmbito do apoio à Pessoa Sem Abrigo terão um custo global 
de 4.000.000,00€  e prevê a criação/requalificação de um espaço possibilitando a criação de 4 respostas sociais,  
para abranger 90 utentes. 

- O valor do investimento em construção será na ordem dos 2.720.889€ - este valor baseou-se no projeto de 
arquitetura para um projeto similar de 2006 (evidência 3) acrescido de custo de aquisição do terreno  no 
montante de 544 000€.assegurando as condições para satisfação das necessidades básicas de 90 PSSA 
acrescido de custo de aquisição do terreno  no mo. de 273000€ . Este valor foi calculado com base no limite 
estipulado atualmente no âmbito de projetos com apoio no âmbito do PO Regional da RAM– Evidência 5 
-pág20) 

 - Inclui ainda o apoio à integração de outras PSSA através de um projeto inovador inclusivo. 

Projeto piloto de intervenção direta com as PSSA num modelo de gestão de caso e intervenção intersectorial: 

 4 equipas x 57.400/ano (2 técnicos x 14 meses x 2.050)  x 3 anos =688 800€    

Aquisição viatura de 7/9 lugares (elétrica) de apoio às atividades de toda a intervenção de apoio às PSSA – 
46.000€ - preços de mercado (evidência 4) 

 

Investimento RE-C03-i04-RAA: Implementar a Estratégia Regional de Combate à Pobreza e Exclusão Social 
- Redes de Apoio Social (RAA) 

• Custo total previsto: 35,0 milhões de EUR 

• Previsão de horizonte temporal: 2021-2025 

A repartição anual do custo total previsto é a seguinte (em M€): 
 

2021 

 

2022 

 

2023 

 

2024 

 

2025 

 

2026 

 

Total 

3,9 8,6 11,1 5,8 5,6 0,0 35,0 

 

Os investimentos apresentados correspondem a valores excluindo o IVA. 

Justificação dos custos, por medida: 

I.1- Promoção da frequência às creches pelas famílias com rendimentos mais baixos, através de 
incentivo (2,6 M€) 

• Valor de referência – valor contabilizado pelo Instituto da Segurança Social dos Açores das 
comparticipações familiares pagas às creches das IPSS (até ao 10º escalão) no mês de outubro de 2020: 
47.630,50 €. (Anexos: Mensalidades famílias creches até 10º escalão e Portaria 2-2003 mensalidades 
das creches das famílias)  

o Montante do investimento: 2.619.677,50 € (47.630,50 x 11 meses x 5 anos).  

I.2 - Criação de Pontos de apoio ao estudo para crianças e jovens cujas famílias apresentem fracos 
recursos económicos (2,0 M€)  

• Valor de referência - histórico de obras de adaptação de Atelier de Tempos Livres ATL´s 
acompanhadas pela Direção Regional da Solidariedade Social, em que o custo médio obtido é de 
390€/m2. (Anexo: Custo histórico reabilitação CATL.) 



Perspetiva-se a criação de 10 estruturas, com uma capacidade de resposta média de cada uma, de cerca 
de 80 alunos, que em 5 dos 10 pontos de estudo será necessárias adaptações/intervenções de média 
dimensão. Considerando que os espaços do Ponto de Estudo apresentam características mais simples 
do que os do ATL´s e não havendo valores referência por se tratar de uma nova resposta, considerou-
se com um custo médio de 300€/m². De acordo com o histórico das obras acompanhadas pela DRSS, 
para um CATL com uma capacidade de 20 crianças, a área indicativa e estimada é de cerca de 150 m2 
de área bruta, sendo esta a área considerada para cada ponto de estudo.  

o Montante do investimento: 225.000,00 € (300 € x 150 m2 x 5 pontos de estudo) 

• Para a efetivação deste projeto piloto no apoio ao estudo das crianças e jovens, prevê-se recorrer à 
prestação de serviços de vários profissionais ou empresas, em áreas diversas do saber, consoante as 
necessidades locais dos jovens, aproximadamente 3.143 horas anuais para cada ponto de estudo, 
criando uma ação dinâmica e diversificada, devidamente adaptada a cada momento. Foi considerado 
um custo/ hora de 20€ baseado nos valores praticados no ensino profissional. (Anexo: Portaria 35-
2018, de 4 abril_alínea b n. 2 art. 11) 

Montante anual estimado por ponto de estudo: 62.860,00 € (3.143 horas x 20 €), em que se prevê que 
estejam em funcionamento: 

2021- 1 ponto de estudo; 2022- 4 ponto de estudo; 2023 -6 ponto de estudo; 2024-8 ponto de estudo 
e 2025- 10 ponto de estudo. 

o Montante do investimento: 1.822.940,00 € (62.860 € x (1 PE+4 PE+6 PE+8 PE+10 PE). 

I.3 - Garantir a igualdade de oportunidades a jovens de famílias carenciadas, na permanência no 
ensino superior (0,9 M€) 

• Valor de referência – valor aprovado, no ensino superior público Português, a partir do ano letivo de 
2020/2021, em que o valor máximo da propina a fixar pelas instituições de ensino superior é de 697 
euros. (Anexo: Propinas_DGES) 

Serão abrangidos 450 estudantes até 2025, nos 3 anos de licenciatura. 

o Montante do investimento: 940.950,00 € (450 x 3 x 697 €).  

I.4 - Aumentar o número de vagas nas creches e rede de amas como medida de promoção e conciliação 
da vida familiar com a vida profissional (2,4 M€) 

• Valor de referência - custo médio histórico de construção ou reabilitação de creche, com base na média 
de intervenções anteriores acompanhadas pela Direção Regional da Solidariedade Social – DRSS e 
financiadas por fundos comunitários ou com base na estimativa de obra apresentada pelo arquiteto 
(1.030€ m2 e 750€ m2, respetivamente).  
Foi ainda considerado para o valor de cada investimento outras componentes do investimento, 
nomeadamente fiscalização, revisão de preços, projeto, equipamento, trabalhos complementares, 
certificações energéticas, entre outras. Estas componentes representam cerca de 20% do valor do 
investimento, de acordo com o histórico de obras financiadas pela DRSS. 
 
Nesta medida pretende-se os seguintes investimentos: 

➢ Construção de duas creches, cuja área bruta de construção total estimada é de 1086,7 m2, o 
que totaliza um investimento de 1.468.161,20 € (uma das construções inclui aquisição de 
terreno no valor de 125.0000 €). (Anexos: 9.1.3 - Construção de Creche em Santo António; 
9.2.3 -Construção do Centro Intergeracional de Santo Antão; Justificativo - Componentes 
(20%)) 



Investimento 
Valor 

referência 
(preço/m2) 

Área 
Bruta 

(m2) 

Custo médio 
estimado da 

obra 

Custo total obra (inclui estimativa de 
20%  para 

fiscalização/projeto/equipamento/revisão 
preços) 

Construção de 
Creche em Santo 
António 

1.030 590,0 607.700,00 € 854.240,00 €* 

Construção do 
Centro 
Intergeracional de 
Santo Antão 

1.030 496,7 511.601,00 € 613.921,20 € 

 
Total 1.086,7 

1.119.301,00 
€ 

1.468.161,20 € 

        *inclui 125.000,00 euros para aquisição de terreno. 

 

➢ Requalificação de uma infraestrutura, cuja área bruta estimada é de 620 m2, o que totaliza um 
investimento de 558.000,00 €. (Anexos: 9.1.4 - Requalificação da Creche o Girassol e  
Justificativo - Componentes (20%)). 

Investimento 
Valor 

referência 
(preço/m2) 

Área Bruta 

(m2) 

Custo médio 
estimado da obra 

Custo total obra (inclui estimativa 
de 20%  para 

fiscalização/projeto/equipamento/r
evisão preços) 

Requalificação da 
Creche o Girassol 

750 620 465.000,00 € 558.000,00 € 

 

➢ Ampliação de uma creche, no valor de 115.200,00 € com base na estimativa de 96.0000,00 € 
apresentada pelo projetista, a que acresce 20% relativo ao custo das outras componentes. 
(Anexos: 9.1.7 - Ampliação da creche da Maia e Justificativo - Componentes (20%)). 

➢ Disponibilização de novas vagas na Rede de Amas (20 vagas), através de um investimento 
anual de 60.100 €, tendo por base valores históricos de Contratos de Cooperação-Valor Cliente 
semelhantes (120.200 € anuais para 40 vagas). O valor total do investimento nesta tipologia 
ascende 300.500 €. (Anexos: Contrato valor cliente  nº 743 - rede de amas 40 utentes e Acordo 
nº743 - Amas - capacidade 40 utentes) 

o Valor do investimento: 60.100 € x 5 anos = 30.500 € 

II - Reforçar a capacidade técnica das famílias abrangidas pela ação social, com formação continua, 
anualmente, às famílias (apoiadas pelo Rendimento Social de Inserção) (2,0 M€) 

• Valor de referência – o custo estimado de 3.000,00 € por ação de formação, teve como referência 
custos históricos, nomeadamente, custos históricos suportados pela DRSS em a ações de formação 
semelhantes com um custo médio de 3.448,00 € (2017) e de 2.774,00 € (2020/2021).  

Pretende-se a realização de 130 ações em que serão abrangidas 2600 famílias por ano (20 pessoas em 
cada ação), num total de 13.000 famílias no final.  



(Anexos:  Factura 308  Formação Terceira 1º e 2º edição; Factura+96+3ºe+4º+Terceira; 
facturas+95+formação+1º+e+2º+terceira; recibo - proj educativos ação 4 e recibo - proj educativos 
ação 5.) 

o Valor do investimento: 1.950.000,00 € (130 ações x 5 anos x 3.000 €). 

III - Aumentar a capacidade de resposta na área da deficiência ou incapacidades através da criação 
de 207 novas vagas até 2025 (11,7 M€) 

Valor de referência - custo médio histórico na construção ou reabilitação de Centro de Atividades 
Ocupacionais, com base na média de intervenções anteriores acompanhadas pela Direção Regional da 
Solidariedade Social – DRSS e financiadas por fundos comunitários ou com base na estimativa de 
obra apresentada pelo arquiteto. Foi ainda considerado para o valor de cada investimento outras 
componentes, nomeadamente, fiscalização, revisão de preços, projeto, equipamento, trabalhos 
complementares, certificações energéticas, entre outras. Estas componentes representam cerca de 20% 
do valor do investimento, de acordo com o histórico de obras financiadas pela DRSS. 
 
A estimativa de valor do investimento global teve em consideração, em algumas situações o valor de 
aquisição do imóvel, bem como os valores necessários à persecução do investimento. Tendo em conta 
o histórico de investimentos que esta DRSS acompanhou nos últimos anos, elaborou-se um quadro 
com os valores de referência por área de intervenção no âmbito das valências sociais, tendo por suporte 
os valores adjudicados de cada empreitada. Considerando este universo foi possível aferir um valor 
médio m2 para cada tipo de valência social.  
Não existindo pré projeto, não é possível aferir um valor concreto, mas sim a média de estimativa do 
valor do m2 por valência, utilizando o método de comparação com outras obras realizadas, com 
financiamento do PO AÇORES2020 e Proconvergência, para a mesma resposta social nos últimos 
anos. O documento apresentado tem a validade de ter sido  elaborado pela Arquiteta responsável, bem 
como a garantia de um organismo público – Direção Regional da Solidariedade Social. 
 

Nesta medida pretende-se: 

➢ Construção de 3 infraestruturas CATL (custo histórico de 1.125 €/m2), cuja área bruta de 
construção total estimada é de 2.720 m2, a que acresce 20% para as restantes componentes 
de investimento. O valor de investimento totaliza 3.672.000 €; (Anexos: 9.3.7- Construção 
de Centro de Atividades de Tempos Livres inclusivo e de Centro de Dia; 9.3.9. Construção 
do Centro de Atividades Ocupacionais da Zona Norte de Ponta Delgada; 9.3.14 -
Construção do Centro de Atividades Ocupacionais no Pico; Justificativo - Componentes 
(20%)); 

Investimento 

Valor 
referência 
(preço/m2

) 

Área 
Bruta 

(m2) 

Custo médio 
estimado da 

obra 

Custo total obra (inclui 
estimativa de 20%  para 

fiscalização/projeto/equipament
o/revisão preços) 

Construção de Centro de 
Atividades de Tempos 
Livres inclusivo e de 
Centro de Dia 
Especializado 

1.125 480 540.000 € 648.000 € 

Construção do Centro de 
Atividades Ocupacionais 

1.125 960 1.080.000 € 1.296.000 € 



da Zona Norte de Ponta 
Delgada 

Construção do Centro de 
Atividades Ocupacionais 
no Pico 

1.125 1.280 1.440.000 € 1.728.000 € 

 Total 2.720 3.060.000 € 3.672.000 € 

 

 

 

➢ Construção de 1 infraestrutura CATL no valor de 3.948.582,00 €, que apresenta um custo 
de estimativa orçamental de construção de 3.290.485,00, a que acresce 20% relativo ao 
custo das outras componentes; (Anexos: 9.3.4 - Construção do Lar Residencial e Centro 
de Atividades Ocupacionais da Lagoa; Justificativo - Componentes (20%)) 

➢ Adaptação de edifício a CAO e Lar Residencial (custo histórico 1.165 €/m2), cuja área 
bruta de requalificação total estimada é de 1.104 m2, a que acresce 20% para as restantes 
componentes de investimento. O valor de investimento totaliza 1.543.392,00 €; (Anexos: 
9.3.12 - Adaptação de Edifício a Centro de Atividades Ocupacionais e Lar Residencial; 
Justificativo - Componentes (20%)) 

➢ Adaptação de edifício a Centro de atendimento, Acompanhamento e Reabilitação Social 
para pessoas com Deficiência e Incapacidade no valor de 1.991.525,00 €, tendo por base 
o custo estimado apresentado pelo projetista e suportado pela Resolução de Conselho de 
Governo nº 270/2020, de 16 outubro de 2020; (Anexo: 9.3.13 - Adapt para Centro de 
Atendimento, Acomp e Reab Social para Pessoas com Deficiência) 

➢ Adaptação de edifício a Lar Residencial (custo histórico 1.100 €/m2), cuja área bruta de 
requalificação total estimada é de 254,84 m2, a que acresce 20% para as restantes 
componentes de investimento. Este investimento totaliza assim o montante de 506.388,80 
€ (inclui a aquisição do imóvel no valor de 170.000 €). (Anexos: 9.3.15 - Adaptação de 
imóvel a Lar Residencial em Santa Maria e Justificativo - Componentes (20%)) 

 

IV - Reforço e renovação do parque automóvel das IPSS de forma a melhorar a capacidade de resposta 
e sustentabilidade ambiental através da aquisição de 126 viaturas até 2025 (3,5 M€) 

• Valor de referência - Custo médio estimado de comparticipação em cada viatura de 27.500€, baseado 
no custo médio praticado no mercado. (Anexos:Fatura viatura 1; Fatura viatura 2; Fatura viatura 3) 

o Valor do investimento: 3.465.000,00 €  

V – Implementação de um projeto piloto - Idosos em casa "ageing in place " (9,9 M€) 

• Valor de referência – Está prevista uma comparticipação por idoso até 948 € mensais. Este valor teve 
por base, o valor do Contrato de Cooperação Valor Cliente previsto no art.º 61, do DLR nº16/2012/A 
conjugando com o Despacho Normativo nº48/2019 (lar de idosos 948,88€). Pretende-se que sejam 
abrangidos 50 novos idosos todos os anos, de 2021 até 2025 (serão abrangidos um total 250 idosos). 
(Anexos: DLR n. 16-2012-A Código Ação Social e Despacho normativo nº48-2019)   

o Valor do investimento: 8.532.000,00 € 



Está também prevista a contratação temporária de uma equipa anual multidisciplinar para acompanhar 
este projeto piloto, composta por um enfermeiro, psicólogo, fisioterapeuta e assistente social, com um 
custo anual de referência de 22.345,68€/ano por técnico superior no início de carreira. Será criada 1 
equipa por ano, pelo que no final de 2025, existirão 5 equipas. (Anexo: Vencimento tecnicos superiores 
- inicio de carreira)  

Com este projeto pretende-se implementar um serviço adequado e diferenciado aos idosos que se 
encontram no seu domicílio. Para a prestação de cuidados individualizados será indispensável 
contratar técnicos das áreas da saúde e social para poderem implementar, monitorizar e avaliar os 
benefícios destes cuidados no plano de vida dos idosos. Os recursos a contratar serão exclusivos 
durante a vigência do projeto. Posteriormente se a avaliação do projeto for positiva, deverá o mesmo 
passar a valência ficando a despesa a cargo do orçamento da Região Autónoma dos Açores.  

o Valor do investimento: 1.340.740,80 €. 

 

Investimento RE-C03-i06: Operações Integradas em Comunidades Desfavorecidas nas Áreas Metropolitanas 
de Lisboa e do Porto 

• Custo total previsto: 250 milhões de EUR 

• Previsão de horizonte temporal: 2021-2025 

Não é possível adiantar fundamentação para custos que são precedidos pela aprovação dos Planos de Ação que 
por sua vez são precedidos pelos diagnósticos. 

 

11. Fundamentação do pedido de empréstimo   

Não aplicável. 
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PARTE 2: DESCRIÇÃO DAS REFORMAS E DOS INVESTIMENTOS   

 

A. COMPONENTE 4: CULTURA 

  

1. Descrição da Componente 

  

Área de política: Cultura 

 

Objetivos: 

Criação de emprego:  Criação e manutenção de empregos e de oportunidades de negócio para artistas, 
criadores, técnicos e estruturas culturais, bem como para empresas e empreendedores; Criação de emprego 
nas áreas com forte componente tecnológica, tais como de produção de conteúdos, designers, técnicos de 
som e imagem; Dinamização do setor da construção e dos setores associados, com aumento do valor 
acrescentado; Dinamização dos setores do turismo e do comércio, servindo os monumentos, museus, 
palácios, teatros nacionais, bem como as rotas do património imaterial, como importantes âncoras. 

Transição digital: A capacidade de resposta a uma crise e ao choque económico gerado está diretamente 
relacionada com o nível de maturidade tecnológica e digital dos trabalhadores e das organizações. O setor 
cultural foi muito atingido pela crise de saúde pública, com o encerramento de todos os equipamentos 
culturais e paralisação das atividades artísticas em todo o país, permitindo esta componente torná-los mais 
resistentes a choques futuros e aumentar a sua resiliência. Incentivar o tecido cultural a seguir um processo 
de transição digital, estimula-o a encontrar novos modos de preservar e divulgar a arte e o património 
cultural, bem como a desenvolver os seus negócios e encontrar novos mercados neste paradigma. 

Transição Energética e Climática: Melhoria do desempenho energético dos museus, monumento e palácios 
e do desempenho hídrico dos respetivos espaços verdes. As intervenções de requalificação contribuem para 
uma redução do risco, designadamente ao nível do impacto das alterações climáticas. 

Coesão e resiliência: Um território mais competitivo, através da requalificação de equipamentos culturais, 
o que possibilita o alargamento e diversificação da oferta cultural, a promoção da circulação pelo país de 
arte e de entidades artísticas, a criação de postos de trabalho (fixação de capital humano, qualificação do 
território, promoção de inovação) e a sustentabilidade cultural e turística; um território mais coeso e 
resiliente, através do reforço da conectividade territorial do património, dos equipamentos e das redes 
culturais. 

 

Investimentos: 

Investimento RE-C04-i01: Redes Culturais e Transição Digital 

Modernização e capacitação da infraestrutura, designadamente tecnológica, da rede de equipamentos 
culturais – teatros, cineteatros, cinemateca, museus, centros de arte, bibliotecas, Torre do Tombo, Biblioteca 
Nacional, laboratórios de conservação e restauro de património, Arquivo Nacional do Som – públicos, de 
âmbito nacional, apoiando a transição digital da rede de equipamentos públicos de cultura. 

Digitalização de artes e património, incrementando a sofisticação tecnológica e a qualidade da obra digital, 
o que permite não apenas melhorar a experiência do público, em especial das novas gerações, mas também 
assegurar a preservação futura de obras de arte e de património cultural. 

Internacionalização, modernização e transição digital do livro e dos autores, através do apoio à língua 
portuguesa e aos agentes ligados à cadeia de produção e comercialização do livro (autores, editores e 
livrarias). 
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A concretização deste investimento envolve as seguintes ações: 

Objetivo 1 (Modernização da infraestrutura tecnológica da rede de equipamentos culturais) 

1) Aquisição de equipamentos informáticos, bibliotecas itinerantes on line e sistemas de informação e 
catálogos integrados, para 239 bibliotecas públicas; 

2) Cobertura de wi fi em 50 museus, palácios e monumentos; 

3) Aquisição de equipamento de projeção digital de cinema e de vídeo, imagem e tecnologia para 155 
cineteatros e centros de arte contemporânea públicos; 

4) Modernização Tecnológica dos laboratórios de conservação e restauro do Estado; 

5) Modernização Tecnológica do ANIM - Arquivo Nacional da Imagem em Movimento; 

6) Instalação do Arquivo Nacional do Som; 

 

Objetivo 2 (Digitalização de artes e património) 

7) Digitalização e virtualização de espólio (20 milhões de imagens) de bibliotecas públicas; 

8) Digitalização e virtualização de espólio (19,5 milhões de documentos) de arquivos nacionais; 

9) Digitalização de 59.500 registos de acervos de museus públicos; 

10) Visitas virtuais em 65 museus; 

11) Digitalização de 1.000 filmes portugueses da Cinemateca; 

 

Objetivo 3 (Internacionalização, modernização e transição digital do livro e dos autores) 

12) Apoio à tradução de obras literárias; 

13) Apoio à edição de audiobooks e ebooks; 

14) Apoio à modernização e transição digital das livrarias; 

15) Criação da Plataforma de Empréstimo de Livros Eletrónicos (junto de cerca de 300 bibliotecas 
públicas). 

 

Investimento RE-C04-i02: Património Cultural 

Reabilitação de edifícios públicos classificados emblemáticos (museus, monumentos e palácios), 
preservando-os e adaptando-os às exigências ambientais, de eficiência energética e de eficiência hídrica na 
manutenção dos respetivos jardins, parques e espaços anexos, bem como às condicionantes patrimoniais. 

Valorização do património cultural imaterial e dos recursos endógenos, através de ações de capacitação nas 
técnicas tradicionais de produção, bem como da criação de rotas relacionadas com as unidades produtivas, 
associadas à comercialização dos produtos, à sustentabilidade turística e à coesão territorial. 

 

A concretização deste investimento envolve as seguintes ações: 

✓ Requalificação e conservação dos museus, monumentos e palácios nacionais; 

✓ Requalificação dos Teatros Nacionais; 

✓ Implementação do Programa “Saber Fazer” (instalação do Centro Tecnológico do “Saber Fazer” e 
dos Laboratórios do “Saber Fazer”, com rotas associadas). 
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Custo 

Custo estimado: 243 milhões de EUR 

Subvenções MRR: 243 milhões de EUR 

Empréstimos IRR: 0 € 

 

 

2. Principais desafios e objetivos 

 

Contexto e desafios 

Os setores culturais e criativos  foram gravemente afetados pelo surto da COVID-19 que obrigou à imposição 
de medidas de distanciamento social, que resultaram no adiamento, cancelamento ou encerramento 
generalizado de exposições, museus, eventos, atuações ao vivo e demais atividades e instituições culturais por 
toda a UE, repercutindo-se numa forte desaceleração de um setor que, em 2019, empregava 7,4 milhões de 
pessoas na UE-27 (3,7% de todo o emprego), segundo dados do Eurostat (Culture statistics, data extracted in 
May 2020).  

Em Portugal, os setores culturais e criativos registavam, até 2019, uma evolução positiva ao nível da sua 
sustentabilidade global. Os indicadores-chave extraídos das “Estatísticas da Cultura – 2019”, do INE, indicam 
que o número da população empregada no setor cultural e criativo (representando cerca de 3% de todos os 
empregos) foi o mais elevado da série iniciada em 2011. Em comparação com a estrutura da população 
empregada total, neste setor predominava o nível de ensino superior (63,1% que compara com 28,0%, no total 
da economia), o que faz deste setor um dos mais qualificados e com potencial económico de diferenciação e 
valor acrescentado.  

No período pré-COVID, verificava-se nos museus portugueses um grande incremento do número de visitantes. 
Em 2019 o número de visitantes de museus em Portugal foi o mais elevado desde 2012, num total de 19,8 
milhões, o que representou um aumento de 283,6 mil visitantes relativamente ao ano anterior. Nesse mesmo 
ano, o número de visitantes estrangeiros ascendeu a 10,3 milhões (+1,1 milhões face a 2018), correspondendo 
a 52,3% do número total de visitantes.  
Destarte, as atividades do setor da Cultura impactam diretamente em muitos outros setores, tais como o 
turismo, a restauração, o comércio e os transportes.  
 
No período pré-COVID, verificava-se em Portugal uma tendência de aumento do número de sessões de 
espetáculos ao vivo, com predominância das sessões de teatro e dos concertos de música. Relativamente ao 
ano anterior verificaram-se aumentos no número de sessões realizadas, bilhetes vendidos, espectadores e 
receitas de bilheteira (15,0%). No ano de 2019, as modalidades de espetáculos que mais se destacaram foram 
o Teatro (36,5% do total) e a Música (36% do total). Em conjunto, estas duas modalidades totalizaram 72,5% 
do número de sessões de espetáculos ao vivo. Verificou-se, igualmente, um acréscimo do número de 
espetadores de sessões de cinema. 

Em 2020, o surto pandémico da COVID-19 afetou profundamente a vida de toda a população e representou 
um forte choque para a estrutura de atividades económicas e sociais, em particular nos subsetores de atividade 
que envolvem contactos pessoais. Setores como o da cultura estiveram praticamente encerrados durante os 
sucessivos estados de emergência e de confinamento, registando reduções próximas de 100% em termos de 
transações presenciais. 

O encerramento de museus, teatros, bibliotecas e salas de cinema, entre muitos outros equipamentos, abalou 
profundamente as bases normais de uma participação cultural plena, mas, mais que isso, abalou a vida de todos 
aqueles que trabalham no setor da cultura e das indústrias criativas. Este setor enfrentou, e continua a enfrentar, 
uma conjuntura particularmente complexa, seja pelos novos desafios causados por esta pandemia, seja pelos 
problemas anteriores que esta situação veio agudizar. 
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Esta situação impediu, por um lado, que os profissionais de cultura desenvolvessem a sua atividade nos moldes 
habituais e, por outro, impossibilitou a normal fruição cultural das populações. O surto pandémico tem fortes 
impactos económicos no setor, ao mesmo tempo que suprime as reconhecidas externalidades positivas dos 
setores culturais e criativos, nomeadamente para a saúde, para a coesão social e territorial, para a democracia 
e para um modelo económico baseado no conhecimento. 

Esta abrupta disrupção da atividade cultural expôs um conjunto de vulnerabilidades que agora carecem de 
atenção urgente. É, assim, decisivo encontrar um caminho para a recuperação do setor cultural e criativo, rumo 
a uma maior resiliência e sustentabilidade de um setor de fundamental importância social e económica 
para a UE.  

A crise pandémica acelerou e agravou desafios que os setores culturais e criativos vinham a enfrentar ao longo 
dos tempos. Assim, e a fim de procurar, por um lado, a convergência económica e social no quadro europeu e, 
por outro lado, a coesão territorial no plano interno, importará reforçar a sua capacitação, fomentando a 
criatividade, a estruturação de atividade em rede, a salvaguarda e a valorização do património cultural e natural, 
também enquanto importantes ativos económicos para a mais ampla recuperação nacional. Esta componente 
permitirá dotar o setor de uma maior sustentabilidade financeira e económica, aumentando a sua resiliência e 
tornando-o mais resistente a choques futuros. A capacitação do setor incrementa a sua diferenciação, o que 
levará à melhoria da sua performance e à criação de novas dinâmicas e novos negócios. Este paradigma é 
condição para que o setor seja mais resiliente face a choques como aquele que a atual crise provocou. 

 

Assim, esta componente visa abordar desafios em 2 áreas específicas: 

• Promoção da transição digital das redes culturais através da sua modernização tecnológica e da 
digitalização de artes, literatura e património; 

• Valorização, salvaguarda e dinamização do património cultural, no sentido amplo de património cultural 
material, imaterial e natural. 

Na área das redes culturais, Portugal realizou, ao longo de vários anos, importantes investimentos na 
estruturação física de equipamentos culturais, como teatros, cineteatros, museus e centros de arte 
contemporânea, bibliotecas e arquivos, existindo, hoje, uma rede que abrange todo o território nacional. Não 
obstante, persistem até hoje importantes défices resultantes da acelerada evolução tecnológica e digital, a qual 
não foi acompanhada, no âmbito das redes culturais, por investimentos significativos na modernização e 
capacitação tecnológica dos respetivos equipamentos. A evolução tecnológica e os novos desafios no âmbito 
de padrões de consumo exigem atualmente um novo ciclo de investimento focado no digital. 

Ao nível das artes, literatura e património cultural móvel os desafios são semelhantes. Portugal tem um 
riquíssimo e vasto património artístico e cultural, mas persistem défices no plano da sua digitalização e oferta 
de formatos digitais, com impactos negativos ao nível do acesso, circulação e divulgação nacional e 
internacional de arte, literatura e património português. 

A capacitação tecnológica e digital da rede de equipamentos culturais reforçará o funcionamento da estrutura 
organizativa que já existe, conectando os equipamentos culturais numa rede integrada, e, em simultâneo, o 
investimento na digitalização de arte, literatura e património cultural, dotará o país de uma rede de circulação 
de arte e património em formato digital e ampliará o potencial de chegar a mais pessoas, em mais geografias, 
de arte, literatura e património português. Simultaneamente, um forte investimento em digitalização permite 
preservar para o futuro, através do digital e das novas tecnologias como o tridimensional ou a realidade virtual, 
o património artístico, literário e cultural nacional.  

Este investimento permitirá, igualmente, responder a um desafio que a crise provocada pela crise de saúde 
pública tornou mais evidente. Durante os períodos de confinamento, muitos artistas e criadores permaneçam 
ativos, apresentando o seu trabalho e processos criativos através de meios digitais. No entanto, a maior parte 
desse trabalho é partilhada gratuitamente, persistindo dificuldades na monetização de conteúdos em linha e na 
adequada remuneração dos criadores que utilizam esse veículo e que proporcionam fruição cultural, apesar do 
contexto restritivo. O investimento na transição digital das redes culturais e na obra artística, literária e 
patrimonial digital possibilitará explorar modelos de negócio vantajosos para os criadores e desenvolver 
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ferramentas de capacitação dos artistas, criadores e autores nacionais para a adequada remuneração do seu 
trabalho. 

Na área do património cultural, a União Europeia consagrou 2018 como ano Europeu do Património Cultural. 
Foi uma decisão enquadrada pelos grandes objetivos da promoção da diversidade e da coesão social e com o 
objetivo de salientar o papel da cultura e do património no desenvolvimento social e económico na Europa e 
nas suas relações externas. Dando seguimento ao Ano Europeu do Património Cultural, importa agora 
prosseguir esforços para potenciar a dinâmica conseguida em 2018, investindo na reabilitação, salvaguarda e 
dinamização do património cultural, material, imaterial e natural. 

Portugal tem um vasto e valioso património cultural, com muitos séculos de história, não investindo, de forma 
estruturada e estratégica, na sua reabilitação e preservação há muitas décadas.  

Reportando especificamente ao património cultural material e natural, persistem desafios quer no plano da 
salvaguarda infraestrutural, quer no plano da preservação de impactos das alterações climáticas.  

Em todo o país, existem museus, monumentos, palácios, sítios arqueológicos que requerem intervenções físicas 
de conservação e restauro e de modernização das infraestruturas físicas e, em muitos casos, das respetivas 
áreas de património natural. Património cultural material e natural constituem um binómio particularmente 
relevante em casos tão notáveis como o conjunto de Mafra – Património Cultural Mundial da UNESCO – mas 
também num número muito significativo de museus e monumentos nacionais, que integram importantes áreas 
de verdes, reservas de espécies de flora e fauna, muitos dos quais requerem intervenções de preservação. 

É, assim, tempo de investir de forma estratégica nesta área, promovendo a melhoria das condições gerais de 
fruição e a valorização e salvaguarda do património edificado com ganhos esperados ao nível da eficiência 
energética e sustentabilidade ambiental do património. Por outro lado, este é também o tempo de responder ao 
desafio das alterações climáticas e seus impactos ao nível do património cultural e os potenciais riscos para os 
acervos.  

A existência de espaços qualificados com instituições devidamente preparadas para as exigências sociais, 
ambientais e tecnológicas que se impõem no Séc. XXI, ditam assim a necessidade premente de levar a efeito 
um programa de modernização e valorização de equipamentos culturais, que contribuam para reforçar o 
mercado de bens e serviços culturais, promover e preservar o emprego nesta área e reconhecer o seu elevado 
valor económico, fundamental para a competitividade das redes urbanas e dos territórios de baixa densidade. 

Numa outra área relevante do património cultural – o património cultural imaterial – Portugal é, igualmente, 
muito rico em práticas, conhecimentos e competências do saber fazer (práticas artesanais). Práticas como o 
figurado de barro de Estremoz, o processo de confeção da louça preta de Bisalhães ou a manufatura de 
chocalhos são, hoje, Património Cultural Imaterial da Humanidade. Permanece o desafio da sua salvaguarda 
urgente; o futuro da prática encontra-se em perigo devido a um número decrescente de artesãos, diminuto 
interesse das gerações mais novas para continuar a tradição e a procura generalizada de recipientes alternativos 
produzidos de forma industrial. Este é um desafio transversal ao universo muito rico e diversificado do “Saber 
Fazer Português”. 

No global, o Saber Fazer Português é um importante património imaterial que está em risco de desaparecer por 
falta de transferência de conhecimento para as novas gerações. É, assim, fundamental investir num programa 
de apoio às atividades artesanais assentes na tradição e na aptidão e habilidade técnica, tendo como objetivos 
centrais assegurar a transferência de conhecimento para as novas gerações, promover a inovação estratégica, 
a qualificação de produtos, a sua valorização cultural e económica.  

A resposta ao desafio que enfrenta este património imaterial passa, assim, por um investimento que abrange a 
criação de um “Centro Tecnológico Saber Fazer” para promover programas de aprendizado das artes e ofícios 
tradicionais e iniciativas de dinamização deste património, que privilegia os princípios da economia circular, 
através da aposta em produtos desenhados para longa duração, utilizando matérias primas naturais e promovam 
processos de produção limpos, com desperdício zero. 

 

Objetivos  
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O objetivo geral desta componente passa por valorizar as artes, o património e a cultura enquanto elementos 
de afirmação da identidade, da coesão social e territorial e do aumento da competitividade económica das 
regiões e do país através do desenvolvimento de atividades de âmbito cultural e social de elevado valor 
económico. 

Os objetivos visados por esta componente encontram-se alinhados com as recomendações específicas por país 
do Conselho dirigidas a Portugal para 2020, que apontam para a necessidade de apoiar emprego e preservar 
postos de trabalho (REP2), focalizar o investimento na dupla transição ecológica e digital, em especial na 
inovação (REP 3), antecipar a realização de projetos de investimento público robustos e promover o 
investimento privado para estimular a recuperação económica (REP 3). 

Assim, esta componente visa responder às REP identificadas do seguinte modo: 

 

• REP 2 - Apoiar o emprego e atribuir prioridade às medidas que visem preservar os postos de trabalho 

Esta componente tem um forte potencial gerador de emprego e trabalho, quer no investimento em redes 
culturais, quer no investimento em património cultural.  

Um forte investimento na transição digital no domínio das artes, da literatura e do património cultural, por um 
lado, e um importante investimento em reabilitação e dinamização do património cultural material, natural e 
imaterial terá impacto imediato na criação de emprego e oportunidades de trabalho para artistas, criadores, 
técnicos, artesãos, paisagistas, arquitetos, artífices especializados.  

Assim, por um lado, investir em digitalização de artes e património requer a participação de artistas, produtores, 
técnicos de som, luz, palco, etc. Digitalizar não se limita a ato de transformar o formato físico em formato 
digital; requer a participação de realizadores, artistas visuais, autores, designers de imagem e som, entre muitos 
outros, para que o resultado final – digital – corresponda ao original - físico. 

Por outro lado, investir na reabilitação do património cultural material, natural e imaterial cria inúmeras 
oportunidades de trabalho e manutenção de emprego em setores como o restauro e conservação de bens 
patrimoniais imóveis e móveis (arquitetos, conservadores de património como talha dourada, pintura, azulejo, 
cerâmica, entre outros) e nas práticas artesanais. 

Considerando que os investimentos incluídos nesta componente têm impacto em diversas partes do território 
nacional, os impactos no emprego verificam-se em muitos concelhos do país – oportunidades de trabalho, 
atratividade territorial para fixação de pessoas, projetos culturais, empresas - e em diferentes sectores de 
atividade cultural e económica. 

 

• REP 3 - Focalizar o investimento na transição ecológica e digital, em especial na inovação 

Esta componente representa, por um lado, um investimento robusto e transformador em redes culturais e 
artísticas digitalmente capacitadas e em obras de arte e literatura digital, contribuindo decisivamente para a 
transição digital do setor cultural e criativo. 

Por outro lado, o investimento em reabilitação e conservação de património cultural material e natural orientado 
para a eficiência energética e adaptação aos impactos das alterações climáticas constitui um forte impulso à 
transição ecológica da rede de equipamentos e espaços museológicos e patrimoniais. 

 

• REP 3 - Antecipar a realização de projetos de investimento público robustos para estimular a 
recuperação económica 

A componente estimulará a recuperação económica, na medida em que, no que em especial diz respeito ao 
investimento em património cultural (requalificação dos museus, monumentos, palácios e teatros nacionais), 
promoverá a dinamização do setor da construção e dos setores associados, com aumento do valor acrescentado, 
bem como a dinamização dos setores do turismo e do comércio, servindo os monumentos, museus, palácios, 
teatros nacionais e as rotas do património, como focos e importantes âncoras de dinamização da atividade 
económica. Para além disso, a requalificação de edifícios com estas dimensões e características terá um efeito 
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multiplicador no emprego, não só por via do acréscimo do uso de materiais que possam ser fabricados em 
Portugal e o recurso a mão de obra especializada, mas também por via do acréscimo de visitantes aos 
equipamentos culturais. 

 

Esta componente inscreve-se ainda nos domínios de intervenção de relevância europeia em que se estrutura o 
Mecanismo Europeu de Recuperação e Resiliência através de quatro dos seis pilares:  

 

• Pilar 4 - Coesão social e territorial; 

Promover a coesão económica, social e territorial. Esta componente abrange investimentos com forte impacto 
ao nível da coesão económica, social e territorial do país. Investir na transição digital das redes culturais em 
todo o país significa promover uma mais ampla circulação de arte, um acesso mais alargado, descentralizado 
e democrático à cultura, à arte, ao património. Investir na reabilitação de Museus e Monumentos Nacionais em 
todo o país, tornando-os energeticamente mais eficientes e com maior resiliência ao impacto das alterações 
climáticas, significa incrementar a atratividade cultural de forma transversal ao país. Investir no património 
imaterial, especificamente nas artes e ofícios artesanais, significa investir em territórios, em comunidades 
locais marcadas por dinâmicas de desertificação populacional. 

 

• Pilar 2 – Transformação digital 

Apoiar a transição digital. O programa tem como investimentos centrais a modernização tecnológica das redes 
culturais e criativas, a digitalização de artes e património.   

 

• Pilar 3 - Crescimento inteligente, sustentável e inclusivo, incluindo a coesão económica, o emprego, a 
produtividade, a competitividade, a investigação, o desenvolvimento e a inovação e um mercado interno 
em bom funcionamento, com PME fortes 

Criar emprego. O programa cria emprego, não apenas mais qualificado nas áreas criativas e tecnológicas, mas 
também cria oportunidades de trabalho em territórios fora dos grandes centros urbanos, designadamente no 
âmbito das PME, promovendo dessa forma a necessária coesão territorial e um crescimento sustentável e 
inclusivo. 

 

• Pilar 1 - Transição ecológica 

As intervenções de requalificação dos museus, monumentos, palácios e teatros nacionais contribuem para uma 
redução do risco do impacto das alterações climáticas e, em especial, para a melhoria do desempenho 
energético dos edifícios e do desempenho hídrico dos respetivos espaços verdes. 

 

 

 

Enquadramento Estratégico Nacional 

A agenda reformista e respetivos objetivos anteriormente elencados encontram-se fortemente ancorados no 
quadro Estratégico Nacional vigente e relevante no domínio cultural, quer seja em instrumentos estratégicos 
de âmbito nacional e transversal a toda a sociedade, quer no âmbito mais estrito da política cultural. 

A título transversal, importa destacar o alinhamento desta componente com a Estratégia Portugal 2030, 
aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 98/2020, de 13 de novembro, que estabelece o quadro 
estratégico de médio-prazo para o desenvolvimento socioeconómico do país, nomeadamente com o domínio 
estratégico “qualificação das instituições” da agenda temática “digitalização, inovação e qualificações como 
motores de desenvolvimento”; com o domínio estratégico “reduzir os riscos e valorizar os ativos ambientais” 
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da agenda temática “transição climática e sustentabilidade dos recursos”; e com o domínio estratégico 
“competitividade e coesão na baixa densidade” da agenda temática “um país competitivo externamente e coeso 
internamente”. 

Passando a instrumentos estratégicos específicos para a área da cultura, é de realçar um conjunto de diplomas 
que enquadram e conferem base regulamentar aos investimentos incluídos nesta componente. No global, todos 
os investimentos incluídos nesta componente têm, à data, instrumentos legais e planos de concretização 
definidos. Em concreto, são de destacar os seguintes instrumentos regulamentares aprovados ou em fase de 
aprovação: 

o Decreto-Lei que altera o regime de atribuição de apoios financeiros do Estado às artes visuais e 
performativas; 

o Decreto-Lei que cria e regula o apoio à programação dos teatros e cineteatros que integram a Rede de 
Teatros e Cineteatros Portugueses; 

o Resolução Conselho de Ministros que cria a Rede Portuguesa de Arte Contemporânea e o Curador da 
Coleção de Arte Contemporânea do Estado; 

o Resolução Conselho de Ministros que aprova o Plano Nacional das Artes; 
o Resolução do Conselho de Ministros que cria a equipa de instalação do Arquivo Nacional do Som; 
o Decreto-Lei que altera o Fundo de Apoio ao Turismo e ao Cinema; 
o Decreto-Lei que regulamenta a Lei n.º 74/2020, de 19 de novembro, que aprova a Lei da Televisão e 

dos Serviços Audiovisuais a Pedido, que transpôs para a ordem jurídica interna a Diretiva (UE) 
2018/1808 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de novembro de 2018; 

o Despacho que cria o Programa Ciência no Património Cultural; 
o Resolução Conselho de Ministros que aprova o Programa de Investimentos para o Património Cultural; 
o Decreto-Lei que altera o Fundo de Salvaguarda do Património Cultural; 
o Resolução Conselho de Ministros que aprova o Programa «Saber-Fazer»; 
o Decreto-lei que estabelece um instrumento de promoção da arte no território nacional, através da 

obrigação de inclusão, em obras públicas, de obras de arte para fruição pública. 

 

 

 

Complementaridades  

Complementaridades e sinergias desta componente com as restantes componentes do PRR, nomeadamente as 
referentes ao eixo transição digital, não se verificando, por essa via, sobreposições:  

C16 – No apoio à transição digital das empresas especificas do setor cultural, bem como beneficiando por sua 
vez dos investimentos previstos na C16 no âmbito da capacitação dos trabalhadores.  

C19 – Na transição digital das instituições da administração pública especificas do setor cultural. 

C20 – No investimento na digitalização de conteúdos adicionais que podem ser utilizados em contexto 
educativo, nomeadamente num novo paradigma de ensino digital, beneficiando por sua vez dos investimentos 
efetuados na C20 em equipamentos e infraestruturas digitais que alargam o leque do publico.  

 

É ainda expectável que existam complementaridades e sinergias da componente com outros fundos europeus 
(não se verificando, contudo, sobreposições), em especial com o próximo Programa Europa Criativa 2021-
2027, cuja elegibilidade está vocacionada para entidades com atividade efetiva nos setores cultural e criativo, 
nas vertentes “media” (dedicada ao sector audiovisual – cinema, televisão, plataformas VOD), “cultura” 
(dedicada às restantes expressões artísticas e culturais) e intersectorial (projetos transversais). A 
complementaridade poderá ainda abranger o COSME, o Horizonte e o Erasmus+, em razão dos objetivos 
comuns de apoio às PME, à inovação e à aprendizagem e inclusão. 
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3. Descrição das reformas e dos investimentos da Componente  

 

Investimento RE-C04-i01: Redes Culturais e Transição Digital 

 

Desafios e Objetivos  

Portugal tem uma rede de teatros e cineteatros constituída por 400 salas, auditórios e cineteatros, dos quais 
apenas 146 dispõem de DCPs, ou seja, capacidade para projeção em formato digital. Portugal tem uma rede 
de museus e centros de arte contemporânea composta por mais de 250 equipamentos, que necessita de 
infraestrutura tecnológica, o que permitirá, por exemplo, a realização de visitas virtuais e programas educativos 
em formato virtual. A situação é semelhante na rede de bibliotecas, na rede de arquivos, na Biblioteca Nacional 
e no Arquivo da Torre do Tombo.  

Estas redes culturais, cujos equipamentos são na sua maioria públicos, requerem um incremento da sofisticação 
tecnológica e da qualidade da obra digital, não apenas para melhorar a experiência do público, em especial das 
novas gerações mais exigentes em matéria de qualidade da obra digital, mas também para assegurar a 
preservação futura de obras de arte e de património cultural.  

Este incremento da sofisticação tecnológica e da qualidade da obra digital permitirá, designadamente, alcançar 
novos públicos (indo ao encontro dos seus hábitos de consumo, ultrapassando a distância física ou promovendo 
a inclusão social pela arte), aumentar a fruição e o consumo geral da cultura (tornando o setor economicamente 
mais robusto e resiliente), alavancar novos modelos de negócio (subscrição, streaming, etc.) e promover o 
desenvolvimento empresarial nas áreas culturais de forte componente tecnológica (empresas que produzem 
3D, digitalização, desenvolvimento de plataformas, etc.). 

 

Assim, este investimento visa: 

i. A modernização da infraestrutura tecnológica da rede de equipamentos culturais – teatros, cineteatros, 
cinemateca, museus, centros de arte, bibliotecas, Torre do Tombo, Biblioteca Nacional, laboratórios de 
conservação e restauro, Arquivo Nacional da Imagem em Movimento, instalação do Arquivo Nacional do Som 
– públicos, de âmbito nacional e municipal. 

Este investimento a nível nacional permitirá capacitar tecnologicamente a rede de equipamentos culturais, quer 
ao nível de software, hardware e de recursos qualificados, apoiando a transição digital da rede de equipamentos 
públicos de cultura.  

Este investimento na transição digital de equipamentos culturais constitui, por um lado, um elemento-chave 
para incrementar a capacidade de transmissão via plataformas de streaming de espetáculos nas áreas 
performativas, como teatro, dança e música. Um investimento desta dimensão permitirá, por outro lado, dotar 
os equipamentos de capacidade para exibição de cinema digital, cobrindo o território nacional de espaços de 
circulação de obras de cinema português digitalizadas e de novas produções cinematográficas, nacionais e 
internacionais. Em moldes semelhantes, o investimento na transição digital de museus, monumentos e centros 
de arte contemporânea constitui condição necessária para a exibição de arte em plataformas digitais, 
acompanhando a tendência crescente de globalização de acesso a arte através de visitas virtuais e acesso a 
museus digitais. A infraestruturação tecnológica de equipamentos de arquivo, como a Torre do Tombo, e de 
bibliotecas, como a Biblioteca Nacional, permitirá um incremento significativo do acesso a livros, documentos, 
fotografias, etc., democratizando o acesso e alavancando o conhecimento e a divulgação do património 
bibliográfico e arquivístico nacional. A aquisição de equipamento especializado e a implementação de soluções 
tecnológicas, para efeitos de conservação e restauro de património, para o Laboratório José Figueiredo, 
Laboratório de conservação e restauro do Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática, o 
Laboratório Arqueociências e o Forte de Sacavém, permitirá um incremento da conservação e do acesso aos 
espólios dos museus e dos monumentos. A Modernização Tecnológica do ANIM - Arquivo Nacional da 
imagem em Movimento permitirá um aumento do acesso ao espólio cinematográfico. Por último, a aquisição 
de equipamento e tecnologia para a instalação do Arquivo Nacional do Som permitirá o acesso a espólios 
sonoros. 
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ii. A digitalização de artes e património - cinema, teatro, artes plásticas, música, dança, livros, fotografia, 
património sonoro, arquivos históricos.  

É necessário incrementar a taxa de digitalização de obras artísticas e de património cultural em Portugal, em 
especial na arte contemporânea, no património cultural (em particular nos museus e monumentos nacionais) e 
no cinema. A título de exemplo, apenas muito recentemente a Cinemateca Nacional iniciou um processo mais 
sustentado de digitalização do património cinematográfico português (tem cerca de 10% digitalizado), o que 
tem impedido a circulação nacional de cinema e um acesso mais generalizado a filmes portugueses em todo o 
país.  

Algo que a situação pandémica veio demonstrar é a importância de o país dispor de conteúdos artísticos em 
formatos digitais de qualidade. Durante os períodos de confinamento, os teatros, os museus e monumentos, as 
plataformas de cinema disponibilizaram ao público conteúdos gravados e digitalizados – peças de teatro, 
exposições virtuais, cinema português – que tiveram grande adesão por parte das pessoas. Mas é crítico para o 
futuro investir mais e melhor na digitalização e gravação destes conteúdos, incrementando a sofisticação 
tecnológica e a qualidade da obra digital. Não apenas para melhorar a experiência do público, em especial das 
novas gerações mais exigentes em matéria de qualidade da obra digital, mas também para assegurar a 
preservação futura de obras de arte e de património cultural através da sua digitalização, bem como para 
alavancar novos modelos de negócio e reforçar a sustentabilidade económico-financeira do setor.  

O investimento contempla, assim, a digitalização e virtualização de espólio (20 milhões de imagens) de 
bibliotecas públicas (Biblioteca Nacional de Portugal e Biblioteca Pública de Évora), a digitalização e 
virtualização de espólio (19,5 milhões de documentos) dos arquivos nacionais, a digitalização de 59.500 
registos de acervos de museus, bem como a digitalização de 1.000 filmes portugueses da Cinemateca, a 
disponibilizar por meios online e via streaming. 

O cumprimento deste objetivo de digitalização de espólio associado ao cumprimento do objetivo da 
modernização da infraestrutura tecnológica dota o país de uma rede de circulação de arte e património em 
formato digital, tornando-o mais resiliente. O incremento na circulação de arte tem impacto quer ao nível da 
criação de novos públicos (e, portanto, mais consumo de cultura), quer ao nível da remuneração de artistas. 
Com este investimento o país assegura também a preservação futura, através do digital e das novas tecnologias 
como o tridimensional ou a realidade virtual, património artístico e patrimonial nacional.  

 

iii. A internacionalização, a modernização e a transição digital do livro e dos autores  

No setor do livro este investimento é transversal aos agentes ligados à cadeia de produção e comercialização 
do livro, isto é, autores, editores e livrarias.  

A literatura portuguesa é espelho e montra do país e, por isso, a internacionalização da nossa literatura e a 
projeção universal dos nossos autores é um eixo central nas políticas públicas para a área do livro e da leitura. 
Desta forma, e aproveitando a experiência e o conhecimento adquiridos em cerca de trinta anos de divulgação 
no estrangeiro da nossa literatura e dos nossos autores, através dos apoios à tradução e edição no estrangeiro 
da Direção-Geral dos Livros, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB), é fundamental reforçar uma estratégia 
concertada e integrada de estímulo à tradução e à edição de autores de língua portuguesa no estrangeiro. 

O atual contexto editorial português é caracterizado pelo predomínio do livro impresso, sendo fundamental 
promover o investimento em suportes de leitura alternativos, como ebooks e audiobooks, de forma a tornar 
possível aos leitores desenvolverem práticas de acesso e de leitura digital em língua portuguesa. De igual 
forma, a disponibilização de uma plataforma de empréstimo de livros eletrónicos constitui uma ferramenta 
estratégica na construção de novos leitores, na consolidação de hábitos de leitura, na promoção do uso de 
conteúdos digitais, podendo igualmente traduzir-se num meio relevante para estimular o mercado da edição 
digital (livros) no país. Uma plataforma com estas características, e a sua disponibilização ao grande público, 
através das bibliotecas públicas, constituirá um marco da transição e transformação digital no que concerne à 
promoção de hábitos de leitura e ao mercado da edição em Portugal. 
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Por último, é importante promover a capacitação tecnológica das livrarias portuguesas, quer ao nível de 
software, hardware e de recursos qualificados, promovendo a literacia digital neste setor e agilizando ou 
automatizando processos de catalogação, pesquisa e venda, havendo, nesta sede, uma complementaridade com 
os apoios ao comércio previstos na Componente 16. 

 

 

Assim, para a concretização deste investimento estão previstas as seguintes ações: 

Modernização da infraestrutura tecnológica da rede de equipamentos culturais: 

1. Aquisição de equipamentos informáticos, bibliotecas itinerantes on line e sistemas de informação e 
catálogos integrados, para 239 bibliotecas públicas [Equipamento informático hardware; Bibliotecas 
itinerantes (serviços online); Equipamento informático (software); Sistemas de informação e 
catálogos integrados] 
 
 

2. Cobertura de wi fi em 50 museus, palácios e monumentos [instalação de infraestrutura e equipamentos 
Access Point (AP) para cobertura wifi para 50 equipamentos culturais] 

A cobertura de wi fi será instalada nos seguintes equipamentos (museus, palácios e monumentos): 

1) Museu Regional de Beja 
2) Sítio Arqueológico de São Cucufate 
3) Castelo de Guimarães 
4) Museu dos Biscainhos 
5) Mosteiro de São Martinho de Tibães  
6) Paço dos Duques de Bragança 
7) Mosteiro de São Salvador de Vilar de Frades 
8) Museu de Alberto Sampaio 
9) Museu de Arqueologia D. Diogo de Sousa 
10) Museu da Terra de Miranda 
11) Museu do Abade de Baçal 
12) Concatedral de Miranda do Douro 
13) Mosteiro de Santa Clara a Velha 
14) Museu Monográfico de Conímbriga 
15) Museu Nacional Machado de Castro 
16) Museu Nacional Frei Manuel do Cenáculo (Évora) 
17) Casa Nobre e Ruínas na Rua Burgos 
18) Fortaleza de Sagres 
19) Vila romana de Milreu (Estói) 
20) Mosteiro da Batalha 
21) Mosteiro de Alcobaça 
22) Museu Nacional da Resistência e Liberdade  
23) Museu José Malhoa 
24) Museu Nacional do Traje 
25) Museu Nacional do Teatro e da Dança 
26) Museu Nacional do Azulejo  
27) Palácio Nacional de Mafra 
28) Museu Nacional de Arte Contemporânea do Chiado   
29) Museu Nacional de Arqueologia 
30) Palácio Nacional da Ajuda 
31) Panteão Nacional - Igreja de St.ª Engrácia 
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32) Museu Nacional de Arte Antiga  
33) Museu Nacional de Etnologia 
34) Torre de Belém 
35) Mosteiro dos Jerónimos 
36) Museu de Arte Popular 
37) Museu Nacional da Música 
38) Museu Nacional dos Coches  
39) Casa Museu Anastácio Gonçalves 
40) Museu Nacional Soares dos Reis  
41) Mosteiro da Serra do Pilar 
42) Mosteiro de Santa Maria de Pombeiro 
43) Estação Arqueológica do Tongóbriga/Freixo  
44) Convento de Cristo 
45) Sítio arqueológico de Miróbriga 
46) Museu de Lamego 
47) Museu Nacional Grão Vasco 
48) Mosteiro de São João de Tarouca 
49) Mosteiro de Santa Maria de Salzedas 
50) Convento de Santo António de Ferreirim 

Estes equipamentos têm natureza pública, sendo detidos e explorados pelo Estado. 

 

3. Aquisição de equipamento de projeção digital de cinema e de vídeo, imagem e tecnologia para 155 
cineteatros e centros de arte contemporânea públicos [Equipamento de projeção digital de cinema 
(DCP) e de sistema de video, imagem e tecnologia] 

Esta aquisição de equipamento destina-se a 155 cineteatros e centros de arte contemporânea que têm 
natureza pública (são da propriedade do Estado ou de Municípios) e obedecerá a procedimentos pré-
contratuais abertos e sujeitos à concorrência, nos termos do Código dos Contratos Públicos 

 

4. Modernização Tecnológica dos laboratórios de conservação e restauro do Estado [Equipamento 
especializado e soluções tecnológicas, para efeitos de conservação e restauro de património, para o 
Laboratório José Figueiredo, CNANS, LARQ e Forte de Sacavém] 

 

5. Modernização Tecnológica do ANIM - Arquivo Nacional da Imagem em Movimento [equipamentos 
nas vertentes de digitalização e arquivo digital, de projeção e de eficiência energética] 

 

6. Instalação do Arquivo Nacional do Som [espaço museológico com forte componente tecnológica; 
envolve laboratórios de som, digitalização e restauro; depósitos de fonogramas e outro de papel; 
equipamento de som, software; equipamento de controlo ambiental; polinucleação; servidores de 
arquivo digital]; 

 

Digitalização de artes e património: 

7. Digitalização e virtualização de espólio (20 milhões de imagens) de bibliotecas públicas; 

8. Digitalização e virtualização de espólio (19,5 milhões de documentos) de arquivos nacionais; 

9. Digitalização de 59.500 registos de acervos de museus públicos; 
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10. Visitas virtuais em 65 museus; 

11. Digitalização de 1.000 filmes portugueses da Cinemateca; 

 

Internacionalização, modernização e transição digital do livro e dos autores: 

12. Apoio à tradução de obras literárias [Apoio à tradução e à edição de um total de 1200 obras, através 
de procedimento aberto), considerando uma taxa de incentivo de 70%; Envolverá também um apoio à 
tradução da obra “Os Lusíadas” em todas as línguas oficiais da UE]; 

13. Apoio à edição de audiobooks e ebooks [Apoio à edição de um universo global de 4.000 livros, 
considerando uma taxa de incentivo de 60%, através de procedimento aberto]; 

14. Apoio à modernização e transição digital das livrarias [Apoio à modernização tecnológica das livrarias, 
considerando um universo global de 200 livrarias e uma taxa de incentivo de 60%, através de 
procedimento aberto]; 

15. Criação da Plataforma de Empréstimo de Livros Eletrónicos [infraestrutura, instalação e entrada em 
funcionamento de plataforma de empréstimo de livros eletrónicos para 300 bibliotecas públicas]. 

 

Natureza do investimento 

O investimento público previsto para as ações “Modernização da infraestrutura tecnológica da rede de 
equipamentos culturais” e “Digitalização de artes e património” está intrínseca e diretamente associado a 
infraestruturas culturais do domínio público do Estado português. 

Neste particular, constata-se que financiamento de infraestruturas culturais não destinadas a exploração 
comercial está, em regra, excluído da aplicação das regras em matéria de auxílios estatais previstas no artigo 
107.º, n.º 1, do TFUE.  

Com efeito, o financiamento público de infraestruturas culturais acessíveis ao público em geral gratuitamente 
cumpre uma finalidade puramente social e cultural, de natureza não económica – cfr. Decisão de 16 de abril 
de 2013, da Comissão Europeia, no processo SA.35529 (2012/N) - República Checa – Digitalização de livros 
em bibliotecas públicas. Destarte, o financiamento público para a preservação ou restauração do património 
cultural tangível que pode ser visitado gratuitamente sem qualquer limitação e que não é utilizado para 
qualquer atividade comercial não beneficia nenhuma empresa na aceção do artigo 107.º, n.º 1, do TFUE  – cfr. 
Decisão da Comissão Europeia de 20 de novembro de 2012, no processo SA.34891 (2012/N) – Polónia – 
Apoio estatal à Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl. 

No mesmo sentido, e quando aplicável, o facto de os visitantes das infraestruturas culturais abertas ao grande 
público serem obrigados a pagar uma contribuição monetária que cobre apenas uma fração dos custos reais, 
conforme sucede nas infraestruturas culturais objeto dos investimentos acima identificados, não altera o 
carácter não económico da atividade cultural desenvolvida na infraestrutura, uma vez que não pode ser 
considerada uma verdadeira remuneração do serviço prestado. 

Termos em que, o financiamento público associado às ações “Modernização da infraestrutura tecnológica da 
rede de equipamentos culturais” e “Digitalização de artes e património” não configura um auxílio de Estado 
dada a ausência de exercício de uma qualquer atividade económica pelos beneficiários (que agregam 
bibliotecas públicas, arquivos públicos nacionais e museus públicos).   

No que tange a ação “Internacionalização, modernização e transição digital do livro e dos autores”, será 
aplicado o artigo 53.º, n.º 91, do Regulamento Geral de Isenção por Categoria, com comunicação prévia à 

 
1  “9. Para a edição de música e literatura, tal como definido no n.o 2, alínea f), o montante máximo de auxílio 
não deve exceder quer a diferença entre os custos elegíveis e as receitas atualizadas do projeto quer 70 % dos custos 
elegíveis. As receitas devem ser deduzidas dos custos elegíveis ex ante ou através de um mecanismo de recuperação 
(claw-back). Os custos elegíveis devem ser os custos com a edição de música e literatura, nomeadamente os honorários 
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Direção-Geral da Concorrência, ou o Regulamento de minimis2 (caso estejam reunidos os respetivos 
pressupostos), no que tange especificamente o: 

- Apoio à tradução de obras literárias [Apoio à tradução e à edição de um total de 1200 obras, através 
de procedimento aberto), considerando uma taxa máxima de incentivo de 70%; Envolverá também 
um apoio à tradução da obra “Os Lusíadas” em todas as línguas oficiais da UE]; e 

- Apoio à edição de audiobooks e ebooks [Apoio à edição de um universo global de 4.000 livros, 
considerando uma taxa de incentivo de 60%, através de procedimento aberto]. 

Quanto ao:  

- Apoio à modernização e transição digital das livrarias [Apoio à modernização tecnológica das 
livrarias, considerando um universo global de 200 livrarias e uma taxa de incentivo de 60%, através 
de procedimento aberto] – será aplicado o regime que resulta do acima identificado Regulamento de 
minimis.  

No que se refere ao apoio à “Criação da Plataforma de Empréstimo de Livros Eletrónicos (junto de cerca de 
300 bibliotecas públicas) [0,9 milhões de euros]” considera-se que o financiamento previsto não configura um 
auxílio de Estado uma vez que está diretamente associado a infraestruturas culturais públicas (bibliotecas 
públicas), que não exercem uma atividade económica – cfr. o já acima dilucidado.   

Sempre que aplicável, as regras de contratação pública serão integralmente cumpridas na contratação de 
fornecimento de bens e prestação de serviços junto de entidades terceiras. 

 

Implementação 

A implementação envolve os seguintes serviços da administração pública central, sob a direção ou tutela do 
membro do Governo responsável pela área da cultura, consoante o tipo de ação: DGLAB (medidas 6 e 12 a 15 
supra); DGPC (medidas 2, 4, 9 e 10 supra); GEPAC (medida 3 supra, fazendo também a ligação, em alguns 
casos, com a administração pública local); BNP (medidas 1, 7 e 8 supra); e Cinemateca (medidas 5 e 11 supra). 
A entidade coordenadora deste investimento, que servirá de intermediária, será o GEPAC. 

As ações relativas aos apoios à tradução de obras literárias, à edição de audiobooks e ebooks e à modernização 
e transição digital das livrarias, no valor global de 12.270.000 euros, são dirigidas a entidades privadas, em 
especial a PME. 

 

Público Alvo 

Cidadãos, serviços públicos da administração central e local, entidades artísticas, empresas.  

 

Calendário e riscos 

Os projetos incluídos neste investimento serão desenvolvidos entre 2022 e 2025, tendo já sido aprovadas 
estratégias e quadros regulamentares relevantes para a sua concretização, nomeadamente o diploma que 
regulamenta o funcionamento da Rede de Teatros e Cineteatros em Portugal e a Estratégia para a Rede 
Portuguesa de Arte Contemporânea.  

Os principais riscos associados ao investimento relacionam-se, fundamentalmente, com a complexidade 
associada à implementação de um investimento composto por vários projetos e com o quadro jurídico da 
contratação pública.    

 

 
dos autores (direitos de autor), tradutores e editores, outros custos editoriais (leitura, correção e revisão de provas 
tipográficas), layout e custos de pré-impressão e impressão ou custos de publicação eletrónica.” 
2  Regulamento (UE) n.° 1407/2013 da Comissão, de 18 de dezembro de 2013. 
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Investimento RE-C04-i02: Património Cultural 

 

Desafios e Objetivos  

É essencial que Portugal invista de forma estruturada e estratégica na reabilitação e preservação do seu 
património cultural imóvel, combatendo o agravamento da obsolescência do desempenho energético dos seus 
equipamentos culturais, com registo de elevados consumos energéticos e carência de implementação de 
medidas mitigadoras dos crescentes fenómenos meteorológicos extremos, consequência das alterações 
climáticas em curso. Este investimento contribuirá para minorar o potencial do risco, quer dos edifícios (com 
elevado valor arquitetónico, histórico e artístico), quer da preservação das diversas coleções de património 
móvel a transmitir às gerações futuras.  

Em todo o país, existem museus, palácios, monumentos e equipamentos culturais que requerem intervenções, 
quer na sua componente edificada base, quer de modernização das infraestruturas e equipamentos técnicos, 
tendo em vista a melhoria da eficiência energética e da eficiência hídrica na manutenção dos seus jardins, 
parques e espaços anexos, nomeadamente como estratégia de adaptação às alterações climáticas.  

Por outro lado, importa também que a necessária renovação dos imóveis classificados, para além da melhoria 
geral do seu desempenho energético e ambiental com adoção de princípios de circularidade e de eficiência de 
recursos, considere a necessária compatibilidade das intervenções a levar a efeito com o respeito pelas 
condicionantes patrimoniais específicas dos imóveis classificados em presença.  

Privilegiar a eficiência energética assume, assim, um particular desafio nos equipamentos culturais e no 
património classificado imóvel, edifícios onde os consumos energéticos são sempre um custo relevante, pela 
necessidade de manter condições ambientais estáveis de iluminação, temperatura e humidade, por forma a 
assegurar o ambiente adequado à preservação das coleções que albergam nos seus diversos espaços de 
exposição e reservas. 

Tratando-se de imóveis onde, na grande maioria dos casos, a possibilidade de instalação de fontes renováveis 
de produção de energia para autoconsumo é muito limitada ou inexistente por via das condicionantes 
patrimoniais estabelecidas, a componente dos consumos energéticos e da eficiência na utilização dos recursos, 
assume assim uma relevância significativa. 

Este investimento no património cultural imóvel revela-se igualmente estratégico também para o futuro do 
património cultural móvel e integrado, promovendo a sustentabilidade das coleções a longo prazo, com 
impactos muito relevantes para a coesão económica, social e territorial do país, pelo seu contributo enquanto 
âncora das atividades económicas ligadas aos setores da cultura, do turismo e do lazer. 

Através de variadas medidas a implementar, quer de natureza passiva ao nível da envolvente edificada dos 
imóveis com previsão de isolamento térmico das coberturas e fachadas bem como vãos/caixilharias mais 
eficientes, quer de natureza ativa, através da substituição dos sistemas de climatização existentes por sistemas 
energeticamente mais eficientes, será possível reduzir as necessidades de energia  e as consequentes emissões, 
de forma a conseguir alcançar, em média, o objetivo de redução de consumo de energia primária em pelo 
menos 30% face ao consumo anterior à realização do investimento. 

Assim, uma dimensão relevante do investimento será a adaptação dos equipamentos culturais às novas 
exigências ambientais, quer as relativas à eficiência energética, quer as necessárias à adaptação e mitigação 
das alterações climáticas em curso, tendo em vista o aumento da resiliência e sustentabilidade futura dos 
equipamentos e das coleções que albergam. Alguns dos museus, monumentos e palácios, integram ainda 
importantes áreas verdes históricas classificadas, reservas únicas de espécies de flora e fauna, muitas dos quais 
requerem igualmente intervenções de preservação.  

Nestes termos, foi efetuado o levantamento das necessidades de intervenção no património cultural imóvel, 
tendo em vista determinação dos investimentos necessários à adaptação dos equipamentos às exigências 
ambientais e de eficiência energética que se impõem, bem como à identificação das respetivas condicionantes 
patrimoniais. 
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O património imaterial português – o “Saber Fazer” – tem uma história longa e um potencial de futuro muito 
elevado. Muitos artefactos e produtos de manufatura portuguesa, cujas peças originais integram coleções de 
vários museus em todo o país, são, hoje, objeto de elevado interesse nacional e internacional. Porque são 
produtos únicos, porque são produtos desenhados para longos ciclos de vida, utilizando matérias-primas 
naturais e processos de produção limpos, com desperdício zero. 

Muitas destas práticas, conhecimentos e competências estão em risco, por falta de transmissão para as novas 
gerações. Assim, é urgente investir num programa para o “Saber Fazer Português”, tendo como objetivos 
centrais assegurar a transferência de conhecimento para as novas gerações, promover a inovação estratégica, 
a qualificação de produtos, a sua valorização cultural e económica. Este programa abrange a criação de um 
“Centro Tecnológico Saber Fazer” e de “Laboratórios do Saber Fazer”, com rotas associadas, para promover 
programas de aprendizado das artes e ofícios tradicionais e iniciativas de dinamização deste património 
imaterial.  

Trata-se da valorização do património cultural imaterial e dos recursos endógenos, através de ações de 
capacitação nas técnicas tradicionais de produção, bem como da criação de rotas relacionadas com as unidades 
produtivas, associadas à comercialização dos produtos, à sustentabilidade turística e à coesão territorial, pois 
a valorização do património cultural imaterial e dos recursos endógenos permite o incremento de produtos de 
maior valor acrescentado. 

A capacidade de melhorar a eficiência da produção artesanal e desenvolver novos modelos de negócio tornará 
as unidades produtivas mais resistentes e adaptáveis à mudança de contexto e, simultaneamente, permitirá o 
contacto dos cidadãos com os recursos endógenos e com as técnicas tradicionais e a promoção de um turismo 
sustentável. Por outro lado, a capacitação das unidades de produção artesanais incrementa a sua diferenciação, 
o que levará à melhoria da sua performance e à criação de novas dinâmicas e novos negócios. Este paradigma 
é condição para que o setor seja mais resiliente face a choques como aquele que a atual crise provocou. 

 

 

Assim, para a concretização deste investimento estão previstas as seguintes ações: 

✓ Requalificação e conservação dos museus, monumentos e palácios públicos: 

Serão efetuadas intervenções em património cultural classificado distribuído por todo o país, abrangendo um 
universo de 46 museus, palácios e monumentos, incluindo monumentos e museus emblemáticos como o 
Mosteiro dos Jerónimos, o Museu Nacional de Arqueologia e a Torre de Belém, imóveis sob a tutela da 
Direção-Geral do Património Cultural e das Direções Regionais de Cultura. 

Estando já ultimado o diagnóstico, com a identificação e caracterização detalhada das necessidades de 
intervenção, bem como a definição concreta das prioridades e respetiva calendarização dos investimentos, 
estão assim previstas intervenções nos seguintes imóveis: 

o Casa Museu Anastácio Gonçalves 

o Castelo de Guimarães 

o Concatedral de Miranda do Douro  

o Convento de Cristo 

o Domus Municipalis - Bragança 

o Ermida de Nossa Senhora de Guadalupe 

o Fortaleza de Sagres 

o Forte de Sacavém 

o Igreja de São Miguel 

o Laboratório José de Figueiredo 

o Laboratório de Arqueociências 
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o Mosteiro da Batalha 

o Mosteiro de Alcobaça 

o Mosteiro de Santa Clara a Velha 

o Mosteiro de São Martinho de Tibães  

o Mosteiro dos Jerónimos 

o Museu de Alberto Sampaio 

o Museu de Arqueologia D. Diogo de Sousa 

o Museu de Arte Popular 

o Museu de Lamego 

o Museu do Abade de Baçal 

o Museu dos Biscaínhos 

o Museu José Malhoa 

o Museu Monográfico de Conímbriga 

o Museu Nacional do Azulejo  

o Museu Nacional de Arqueologia 

o Museu Nacional de Arte Antiga  

o Museu Nacional de Arte Contemporânea do Chiado   

o Museu Nacional de Etnologia 

o Museu Nacional do Teatro e da Dança 

o Museu Nacional do Traje 

o Museu Nacional dos Coches - Novo 

o Museu Nacional dos Coches - Picadeiro Real 

o Museu Nacional Frei Manuel do Cenáculo (Évora) 

o Museu Nacional Grão Vasco 

o Museu Nacional Machado de Castro 

o Museu Nacional Soares dos Reis  

o Museu Regional de Beja 

o Paço dos Duques de Bragança 

o Palácio Nacional da Ajuda 

o Palácio Nacional de Mafra 

o Panteão Nacional - Igreja de St. ª Engrácia 

o Ruínas de Milreu 

o Sítio Arqueológico de São Cucufate 

o Torre de Belém 

o Museu Nacional da Música (a instalar no Palácio Nacional de Mafra) 

 

✓ Requalificação dos Teatros Nacionais: 
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Serão efetuadas intervenções de reabilitação e modernização em equipamentos culturais de âmbito nacional, 
nomeadamente no Teatro Nacional S. Carlos, no Teatro Nacional D. Maria II e no Teatro Camões, tendo já 
sido ultimado o levantamento das necessidades.  

As intervenções previstas, para além da requalificação/restauro da componente física dos Teatros com 
melhoria do desempenho energético ativo e passivo, preveem ainda melhorias ao nível das infraestruturas e 
equipamentos técnicos, para modernização destes equipamentos culturais e conformidade com as atuais 
normas ambientais e de segurança, tendo em vista o aumento da resiliência e sustentabilidade. 

 

✓ Implementação do Programa Saber Fazer (instalação do Centro Tecnológico do Saber Fazer e dos 
Laboratórios do Saber Fazer, com rotas associadas). 

 

Natureza do investimento 

O investimento público previsto para as ações “Requalificação e conservação dos museus, monumentos e 
palácios do Estado”, “Requalificação dos Teatros Nacionais” e “Implementação do Programa Saber Fazer”, 
está intrínseca e diretamente associado a infraestruturas e património cultural do domínio público do Estado 
português. 

Neste particular, constata-se que financiamento de infraestruturas culturais não destinadas a exploração 
comercial está, em regra, excluído da aplicação das regras em matéria de auxílios estatais previstas no artigo 
107.º, n.º 1, do TFUE.  

Com efeito, o financiamento público de infraestruturas culturais acessíveis ao público em geral gratuitamente 
cumpre uma finalidade puramente social e cultural, de natureza não económica – cfr. Decisão de 16 de abril 
de 2013, da Comissão Europeia, no processo SA.35529 (2012/N) - República Checa – Digitalização de livros 
em bibliotecas públicas.  

Destarte, o financiamento público para a preservação ou restauração do património cultural tangível que pode 
ser visitado gratuitamente sem qualquer limitação e que não é utilizado para qualquer atividade comercial não 
beneficia nenhuma empresa na aceção do artigo 107.º, n.º 1, do TFUE  – cfr. Decisão da Comissão Europeia 
de 20 de novembro de 2012, no processo SA.34891 (2012/N) – Polónia – Apoio estatal à Związek Gmin 
Fortecznych Twierdzy Przemyśl. 

No mesmo sentido, e quando aplicável, o facto de os visitantes das infraestruturas culturais abertas ao grande 
público serem obrigados a pagar uma contribuição monetária que cobre apenas uma fração dos custos reais, 
conforme sucede nas infraestruturas culturais objeto dos investimentos acima identificados, não altera o 
carácter não económico da atividade cultural desenvolvida na infraestrutura, uma vez que não pode ser 
considerada uma verdadeira remuneração do serviço prestado. 

Termos em que, o financiamento público associado às supra identificadas ações não configura um auxílio de 
Estado dada a ausência de exercício de uma qualquer atividade económica pelos beneficiários. 

 

Implementação 

A implementação envolve os seguintes serviços da administração pública central, sob a direção do membro do 
Governo responsável pela área da cultura, consoante o tipo de ação: Fundo de Salvaguarda do Património 
Cultural e DGPC. 

 

Público Alvo 

Serviços públicos da administração central e local. 
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Calendário e riscos 

Os investimentos incluídos nesta reforma serão desenvolvidos entre 2022 e 2025, de acordo com a 
calendarização proposta, estando os principais riscos associados fundamentalmente, à complexidade de 
implementação de um investimento composto por vários projetos dependentes do exigente quadro jurídico que 
enquadra a contratação pública.    

 

 

 

4. Autonomia estratégica e questões de segurança   

Não aplicável. 

 

5. Projetos transfronteiriços e multinacionais     

Não aplicável. 

 

6. Dimensão Verde da Componente 

 

 
 

- O investimento “Património Cultural” (no que diz respeito às medidas relativas à requalificação dos museus, 
monumentos e teatros) enquadra-se na categoria dos objetivos climáticos “026bis - Renovação de 
infraestruturas públicas visando a eficiência energética ou medidas de eficiência energética relativas a tais 
infraestruturas, projetos de demonstração e medidas de apoio, em conformidade com critérios de eficiência 
energética”. Nesta conformidade, nos respetivos projetos e cadernos de encargos será prevista a condição de 
redução de consumo de energia primária nos edifícios em, pelo menos, 30%. 

- A medida relativa ao “Saber Fazer” foi, para estes efeitos, destacada do investimento “Património Cultural”, 
não concorrendo para o tagging climático decorrente da categoria “026bis”. Esta medida foi enquadrada na 
categoria “047 - Apoio a processos de produção amigos do ambiente e a medidas de eficiência dos recursos 
nas PME” (objetivos climáticos). 

 

 

7. Dimensão Digital da Componente 
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- O Investimento “Redes Culturais e Transição Digital” enquadra-se na categoria dos objetivos digitais “011 - 
Soluções governamentais de TIC, serviços eletrónicos e aplicações”. Porém, as medidas relativas ao “apoio à 
tradução” foram, para estes efeitos, destacadas, não concorrendo para o tagging digital. 

- A medida relativa ao “Saber Fazer” foi, para estes efeitos, destacada do investimento “Património Cultural”, 
não concorrendo para o tagging climático Esta medida foi enquadrada na categoria dos objetivos digitais “100 
- Apoio ao emprego independente e à criação de empresas”. 

 

 

8. Não causar danos significativos 

Investimento RE-C04-i01: Redes Culturais e Transição Digital 

Este investimento consiste na modernização da infraestrutura tecnológica da rede de equipamentos culturais, 
na digitalização de artes e património e transição digital do livro e dos autores, promovendo a transição digital 
da rede de equipamentos públicos e privados de cultura, tendo em vista dotar o país de uma rede de circulação 
de arte e património em formato digital, tornando-o mais resiliente e assegurando a preservação futura do 
património artístico e patrimonial nacional, recorrendo ao digital e às novas tecnologias. 

Através da transição digital de equipamentos culturais como museus, monumentos, centros de arte 
contemporânea e livrarias será possível a transmissão de espetáculos de áreas performativas em vários 
formatos; exibição e acesso a arte e conteúdos culturais em formatos digitais de qualidade disponibilizados em 
plataformas digitais; e visitas virtuais a museus digitais, acompanhando a tendência crescente de globalização 
de acesso a arte nestes formatos e contribuindo para o setor nacional a nível da criação de novos públicos e 
potencial impacto a nível da remuneração de artistas. 

A infraestruturação tecnológica de equipamentos de arquivo e bibliotecas públicas e a aquisição de 
equipamento especializado para efeitos de conversação e restauro de património, nomeadamente para o 
Laboratório José Figueiredo, CNANS, LARQ e Forte de Sacavém, permitirá por um lado um incremento 
significativo do acesso a livros e diversa documentação de arquivo, assim como um aumento da conservação 
e do acesso aos espólios destes equipamentos culturais, incluindo imagens, registos de acervos de museus e 
filmes portugueses. 

A internacionalização da literatura através do apoio a traduções, apoio à edição, modernização de livrarias e 
criação de plataformas de empréstimo de livros, assenta no eixo central nas políticas públicas para a área do 
livro e da leitura, essencial para a promoção de autores nacionais no estrangeiro, construção de novos leitores, 
consolidação de hábitos de leitura e promoção do uso de conteúdos digitais, podendo impactar de forma 
positiva o mercado da edição digital. 

 

Parte 1 —Análise dos seis objetivos ambientais a fim de indicar aqueles que exigem uma avaliação substantiva  

Indicar os objetivos ambientais que exigem 
uma avaliação substantiva da medida com 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 



21 / 33 
 

base no princípio de «não prejudicar 
significativamente» 

Mitigação das alterações climáticas  X Considerando que a medida se destina a reforçar a 
modernização e transição digital dos equipamentos culturais e 
patrimoniais, não se antecipam impactes negativos, diretos ou 
indiretos, significativos ao longo do ciclo de vida das ações a 
apoiar, neste objetivo ambiental. 

Por outro lado, a potencial redução de deslocações e do 
consumo de recursos, nos quais se inclui o papel e 
consumíveis, que advêm da digitalização do setor e 
consequente acessibilidade a espetáculos e conteúdos 
culturais, poderá ter um impacte ambiental positivo.  

A medida é elegível para o domínio de intervenção 129 no 
anexo do Regulamento MRR, com um coeficiente para o 
cálculo do apoio aos objetivos em matéria de alterações 
climáticas e objetivos ambientais de 0%, e eligível para o 
domínio de intervenção 011 no anexo do Regulamento MRR, 
com um coeficiente para o cálculo do apoio à transição digital 
de 100%. 

Não se perspetiva assim uma alteração do nível de emissões de 
gases com efeito de estufa em consequência da concretização 
destas medidas e como tal, considera-se que é assegurado o 
princípio de «não prejudicar significativamente». 

Adaptação às alterações climáticas  X Considerando a natureza da medida e das ações 
contempladas, não são identificados impactos diretos no 
ambiente em resultado das atividades prosseguidas no âmbito 
deste objetivo e como tal é assegurado o princípio de «não 
prejudicar significativamente». 

A medida é elegível para o domínio de intervenção 129 no 
anexo do Regulamento MRR, com um coeficiente para o 
cálculo do apoio aos objetivos em matéria de alterações 
climáticas e objetivos ambientais de 0%, e eligível para o 
domínio de intervenção 011 no anexo do Regulamento MRR, 
com um coeficiente para o cálculo do apoio à transição digital 
de 100%. 

Utilização sustentável e proteção dos 
recursos hídricos e marinhos 

 X Considerando a natureza da medida, maioritariamente 
pública, o que significa que irá seguir critérios e práticas em 
matéria de compras públicas ecológicas,e atendendo a que não 
são instalados dispositivos ou equipamentos que utilizam 
água, não se antecipam riscos de degradação ambiental 
relacionados com a preservação da qualidade da água e a 
pressão sobre os recursos hídricos ao longo do ciclo de vida 
das ações a apoiar.. Como tal é assegurado o princípio de 
«não prejudicar significativamente».  

Economia circular, incluindo a prevenção e a 
reciclagem de resíduos 

X   

Prevenção e controlo da poluição do ar, da 
água ou do solo 

 X A medida tem um impacto previsível não significativo, no 
objetivo ambiental da prevenção e controlo da poluição do ar, 
da água ou do solo.  Os efeitos diretos e os principais efeitos 
indiretos da medida ao longo do seu ciclo de vida poderão 
estar relacionados com a produção dos elementos necessários 
para a transição digital e modernização dos equipamentos 
culturais (equipamento informático, de som e de projeção, 
equipamentos de cobertura de redes sem fios, etc.) e extração 
de matérias-primas e materiais raros associada. O 
mesmo princípio de impacte potencial pode ser aplicado ao 
fim de vida destes mesmos materiais.   
Dada a natureza da medida, promovendo os procedimentos e 
boas práticas ambientais nos processos de extração de 
matérias primas e fim de vida dos materiais, considera-se que 
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relativamente ao objetivo em causa, o princípio de «não 
prejudicar significativamente» é cumprido. 

Proteção e restauro da biodiversidade e dos 
ecossistemas 

 X Considerando a natureza da medida, maioritariamente 
pública, o que significa que irá seguir critérios e práticas em 
matéria de compras públicas ecológicas,  não se antecipam 
riscos de degradação dos ecossistemas ou impacte na 
biodiversidade ao longo do ciclo de vida das ações a apoiar. 
Como tal é assegurado o princípio de «não prejudicar 
significativamente». 

 

Parte 2 —Avaliação substantiva da medida com base no princípio de «não prejudicar significativamente» para 
os objetivos ambientais que assim o exigirem. 

Perguntas Não Justificação substantiva 

Transição para uma economia 
circular, incluindo a prevenção e a 
reciclagem de resíduos. Prevê-se 
que a medida: 

i) conduza a um aumento 
significativo da produção, da 
incineração ou da eliminação 
de resíduos, com exceção da 
incineração de resíduos 
perigosos não recicláveis, ou 

ii) dê origem a ineficiências 
significativas na utilização 
direta ou indireta de qualquer 
recurso natural3 em qualquer 
fase do seu ciclo de vida que 
não sejam minimizadas por 
medidas adequadas4, ou 

iii) venha a causar danos 
significativos e de longo prazo 
no ambiente, no contexto da 
economia circular5?  

X É expectável que os equipamentos de IT ou outros a adquirir para concretização 
das ações contempladas, cumpram com os requisitos definidos no Decreto-Lei n.º 
12/2011 quando à sua concepção ecológica, sempre que aplicável, e seja 
assegurado que não contêm as substâncias perigosas listadas no Anexo II da 
Diretiva n.º 2011/65/EU do Parlamento Europeu, transposta pelo Decreto-Lei n.º 
79/2013, excepto quando as concentrações por peso não ultrapassam os valores 
estabelecidos no mesmo.  

Os equipamentos IT e outros deverão estar abrangidos por um plano de gestão de 
resíduos que deve incluir ainda especificações técnicas relativas à durabilidade, 
reparabilidade e reciclabilidade dos equipamentos elétricos e eletrónicos a 
adquirir e instalar (equipamento informático, de som e de projeção, equipamentos 
de cobertura de redes sem fios, etc.), de acordo com as especificações do Decreto-
Lei n.º 178/2006, Decreto-Lei n.º 67/2014 e Decreto-Lei n.º 152-D/2017, pelo que 
não se prevê que a medida conduza a um aumento significativo da produção, da 
incineração ou da eliminação de resíduos, dê origem a ineficiências significativas 
na utilização direta ou indireta de qualquer recurso natural ou venha a causar 
danos significativos e de longo prazo no ambiente. 

A medida é elegível para o domínio de intervenção 129 no anexo do Regulamento 
MRR, com um coeficiente para o cálculo do apoio aos objetivos em matéria de 
alterações climáticas e objetivos ambientais de 0%, e eligível para o domínio de 
intervenção 011 no anexo do Regulamento MRR, com um coeficiente para o cálculo 
do apoio à transição digital de 100%. 

 

Investimento RE-C04-i02: Património Cultural 

Este investimento consiste na reabilitação de edifícios (46 museus e 3 teatros) a realizar ao abrigo de um vasto 
programa de valorização e modernização de equipamentos culturais e Património Cultural Classificado, 
promovendo a adaptação dos equipamentos culturais às novas exigências ambientais, quer as relativas à 
eficiência energética, quer as necessárias à adaptação e mitigação das alterações climáticas em curso, tendo 
em vista o aumento da resiliência e sustentabilidade futura dos equipamentos e das coleções que albergam.  

Através de variadas medidas a implementar caso a caso, quer de natureza passiva ao nível da envolvente 
edificada dos imóveis com previsão de isolamento térmico das coberturas e fachadas e vãos/caixilharias mais 
eficientes, quer de natureza ativa, através da substituição dos sistemas de climatização e iluminação existentes 

 
3 Os recursos naturais incluem a energia, os materiais, os metais, a água, a biomassa, o ar e os solos. 
4 A título de exemplo, as ineficiências podem ser minimizadas aumentando significativamente a durabilidade, a reparabilidade e as 
possibilidades de atualização e reutilização dos produtos ou diminuindo significativamente a utilização de recursos através da conceção 
e da escolha de materiais que promovam a reorientação, a desmontagem e a desconstrução, em particular para reduzir a utilização de 
materiais de construção e promover a sua reutilização. Podem igualmente ser minimizadas transitando para modelos de negócio que 
concebam o produto como um serviço e para cadeias de valor circulares, com o objetivo de garantir que os produtos, componentes e 
materiais mantêm o máximo de utilidade e valor durante tanto tempo quanto possível. Tal comporta igualmente uma redução 
significativa do teor de substâncias perigosas nos materiais e produtos, incluindo pela sua substituição por alternativas mais seguras. 
Passa ainda por reduzir significativamente o desperdício alimentar na produção, transformação, fabrico ou distribuição de alimentos. 
5 Para mais informações sobre o objetivo da economia circular, consultar o considerando 27 do Regulamento Taxonomia.  
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por sistemas energeticamente mais eficientes, será possível reduzir as necessidades de energia  e as 
consequentes emissões, de forma a conseguir alcançar, em média, o objetivo de redução de consumo de energia 
primária em pelo menos 30% face ao consumo anterior à realização do investimento. Os projetos e respetivos 
cadernos de encargos contemplarão esta condição nas várias componentes a intervir, salvaguardas as 
especificidades próprias de cada imóvel, tipologia de intervenção em causa e condicionantes de âmbito 
patrimonial estabelecidas, tendo em vista alcançar, em média e como objetivo global do programa no conjunto 
dos imóveis envolvidos uma redução de consumo de energia primária em pelo menos 30% (meta) face ao 
consumo anterior à realização do investimento. 

Alguns dos museus, monumentos e palácios a intervir, integram ainda importantes áreas verdes históricas (ex.: 
Parque Botânico do Monteiro Mor, Cerca do Mosteiro de Tibães, jardim Museu dos Biscaínhos) espaços 
únicos de espécies de flora e fauna, que requerem igualmente intervenções de preservação com vista à melhoria 
da sustentabilidade e eficiência hídrica através da reutilização das águas pluviais para rega e da instalação de 
sistemas de rega de controlo e eficiência acrescida.  

 

Parte 1 —Análise dos seis objetivos ambientais a fim de indicar aqueles que exigem uma avaliação substantiva  

Indicar os objetivos ambientais que exigem 
uma avaliação substantiva da medida com 
base no princípio de «não prejudicar 
significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

Mitigação das alterações climáticas X   

Adaptação às alterações climáticas X   

Utilização sustentável e proteção dos 
recursos hídricos e marinhos 

 X 

Atendendo tanto aos efeitos diretos como aos efeitos indiretos 
primários ao longo do ciclo de vida, o impacto previsível da 
atividade apoiada pela medida sobre este objetivo ambiental é 
não significativa, atendendo a que não se evidenciam riscos de 
degradação ambiental relacionados com a preservação da 
qualidade da água e a pressão sobre os recursos 
hídricos.Sendo a totalidade dos equipamentos a 
intervencionar em ambiente terrestre, não se perspetivam 
impactos sobre os recursos marinhos.  Assim, é assegurado o 
princípio de «não prejudicar significativamente». 

Tratando-se de investimento de natureza pública e diretamente 
associado à provisão de serviços públicos, a medida respeita 
os critérios para contratos públicos ecológicos. 

Economia circular, incluindo a prevenção e a 
reciclagem de resíduos X   

Prevenção e controlo da poluição do ar, da 
água ou do solo X   

Proteção e restauro da biodiversidade e dos 
ecossistemas X   

 

Parte 2 —Avaliação substantiva da medida com base no princípio de «não prejudicar significativamente» para 
os objetivos ambientais que assim o exigirem. 

Perguntas Não Justificação substantiva 

Mitigação das alterações 
climáticas. Prevê-se que a medida 
dê origem a emissões significativas 
de gases com efeito de estufa? X 

Prevê-se que a medida não dê origem a emissões significativas de gases com efeito 
de estufa, pelas seguintes razões:  

- Os edifícios incluidos no programa (equipamentos Culturais) não são 
utilizados para a extração, armazenamento, transporte ou fabrico de 
combustíveis fósseis. 

- O programa de modernização e valorização tem potencial para reduzir o 
consumo de energia, aumentar a eficiência energética (conduzindo a uma 
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melhoria substancial do desempenho energético dos edificios em causa) e 
potencial redução das emissões de gases com efeito de estufa dos 
equipamentos culturais. Como tal, contribuirá para a meta nacional de 
aumento anual da eficiência energética estabelecida em conformidade com a 
Diretiva Eficiência Energética (Diretiva 2012/27/UE) e os contributos 
determinados a nível nacional para o Acordo de Paris sobre o Clima e 
corporizados no Plano Nacional de Energia e Clima 2021 -  2030 e no Roteiro 
Nacional para a Neutralidade Carbónica 2050. 

- A medida em causa inscreve-se ainda nos domínios de intervenção de 
relevância europeia em que se estrutura o Mecanismo Europeu de 
Recuperação e Resiliência através do Pilar 1 – Transição Ecológica. 

A medida é elegível para o domínio de intervenção 026 no anexo do Regulamento 
MRR, com um coeficiente para o cálculo do apoio aos objetivos em matéria de 
alterações climáticas de 40% e objetivos ambientais de 40%. 

Adaptação às alterações 
climáticas. Prevê-se que a medida 
dê origem a um aumento dos 
efeitos negativos do clima atual e 
do clima futuro previsto, sobre a 
própria medida, as pessoas, a 
natureza ou os ativos? X 

Os riscos físicos associados ao clima (eventos climáticos extremos como vagas de 
frio ou calor, alteração do regime de precipitação, outros) com potencial impacto 
significativos para esta medida foram pré-avaliados e serão considerados na fase 
de desenho do projeto. A reabilitação das infraestrutura e sistemas técnicos dos 
edifícios a intervencionar terá em atenção os efeitos potenciais decorrentes desses 
fenómenos extremos. 

Assim, a medida não dará origem a um aumento dos efeitos negativos do clima 
atual e do clima futuro previsto, sobre a própria medida, as pessoas, a natureza ou 
os ativos. 

Adicionalmente, a medida é elegível para o domínio de intervenção 026 no anexo 
do Regulamento MRR, com um coeficiente para o cálculo do apoio aos objetivos 
em matéria de alterações climáticas de 40% e objetivos ambientais de 40%. 

Transição para uma economia 
circular, incluindo a prevenção e a 
reciclagem de resíduos. Prevê-se 
que a medida: 

i) conduza a um aumento 
significativo da produção, da 
incineração ou da eliminação 
de resíduos, com exceção da 
incineração de resíduos 
perigosos não recicláveis, ou 

ii) dê origem a ineficiências 
significativas na utilização 
direta ou indireta de qualquer 
recurso natural6 em qualquer 
fase do seu ciclo de vida que 
não sejam minimizadas por 
medidas adequadas7, ou 

iii) venha a causar danos 
significativos e de longo prazo 
no ambiente, no contexto da 
economia circular8?  

X 

A medida prevê que na reabilitação dos edifícios se assegure que, pelo menos, 70 % 
(em massa) dos resíduos de construção e demolição não perigosos gerados no 
estaleiro de construção (excluindo os materiais naturais referidos na categoria 
17 05 04 da Lista Europeia de Resíduos estabelecida pela Decisão 2000/532/CE 
da Comissão) sejam preparados para reutilização, reciclagem e valorização de 
outros materiais, incluindo operações de enchimento que utilizem resíduos para 
substituir outros materiais, em conformidade com a hierarquia dos resíduos e o 
protocolo da UE sobre a gestão dos resíduos de construção e demolição.  

Mais concretamente, os agentes limitarão a produção de resíduos em processos 
relacionados com a construção e a demolição, em conformidade com o protocolo 
da UE sobre a gestão dos resíduos de construção e demolição.  

A medida incluirá ainda especificações técnicas relativas à durabilidade, 
reparabilidade e reciclabilidade dos equipamentos técnicos a instalar (e.g. 
climatização, iluminação, ventilação), pelo que não se prevê que a mesma conduza 
a um aumento significativo da produção, da incineração ou da eliminação de 
resíduos, dê origem a ineficiências significativas na utilização direta ou indireta de 
qualquer recurso natural ou venha a causar danos significativos e de longo prazo 
no ambiente. 

Prevenção e controlo da poluição. 
Prevê-se que a medida dê origem a 
um aumento significativo das X 

Prevê-se que a medida não dê origem a um aumento significativo das emissões de 
poluentes para o ar, a água ou o solo, pelas seguintes razões: 

- A substituição dos sistemas de climatização, em particular, poderá conduzir a 
uma redução das emissões para a atmosfera e à consequente melhoria da 

 
6 Os recursos naturais incluem a energia, os materiais, os metais, a água, a biomassa, o ar e os solos. 
7 A título de exemplo, as ineficiências podem ser minimizadas aumentando significativamente a durabilidade, a reparabilidade e as 
possibilidades de atualização e reutilização dos produtos ou diminuindo significativamente a utilização de recursos através da conceção 
e da escolha de materiais que promovam a reorientação, a desmontagem e a desconstrução, em particular para reduzir a utilização de 
materiais de construção e promover a sua reutilização. Podem igualmente ser minimizadas transitando para modelos de negócio que 
concebam o produto como um serviço e para cadeias de valor circulares, com o objetivo de garantir que os produtos, componentes e 
materiais mantêm o máximo de utilidade e valor durante tanto tempo quanto possível. Tal comporta igualmente uma redução 
significativa do teor de substâncias perigosas nos materiais e produtos, incluindo pela sua substituição por alternativas mais seguras. 
Passa ainda por reduzir significativamente o desperdício alimentar na produção, transformação, fabrico ou distribuição de alimentos. 
8 Para mais informações sobre o objetivo da economia circular, consultar o considerando 27 do Regulamento Taxonomia.  
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emissões de poluentes9 para o ar, a 
água ou o solo? 

saúde pública em repeito pelas normas da UE relativas à qualidade do ar 
estabelecidas pela Diretiva 2008/50/EU. 

- As operações de reabilitação a realizar obrigam-se a garantir que os 
componentes e materiais de construção utilizados na renovação dos edifícios 
não contêm amianto nem substâncias que suscitam elevada preocupação, 
identificadas com base na lista de substâncias sujeitas a autorização constante 
do anexo XIV do Regulamento (CE) n.º 1907/2006.  

- Os projetos e as operações de reabilitação a realizar garantem que os 
componentes e materiais de construção utilizados na renovação dos edifícios 
que possam entrar em contacto com ocupantes emitem menos de 0,06 mg de 
formaldeído por m3 de material ou componente e menos de 0,001 mg de 
compostos orgânicos voláteis cancerígenos das categorias 1A e 1B por m3 de 
material ou componente, após ensaio em conformidade com as normas 
CEN/TS 16516 e ISO 16000-3 ou com outras condições de ensaio e métodos 
de determinação normalizados comparáveis. 

- Serão tomadas medidas para reduzir o ruído e as emissões de poeiras e de 
poluentes durante as obras de construção nos termos da legislação aplicável 
nomeadmanete no que diz respeito à gestão dos resíduos de construção e 
demolição. 

Atendendo tanto aos efeitos diretos e indiretos da medida e respetivas ações ao 
longo do ciclo de vida, o impacto previsível sobre este objetivo ambiental é não 
significativo uma vez que a medida não dará origem a um aumento significativo 
das emissões de poluentes para o ar, a água ou o solo. 

Proteção e restauro da 
biodiversidade e dos ecossistemas. 
Prevê-se que a medida: 

i) prejudique de forma 
significativa as boas 
condições10 e a 
resiliência dos 
ecossistemas, ou 

ii) prejudique o estado de 
conservação das espécies 
e habitats, incluindo os 
de interesse da União? 

 

A medida não terá efeitos significativos na biodiversidade e nos ecossistemas, pelas 
seguintes razões:  

- Os projetos abrangidos por esta medida não estão localizados em zonas 
sensíveis em termos de biodiversidade ou nas suas proximidades (incluindo a 
rede Rede Natura 2000, áreas protegidas e sítios classificados como 
património mundial da UNESCO) ou não terão efeitos significativos nesses 
locais, tendo em conta os seus objetivos de conservação. 

- A renovação das àreas verdes anexas a museus, palácios e monumentos, 
espaços com variadas espécies de flora e fauna, poderá contribuir para a 
preservação das espécies e habitats e para o aumento da biodiversidade. 

- Respeita a hierarquia de mitigação e outros requisitos pertinentes ao abrigo 
da Diretiva Habitats e da Diretiva Aves. 

Atendendo tanto aos efeitos da medida, o impacto sobre este objetivo ambiental é 
não significativo. A medida não prejudicará de forma significativa as boas 
condições e a resiliência dos ecossistemas, ou o estado de conservação das espécies 
e habitats, incluindo os de interesse da União Europeia. 

 

 

9. Milestones, metas e calendarização 

Referência dos indicadores quantitativos das metas 

Investimento RE-C04-i01: Redes Culturais e Transição Digital  

São os seguintes os indicadores para desembolso: 

✓ Definição de requisitos tecnológicos da rede de equipamentos culturais (milestone): 2.º trimestre de 

2022; 

✓ Apoio à modernização e transição digital das livrarias (200 livrarias apoiadas): 4.º trimestre de 2025; 

 
9 Entende-se por «poluente» uma substância, vibração, calor, ruído, luz ou outro contaminante presente no ar, na água ou no solo 
suscetível de prejudicar a saúde humana ou o ambiente. 
10 Em conformidade com o artigo 2.º, ponto 16, do Regulamento Taxonomia, entende-se por «“boas condições”, em relação a um 
ecossistema, que o ecossistema se encontra em boas condições físicas, químicas e biológicas ou que apresenta uma boa qualidade 
física, química e biológica e que é capaz de se autorreproduzir ou autorregenerar, em que a composição de espécies, a estrutura do 
ecossistema e as funções ecológicas não são comprometidas». 
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✓ Digitalização e virtualização dos espólios da DGLAB, da Biblioteca Nacional de Portugal, da 

Biblioteca Pública de Évora, da Cinemateca e de acervos de museus sob a gestão da DGPC e das 

direções regionais de cultura (milestone): 4.º trimestre de 2024; 

✓ Serviços cobertos por medidas de digitalização e virtualização (450): 4.º trimestre de 2025; 

✓ Apoio à tradução e/ou edição de obras literárias, incluindo audibook e ebook (5200 obras apoiadas): 

4.º trimestre de 2025. 

 

Investimento RE-C04-i02: Património Cultural 

São os seguintes os indicadores para desembolso: 

✓ Estudo e Mapa do Saber Fazer (milestone): 4.º trimestre de 2022; 

✓ Laboratórios e rotas do “Saber Fazer” em funcionamento, com comercialização de produtos (15): 4.º 

trimestre de 2025; 

✓ Atividades (pedagógicas e informativas sobre técnicas tradicionais) realizadas nos Centro Tecnológico 

do Saber Fazer (14): 4.º trimestre de 2025; 

✓ Museus, monumentos, palácios do Estado e Teatros Nacionais objeto de requalificação e/ou 

conservação, garantindo a condição de redução de consumo de energia primária nos edifícios, em 

média, de, pelo menos, 30% (49): 4.º trimestre de 2025. 

 

10. Financiamento e custos  

 

O custo proposto desta componente totaliza 243,3 milhões de euros, para o horizonte temporal 2022-2025. As 
despesas anuais previstas (em milhões de euros) são as seguintes: 

 

Componente Cultura 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Total 

Redes Culturais e Transição Digital 0 0 15,4 43 24,7 9,7 0 92,8 

Património Cultural 0 0 16,2 101,6 11 21,7 0 150,5 

TOTAL 0 0 31,6 144,6 35,7 31,4 0 243,3 

 

Os montantes indicados para os investimentos descritos anteriormente, serão suportados integralmente por este 
PRR. 

 

Investimento RE-C04-i01: Redes Culturais e Transição Digital 

▪ Custo total previsto: 92,8 milhões de euros 

▪ Previsão de horizonte temporal de execução: 2022-2025  

• 2022: 15,38 milhões de euros 
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• 2023: 42,99 milhões de euros 

• 2024: 24,69 milhões de euros 

• 2025: 9,73 milhões de euros 

 

Objetivo 1 (Modernização da infraestrutura tecnológica da rede de equipamentos culturais) 

- Aquisição de equipamentos informáticos, bibliotecas itinerantes on line e sistemas de informação 
e catálogos integrados, para 239 bibliotecas públicas [5,95 milhões de euros] 

✓ 2022: 0,597 milhões de euros; 

✓ 2023: 4,157 milhões de euros; 

✓ 2024: 1,194 milhões de euros. 

Método de cálculo e notas explicativas: 

- Aquisição, para um total de 239 bibliotecas, de: equipamento informático hardware no 
valor global de 4.200.000€; Bibliotecas itinerantes (serviços online), no valor global de 
400.000€; equipamento informático (software), no valor global de 700.000€; Sistemas de 
informação e catálogos integrados, no valor global de 650.000€; 
- Os cálculos tiveram por base os seguintes custos unitários: hardware - 798,78 € x 5.258 
equipamentos; Bibliotecas itinerantes online - 80.000€ x 5 bibliotecas; Software - 50.000€ 
x 14 bibliotecas; Sistemas de Informação e Catálogo Integrado - 2.719,67€ x 239 
bibliotecas. 
- As 5 bibliotecas itinerantes destinam-se a equipar com serviço de biblioteca pública os 
5 municípios que em Portugal não dispõem de qualquer serviço de biblioteca pública 
(Aljezur, Calheta de S. Jorge, Marvão, Terras de Bouro e Vila Viçosa); 
- Relativamente à aquisição de software, as 14 bibliotecas destinam-se aos municípios 
integrados na Rede Nacional de Bibliotecas que não possuem software de gestão de 
bibliotecas (catálogo); 
- A aquisição de equipamento informático para as bibliotecas possibilitará a renovação 
dos equipamentos existentes para o público (na grande maioria dos casos bastante 
desatualizados) como forma de fomentar o acesso a serviços digitais e a apoiar o 
desenvolvimento da literacia digital juntos dos utilizadores.  
 

 

- Cobertura de wi fi em 50 museus, palácios e monumentos [10 milhões de euros] 

✓ 2022: 2 milhões de euros; 

✓ 2023: 7 milhões de euros; 

✓ 2024: 1 milhão de euros. 

Método de cálculo e notas explicativas: 

- 200.000€ por instalação de infraestrutura e equipamentos Access Point (AP) para 
cobertura wi fi x 50 equipamentos culturais; 
- O cálculo teve por base um custo unitário de 200.000€ por instalação de infraestrutura e 
equipamentos Access Point (AP) para cobertura wi fi multiplicado pelo número de 
equipamentos culturais a instalar wi fi. 
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- Aquisição de equipamento de projeção digital de cinema e de vídeo, imagem e tecnologia para 155 
cineteatros e centros de arte contemporânea públicos [23,25 milhões de euros] 

✓ 2022: 4,5 milhões de euros; 

✓ 2023: 16 milhões de euros; 

✓ 2024: 2,7 milhões de euros. 

Método de cálculo e notas explicativas: 

- Equipamento de projeção digital de cinema (DCP): 50.000€ x 155 = 7.750.000€; Sistema 
de vídeo, imagem e tecnologia: 100.000€ X 155 = 15.500.000€; 
- O cálculo teve por base o custo unitário de 50.000€ de DCP e de 100.000€ de 
equipamento vídeo/imagem, multiplicados pelo número de equipamentos culturais. 

 

- Modernização Tecnológica dos laboratórios de conservação e restauro do Estado [3,35 milhões de 
euros] 

✓ 2023: 2,350 milhões de euros; 

✓ 2024: 1 milhão de euros. 

Método de cálculo e notas explicativas: 

- Equipamento especializado e soluções tecnológicas, para efeitos de conservação e 
restauro de património, para o Laboratório José Figueiredo, CNANS, LARQ e Forte de 
Sacavém; 
- O cálculo teve por base os custos unitários relativos a equipamentos para os seguintes 
laboratórios de conservação e restauro: Laboratório José Figueiredo (total de 2.000.000€); 
Laboratório Arqueociências (total de 500.000€); Laboratório de conservação e restauro 
do Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática (total de 350.000€); Forte de 
Sacavém (total de 500.000€). 

 

- Modernização Tecnológica do ANIM - Arquivo Nacional da Imagem em Movimento [0,9 milhões 
de euros] 

✓ 2022: 0,9 milhões de euros. 

Método de cálculo e notas explicativas: 

- Equipamentos nas áreas de digitalização e arquivo digital, de projeção e de eficiência 
energética; 
- O cálculo teve por base os custos unitários relativos equipamentos:  na área de 
digitalização e arquivo digital, no valor global de 493.000€  (Calibrador DCP/monitores 
grading; 6 estações de restauro digital de imagem; 6 licenças SW restauro Diamond;2 
estações de trabalho de finalizaçao iMac Pro; 2 portáteis para trabalho multimédia 
multifunções; Upgrade comunicações, rede elétrica lab digital; 1 posto de restauro digital 
de som; 1 Arri locpro 35 (auxiliar de grading digital); 1 conjunto de cabeças para 
digitalizar negativos de som otico) + na área de digitalização e arquivo digital no valor 
global de 220.000€ (2 projetores DCP e equipamentos auxiliares de projeção para as salas 
de cinema FR e LP; Sistema de tradução simultânea para as sala de cinema FR e LP; 1 
projetor DCP para a sala de cinema do Palácio Foz) +  na área de eficiência energética e 
prtoeção ambiental no valor global de 188.000€ (Substituição de janelas e portas externas 
no centro de conservação ANIM; Sistema de videovigilância na Quinta da Cerca (ANIM). 
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- Instalação do Arquivo Nacional do Som [2 milhões de euros] 

✓ 2024: 2 milhões de euros. 

Método de cálculo e notas explicativas: 

- Aquisição de equipamentos para a instalação do Arquivo Nacional do Som (custos 
unitários para equipamentos dos laboratórios, arquivo digital e poli-nucleação); 
- O cálculo teve por base os custos unitários relativos a equipamentos para: A) laboratórios 
de som (valor global de 161.846€) - inclui 5 Laboratórios e 2 depósitos (Instalação de 1 
laboratório de tratamento físico, 2 de digitalização, 2 de restauro, 2 depósitos de 
fonogramas e outro de papel), Equipamento de som, software, mobiliário, estantes para 
reservas, equipamento de controlo ambiental + B) polinucleação (valor de 5.500€) + C) 
Arquivo digital (valor global de 1.832.654€) -inclui servidor de alto débito AWS S3 
(cloud) e Servidor Petarack SAN (local). 

 

 

Objetivo 2 (Digitalização de artes e património) 

- Digitalização e virtualização de espólio (20 milhões de imagens) de bibliotecas públicas [7,4 milhões 
de euros] 

✓ 2022: 0,74 milhões de euros; 

✓ 2023: 2,22 milhões de euros; 

✓ 2024: 2,96 milhões de euros; 

✓ 2025: 1,48 milhões de euros. 

Método de cálculo e notas explicativas: 

- 0,37€ (custo imagem) x 20.000.000 imagens; 
- O cálculo teve por base um custo unitário de 0,37€ por imagem, sendo considerado um 
universo de 20 milhões de imagens. 

 

- Digitalização e virtualização de espólio (19,5 milhões de documentos) de arquivos nacionais [7,21 
milhões de euros] 

✓ 2022: 0,74 milhões de euros; 

✓ 2023: 2,22 milhões de euros; 

✓ 2024: 2,96 milhões de euros; 

✓ 2025: 1,295 milhões de euros. 

Método de cálculo e notas explicativas: 

- 0,37€ (custo documento) x 19.500.000 documentos; 
- O cálculo teve por base um custo unitário de 0,37€ por imagem, sendo considerado um 
universo de 19,5 milhões de documentos. 

 

- Digitalização de 59.500 registos de acervos de museus públicos [8,92 milhões de euros] 

✓ 2022: 0,892 milhões de euros; 

✓ 2023: 2,667 milhões de euros; 



30 / 33 
 

✓ 2024: 3,57 milhões de euros; 

✓ 2025: 1,785 milhões de euros. 

Método de cálculo e notas explicativas: 

- 150€ (custo de cada digitalização) x 59.500 registos; 
- O cálculo teve por base um custo unitário de 150€ por digitalização, sendo considerado 
um universo de 59.500 registos. 

 

- Visitas virtuais em 65 museus [0,65 milhões de euros] 

✓ 2022: 0,06 milhões de euros; 

✓ 2023: 0,2 milhões de euros; 

✓ 2024: 0,26 milhões de euros; 

✓ 2025: 0,13 milhões de euros. 

Método de cálculo e notas explicativas: 

- 10.000€ (custo de cada visita virtual) x 65 museus; 
- O cálculo teve por base um custo unitário de 10.000€ por visita virtual, sendo 
considerado um universo de 65 museus. 

 

- Digitalização de 1.000 filmes portugueses da Cinemateca [10 milhões de euros] 

✓ 2022: 1 milhão de euros; 

✓ 2023: 3 milhões de euros; 

✓ 2024: 4 milhões de euros: 

✓ 2025: 2 milhões de euros. 

Método de cálculo e notas explicativas: 

- 10.000€ (custo da digitalização de cada longa metragem) x 1.000 filmes; 
- O cálculo teve por base um custo unitário de 10.000€ por digitalização, sendo 
considerado um universo de 1.000 filmes. 

 

Objetivo 3 (Internacionalização, modernização e transição digital do livro e dos autores) 

- Apoio à tradução de obras literárias, incluindo apoio da obra “Os Lusíadas” [3,67 milhões de euros] 

✓ 2022: 0,9 milhões de euros; 

✓ 2023: 0,9 milhões de euros; 

✓ 2024: 0,9 milhões de euros; 

✓ 2025: 0,9 milhões de euros; 

✓ 2023 (apoio tradução “Os Lusíadas”): 0,072 milhões de euros. 

Método de cálculo e notas explicativas: 

- Apoio à tradução e à edição de um total de 1200 obras (300 obras/ano durante 4 anos), 
considerando um custo médio unitário por obra de 4.300€ e uma taxa de incentivo de 70%; 
- O cálculo teve por base um custo médio unitário de tradução de 4.300€ para um total de 
1200 obras e uma taxa de incentivo de 70%; 
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- Para o apoio à tradução da obra “Os Lusíadas”, foram considerados: 5.000€ (custo médio 
unitário da tradução) X 24 línguas oficiais EU e uma taxa de incentivo (60%). 

 

- Apoio à edição de audiobooks e ebooks [4,8 milhões de euros] 

✓ 2022: 1,2 milhões de euros; 

✓ 2023: 1,2 milhões de euros; 

✓ 2024: 1,2 milhões de euros; 

✓ 2025: 1,2 milhões de euros. 

Método de cálculo e notas explicativas: 

- Custo médio do audio-book e do e-book (2.000€); percentagem de incentivo (60%); n.º 
total de livros a apoiar: 4.000 (1.000/ano); 
- O cálculo teve por base o custo médio unitário de 2.000€ por audiobook/ebook, 
considerando um universo global de 4.000 livros e uma taxa de incentivo de 60%. 

 

- Apoio à modernização e transição digital das livrarias [3,79 milhões de euros] 

✓ 2022: 0,949 milhões de euros; 

✓ 2023: 0,949 milhões de euros; 

✓ 2024: 0,949 milhões de euros; 

✓ 2025: 0,949 milhões de euros. 

Método de cálculo e notas explicativas: 

- Apoio à modernização tecnológica das livrarias, no valor aproximado de 19.000€ por 
livraria, considerando um universo global de 200 livrarias; 
- O cálculo teve por base um custo médio unitário para aquisição de um pacote de 
equipamentos de tecnologia (Scanner para livros; Sistemas de redes VPN e wi fi; Sistemas 
de gestão de stocks e inventários em tempo real; Sistema integrado de faturação; Sistema 
de comunicação circuito fechado entre livreiros;  website com loja online) no valor 
aproximado de 31.500€, considerando um universo global de 200 livrarias e uma taxa de 
incentivo de 60%. 

 

- Criação da Plataforma de Empréstimo de Livros Eletrónicos (junto de cerca de 300 bibliotecas 
públicas) [0,9 milhões de euros] 

✓ 2022: 0,9 milhões de euros. 

Método de cálculo e notas explicativas: 

- O cálculo teve por base os custos unitários com aquisição de infraestrutura, instalação e 
entrada em funcionamento da plataforma. 

 

Investimento RE-C04-i02: Património Cultural 

▪ Custo total previsto: 150,5 milhões de euros 

▪ Previsão de horizonte temporal de execução: 2022-2025  

• 2022: 16,22 milhões de euros 
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• 2023: 101,56 milhões de euros 

• 2024: 10,99 milhões de euros 

• 2025: 21,72 milhões de euros 

 

- Requalificação e conservação dos museus, monumentos e palácios públicos (abrange um universo 
de 46 museus e monumentos, incluindo Mosteiro dos Jerónimos, Museu Nacional de Arqueologia e 
Torre de Belém) [105 milhões de euros] 

✓ 2022: 8,782 milhões de euros; 

✓ 2023: 73 milhões de euros; 

✓ 2024: 9,595 milhões de euros; 

✓ 2025: 13,585 milhões de euros. 

Método de cálculo e notas explicativas: 

- Valor total resultante do somatório das estimativas parciais calculadas relativamente a 
cada um dos 46 imóveis; 
- As estimativas parciais por imóvel tiveram por base um custo total calculado através da 
ponderação das quantidades envolvidas (em unidades ou m2 de intervenção) pelos custos 
unitários de obras e trabalhos similares com referência a valores de mercado e atendendo 
à natureza das intervenções necessárias (restauro, conservação, reparação, reabilitação, 
etc.) determinada a partir do prévio diagnóstico técnico do estado dos imóveis e 
equipamentos. 

 

- Requalificação dos Teatros Nacionais [43,48 milhões de euros] 

✓ 2022: 6,921 milhões de euros; 

✓ 2023: 28 milhões de euros; 

✓ 2024: 0,9 milhões de euros; 

✓ 2025: 7,646 milhões de euros. 

Método de cálculo e notas explicativas: 

- Valor total resultante do somatório das estimativas parciais calculadas relativamente a 
cada um dos 3 teatros (TNDMII, Teatro N. S. Carlos e Teatro Camões); 
- As estimativas parciais por imóvel, tiveram por base um custo total calculado através da 
ponderação das quantidades envolvidas (em unidades ou m2 de intervenção) pelos custos 
unitários de obras e trabalhos similares com referência a valores de mercado e atendendo 
à natureza das intervenções necessárias (restauro, conservação, reparação, reabilitação, 
etc.) determinada a partir do prévio diagnóstico técnico do estado dos imóveis e 
equipamentos. 

 

Nota adicional quanto aos custos da Requalificação e conservação dos museus, monumentos e palácios 
públicos e da Requalificação dos Teatros Nacionais: 

Sendo previstas intervenções de reabilitação em património cultural classificado, num total de 49 imóveis de 
diferentes épocas (desde o séc. XIII até ao séc. XXI) e métodos construtivos igualmente diversos, as soluções 
técnicas aos materiais a utilizar são definidas caso a caso, após a realização de auditorias energéticas 
especificas, informação a verter em sede de programa preliminar e a desenvolver posteriormente em fase de 
projeto de execução/caderno de encargos, por forma a serem devidamente compatibilizadas as características 
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dos materiais propostos para aumento da eficiência energética global dos edifícios com os materiais e técnicas 
originais, salvaguardando assim o valor patrimonial em presença.  

Como exemplo de princípios técnicos genéricos passíveis de utilização nas intervenções ao nível da envolvente 
edificada, serão previstas soluções de isolamento térmico na reabilitação das coberturas e paramentos 
exteriores (ex.: placas ICB ou equivalente, argamassas isolantes, ou outras) onde tal se revele possível, bem 
como previstas melhorias ao nível do desempenho energético dos vãos exteriores (preferencialmente com 
recurso a caixilharias que garantam classificação energética A+). A redução das necessidades ao nível dos 
consumos energéticos dos edifícios poderá igualmente ser alcançada através da instalação de sistemas e 
equipamentos mais eficientes e inteligentes, seja na iluminação (adoção de tecnologia LED por exemplo), seja 
na ventilação, aquecimento e arrefecimento (sistemas AVAC com melhores índices COP e EER). 

Os projetos e respetivos cadernos de encargos contemplarão todas as condições técnicas das várias 
componentes a intervir, salvaguardando as especificidades próprias de cada imóvel, tipologia de intervenção 
em causa e condicionantes de âmbito patrimonial estabelecidas, tendo em vista alcançar, em média e como 
objetivo global do programa no conjunto dos imóveis envolvidos, uma redução global do consumo de energia 
de 30% (meta) face ao consumo anterior à realização dos investimentos.  

Sobre as estimativas de custo médio /m2 por imóvel, as mesmas foram calculadas tendo em ponderação a 
abrangência total ou apenas parcial dos edifícios, as quantidades envolvidas (valor unitários e/ou m2 de 
intervenção) pelos custos unitários de obras e trabalhos similares, com referência a valores de mercado, e 
determinadas a partir do prévio diagnóstico do estado dos imóveis e equipamentos, bem como da natureza 
especifica das construções e tipologias de intervenção (restauro, conservação, reparação, reabilitação, etc.).  

 

 

- Programa Saber Fazer [2 milhões de euros] 

✓ 2022: 0,519 milhões de euros; 

✓ 2023: 0,496 milhões de euros; 

✓ 2024: 0,496 milhões de euros; 

✓ 2025: 0,496 milhões de euros 

Método de cálculo e notas explicativas: 

- O cálculo teve por base valores estimados para as seguintes vertentes: A- Mapa e estudo 
no valor global de 130.000€; B - Centro Tecnológico do Saber Fazer no valor global da 
contrapartida nacional de 389.977,77 (inclui: custos de instalação; site; coleções saber 
fazer); C - Laboratórios de intervenção territorial do Saber Fazer (inclui: custos de 
instalação; comunicação e imagem; bienal saber fazer; internacionalização; programa do 
aprendizado; oficina na escola; projeto academia). 
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PART 2: DESCRIÇÃO DAS REFORMAS E DOS INVESTIMENTOS   

 

A. COMPONENTE 5: Capitalização e Inovação Empresarial 

  

1. Descrição da Componente 

 Capitalização e inovação empresarial  

Área de política: Potencial Produtivo e Emprego  

Objetivos:  

1. Em manifesto alinhamento e continuidade da iniciativa emblemática Innovation Union e com a 
iniciativa emblemática Europeia “6. Expansão”, 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 deverá contribuir 
de forma efetiva para Portugal atingir os seguintes objetivos estratégicos no período 2026-2030: 

a) Aumentar as exportações de bens e serviços e contribuir para a soberania tecnológica 
europeia, ambicionando-se atingir um volume de exportações equivalente a 50% do PIB até 
2027 e a 53% do PIB até 2030, com enfoque no aumento da balança tecnológica de 
pagamentos; 

b) Aumentar o investimento em I&D, garantindo atingir 3% do PIB até 2030, com 1,25% 
de despesa pública e 1,75% privada (de acordo com a comunicação COM 2020/628 de 30 
de setembro de 2020), face a um valor total estimado de 1,4% do PIB em 2019, com a despesa 
privada a representar cerca de 55% do total. Equivale a garantir 25 mil novos empregos 
qualificados até 2030, multiplicando por 3 vezes a despesa em I&D das empresas face a 2020. 

c) Reduzir as emissões de CO2 em 55% até 2030, em linha quer com uma trajetória que permita 
a neutralidade carbónica em 2050, de acordo com o Plano Nacional Energia e Clima 2021-
2030 (PNEC 2030) e o Roteiro para a Neutralidade Carbónica, quer com a definição de 
atividades ambientalmente sustentáveis presente no regulamento 2020/852 de 18 de junho de 
2020 que estabelece o regime para a promoção do investimento sustentável e a taxonomia 
para o financiamento sustentável.  

2. Em alinhamento com a necessidade de apoiar a solvência do tecido empresarial e de colmatar falhas 
de mercado no acesso a financiamento reconhecida no plano europeu (nomeadamente o Quadro 
Temporário relativo a medidas de auxílio de Estado), esta componente contribui para a melhoria do 
mercado de financiamento empresarial português. Para o efeito, esta componente visa alavancar a 
reforma que constitui a criação e desenvolvimento do Banco Português de Fomento. 

Esta componente vai no sentido dos objetivos gerais do plano:  

• Promover a coesão económica, social e territorial da União: Esta componente visa aumentar o 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: Esta componente visa identificar 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: Os investimentos relacionados com esta componente, 
nomeadamente o investimento na rede de instituições de intermediação científica e tecnológica, 
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permitem apoiar a criação de emprego qualificado preparando, simultaneamente, a transformação 
estrutural da capacidade produtiva portuguesa.  

Transição climática e transição digital:  

• Esta componente concretiza 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. 

Empregos e crescimento:  

• Os investimentos em causa alavancam reformas estruturantes para o tecido económico português, 
contribuindo para o aumento do produto potencial e criação de empregos qualificados. 

Resiliência social:  

• Pelas características das reformas e investimentos, a presente componente promove a resiliência do 
mercado laboral e a coesão social e territorial. 

 

Reformas e/ou investimentos: 

Reformas:  

• RE-r09: Promoção da I&I&D e do investimento inovador nas empresas 

• RE-r10: Criação e desenvolvimento do Banco Português de Fomento 

• RE-r11: Alargamento e Consolidação da Rede de Instituições de Interface 

• RE-r12: Agenda de investigação e inovação para a sustentabilidade da agricultura, alimentação e 
agroindústria   

• RE-r13: Desenvolvimento do mercado de capitais e promoção da capitalização das empresas não 
financeiras 

Medidas e Investimentos: 

• RE-C05-i01.01: Agendas/Alianças mobilizadoras para a inovação empresarial  

• RE-C05-i01.02: Agendas/Alianças Verdes para a inovação empresarial    

• RE-C05-i02: Missão Interface - renovação da rede de suporte científico e tecnológico e orientação 
para tecido produtivo 

• RE-C05-i03: Agenda de investigação e inovação para a sustentabilidade da agricultura, alimentação 
e agroindústria (Agenda de Inovação para a Agricultura 20|30) 

• RE-C05-i04-RAA: Recapitalizar Sistema Empresarial dos Açores 

• RE-C05-i05-RAA: Relançamento Económico da Agricultura Açoriana 

• RE-C05-i06: Capitalização de empresas e resiliência financeira/Banco Português de Fomento  

 

Custo estimado: 2.914 Milhões de EUR  

Subvenções IRR: 1.364M EURO 

Empréstimos IRR: 1.550 M EURO  
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2. Principais desafios e objetivos 

 

Contexto 

Durante anos, a indústria europeia assumiu um papel de liderança em diversos setores estratégicos, tendo sido 
decisiva para o progresso económico e social em todo o mundo. Paulatinamente, porém, a indústria foi 
perdendo relevância, tendo o movimento de desindustrialização sido particularmente sentido em Portugal, 
onde o peso da indústria transformadora passou de 18,1% do PIB em 1995, para 13,5% em 2019, comparando 
muito abaixo dos 16,5% da média europeia referentes ao mesmo ano.  

Uma indústria forte e baseada no conhecimento é fundamental para a recuperação económica e para uma 
resposta eficaz aos novos desafios societais, como sejam a transição ecológica e digital. A industrialização do 
país deve ser, por isso, encarada como uma das vias prioritárias para alavancar o potencial de crescimento da 
economia portuguesa, contribuir para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e garantir uma melhoria 
sustentável do nível de vida da população.  

A necessidade da aposta na industrialização e inovação tornou-se ainda mais relevante no contexto da atual 
pandemia, sendo uma peça-chave para reforçar a autonomia estratégica dos Estados Membros e da União, 
aumentando a resiliência económica e reduzindo a dependência de componentes ou de matérias primas críticas 
e a exposição a riscos de novas disrupções de cadeias de valor muito extensas. Neste contexto, assumem 
particular importância os sistemas agroalimentares, fundamentais para a autonomia estratégica dos países e 
que enfrentam hoje grandes desafios relacionados com o aumento da produtividade agrícola, com a 
conservação dos recursos naturais e com as preocupações de saúde pública, num contexto de alterações 
climáticas e de resposta à transição digital. 

Como pano de fundo, surge também o nível de capitalização das empresas. Apesar da trajetória de 
desalavancagem da economia portuguesa, fortemente impulsionada pelas empresas-não financeiras, o peso do 
endividamento continua a ser significativo. Em acréscimo, a crise económica de origem sanitária irá, 
inevitavelmente, contribuir para o enfraquecimento das estruturas de capitais das empresas em consequência 
da deterioração da sua atividade desde o final do 1.º trimestre de 2020. Por estas duas ordens de razão, a 
intervenção pública pode ser especialmente importante para os fins de manutenção e consolidação de empresas, 
particularmente para as que atuam em setores estratégicos para Portugal e que, sem a referida intervenção 
pública, teriam a sua atividade significativamente afetada ou mesmo inviabilizada. Depois de as empresas 
esgotarem todas as possibilidades de encontrar financiamento no mercado bem como todas as medidas 
horizontais aplicáveis para cobrir necessidades de liquidez, a eventual falência destas empresas implicaria 
consequências sociais, perda de empresas inovadoras, ou falhas de mercado no âmbito do parágrafo 44 das 
“Orientações relativas aos auxílios estatais de emergência e à reestruturação concedidos a empresas não 
financeiras em dificuldade”, (2014/C 249/01), de 31 de julho de 2014. 

 

Contexto Estratégico Nacional 

Nos últimos anos, Portugal fez já um longo caminho de qualificação e modernização em áreas centrais para a 
sustentação deste processo de qualificação económica.  

O investimento no sistema educativo permitiu a Portugal ter hoje a sua geração mais qualificada de sempre, ao 
mesmo tempo que contribuiu significativamente para o desenvolvimento de um sistema científico relevante e 
prestigiado na cena internacional, dispondo de centros de saber em áreas tecnológicas essenciais para o 
desenvolvimento industrial.  

Em diversos setores há hoje empresas de topo, que têm apostado e tirado partido do desenvolvimento da ciência 
e tecnologia, tendo condições para serem grandes players internacionais.  

Tendo em vista a consolidação destes esforços, em 2014 foi aprovada a Estratégia Nacional de Investigação e 
Inovação para uma Especialização Inteligente (ENEI), que visa o desenvolvimento de todo o sistema de 
investigação e inovação de um modo sustentável, identificando as grandes apostas estratégicas que permitam 
transformar o perfil de especialização da economia portuguesa, nos quais Portugal e as suas regiões detêm 
vantagens comparativas e competitivas ou que revelaram potencial de emergir como tal. 
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Apesar dos progressos registados nas últimas décadas em termos de investimento em Investigação e 
Desenvolvimento (I&D) (1,4% do PIB em 2019 face a 0,7% em 2000), permanecem constrangimentos que se 
constituem como obstáculos à produção em maior escala de bens e serviços tecnologicamente mais avançados 
e à progressão na cadeia de valor, nomeadamente: 

• Dificuldade de articulação e cooperação entre os atores do Sistema Científico e Tecnológico Nacional 
(a percentagem de empresas portuguesas envolvidas em projetos de cooperação com instituições do 
Ensino Superior, centros de investigação ou outros grupos empresariais é ainda muito reduzida face à 
média da União Europeia); e 

• Insuficiente valorização económica do potencial científico e tecnológico existente (o número de pedidos 
de patentes por entidades portuguesas é substancialmente inferior à média dos países da OCDE – cerca 
de 10% da média da OCDE em 2014). 

Com vista à alteração desta tendência, foram aprovadas as linhas orientadoras para uma estratégia de inovação 
tecnológica e empresarial para Portugal, 2018-2030, com o objetivo de garantir a convergência de Portugal 
com a Europa até 2030, através do aumento da competitividade da economia portuguesa, baseada na 
investigação, desenvolvimento e inovação, bem como nas condições de emprego qualificado em Portugal no 
contexto internacional, juntamente com o aumento do investimento público e privado em atividades de I&D. 

O compromisso de Portugal com a inovação e a I&D, tendo em vista a transformação do perfil de 
especialização económica, foi recentemente reforçado na aprovada Estratégia Portugal 2030, que tem como 
um dos seus pilares a “digitalização, inovação e qualificações como motores de desenvolvimento”. Esta 
Estratégia constitui a orientação para o desenho dos instrumentos de apoio ao desenvolvimento económico a 
implementar no futuro, em particular no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência. 

Apesar de haver ainda um longo caminho a percorrer, os indicadores recentes revelam que a estratégia é a 
acertada e começa a dar frutos. Neste sentido, em 2020, pela primeira vez, Portugal entrou no grupo de países 
fortemente inovadores, de acordo com o European Innovation Scoreboard, tendo passado a ser o 12.º país mais 
inovador da União Europeia. Portugal é ainda líder na inovação nas pequenas e médias empresas. 

Em paralelo, Portugal regista um esforço reformista significativo no que toca aos incentivos à capitalização e 
ao acesso a financiamento à atividade empresarial. Em particular, o programa Capitalizar, lançado em 2016, 
contribuiu para a persecução destes objetivos através de um conjunto de medidas enquadráveis nos eixos 
seguintes: i) simplificação administrativa e enquadramento sistémico; ii) fiscalidade; iii) reestruturação 
empresarial; iv) alavancagem do financiamento e investimento; v) dinamização do mercado de capitais. 

 

Desafios 

Investimento das empresas em I&D, com ênfase na vertente industrial  

Os últimos dados oficiais mostram que a despesa total em I&D atingiu em 2019 um máximo histórico em 
Portugal de 2.987 Milhões de Euros, representando 1,41% do PIB e ultrapassando aos níveis absolutos mais 
elevados de 2009 e 2010. Os dados reforçam a tendência de crescimento verificada desde 2016, confirmando 
o processo de convergência com a Europa com um crescimento de 8% entre 2019 e 2018 (correspondente a 
um aumento de 218 milhões de euros). 

A despesa total em I&D cresce assim 34% desde 2015, num total de 752 Milhões de Euros, tendo crescido 
sistematicamente acima do PIB todos os anos desde 2015, quando foi de 2.234 Milhões de Euros 
(representando nesse ano 1,24% do PIB), para 2.388 Milhões de Euros em 2016 (1,28% do PIB) e 2.585 
Milhões de Euros em 2017 (1,32% do PIB) e 2.769 Milhões de Euros em 2018 (1,36% do PIB). 

O aumento é particularmente expressivo nas empresas, crescendo 10% entre 2018 e 2019 e 51% desde 2015. 
Atinge assim 0,74% do PIB, num total de 1.569 milhões de euros em 2019, passando a representar 53% da 
despesa total em I&D. O número de investigadores aumenta para 9,6 em cada mil ativos (era 7,4 em 2015 e 
9,1 em 2018), crescendo 6% desde 2018 e 30% desde 2015. O número de investigadores nas empresas aumenta 
em 2.537 ETIs (atingindo um novo máximo de 19.283 ETIs), representado um aumento de 15% entre 2018 e 
2019 e de 64% desde 2015 (quando eram 11.785 ETIs). 
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Apesar das evoluções positivas verificadas nos últimos anos, Portugal não foi ainda capaz de dar um salto 
diferenciador e qualitativo no seu desenvolvimento, transformando os casos de sucesso numa realidade 
generalizada, indutora de dinâmicas de crescimento sustentáveis. 

A investigação realizada em Portugal ainda não apresenta níveis adequados de aplicação nas empresas e em 
produtos que cheguem ao mercado. Apenas uma parte limitada destes recursos se encontra ao serviço das 
empresas, que continuam a registar sérios défices em matéria das qualificações dos seus recursos humanos 
(RH), um baixo nível de despesa em I&D (56,6% da média da UE) e um reduzido número de candidaturas 
para patentes (12,9% da média europeia). A percentagem de produtos de elevado valor acrescentado no volume 
de exportações é, apesar da trajetória recente, ainda baixa e alguns desses produtos têm ainda um elevado 
conteúdo importado.  

Não obstante as políticas públicas lançadas nos últimos anos com vista a inverter estas tendências (e.g. 
Programa Interface), permanecem alguns constrangimentos que se constituem como obstáculos à produção em 
maior escala de bens e serviços tecnologicamente mais avançados e à progressão na cadeia de valor, 
nomeadamente alguns entraves na articulação e cooperação entre os atores do Sistema Científico e 
Tecnológico, a insuficiente transferência de conhecimento e valorização económica do potencial científico e 
tecnológico existente, e a insuficiente capitalização das empresas portuguesas, condição necessária do 
investimento inovador, do crescimento empresarial, da densificação das redes de conhecimento e da 
recomposição das cadeias de valor. 

 

Competências dos recursos humanos e produtividade 

A crescente complexidade dos desafios enfrentados pelo tecido empresarial, intensificada por uma recuperação 
económica que se pretende baseada no conhecimento e na aceleração das transições digitais e climática, exige 
um investimento sem precedentes na atualização e reconversão de competências da população ativa, tornando 
fundamental a promoção da aprendizagem ao longo da vida. 

Apesar dos progressos notáveis nas últimas décadas, Portugal apresenta ainda um défice de qualificações 
significativo, sobretudo ao nível das qualificações intermédias (ISCED 3-4), correspondentes ao ensino 
secundário e profissional (26% da população dos 25 aos 64 anos, face a 47% na União Europeia, em 2019 
[Eurostat, edat_lfse_03]), mas também ao nível das qualificações superiores (26,3% face à média europeia de 
31,6%). 

Em particular, as competências digitais constituem um desafio especial, com 48% da população portuguesa a 
carecer de competências digitais básicas, em comparação com uma média da União de 42%.  

Numa economia baseada no conhecimento, o défice de competências, com destaque também para as 
competências de gestão e organizacionais, traduz-se num nível de produtividade real do trabalho também muito 
abaixo da média europeia. Em termos médios, a produtividade em Portugal é de 40,2 mil euros, enquanto que 
na EU esta atinge os 63,6 mil euros. Não obstante esta diferença, a taxa de crescimento desde 2000 é 
equivalente (16,2% vs. 17,1%). O mesmo não se verifica, contudo, na indústria. A produtividade em Portugal 
é menos de metade da média europeia (30,6 mil euros vs. 67 mil euros), estando a diferença a aumentar desde 
o início do século. 

Para além da insuficiência de habilitações na vertente digital, outros fatores contribuem para este contexto 
desfavorável de produtividade. No cômputo geral, a força de trabalho, em Portugal, apresenta algumas 
carências de competências, designadamente de cariz organizacional e de gestão, o que, quando verificado em 
cargos de gestão e liderança, se afigura como um entrave ao real sucesso do tecido empresarial nacional, 
predominantemente composto por micro, pequenas e médias empresas.  

Neste sentido, uma relação sinérgica e escorreita entre o Sistema Científico e Tecnológico e as empresas a 
operar em Portugal poderá, através de uma abordagem transversal, contribuir para colmatar as lacunas 
existentes nas competências da força de trabalho. Neste âmbito, em média, Portugal classifica ainda na metade 
inferior do ranking mundial de talento, elaborado pelo IMD Competitiveness Center. 
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Falhas de mercado, acesso a financiamento e promoção do investimento 

Não obstante o esforço de desalavancagem realizado ao longo dos últimos anos, o prevalecente fosso de 
capitalização estrutural das empresas não financeiras em Portugal, deverá ser significativamente agravado em 
virtude da crise despoletada pela pandemia. Prevê-se que, num contexto de funcionamento normal de mercado, 
muitas dessas empresas assistam a uma deterioração das suas condições de acesso a financiamento, 
materializando-se numa deterioração de aspetos já identificados pelas empresas como obstáculos à sua 
atividade. Entre estes incluem-se o aumento do custo associado, maturidades inferiores ao pretendido e 
elevadas exigências de colateral, bem como menor interesse por parte de investidores/credores. 

 

Objetivos 

Perante os desafios apresentados, revela-se  necessário o reforço e expansão da orientação da política 
económica que já vinha sendo seguida, assente em I&D, na inovação e na diversificação e especialização da 
estrutura produtiva, explorando o potencial efetivo de afirmação competitiva das fileiras industriais existentes 
e das atividades relacionadas, bem como de áreas emergentes, através do desenvolvimento de plataformas de 
promoção de bens e serviços inovadores com elevado valor acrescentado, orientados para a exportação e 
promotores de uma economia descarbonizada. 

A atuação do BPF centra-se nos objetivos de capitalização e promoção de acesso a financiamento das empresas 
não-financeiras em Portugal. A capitalização pode ser realizada em regime de coinvestimento com operadores 
privados ou diretamente por entidades públicas. Neste âmbito, pretende-se aprovar soluções de capitalização 
direta de empresas, bem como medidas que, através de mecanismos híbridos de quase-capital, promovam um 
robustecimento da autonomia financeira e também, particularmente, com o objetivo de repor os níveis de 
capital destas empresas em valores similares aos verificados em dezembro de 2019, antes do impacto 
devastador da crise pandémica, preparando-as para beneficiar da fase de recuperação e relançamento da 
economia que deverá desencadear-se com a suavização da pandemia.  

Em síntese, as reformas e investimentos agregados nesta componente visam duas prioridades estratégicas que 
têm uma relação sinérgica: Por um lado, reforçar a ligação entre o sistema científico e tecnológico e o tecido 
empresarial português; por outro, contribuir para mitigar a falha de mercado no acesso a financiamento 
empresarial e, em particular, os problemas de solvência das empresas portuguesas. Adicionalmente, sublinha-
se que as reformas e investimentos propostos nesta componente – com a investigação e inovação no seu âmago 
– estabelecem uma conexão com a iniciativa Flagship Innovation Union, da Estratégia Europa 2020, 
procurando contrariar o subinvestimento em conhecimento (quarto fator produtivo e de pendor fundacional 
para o futuro e resiliência da economia); mitigar as condições insuficientes do atual enquadramento de 
negócios para empresas que pretendam investir fortemente em investigação e inovação; e, com base nas 
transferências de conhecimento entre o sistema científico e tecnológico e o tecido empresarial, promover uma 
utilização e alocação mais eficiente dos recursos. Adicionalmente, a presente componente pode também ser 
enquadrada no âmbito da iniciativa emblemática europeia “6. Expansão”, na medida em que endereça três das 
suas áreas-chave: melhoria da cultura colaborativa entre ciência, tecnologia e inovação e empresas industriais; 
utilização e adaptação de novas tecnologias ao tecido empresarial; desenvolvimento de instrumentos de acesso 
a financiamento. 

Tendo em conta as Recomendações Específicas por País (REP), feitas pela Comissão Europeia a Portugal, em 
2019 e 2020, esta componente confere um contributo material para satisfazer as REP 1, 2 e 3, na medida em 
que visa promover o investimento na investigação e inovação; proporcionar acesso a liquidez para empresas, 
para combater a crise resultante da pandemia COVID-19, sustentar a economia e apoiar a recuperação 
subsequente, reforçando simultaneamente o investimento; bem como apoiar o emprego de modo sustentável e 
com qualidade; em paralelo, esta componente contribui para o acesso à liquidez por parte das empresas e para 
o reforço da competitividade das pequenas e médias empresas. 

Deste modo, esta componente inscreve-se especialmente no pilar 3 relativo ao “crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo, incluindo coesão económica, emprego, produtividade, competitividade, investigação, 
desenvolvimento e inovação, e um mercado único em bom funcionamento com pequenas e médias empresas 
(PME) fortes” e no pilar 5, no que diz respeito à resiliência económica com o objetivo de, entre outros, 
aumentar a preparação para situações de crise e a capacidade de resposta a situações de crise, no qual se 
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estrutura o Mecanismo Europeu de Recuperação e Resiliência, tendo em conta que se pretende induzir uma 
alteração ao perfil de especialização da economia portuguesa, através desta componente, por via da aposta na 
inovação, na digitalização e no conhecimento, aproveitando as oportunidades decorrentes das transições 
climática e digital que vão moldar o desenvolvimento económico e social no horizonte próximo. 

Considerando o perfil do tecido empresarial português, com uma predominância de empresas de micro e 
pequena dimensão, maioritariamente em setores tradicionais, insuficientemente capitalizadas, com um défice 
de produtividade e mão de obra com baixas qualificações, a estratégia de recuperação e resiliência económica 
e de reindustrialização do país deve consagrar medidas de caráter urgente e seletivo que garantam: 

• uma trajetória de crescimento sustentável e duradouro, assente na inovação e na I&D, que permita a 
criação de mais e melhores empregos e uma resposta eficaz aos desafios verdes e digitais; 

• uma evolução desejável da estrutura produtiva consistindo numa diversificação para produtos (mais) 
complexos através de novas combinações de capacidades e competências que promovam ecossistemas 
inovadores com base em atividades relacionadas, incluindo: i) o desenvolvimento de plataformas para 
a promoção de bens e serviços inovadores de elevado valor acrescentado e orientados para a sua 
exportação; ii) a interligação virtuosa entre instituições de I&D, centros tecnológicos e as empresas, 
aproximando o conhecimento, a inovação e os mercados; e iii) a resposta às necessidades de reconversão 
e atualização de competências; 

• o envolvimento efetivo de grandes empresas exportadoras com potencial de crescimento e aumento do 
nível de exportação, assentes na qualidade de gestão, nas suas redes de conhecimento, no seu 
posicionamento nas cadeias de valor internacional e numa estrutura financeira sólida, incluindo a 
capacidade para aceder a produtos financeiros inovadores que permitam a capitalização das empresas; 

• a cooperação entre empresas, médias e pequenas, incluindo start-ups inovadoras e de base científica; 

• o envolvimento dos centros de conhecimento e da administração local enquanto atores essenciais para 
favorecer uma efetiva territorialização dos resultados económicos, a articulação com fundos regionais 
e, dessa forma, potenciar o efeito mobilizador dos investimentos; 

• a atração de investimento direto estrangeiro e a fixação em Portugal de empresas e novos centros de 
decisão capazes de potenciar o acesso a mercados globais; 

• a melhoria das condições de financiamento da economia e o robustecimento das estruturas de capitais 
das empresas portuguesas; 

• o reforço do investimento em educação e formação, nomeadamente ao nível da formação ao longo da 
vida, através da articulação entre o tecido empresarial e instituições científicas e de ensino superior, 
designadamente pelo alinhamento operacional com os investimentos propostos na Componente 06. 

 

A complementaridade com outros fundos europeus, nomeadamente os abrangidos pelo Acordo de Parceria 
2021-2027, para o Objetivo Político 1 – Uma Europa mais inteligente, será assegurada mediante a adoção de 
tipologias diferentes (pelo âmbito ou pelos promotores) para evitar a sobreposição de investimentos. 

Adicionalmente, e tomando em boa consideração (i) os resultados da consulta pública realizada à versão 
preliminar do PRR nacional; (ii) as intenções de investimento, comunicadas por parte de operadores privados, 
superiores às inicialmente antecipadas ou indicadas por agentes de mercado; (iii) a necessidade e vontade de 
intensificar o apoio às empresas na fase de recuperação económica; e (iv) o reforço do compromisso de resposta 
às Recomendações Específicas por País (REP), com particular ênfase para a REP 3, dirigida pela Comissão 
Europeia a Portugal, as autoridades portuguesas decidiram manifestar a sua intenção de solicitar o reforço da 
tomada futura de empréstimos em função da evolução das necessidades em causa. 

Assim, durante o segundo semestre de 2022, aquando da reavaliação do impacto da crise nas diferentes 
economias, mediante a qual será recalculada a contribuição financeira máxima no quadro do MRR, Portugal 
reserva-se o poder de decidir utilizar até um máximo de mais 2.300 milhões de euros de empréstimos para 
reforçar os programas das agendas mobilizadoras e de capitalização das empresas, tendo em conta, por um 
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lado, a dinâmica de absorção dos incentivos à atividade empresarial e, por outro lado, a evolução das finanças 
públicas. 

Neste sentido, prevê-se que este financiamento adicional, a ser solicitado, venha a ser  predominantemente 
alocado aos investimentos “RE – C05-i01.01: Agendas/Alianças mobilizadoras para a Reindustrialização”, 
“RE – C05-i01.02: Agendas/Alianças Verdes para a Reindustrialização”, “RE – C05-i06: Capitalização de 
empresas e resiliência financeira/Banco Português de Fomento” e/ou medidas análogas. 
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3. Descrição das reformas e dos investimentos da Componente  

 

Esta componente assenta nas seguintes reformas: 

 

Reforma RE-r09: Promoção da I&I&D e do investimento inovador nas empresas  

 

Desafios e Objetivos 

Em Portugal, a despesa total em I&D atingiu, em 2019, 1,4% do PIB, um máximo histórico em Portugal, mas, 
apesar de tudo, abaixo da média da UE 28 (2,07% do PIB) e da OCDE (2,37%). O menor peso das atividades 
de inovação e I&D dificulta a modernização da estrutura produtiva da economia e o reforço da produtividade 
das empresas portuguesas. 

Adicionalmente, a investigação realizada em Portugal e o conhecimento gerados continuam muito orientados 
para a comunidade científica, sendo ainda insuficiente a aplicação nas empresas e na criação de produtos que 
cheguem ao mercado, falhando muitas vezes na resposta aos desafios reais do tecido produtivo.  

De acordo com o relatório do EIS2020, os pontos fortes do sistema de inovação em Portugal situam-se ao nível 
do ambiente para a inovação, da atratividade do sistema de investigação e na inovação empresarial, dimensões 
onde Portugal está acima da média da UE. Pelo contrário, o relatório destaca como pontos a melhorar o 
investimento em I&D por parte do tecido empresarial, a articulação entre empresas e entidades científicas e 
tecnológicas, o recurso à propriedade intelectual, ao nível de patentes e marcas, e a valorização económica do 
conhecimento, designadamente ao nível das exportações intensivas em conhecimento. 

As debilidades do sistema de inovação identificadas no EIS 2020 têm merecido a atenção por parte das políticas 
públicas em Portugal, nomeadamente as inscritas no Programa Nacional de Reformas, bem como na Estratégia 
para a Inovação Tecnológica e Empresarial 2018-2030, que procuram estimular uma melhor articulação entre 
as empresas e as entidades do sistema científico e tecnológico e a alteração da estrutura produtiva nacional 
para atividades de maior valor acrescentado.  

Como exemplo, podemos destacar o Programa INTERFACE, que visa capacitar os Centros de Interface (CIT), 
a promoção de uma política de clusters, a criação de Laboratórios Colaborativos (CoLAB), a introdução dos 
programas mobilizadores ou o estímulo à colaboração entre as pequenas e médias empresas portuguesas com 
as multinacionais presentes em Portugal, através da criação de “clubes de fornecedores”.  

Importa agora dar continuidade aos progressos recentes e reforçar o investimento na capacitação do Sistema 
Científico e Tecnológico Nacional e na aproximação deste às empresas, garantindo uma maior eficácia da 
transferência de conhecimento e tecnologia (RE-r11: Alargamento e Consolidação da Rede de Instituições de 
Interface), direcionando simultaneamente mais recursos para o setor privado, por forma a incentivar a produção 
de conhecimento pelas empresas e a sua aplicação em soluções que cheguem ao mercado (RE-r09: Promoção 
da I&I&D e do investimento inovador nas empresas) 

Com efeito, um dos principais objetivos desta reforma passa por promover o investimento empresarial 
estruturante e qualificado, reforçando simultaneamente a aposta na I&D e no sistema de inovação, de forma a 
acelerar a transformação estrutural da economia portuguesa e a aumentar a produtividade das empresas 
portuguesas, por via do aumento da complexidade económica e do reforço do peso da indústria transformadora, 
em particular de alta tecnologia, e dos serviços intensivos em conhecimento. 

Com os investimentos propostos, pretende-se mitigar alguns dos constrangimentos que ainda persistem e que 
nos impedem de produzir, em larga escala, bens e serviços tecnologicamente avançados e de progredir nas 
cadeias de valor, nomeadamente a débil cooperação entre as partes do sistema de interface e a capacidade 
insuficiente de geração de valor a partir do potencial científico e tecnológico existente. A nova aposta na 
industrialização deve ter por base um modelo de produção e de consumo sustentável, digital e qualificado, 
assente numa utilização menos intensiva de recursos, nomeadamente energéticos. 
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Neste contexto, torna-se importante, sobretudo em domínios prioritários da Especialização Inteligente e em 
áreas que respondam ao duplo desafio da transição verde e digital, apoiar o investimento empresarial e 
estimular a produção e incorporação de conhecimento científico e tecnológico pelas empresas, sobretudo PME, 
de modo a inverter a tendência de baixa intensidade de investigação e desenvolvimento realizada em Portugal. 
Só assim será possível alterar o perfil de especialização da economia portuguesa e basear a sua competitividade 
em conhecimento aplicado e na qualidade dos bens produzidos e dos serviços prestados. 

Para isso, e atendendo ao perfil do tecido produtivo português (onde predominam empresas de pequena 
dimensão, com baixas competências de gestão, insuficientemente capitalizadas) e da economia portuguesa 
(pequena economia aberta), é fundamental apoiar e acelerar o processo de inovação e a progressão nas cadeias 
de valor através da promoção de estratégias de clusterização e de dinâmicas de inovação colaborativa, com 
base em parceiras entre instituições científicas e tecnológicas e as empresas (investimento RE-C05-i01.01 e 
RE-C05-i01.02), investindo, ao mesmo tempo, na capacitação e no fortalecimento do sistema de I&I&I 
(investimento RE-C05-i02), crucial no desenvolvimento de investigação aplicada e no apoio à inovação 
empresarial, como ficou patente na resposta de Portugal à atual crise pandémica causada pela doença COVID-
19.  

Paralelamente, por forma a maximizar o impacto dos investimentos propostos e a garantir o sucesso das 
Reformas apresentadas, assegurando, em particular, a coerência dos apoios com os demais instrumentos de 
política pública existentes, é necessário complementar as intervenções com um robustecimento do quadro 
institucional vigente. Assim, para além de uma revisão do enquadramento estratégico de promoção da inovação 
e do investimento em I&D, que se traduzirá numa atualização das linhas orientadoras e das metas definidas 
em 2018 na Resolução do Conselho de Ministros n.º 25/2018, de 8 de março, será dada importância à 
otimização do modelo de governação dos incentivos públicos, clarificando o papel das entidades públicas 
responsáveis pela política de inovação, à simplificação do acesso aos instrumentos de financiamento de 
atividades de I&D e à monitorização dos resultados. Será ainda definido um quadro de programação plurianual 
de investimento público em I&D, que potencie a previsibilidade e estabilidade do financiamento e que 
contribua para o crescimento da despesa total em I&D de forma a atingir 3% do PIB em 2030. 

 

 

Implementação 

A reforma proposta será materializada na atualização da Estratégia para a Inovação Tecnológica e Empresarial 
2018-2030, aprovada em anexo à Resolução do Conselho de Ministros n.º 25/2018, de 8 de março, da qual faz 
parte integrante. 

Após um processo de consulta aos stakeholders relevantes (em curso), será criado um grupo de trabalho 
interministerial, com representantes do Ministério de Estado, da Economia e da Transição Digital e do 
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, que terá por missão preparar e acompanhar o referido 
processo de revisão legislativa. 

Este processo deverá ser acompanhado pela definição de um quadro de programação plurianual de 
investimento público em I&D, que potencie a previsibilidade e estabilidade do financiamento e que contribua 
para o crescimento da despesa total em I&D de forma a atingir 3% do PIB em 2030. Em particular, no âmbito 
deste processo deverá ser reforçada a articulação entre fundos nacionais e comunitários, designadamente em 
termos de apoios competitivos para atividades de I&D e inovação, incluindo apoios para o desenvolvimento 
de consórcios, a promoção de infraestruturas, instituições e equipamentos, a formação avançada de recursos 
humanos, o emprego científico e o emprego qualificado, o estímulo à competitividade e ao desenvolvimento 
económico e apoios à coesão territorial. 

Este processo deverá ainda ser acompanhado por uma estratégia de implementação focada sobretudo na 
simplificação do acesso aos instrumentos de financiamento de atividades de I&D e inovação, de acordo com 
as recomendações já propostas pelo grupo de trabalho criado pelo Despacho nº. 5000/2019, que tem por missão 
propor medidas concretas de simplificação centradas nos procedimentos associados às candidaturas a 
instrumentos de financiamento de I&D e ao seu processo de avaliação. 
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Paralelamente, com vista a monitorizar os progressos de Portugal no que respeita aos objetivos em termos de 
investimento em I&D, encontra-se em preparação o estabelecimento de um observatório independente, 
composto por investigadores e peritos independentes, para estudar, analisar e divulgar dados oficiais, nacionais 
e europeus, relativamente à despesa pública e privada em I&D, de forma contínua e durante os próximos 10 
anos, no período 2021-2030.  

Esta estrutura complementará o papel das instituições estatísticas nacionais por via da monitorização 
aprofundada da trajetória de evolução do investimento em I&D, recorrendo sempre que possível tanto a casos 
de estudo específicos como a instrumentos de comparação internacional, de forma a permitir uma identificação 
atempada tanto das oportunidades e constrangimentos do sistema científico e tecnológico nacional como das 
recomendações em matéria de política pública. No plano de trabalhos proposto está incluída a monitorização 
da performance em termos de inovação dos programas desenvolvidos no âmbito do PRR, nomeadamente as 
Agendas, e o seu contributo para alcançar os objetivos políticos na área do I&D. Por fim, esta estrutura deverá 
ter uma importante missão na divulgação e discussão dos resultados da sua atividade, de forma a mobilizar os 
principais stakeholders em torno desta matéria. 

Calendário e riscos:  

 

A atualização da Estratégia para a Inovação Tecnológica e Empresarial 2018-2030 deverá estar concluída até 
ao final de 2021. 

 

RE-r11: Alargamento e Consolidação a Rede de Instituições de Interface  

 

Desafios e Objetivos  

Acelerar a transformação estrutural da economia exige um novo impulso no investimento público e privado 
em I&D e na inovação. A par de um esforço renovado de aumento da qualificação dos recursos humanos em 
Portugal (C6), importa igualmente promover a inovação do tecido económico nacional através da oferta de 
novos bens e serviços e de novas empresas e empreendedores, inovando nos produtos e nos processos 
tecnológicos e organizacionais. 

Para o efeito, tendo em consideração a estrutura económica atual, polarizada por uma excessiva fragmentação 
do tecido empresarial, um nível de intensidade tecnológica reduzido e um ainda baixo nível de qualificações 
da população ativa, para além dos apoios públicos aos investimentos em I&D é fundamental consolidar e 
reforçar a articulação entre as instituições científicas e tecnológicas e o tecido empresarial. Reconhecendo a 
importância deste tipo de entidades para a economia nacional e o facto do enquadramento regulamentar e de 
apoios públicos não ter acompanhado a evolução verificada a nível nacional e internacional, o XXI Governo 
lançou o Programa INTERFACE, no âmbito do qual foi criado um processo de reconhecimento de Centros de 
Interface Tecnológico (CIT) e lançado um conjunto de instrumentos de apoio para promover a valorização e 
transferência de tecnologia. 

Posteriormente, foi aprovada a designada «Lei da Ciência» (Decreto-Lei n.º 63/2019, de 16 de maio), que veio 
rever o regime jurídico das instituições que se dedicam à investigação e desenvolvimento e demais entidades 
intervenientes no sistema nacional de ciência e tecnologia, definindo os princípios gerais da respetiva avaliação 
e financiamento e, em particular, criando os Laboratórios Colaborativos (CoLAB). 

Os CoLAB constituem-se como associações privadas sem fins lucrativos ou empresas e têm como objetivo 
principal criar, direta e indiretamente, emprego qualificado e emprego científico em Portugal através da 
implementação de agendas de investigação e de inovação orientadas para a criação de valor económico e social. 
Respondem ainda ao desafio da densificação do território nacional em termos de atividades baseadas em 
conhecimento. 

Neste âmbito, os CIT e, mais recentemente, os CoLAB têm vindo a desempenhar um papel importante na 
articulação entre as instituições do sistema científico e as empresas em diversas áreas, incluindo na definição 
de agendas de investigação e inovação orientadas para a criação de valor económico, nos processos de 
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certificação, melhoria da qualidade, melhorias de eficiência na produção, apoio a atividades de inovação, 
acesso a tecnologias em desenvolvimento e formação de recursos humanos. 

Não obstante os esforços recentes de densificação e diversificação da rede de instituições intermédias, a relação 
entre as empresas, instituições científicas e tecnológicas e as instituições de ensino superior continua a ser vista 
como insuficiente para alavancar o desenvolvimento da economia portuguesa. A última edição do European 
Innovation Scoreboard, embora reconhecendo os progressos do sistema de inovação nacional, identifica as 
“Ligações” (Linkages) como uma das dimensões em que Portugal se encontra mais afastado da média europeia, 
sobretudo no que diz respeito à colaboração entre atores públicos e privados (considerando tanto o indicador 
relativo ao número de copublicações científicas público-privadas, como o indicador relativo à proporção de 
despesas públicas em I&D financiadas pelas empresas). 

Importa, por isso, neste momento, completar e complementar o processo legislativo iniciado com um 
enquadramento adequado e uniformizado para as entidades que se posicionam como interfaces no ciclo de 
inovação, apoiando de forma mais direta a inserção e ascensão das empresas nacionais em cadeias de valor 
globais, que promovem a competitividade externa da economia nacional, através, nomeadamente, de 
atividades de I&D, de valorização e transferência de tecnologia, de iniciativas de disseminação e 
demonstração, de vigilância tecnológica, de certificação, de formação especializada e de apoio ao 
empreendedorismo, estruturando um novo ciclo de fomento de valorização económica do conhecimento. 

Em concreto, com a alteração legislativa prevista na RE-r11 pretende-se, entre outros aspetos, atualizar o 
enquadramento legal e regulamentar dos Centros Tecnológicos, que remonta a 1985, e que não acompanhou 
as transformações da economia portuguesa, estando desadequado face à realidade existente.  

Ao mesmo tempo, é necessário refletir, a nível regulatório, todo o ecossistema atual, incluindo tanto os 
referidos Centros Tecnológicos como as demais entidades de interface entretanto criadas (nomeadamente, no 
âmbito do Programa Interface), estabelecendo uma rede integrada a nível nacional. 

Especificamente, no que se refere aos Centros Tecnológicos, com a revisão da legislação pretende-se dar mais 
flexibilidade ao atual quadro regulamentar, simplificando a criação e a alienação destas entidades. Hoje em 
dia, é necessário que uma associação empresarial ou um grupo de empresas suficientemente representativo de 
um setor proponha ao Ministro da Economia a criação de um centro tecnológico. Por sua vez, o Ministro deve 
nomear uma comissão instaladora, que ficará responsável pela constituição e pelas ações preliminares com 
vista à instalação de um novo centro. Para constituir o centro, é necessário que o acordo constitutivo e os 
estatutos do centro sejam subscritos por uma associação industrial ou por um grupo de empresas 
suficientemente representativo do setor, bem como por um serviço público com personalidade jurídica 
designado pelo Ministro da Economia, o qual deve também participar no capital do centro. Estes elementos 
devem ser homologados pelo Ministro e publicados no Diário da República. 

Uma vez criado, um centro tecnológico não perde este reconhecimento, que é vitalício, não havendo qualquer 
avaliação da sua atividade. Acresce que as entidades não têm qualquer vantagem em se constituírem como 
Centros Tecnológicos, já que existe um desalinhamento entre o quadro regulamentar vigente e os instrumentos 
financeiros disponíveis, incluindo os financiados por FEDER. 

Posteriormente, com o Programa Interface, o Governo criou os já mencionados Centros de Interface 
Tecnológico (CIT). Estas entidades, que serviram de base ao projeto piloto citado no investimento RE-C05-
i02, não têm qualquer enquadramento legal. 

Reconhecendo que o quadro jurídico atual se encontra desatualizado e desalinhado da realidade existente, 
propõe-se que o mesmo seja clarificado e simplificado, introduzindo maior flexibilidade na criação e gestão 
das entidades de interface, incentivando a colaboração e participação de empresas privadas e limitando a 
intervenção direta de agências públicas. Pretende-se também aumentar o grau de exigência no processo de 
renovação do reconhecimento, alinhando-o com a avaliação dos resultados alcançados, a qual deverá ter em 
conta as boas práticas internacionais. Por fim, pretende-se tornar o reconhecimento mais atrativo para as 
entidades, estabelecendo um mecanismo de financiamento que confira estabilidade e previsibilidade, 
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permitindo-lhe prosseguir planos de médio/longo prazo. Este novo modelo de financiamento deve também ter 
em conta as sinergias com outros fundos, nomeadamente FEDER, e promover uma melhor complementaridade 
entre as fontes de financiamento existentes.  

 

A revisão e a uniformização do enquadramento legislativo e regulamentar das entidades que integram o 
Sistema de Interface Tecnológico, nomeadamente os Centros Tecnológicos e os Centros de Interface, serão 
assim um elemento crucial desta reforma, completando e complementando a reforma institucional iniciada 
com a introdução do Programa INTERFACE, incluindo, entre os outros, os seguintes elementos reformadores: 

• Clarificar o universo de entidades abrangidas, de forma a possibilitar uma coordenação estratégica da 
rede mais eficaz e a partilha de boas práticas; 

• Definir o enquadramento legislativo e regulamentar aplicáveis; 
• Aproximar os mecanismos de avaliação às melhores práticas internacionais; 
• Garantir um nível adequado de financiamento plurianual, garantindo a previsibilidade e regularidade 

necessárias para a definição e concretização de planos com dimensão estratégica e riscos associados; 
• Simplificar o processo de acesso a financiamento, até agora fragmentado, minimizando custos 

administrativos desnecessários.  

Paralelamente, importa aprofundar o esforço recente de alargamento e consolidação da rede de instituições de 
interface, garantindo o apoio necessário para capacitar e qualificar esta rede, dotando-a de recursos humanos, 
equipamentos, meios técnicos e financeiros que permitam potenciar o seu impacto na transferência de 
tecnologia e na valorização económica do conhecimento. 

A consolidação da rede de interface exige ainda considerar uma dimensão institucional, no sentido de garantir 
que a rede de instituições de interface cobre as várias realidades setoriais e regionais, designadamente nas áreas 
associadas às Agendas Mobilizadoras para a  Inovação Empresarial. Assim, outro objetivo específico desta 
reforma diz respeito ao alargamento da rede de Laboratórios Colaborativos dos atuais 26 para, pelo menos, 35 
laboratórios em 2021, de forma a intensificar os processos de cocriação a nível nacional e regional em setores 
e regiões específicas que, em estreito alinhamento com as estratégias de especialização inteligente (ENEI e 
EREI), permitirão acelerar as transições digital e verde e acompanhar os desenvolvimentos associados às 
Agendas Mobilizadoras. 

Por fim, importa frisar a complementaridade entre os objetivos preconizados por esta reforma e os 
investimentos RE-C05-i01.01 e RE-C05-i01.02. Se, por um lado, o alargamento e consolidação da rede de 
instituições de interface contribuirá para maximizar o impacto das Agendas Mobilizadoras, por outro, as a 
implementação das Agendas contribuirá decisivamente para a afirmação das instituições de interface, para a 
consolidação da rede e para a valorização dos processos de cocriação. 

 

Implementação 

No que concerne a revisão do enquadramento legislativo do Sistema de Interface Tecnológico, os trabalhos 
preparatórios tiveram início em 2020, com a constituição, pelo Ministro de Estado, da Economia e da Transição 
Digital, de um Grupo de Trabalho para a Capacitação das Infraestruturas Tecnológicas (GTCIT). 

Este Grupo de Trabalho tem por missão preparar uma proposta legislativa, devendo, para o efeito, dar resposta 
a um conjunto de objetivos específicos complementares, designadamente, atualizar o levantamento de 
Infraestruturas Tecnológicas Portuguesas realizado em 2016, mapeando e caracterizando o Sistema de 
Interface Tecnológico; avaliar os modelos de participação e articulação do Estado nestas entidade; apresentar 
uma proposta de modelo de financiamento multifonte, adequado à missão e à tipologia das atividades 
desenvolvidas por estas entidades, assegurando maior previsibilidade e estabilidade e aproximando 
gradualmente a realidade Portuguesa das melhores práticas internacionais. 

Neste contexto, foram já divulgados pela Agência Nacional da Inovação, S.A. (ANI, S.A.) alguns relatórios de 
avaliação do sistema de inovação em Portugal, nomeadamente o “Estudo de Benchmarking Internacional sobre 
Modelos de Governance das Redes de Infraestruturas Tecnológicas”, “Creation of a knowledge transfer 
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network in Portugal” e “Análise Comparativa Internacional do Posicionamento do Sistema Nacional de 
Inovação”. 

 

No que diz respeito ao alargamento da rede de Laboratórios Colaborativos, encontra-se aberto o concurso para 
o reconhecimento e a atribuição do título de Laboratório Colaborativo pela Fundação para a Ciência e a 
Tecnologia, I.P. (FCT, I.P.) 

A avaliação das candidaturas é feita por um painel de avaliação independente, constituído por peritos de 
reconhecido mérito internacional, designado pelo Conselho Diretivo da FCT, I.P. O painel de avaliação pode 
recorrer a avaliadores externos, cuja identidade não é divulgada, os quais elaboram pareceres sobre as 
candidaturas que lhes forem atribuídas, destinados a informar o seu trabalho e decisões. 

Por fim, importa precisar que o reforço e capacitação da rede de instituições de intermediação tecnológica 
exigirá em simultâneo, a implementação do investimento “Missão Interface”, garantindo o apoio necessário 
para a qualificação da rede, a modernização de equipamentos, a formação técnica dos ativos e a contratação 
de recursos altamente qualificados. 

 

Calendário e riscos:  

O novo enquadramento legislativo será adotado até ao final de 2021. 

O reconhecimento dos novos Laboratórios Colaborativos será concluído no 1.º Trimestre de 2021. 

 

Reforma RE-r12: Agenda de investigação e inovação para a sustentabilidade da agricultura, 
alimentação e agroindústria 

 

Desafios e Objetivos 

A Agenda de Inovação para a Agricultura 20|30, aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 
86/2020, de 13 de outubro, permite-nos um olhar integrado e estratégico das diferentes iniciativas, estruturando 
de forma coerente a visão de futuro da agricultura em Portugal, em coerência com o Programa do Governo, 
com as orientações e compromissos dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, do 
Pacto Ecológico Europeu (“Green Deal”) e, especificamente, da estratégia “Do prado ao prato” (“Farm to 
Fork”), assim como incorpora os compromissos assumidos nas várias estratégias, programas e planos 
nacionais, da área governativa da Agricultura ou que tenham intervenção no setor agrícola e alimentar. 
Paralelamente, apela ao envolvimento da sociedade, e enfatiza a importância da valorização do território e do 
desenvolvimento das cadeias de valor, e o papel do Estado enquanto impulsionador e promotor desta visão. 

A alimentação e a produção de alimentos têm, cada vez mais, um reconhecimento acrescido por parte da 
sociedade, em questões relacionadas com a garantia da segurança alimentar e nutricional, o contributo para a 
saúde e bem-estar, a gestão dos espaços rurais, a conservação da biodiversidade, o desafio de enfrentar as 
alterações climáticas, com as necessárias adaptações e contributos para a mitigação dos correspondentes 
efeitos, ou com o impulso de outras atividades económicas, sendo exemplos disso, entre outros, os prestadores 
de serviços à agricultura e, até, a restauração e o turismo. A par desta realidade, existem tendências e dinâmicas 
globais que afetam o setor, colocando grandes desafios aos sistemas agroalimentares e à alimentação humana. 

Nesse contexto estamos, agora, a preparar o futuro. Hoje, ninguém questiona que recuperar as nossas 
economias, e torná-las mais resilientes, passa necessariamente por robustecer o setor agrícola nacional, em 
estreita cooperação com os restantes países europeus. 

A Agenda de Inovação para a Agricultura 20|30 surgiu como resposta aos desafios e tendências identificados 
anteriormente e que se fazem sentir no dia-a-dia da sociedade e, em especial, no setor agroalimentar. 

Neste âmbito, importa identificar as necessidades e as prioridades para o desenvolvimento do setor 
agroalimentar em Portugal: 
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• Criar uma sociedade mais informada e consciente sobre as suas escolhas, ciente dos contributos e 
impactos do setor agroalimentar na sua saúde e bem-estar; 

• Valorizar os nossos recursos endógenos, gerir de forma sustentada os nossos recursos naturais, tendo 
por base uma gestão territorial integrada, e combater o despovoamento, através do desenvolvimento 
do tecido socioeconómico dos territórios rurais; 

• Mobilizar os produtores em torno de uma cadeia de valor mais organizada, capacitada e inclusiva, em 
prol de uma agricultura mais competitiva e sustentável, económica, ambiental e socialmente; 

• Fortalecer e adequar o ecossistema de inovação agrícola às necessidades reais do setor, e promover 
uma Administração Pública cada vez mais moderna e eficaz, ao serviço da sociedade e dos produtores; 

• Atrair mais recursos, financeiros e humanos, para o setor agroalimentar, dinamizando o acesso a novas 
fontes de financiamento e captando jovens qualificados. 

A Agenda assume cinco grandes intenções estratégicas para a próxima década, materializadas em cinco 
grandes metas que espelham a ambição de todo o setor: 

• Mais Saúde: aumentar, em 20%, o nível de adesão à Dieta Mediterrânica. Pretende-se uma alimentação 
mais saudável e sustentável, estabelecendo-se o objetivo de incrementar o nível de adesão à dieta 
mediterrânica, através da através da promoção de um sistema alimentar mais saudável e sustentável, e 
de uma maior consciência em relação à qualidade dos alimentos, à segurança e equilíbrio nutricional 
dos mesmos e à valorização do consumo dos produtos de época, pequenos ruminantes autóctones e 
das cadeias curtas de distribuição, bem como a promoção do uso responsável dos antimicrobianos em 
agropecuária, com vista à redução da emergência das resistências antimicrobianas. Tal ocorrerá através 
das iniciativas “Alimentação sustentável” e “Uma só saúde”. 

• Mais Inclusão: instalar 80% dos novos jovens agricultores nos territórios de baixa densidade. Pretende-
se garantir a diversidade, igualdade e intergeracionalidade, promovendo a cooperação intergeracional 
e integrando todos os agentes da cadeia de valor, potenciando a atração de mais jovens para os 
territórios rurais e para a atividade agrícola, valorizando igualmente a agricultura familiar, bem como 
a igualdade entre mulheres e homens. Tal será implementado através da iniciativa “Revitalização dos 
territórios rurais” e do envolvimento de jovens, mais mulheres e produtores familiares, nas atividades 
de divulgação, capacitação e diferentes formas de valorização dos resultados dos projetos 
mobilizadores. 

• Mais Rendimento: aumentar o valor da produção agroalimentar em 15%. Pretende-se incrementar a 
competitividade e a resiliência da produção agrícola, através das várias iniciativas, ligadas à excelência 
da organização, promoção dos produtos portugueses, transição agro energética, agricultura de 
precisão, bioeconomia circular, mitigação e adaptação às alterações climáticas, saúde animal e 
proteção das plantas.  

• Mais Futuro: mais de metade (+50%) da área agrícola em regimes de produção sustentável 
reconhecidos. Pretende-se incrementar a sustentabilidade e resiliência dos territórios, dos sistemas 
produtivos e dos agentes económicos, preparando-os melhor para as alterações climáticas, para uma 
gestão sustentável dos recursos naturais, proteção ambiental e uma maior valorização dos nossos 
produtos endógenos, da atividade agrícola e pecuária extensiva, através das iniciativas específicas da 
mitigação e adaptação às alterações climáticas, da iniciativa “territórios sustentáveis”, mas também 
com os contributos de outras iniciativas, como por exemplo, “Uma só saúde” e “Agricultura 4.0” que 
contribuirão para reduzir o uso e risco de pesticidas e fertilizantes químicos. 

• Mais Inovação: aumentar em 60% o investimento em investigação e desenvolvimento (I&D), que 
contribuirá para fortalecer o sistema de investigação e inovação agrícola. 

• Mais Saúde: aumentar, em 20 %, o nível de adesão à Dieta Mediterrânica. 

• Mais Inclusão: instalar 80 % dos novos jovens agricultores nos territórios de baixa densidade. 

• Mais Rendimento: aumentar o valor da produção agroalimentar em 15 %. 
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• Mais Futuro: mais de metade (+50 %) da área agrícola em regimes de produção sustentável 
reconhecidos. 

• Mais Inovação: aumentar em 60 % o investimento em investigação e desenvolvimento (I&D). 

 

Para o efeito, um elemento-chave da Agenda consiste no reforço e na valorização de uma rede de inovação da 
agricultura, transformando-a numa rede integrada e coesa, em diálogo com os empresários e em articulação 
com laboratórios colaborativos, universidades, politécnicos e centros de competências. Nesse sentido, o Plano 
de Recuperação e Resiliência contempla também um renovado impulso à investigação e inovação, através de 
um programa específico para a sustentabilidade da agricultura, da alimentação e da agroindústria. 

Em suma, a presente reforma pretende suportar a implementação da Agenda de Inovação para a Agricultura 
20|30 a desenvolver por empresas públicas e privadas, de qualquer dimensão, do setor agroalimentar ou 
conexas e Entidades não Empresariais do Sistema de I&I, visando o reforço da capacidade de investigação, 
inovação e transferência de conhecimento e tecnologia do setor agropecuário, agroalimentar e agrícola, 
promovendo a criação de valor através de sinergias entre cadeias produtivas resilientes, contribuindo para a 
sua modernização, competitividade e desenvolvimento sustentável, alicerçada numa “Rede de Inovação” com 
uma cobertura territorial significativa, que permita estimular o desenvolvimento de um ecossistema, através 
de processos efetivos de renovação geracional, com fixação de recursos altamente qualificados em territórios 
de baixa densidade, e de um desenvolvimento integrado de empresas suportado em inovação resultante da 
incorporação de conhecimento e tecnologia. 

 

Implementação:  

A reforma proposta foi já aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros 86/2020, de 13 de outubro. 

A Agenda de Inovação será implementada pelos Organismos do Ministério da Agricultura, que dinamizarão 
os projetos mobilizadores, em parceria com entidades do SCTN, entidades privadas do setor agroalimentar ou 
conexas. A gestão das infraestruturas da Rede de Inovação será da responsabilidade do INIAV e das Direções 
Regionais de Agricultura e Pescas. Esta Rede de Inovação integrará, através das suas atividades, laboratórios 
colaborativos, centros de competências, instituições do ensino superior, autarquias, grupos de ação local, 
associações setoriais e empresas do setor agroalimentar, robustecendo e consolidando o ecossistema de 
inovação agrícola.  

Em termos de modelo de implementação, a Agenda está na dependência do membro do Governo responsável 
pela área governativa da Agricultura, tendo sido constituído um Grupo Executivo para a sua operacionalização, 
presidido por um representante da Ministra da Agricultura e de cada um dos cinco organismos coordenadores 
das iniciativas emblemáticas da Agenda (DGADR, DGAV, GPP, IFAP e INIAV). Adicionalmente, o Conselho 
Interministerial assegura a coordenação global da Agenda e a sua monitorização. A governação da Agenda 
contempla também um Conselho Consultivo com competências para se pronunciar sobre a avaliação e 
eventuais ajustamentos das atividades e sobre outras matérias solicitadas pelo Conselho Interministerial. 

 

Calendário e riscos:  

Publicação da Resolução de Conselho de Ministros que aprova a Agenda de Inovação para a Agricultura 20|30 
no 4.º trimestre de 2020. 

Não é aplicável a identificação de riscos nesta fase, uma vez que a reforma proposta já foi aprovada pela 
Resolução do Conselho de Ministros 86/2020, de 13 de outubro. 

 

Os investimentos a executar referentes a esta Componente são os seguintes: 

 

Investimento RE-C05-i01.01 – Agendas/Alianças mobilizadoras para a Inovação Empresarial 
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Desafios e Objetivos: 

Uma das prioridades do programa de Recuperação e Resiliência nacional diz respeito à necessidade de 
aumentar o potencial produtivo inovador da economia nacional, garantindo a sua resiliência face a eventuais 
choques futuros. Este desígnio requer a introdução de um mecanismo de incentivo ao investimento 
empresarial, sobretudo de natureza estruturante e qualificada, incluindo novas atividades com forte potencial 
de crescimento, que permita não só inverter a tendência recente de redução do peso da indústria transformadora 
na estrutura económica nacional, como também acompanhar os objetivos associados à dupla transição verde e 
digital e acelerar a transformação estrutural da economia portuguesa em torno do desenvolvimento de 
atividades de maior valor acrescentado. Os investimentos a apoiar, para além de incluírem componentes 
relevantes de I&D a transferir para o tecido produtivo, centrar-se-ão, principalmente, na capacidade de 
transformação estrutural do perfil de especialização da economia portuguesa e na capacidade de transformação 
do conhecimento existente em produção de novos bens e serviços inovadores, em setores expostos à 
concorrência internacional. 

Atendendo ao perfil do tecido produtivo português (onde predominam empresas de micro e pequena dimensão, 
com baixas competências de gestão, insuficientemente capitalizadas) e da economia portuguesa (pequena 
economia aberta), a promoção do investimento empresarial estruturante e qualificado é indissociável da 
capacidade de captação de IDE, fundamental para ajudar a ultrapassar as dificuldades de financiamento da 
economia portuguesa, conferindo escala, trazendo recursos adicionais e boas práticas de gestão. Os 
investimentos a financiar devem ainda privilegiar as dinâmicas colaborativas, garantindo o envolvimento das 
entidades do sistema científico e tecnológico, assim como das empresas de menor dimensão. Com efeito, a 
inovação através de projetos colaborativos garante não apenas o ganho de massa crítica, reduzindo os custos e 
os riscos associados à inovação, mas induz também efeitos de arrastamento multiplicadores na economia 
portuguesa e garante a afirmação e o fortalecimento do sistema de I&I, crucial no desenvolvimento de 
investigação aplicada e no apoio à inovação empresarial. 

Os projetos colaborativos a apoiar devem permitir alavancar i) o desenvolvimento de novos produtos e serviços 
de maior valor acrescentado, com vista a aumentar o potencial exportador; ii) a contratação de Recursos 
Humanos qualificados, em associação com o aumento do investimento das empresas em atividades de I&D; 
iii) a captação de IDE, com potencial transformador sobre o tecido produtivo português; e iv) uma efetiva 
transição verde em direção à sustentabilidade ambiental, em estreito alinhamento com a taxonomia para o 
financiamento sustentável introduzida pelo Regulamento UE 2020/852 e com os objetivos definidos na 
descrição da componente. 

Esta iniciativa é concretizada através de Agendas Mobilizadoras para a Inovação Empresarial (doravante 
Agendas), mediante a definição, apoio e promoção de um conjunto restrito de Agendas em áreas estratégicas 
inovadoras. Pretende-se com as Agendas acelerar a transformação estrutural da economia portuguesa, 
melhorando o seu perfil de especialização, através da formação de consórcios sólidos e estruturantes que 
garantam o desenvolvimento, a diversificação e a especialização de cadeias de valor nacionais, prosseguindo 
metas objetivas ao nível das exportações, emprego qualificado e investimento em I&D. 

Este investimento representa uma linha de atuação inovadora, sem correspondência nos períodos de 
programação anteriores, que segmentavam os instrumentos em dois tipos de abordagens: apoio à I&D e apoio 
à inovação (inovação produtiva). Com as Agendas pretende-se uma nova abordagem que conjugue os dois 
instrumentos, promovendo a produção inovadora assente diretamente na I&D, como forma de alterar o perfil 
económico da economia portuguesa, combinando de forma mais direta conhecimento, transferência de 
tecnologia e inovação para as empresas, implementando projetos mais colaborativos, e uma abordagem mais 
integrada, abrangendo o ciclo global de inovação, desde a componente I&D, centrada em elevados TRL, até à 
comercialização no mercado, com claro enfoque no apoio à produção tecnologicamente avançada. 

A iniciativa será muito focada e seletiva, sendo direcionada para um conjunto muito limitado de áreas de 
desenvolvimento estratégico com forte potencial de crescimento e de transformação estrutural, numa lógica 
inspirada nas “parcerias para a inovação” do H2020. A identificação das áreas estratégicas que serão objeto 
desta iniciativa resultará de um processo de auscultação junto de entidades relevantes dos sistemas científico 
e tecnológico, empresarial e das agências públicas envolvidas. 
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Em resultado deste processo serão identificados os projetos a apoiar, que deverão estar alinhados com as 
prioridades estratégicas inteligentes definidas na Estratégia Nacional de Investigação e Inovação para uma 
Especialização Inteligente (ENEI), as quais combinam as vantagens competitivas e comparativas do País, com 
aquelas para as quais tem potencial de crescimento, e que incluem, por exemplo, as seguintes áreas e respetivas 
sub-áreas: 

• Tecnologias de Informação e Comunicação; 

• Matérias-primas e Materiais; 

• Indústrias e tecnologias de produção; 

• Automóvel, Aeronáutica e Espaço; 

• Transportes, Mobilidade e Logística; 

• Saúde; 

• Turismo; 

• Indústrias Culturais e Criativas (e Audiovisual); 

• Habitat. 

 

 

Os objetivos deste investimento serão concretizados por dois instrumentos complementares: 

1.º) A definição de pactos de inovação, 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)”; 

2.º) O incentivo à concretização de projetos mobilizadores de agendas de inovação, integrando quer 
componentes de I&D a realizar por instituições de I&I ou empresas, quer o investimento produtivo 
necessário à produção de novos bens e serviços inovadores a partir do conhecimento transferido. 

 

1. Pactos de inovação 

O primeiro instrumento traduz-se no desenvolvimento de pactos que promovam a cooperação e conduzam 
ao desenvolvimento de projetos de inovação estruturantes e transformadoras de industrialização que 
garantam: 

• uma evolução desejável da estrutura produtiva consistindo numa diversificação para produtos (mais) 
complexos através de novas combinações de capacidades e competências que promovam ecossistemas 
inovadores com base em atividades relacionadas, incluindo: i) o desenvolvimento de plataformas para 
a promoção de serviços inovadores de elevado valor acrescentado e orientados para a sua exportação 
em termos de produtos/serviços de crescente complexidade e intensidade em conhecimento; ii) a 
interligação virtuosa entre instituições de I&D, centros tecnológicos e as empresas, aproximando o 
conhecimento, a inovação e os mercados; iii) uma lógica de innovation deepening; e iv) a resposta às 
necessidades de reconversão e atualização de competências; 

• a definição de prioridades para o desenvolvimento de atividades de I&D, identificando as novas 
tecnologias na base de novas competências funcionais, designadamente agrupadas em plataformas que 
constituam uma base para o desenvolvimento de múltiplos produtos, serviços associados e respetivas 
cadeias; 

• o envolvimento efetivo de grandes empresas exportadoras com potencial de crescimento e, se 
possível, multinacionais, assentes na qualidade de gestão, nas suas redes de conhecimento, no seu 
posicionamento nas cadeias de valor internacional e numa estrutura financeira sólida, incluindo a 
capacidade para aceder a produtos financeiros inovadores que permitam a capitalização das 
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empresas, necessária a um crescimento conduzido pelo desenvolvimento tecnológico, a inovação, a 
exportação e a internacionalização, designadamente através da: i) articulação com os instrumentos 
financeiros disponibilizados pelo Banco de Fomento; e, em particular, ii) resposta às falhas de mercado 
mais críticas, nomeadamente no financiamento das “MidCaps” para responder às necessidades de 
crescimento; 

• a cooperação entre empresas de todas as dimensões, incluindo start-ups inovadoras e de base científica, 
permitindo, designadamente, explorar economias de escala na utilização de infraestruturas e acesso aos 
mercados e elevar as taxas de incorporação nacional a partir da constituição de cadeias de abastecimento 
e de fornecedores nacionais; 

• O envolvimento dos centros de conhecimento e da administração local enquanto atores essenciais para 
favorecer uma efetiva territorialização dos resultados económicos, a articulação com fundos regionais 
e, dessa forma, potenciar o efeito mobilizador das agendas; 

• a atração de investimento direto estrangeiro e a fixação em Portugal de empresas e novos centros de 
decisão capazes de potenciar o acesso a mercados globais. 

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. 

 

2. Incentivo a projetos mobilizadores de agendas de inovação  

O 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. 

Esta tipologia de projetos inclui 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. 

 

 

A preparação e implementação das Agendas deverá ainda alavancar a articulação com outros programas, 
investimentos e fontes de financiamento públicas, como o novo Programa-Quadro Europeu de ID&I 
(Horizonte Europa, Programa Europa Digital e Programa Europeu do Espaço). Em particular, as Agendas 
deverão ser preparadas e implementadas em articulação com os eixos orientadores do Programa Horizonte 
Europa, nomeadamente as Parcerias e Missões a desenvolver, garantindo o reforço do contributo de Portugal, 
incluindo as Regiões Autónomas, para a consolidação das redes europeias de conhecimento e de inovação 
nos clusters definidos e, em simultâneo, a maximização quer do impacto científico e económico, quer da 
eficiência dos projetos através da exploração das sinergias e complementaridades entre diferentes fontes de 
financiamento a nível estratégico, programático e operacional. 

No que respeita à articulação com outras fontes de financiamento, importa ressalvar as complementaridades 
e sinergias existentes com os demais investimentos previstos no PRR, designadamente os que compõem a 
C6 – Qualificações e Competências, em particular os Centros Tecnológicos Especializados a promover e 
apoiar no âmbito da medida “Modernização da oferta e dos estabelecimentos de ensino e de formação 
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profissional” e os Programas Impulso STEAM e Impulso Adultos, que permitirão responder às eventuais 
necessidades das Agendas em termos de profissionais qualificados. 

Importa ainda destacar a complementaridade entre o atual investimento e o investimento RE-C05-i01.02 (que 
partilham a estrutura, divergindo apenas no âmbito temático), assim como o contributo assinalável das 
Agendas para a concretização da reforma RE-r09: Promoção da I&I&I e do investimento inovador nas 
empresas, ao promover o investimento empresarial estruturante e qualificado, sobretudo assente em I&D, e 
ao acelerar a inovação incentivando estratégias de clusterização e dinâmicas de inovação colaborativa.  

As Agendas 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 sua introdução está em linha com as recomendações da recente “Avaliação do contributo dos FEEI para 
as dinâmicas de transferência e valorização de conhecimento”, desenvolvida no âmbito do plano global de 
avaliações do PT2020, designadamente no que diz respeito à necessidade de desenvolver “Estímulos à 
criação de programas estratégicos de I&D direcionados para as empresas que visem o financiamento para a 
realização de agendas de investigação e o planeamento do pipeline de projetos de I&D no médio e longo 
prazo e das parcerias com outros atores do sistema de inovação.” 

A mesma avaliação, no âmbito da análise de eficiência e com base na conclusão que “a dimensão crítica dos 
projetos é um fator importante de sucesso e de eficiência na aplicação de recursos”, considerando os impactos 
económicos muito acima da média em projetos com nível de investimento mais elevado, recomenda o 
“Reforço da orientação dos apoios para projetos de natureza mais estruturante, capitalizando sempre que 
possível as principais âncoras dos sistemas de inovação e solicitando às empresas e entidades do SCT maior 
consolidação dos investimentos em I&D, pela via de planos estratégicos e agendas de investigação de médio 
e longo prazo”. 

 

Este investimento será igualmente importante para a definição do enquadramento estratégico a implementar 
no âmbito da RE-r11, contribuindo para a afirmação do papel das instituições de interface e para a 
consolidação desta rede. 

 

Natureza do investimento:  

Em princípio, os apoios públicos deste investimento vão assumir a forma de subvenções e respeitarão as regras 
da UE em matéria de auxílios de Estado. De um modo geral, observa-se o Regulamento Geral de Isenção por 
Categoria (Regulamento n.º 651/2014 da Comissão, de 16 de junho de 2014), que declara certas categorias de 
auxílio compatíveis com o mercado interno.  

No caso de projetos com abordagens mais integradas, que podem incluir investimentos de I&D e investimentos 
produtivos, os apoios públicos, desde que não ultrapassem os limiares de notificação previstos no artigo 4.º do 
RGIC, podem assumir um mix de categorias de auxílios. Assim, tendo em conta as despesas que irão ser 
financiadas, um projeto pode ter distintos enquadramentos, incluindo artigo 14.º (auxílios regionais ao 
investimento), artigo 15.º (auxílios regionais ao funcionamento), artigos 17.º a 20.º, 28.º e 29.º (auxílios a 
PME), artigo 25.º (auxílios a projetos de investigação e desenvolvimento), artigo 27.º (auxílios aos polos de 
inovação), ou auxílios à formação (artigo 31.º), entre outros.  
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Estes enquadramentos distintos têm necessariamente que assegurar o cumprimento de todas as referidas regras 
comunitárias em termos de despesas elegíveis, taxas máximas de apoio, efeito de incentivo, âmbito de 
aplicação, etc. No caso dos projetos que ultrapassem os limiares referidos no RGIC terão se ser respeitados as 
Orientações/Enquadramentos relativas aos auxílios estatais em causa, sendo neste caso exigida uma 
notificação individual dos apoios a atribuir à Comissão Europeia, antevendo-se a aplicação das Orientações 
relativas aos auxílios estatais com finalidade regional (2013/C / 209/01) e do Enquadramento dos auxílios 
estatais à investigação, desenvolvimento e inovação (2014/C 198/001). 

 

Implementação 

A arquitetura regulamentar em que se baseia este investimento, estruturado em torno de um conjunto restrito 
de Agendas Mobilizadoras definidas numa lógica bottom-up, inspira-se nas boas práticas internacionais, 
nomeadamente as “Parcerias para a Inovação” do Programa Quadro europeu (H2020 e, no futuro, Horizonte 
Europa). 

A definição das Agendas 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. 

Neste sentido, o processo de seleção envolverá três fases: 

• Fase 1: 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. Esta fase será aberta 
no 2º Trimestre de 2021; 

• Fase 2: Avaliação e negociação, seguido de convite direcionado às “propostas de ideia” selecionadas 
na 1º fase, com vista a assinar os “contratos programa” no 2º Semestre de 2021. 

• Fase 3: Acompanhamento da execução, com avaliações anuais e possibilidade de reprogramação a partir 
de 2023, de modo a garantir o cumprimento dos objetivos e a conclusão de execução nos prazos definidos. 

 
As Agendas a apoiar respeitarão o princípio do DNSH, cujo cumprimento integrará os critérios de elegibilidade 
e/ou seleção a definir nos avisos para apresentação de candidaturas. 
 
Este investimento será implementado em conjunto com as Agendas Mobilizadoras Verdes, num processo 
concursal único, por forma a garantir a coordenação estratégica e operacional entre os programas da forma 
mais eficiente possível. 
 

 

 

A avaliação das propostas será assegurada de modo imparcial e não discriminatório, ficando a negociação dos 
contratos programa e o acompanhamento da execução a cargo de uma task-force criada para o efeito, composta 
pelas entidades públicas competentes em razão da matéria, a saber, a Agência Nacional de Inovação, S.A. 
(ANI), o IAPMEI – Agência para a Competitividade e Inovação, I.P. (IAPMEI), a Agência para o Investimento 
e Comércio Externo de Portugal, E. P. E. (AICEP), a Autoridade de Gestão do Programa Operacional Temático 
Competitividade e Internacionalização (Compete 2020) e a Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT). 

A participação do Compete 2020 na estrutura de acompanhamento e execução garante um alinhamento entre 
os investimentos previstos e os projetos a financiar no âmbito do PT 2020 e do futuro QFP. Esta 
complementaridade é também assegurada pela atualização da Estratégia de Inovação Tecnológica e 
Empresarial 2018-2030 prevista na reforma RE-r09, a qual visará, entre outros, melhorar a complementaridade 
entre os instrumentos de financiamento disponíveis (a nível nacional e europeu) e incentivar possíveis 
sinergias, algo que só será possível com um maior grau de clarificação quanto à regulamentação e ao desenho 
do próximo QFP. Importa desde já sublinhar a diferente abordagem dada aos presentes instrumentos, 
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nomeadamente ao nível da integração de todo o círculo virtuoso da inovação, designadamente ao nível da 
reindustrialização da economia portuguesa, algo que não tem sido prática nos programas operacionais. 
Acreditamos que o alinhamento de ambas as iniciativas com os domínios prioritários referidos nas estratégias 
de especialização inteligente nacional e regionais é uma mais-valia, pois permitirá garantir a coerência das 
políticas públicas que visam melhorar o grau de especialização da economia portuguesa. 

Nas diversas fases, sempre que necessário, as entidades poderão recorrer ao aconselhamento do Conselho 
Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (CSTI). 

 

As propostas a apresentar poderão ser promovidas por empresas, associações empresariais, entidades não 
empresariais do Sistema de Investigação e Inovação, entidades da esfera municipal, instituições académicas, 
entre outras, e ainda por consórcios, associações ou novas entidades por elas participadas (existentes ou a 
criar). Deverão contemplar projetos, ações e iniciativas, de formato e dimensão diversificada, que decorram 
de um trabalho profundo de reflexão e análise estratégica, e deverão promover a intensificação do 
conhecimento, a sofisticação das competências e a capacitação dos recursos humanos, o desenvolvimento das 
capacidades funcionais e institucionais, a capacitação científica e tecnológica, a complexificação dos 
produtos/serviços, a alavancagem dos negócios através de atividades relacionadas, a 
territorialização/encurtamento das cadeias de valor, e o acesso a mercados globais. 

As propostas deverão ser fundamentadas em Planos Estratégicos, contendo um diagnóstico e um prognóstico 
do processo de transformação estrutural que visam promover numa determinada macrorregião industrial e no 
País. Sem prejuízo de futura densificação, em sede de Aviso para Apresentação de Propostas, cada Plano 
Estratégico poderá incluir, designadamente : 

• Parte 1: Identificação dos proponentes e estrutura de governança; 

• Parte 2: Plano de atividades, incluindo: 

o Projetos empresariais a desenvolver e que devem contribuir para os grandes objetivos de 
resiliência, transição digital e transição verde;  

o Projetos de capacitação de recursos humanos a desenvolver e que devem contribuir para o 
desenvolvimento de competências multidisciplinares e transdisciplinares, atraindo as mais 
variadas áreas disciplinares; 

o Projetos de capacitação científica e tecnológica a desenvolver e que devem contribuir para o 
desenvolvimento de infraestruturas e equipamentos e para a promoção de novas áreas 
científicas na fronteira do conhecimento, juntamente com a valorização e difusão do 
conhecimento em várias áreas disciplinares. 

• Parte 3: Metas propostas, as quais devem contribuir para que Portugal consiga atingir as metas 
estratégicas definidas para o período 2026-2030 ao nível de exportações de bens e serviços, investimento 
em I&D e redução das emissões de CO2. 

• Parte 4: Objetivos específicos e sistema de monitorização, incluindo, por exemplo: 

o Recursos humanos envolvidos por nível de qualificação, desagregado por sexo; 

o Investimento em I&D; 

o Efeito multiplicador do investimento (retorno esperado por cada € investido); 

o Contribuição para a neutralidade carbónica; 

o Contributo para a internacionalização, incluindo a participação nas redes e programas de IDI 
internacionais (nomeadamente nos europeus). 

• Parte 5: Avaliação económico-financeira dos projetos e dos proponentes 

 

A avaliação das propostas será concretizada com base nos critérios que vierem a ser definidos em sede de 
Aviso para Apresentação de Propostas, os quais poderão ter em conta, designadamente: 
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a) Qualidade e mérito do projeto; 
b) Impacto do projeto na competitividade empresarial e de inovação; 
c) Impacto do projeto para a evolução da estrutura da economia nacional; 
d) Viabilidade económico-financeira dos projetos e dos proponentes. 

 

Público-Alvo: Empresas, de qualquer dimensão e setor de atividade, e Entidades não Empresariais do Sistema 
de I&I (ENESII). 

 

Calendário e riscos:  

Lançamento da 1.ª Fase do processo, “concurso de ideias”: 2.º Trimestre 2021. 

Realização da 2.ª Fase do processo, com a seleção das Agendas e a negociação das propostas: 2.º Semestre 
2021. 

Conclusão da 2ª Fase do processo, com a celebração dos contratos-programa: 1º Trimestre de 2022 

Implementação dos projetos selecionados a decorrer entre 1.º Trimestre 2022 e 2.º Trimestre 2026. 
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Investimento RE-C05-i01.02: Agendas/Alianças Verdes para a Inovação Industrial  

 

Desafios e Objetivos: 

Portugal é um dos países da União Europeia mais vulneráveis às alterações climáticas. Para limitar os seus 
impactos, é necessário acelerar a descarbonização da economia, reduzindo ativamente as emissões de gases 
com efeito de estufa, rumo à neutralidade carbónica do país, continuar a apostar na transição energética e na 
produção de energia renovável, investir na eficiência energética, na eletrificação da economia e na mobilidade 
sustentável. 

Portugal assumiu o compromisso de atingir a neutralidade carbónica até 2050 enquanto contributo para as 
metas globais e europeias assumidas na execução do Acordo de Paris. É nesta década que devemos realizar o 
maior esforço de redução das emissões de gases com efeito de estufa, o que implica a assunção de metas 
ambiciosas de descarbonização, de incorporação de energias renováveis e de eficiência energética. 

Ao mesmo tempo, vivemos numa economia global com recursos cada vez mais escassos (o solo, a água, o ar, 
a biodiversidade) e serviços ambientais mais degradados, o que requer uma transformação da economia 
nacional, evoluindo para um modelo mais eficiente no uso regenerativo dos recursos. Avançar para uma 
economia mais amiga do ambiente não só é uma necessidade global face às alterações climáticas, como é 
também uma oportunidade para Portugal, que é rico em sol, vento, mar e outros recursos naturais.  

Neste contexto, torna-se importante que a estratégia de crescimento do país, dando ênfase à reindustrialização, 
não represente um regresso ao passado, mas que seja baseada num modelo de produção e de consumo 
sustentável, digital e qualificado, assente numa utilização menos intensiva de recursos, nomeadamente 
energéticos. Para isso, é fundamental, sobretudo nestas áreas, estimular a produção e incorporação de 
conhecimento científico e tecnológico pelas empresas, baseando a sua competitividade em conhecimento 
aplicado e na qualidade e sustentabilidade dos produzidos, serviços e soluções disponibilizados.  

Atenta a importância deste desígnio, importa valorizar a transição verde e alocar uma proporção substancial 
do investimento em inovação para projetos que respondam a este objetivo. 

Assim, no âmbito desta medida, deverão ser apoiadas e promovidas um conjunto restrito de Agendas Verdes 
para a Inovação empresarial (doravante Agendas Verdes) em áreas estratégicas para acelerar não só a 
transformação estrutural da economia portuguesa, como também a transição verde e o cumprimento das metas 
definidas no Plano Nacional Energia e Clima 2021-2030 e o Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050. 

Este investimento representa uma linha de atuação inovadora, sem correspondência nos períodos de 
programação anteriores, que segmentavam os instrumentos em dois tipos de abordagens: apoio à I&D e apoio 
à inovação (inovação produtiva). Com as Agendas pretende-se uma nova abordagem que conjugue os dois 
instrumentos, promovendo a produção inovadora assente diretamente na I&D, como forma de alterar o perfil 
económico da economia portuguesa, combinando de forma mais direta conhecimento, transferência de 
tecnologia e inovação para as empresas, implementando projetos mais colaborativos, e uma abordagem mais 
integrada, abrangendo o ciclo global de inovação, desde a componente I&D, centrada em elevados TRL, até à 
comercialização no mercado, com claro enfoque no apoio à produção tecnologicamente avançada. 

Sem prejuízo deste investimento ser implementado por um processo comum ao investimento RE-C05-i01.01, 
garantindo o alinhamento estratégico e operacional entre medidas, e da garantia de que todas as Agendas 
Mobilizadoras para a Inovação Empresarial devem contribuir para o cumprimento dos objetivos verdes, a 
natureza distintiva destes projetos, que deverão incidir de forma transversal na economia  a caminho da 
neutralidade carbónica, na resiliência e na adaptação às alterações climáticas, e considerando o contributo 
inegável deste investimento em I&D&I verde para Portugal atingir os objetivos em matéria de alterações 
climáticas, entendeu-se ser justificável a sua apresentação como investimento autónomo. 

Os projetos colaborativos a apoiar devem, assim, permitir alavancar o desenvolvimento de novos produtos, 
serviços e soluções, com elevado valor acrescentado e incorporação de conhecimento e tecnologia, que permita 
responder ao desafio da transição verde em direção à sustentabilidade ambiental, em estreito alinhamento com 
a taxonomia para o financiamento sustentável introduzida pelo Regulamento UE 2020/852 e com o domínio 
de intervenção 022 – Processos de investigação e de inovação, transferência de tecnologias e cooperação entre 
empresas, incidindo na economia hipocarbónica, na resiliência e na adaptação às alterações climáticas. 
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Em resultado do processo de auscultação das entidades relevantes dos sistemas científico e tecnológico, 
empresarial e das agências públicas envolvidas, referido anteriormente, serão identificadas as áreas temáticas 
a apoiar, as quais deverão estar alinhadas com as prioridades estratégicas inteligentes definidas na Estratégia 
Nacional de Investigação e Inovação para uma Especialização Inteligente (ENEI), e que incluem, por exemplo, 
as seguintes áreas e respetivas sub-áreas: 

• Energia; 

• Agro-alimentar; 

• Floresta; 

• Economia do Mar; 

• Água e Ambiente. 

 

Sublinha-se novamente que se prevê complementaridade com várias componentes, nomeadamente com a 
componente 12 - "Bioeconomia sustentável”, onde também se prevê a promoção da Investigação, 
Desenvolvimento e Inovação produtiva. No âmbito dessa componente, o foco é definitivamente dirigido à 
promoção da bioeconomia sustentável e circular considerando especificamente o papel dos setores têxtil, 
vestuário, calçado e resina natural. Neste contexto, importa referir que a agenda verde refere a Biotecnologia 
verde e floresta sustentável a título exemplificativo e não exaustivo, nem exclusivo e será sempre 
complementar à fileira do pinho na vertente da resina ou na aplicação de biomassa florestal para a produção 
de fibra. 

 

Natureza do investimento:  

Em princípio, os apoios públicos deste investimento vão assumir a forma de subvenções e respeitarão as regras 
da UE em matéria de auxílios de Estado. De um modo geral, observa-se o Regulamento Geral de Isenção por 
Categoria (Regulamento n.º 651/2014 da Comissão, de 16 de junho de 2014), que declara certas categorias de 
auxílio compatíveis com o mercado interno.  

No caso de projetos com abordagens mais integradas, que podem incluir investimentos de I&D e investimentos 
produtivos, os apoios públicos, desde que não ultrapassem os limiares de notificação previstos no artigo 4.º do 
RGIC, podem assumir um mix de categorias de auxílios. Assim, tendo em conta as despesas que irão ser 
financiadas, um projeto pode ter distintos enquadramentos, incluindo artigo 14.º (auxílios regionais ao 
investimento), artigo 15.º (auxílios regionais ao funcionamento), artigos 17.º a 20.º, 28.º e 29.º (auxílios a 
PME), artigo 25.º (auxílios a projetos de investigação e desenvolvimento), artigo 27.º (auxílios aos polos de 
inovação) ou auxílios à formação (artigo 31.º), entre outros.  

Estes enquadramentos distintos têm necessariamente que assegurar o cumprimento de todas as referidas regras 
comunitárias em termos de despesas elegíveis, taxas máximas de apoio, efeito de incentivo, âmbito de 
aplicação, etc. No caso dos projetos que ultrapassem os limiares referidos no RGIC terão se ser respeitados as 
Orientações/Enquadramentos relativas aos auxílios estatais em causa, sendo neste caso exigida uma 
notificação individual dos apoios a atribuir à Comissão Europeia, antevendo-se a aplicação das Orientações 
relativas aos auxílios estatais com finalidade regional (2013/C / 209/01) e do Enquadramento dos auxílios 
estatais à investigação, desenvolvimento e inovação (2014/C 198/001). 

 

Implementação 

 

A definição das Agendas a promover e apoiar, assim como a identificação dos pactos de inovação e dos 
projetos mobilizadores que os constituem, resultará de um processo aberto e competitivo de auscultação, 
implementado em conjunto com o RE-C05-i01.01, através de um processo concursal único, por forma a 
garantir a coordenação estratégica e operacional entre programas da forma mais eficiente possível. 
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Neste sentido, o modelo de implementação, designadamente o processo e critérios de avaliação, os potenciais 
beneficiários e os elementos exigidos nas propostas são comuns ao investimento RE-C05-i01.01, pelo que, 
para evitar confusões e garantir clareza quanto à lógica de intervenção, a descrição do sistema de apoio não é 
duplicada, devendo o modelo apresentado no descritivo do RE-C05-i01.01 ser considerado também para este 
investimento. 

Importa, no entanto, clarificar que a avaliação das propostas deverá permitir selecionar uma short list de 
Agendas Verdes, cujos projetos deverão demonstrar, em sede de candidatura, o alinhamento das atividades 
propostas com os objetivos verdes e com a taxonomia para o financiamento sustentável introduzida pelo 
Regulamento UE 2020/852, designadamente a sua incidência dos processos de investigação e de inovação na 
economia hipocarbónica, na resiliência e na adaptação às alterações climáticas. 

 

 

População alvo 

Empresas, de qualquer dimensão e setor de atividade, e Entidades não Empresariais do Sistema de I&I 
(ENESII). 

 

Calendário e riscos:  

Lançamento da 1.ª Fase do processo, “concurso de ideias”: 2.º Trimestre 2021. 

Realização da 2.ª Fase do processo, com a seleção das Agendas e a negociação das propostas: 2.º Semestre 
2021. 

Conclusão da 2ª Fase do processo, com a celebração dos contratos-programa: 1º Trimestre de 2022 

Implementação dos projetos selecionados a decorrer entre 1.º Trimestre 2022 e 2.º Trimestre 2026. 
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Investimento RE-C05-i02: Missão Interface - renovação da rede de suporte científico e tecnológico e 
orientação para tecido produtivo 

 

Desafios e Objetivos: 

Para garantir o sucesso das Agendas Mobilizadoras para a Inovação Empresarial, e considerando o perfil do 
tecido económico português, é fundamental reforçar e capacitar o Sistema Científico e Tecnológico nacional 
e fomentar a sua articulação com a indústria, assegurando uma eficaz transferência de tecnologia e a 
valorização económica do conhecimento. 

Para esse efeito, a reforma RE-r11: Alargamento e Consolidação a Rede de Instituições de Interface visa a 
revisão e uniformização do enquadramento legislativo e regulamentar das entidades que integram o Sistema 
de Interface Tecnológico, nomeadamente os Centros Tecnológicos e os Centros de Interface, clarificando o 
universo de entidades abrangidas e definindo o respetivo enquadramento legislativo, regulamentar, de 
avaliação e de financiamento, aproximando-o das melhores práticas internacionais. Em paralelo, será alargada 
a rede de Laboratórios Colaborativos dos atuais 26 para, pelo menos, 35 em 2021. 

Com esta reforma, em particular com o novo modelo de financiamento baseado na estrutura 1/3 de 
financiamento base, 1/3 de financiamento competitivo e 1/3 de financiamento proveniente do mercado, 
pretende-se assegurar estabilidade e previsibilidade que permita às entidades de interface concentrarem-se nas 
suas atividades principais, nomeadamente de natureza não económica. Este modelo, amplamente discutido na 
literatura, é reconhecido como o mecanismo padrão desejável, com comprovada eficiência em termos de 
sustentabilidade dos centros de investigação, permitindo a atualização permanente da sua capacidade de 
intervenção em termos tecnológicos, de capital humano e de recursos direcionados para a investigação e 
transferência de conhecimento. O financiamento de mercado refere-se a contratos industriais diretos e serviços 
prestados a empresas, referindo-se assim às atividades económicas definidas no Enquadramento dos auxílios 
estatais à investigação, desenvolvimento e inovação. O financiamento competitivo inclui candidaturas a fundos 
nacionais e internacionais (FEDER, Horizonte Europa, etc.), direcionados para atividades não económicas.  

Em concreto, pretende-se, com a Missão Interface, consolidar este novo modelo de financiamento e assegurar 
o 1/3 de financiamento base. Paralelamente, será feito um investimento no reforço e capacitação da rede de 
instituições de intermediação tecnológica, apoiando a sua qualificação, a modernização dos equipamentos, a 
formação técnica dos ativos e a contratação de recursos altamente qualificados. Em casos excecionais e 
devidamente fundamentados, sobretudo em domínios das Agendas Mobilizadoras insuficientemente 
abrangidos, poderá ser apoiada a criação de novas infraestruturas. Pretende-se também capacitar e reforçar as 
entidades, potenciando a sua capacidade de concorrer a concursos competitivos e promover projetos (e.g. no 
âmbito do FEDER e de outras iniciativas europeias e internacionais), tanto a nível individual como em parceria 
com empresas. 

Mediante avaliação positiva deste modelo de financiamento, o objetivo passará por, após esgotar a dotação 
disponível no âmbito do PRR, assegurar este financiamento por via de receitas fiscais. 

 

Natureza do investimento:  

Os presentes apoios não se constituem como auxílios de estado – as ENESII apenas serão beneficiárias de 
auxílio estatal para apoio à atividade não económica da entidade, nos termos da Comunicação da Comissão 
Europeia (2014/C 198/01), relativo ao enquadramento dos auxílios estatais à investigação, desenvolvimento e 
inovação, assumindo que as ENESII configuram “infraestruturas de investigação” na aceção da referida 
Comunicação. 

Os procedimentos a adotar pelas Autoridades Nacionais decorrem do previsto no enquadramento dos auxílios 
estatais à investigação, desenvolvimento e inovação (2014/C 198/01), relativamente ao financiamento público 
de atividades não económicas e são atualmente já aplicados no âmbito dos financiamentos atribuídos pelos 
FEEI para a mesma categoria de entidades – ENESII. 

Neste contexto, as ENESII, através da apresentação anual das suas demonstrações financeiras, devem 
comprovar que permanecem com um caráter não económico, ou seja, que a capacidade anualmente imputada 
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(tais como material, equipamento, mão-de-obra e capital fixo) a essas atividades económicas não excede 20% 
da capacidade global anual da entidade. 

As ENESII devem comprovar o seguinte:   

• A capacidade anualmente imputada, quer às atividades não económicas como às atividades económicas; 

• No caso da capacidade anual imputada às atividades económicas exceder 20% da capacidade global anual da 
entidade, apresentar uma clara separação de atividades, custos, financiamento e rendimentos, de forma a 
justificar que o apoio às atividades não económicas não é canalizado para o financiamento de atividades 
económicas; 

•  Os projetos apoiados incluem apenas como elegíveis atividades de carater não económico. 

Para este efeito, as ENESII devem dispor de um modelo de separação de custos entre atividades económicas 
(AE) e não económicas (ANE), assente na adoção de um sistema analítico de custeio total simplificado para 
alocação dos custos às AE e ANE, permitindo identificar anualmente (durante cada um dos anos de realização 
do projeto) o custo direto total incorrido com os projetos/atividades e a identificação dos custos indiretos totais 
ao nível da entidade, os quais devem ser posteriormente alocáveis aos projetos/atividades/conta, de acordo 
com um critério de imputação baseado no peso relativo dos custos de cada atividade. 

De realçar que este sistema de verificações está já em implementação no âmbito dos apoios concedidos pelos 
FEEI ao I&D para mesma categoria de entidades - ENESII, sendo os resultados apurados recolhidos através 
de sistema de informação – módulo “Entidades”.   

 

Implementação 

O Programa será implementado através de dois procedimentos concursais, abertos e competitivos, com idêntica 
arquitetura regulamentar, direcionados para os Centros de Interface (CIT) e os Laboratórios Colaborativos 
(CoLAB). Estes procedimentos organizar-se-ão em três fases: 

• Fase 1: Manifestação de interesse, permitindo a qualquer entidade reconhecida como CIT ou CoLAB 
apresentar propostas de planos estratégicos a desenvolver até 2026. A desenvolver durante o 1.º 
Semestre 2021; 

• Fase 2: Avaliação e negociação, seguido de seleção dos projetos a apoiar, com vista à celebração dos 
contratos até ao final de 2021; 

• Fase 3: Acompanhamento da execução, com avaliações anuais e possibilidade de reprogramação a 
partir de 2023, de modo a garantir o cumprimento dos objetivos e a conclusão de execução nos prazos 
definidos. 

As entidades responsáveis pela execução da Missão Interface são o IAPMEI – Agência para a Competitividade 
e Inovação, I.P. (IAPMEI, I.P.) e a Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), em articulação com a Agência 
Nacional de Inovação (ANI), as quais podem recorrer a peritos nacionais ou internacionais sempre que 
entenderem necessário. 

 

As propostas a apresentar poderão ser promovidas por CIT ou por CoLAB, incluindo consórcios envolvendo 
mais do que uma entidade, de acordo com regulamentação a definir na abertura dos concursos. Devem 
contribuir para a capacitação da rede de interface e para a sua aproximação ao tecido empresarial, apoiando a 
sua qualificação, a modernização dos equipamentos, a formação técnica dos ativos e a contratação de recursos 
humanos altamente qualificados. 

As propostas deverão ser fundamentadas em Planos Estratégicos, cujos termos, a definir em sede de Aviso 
para Apresentação de Propostas, incluirão, por exemplo: 

• Parte 1: Visão estratégica; 
• Parte 2: Plano de atividades; 
• Parte 3: Modelo de governança; 
• Parte 4: Plano financeiro e de negócios. 
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A avaliação das propostas será concretizada com base nos critérios que vierem a ser definidos em sede de 
Aviso, os quais deverão ter em conta, designadamente: 

a) Mérito científico ou tecnológico do plano; 
b) Impacto potencial na economia e na sociedade; 
c) Implementação, governança e sustentabilidade. 

O financiamento a atribuir deve ser pautado por critérios de eficiência e eficácia e deve estar indexado: 

• Ao nível de atividade desenvolvida, particularmente com empresas; 

• Ao mérito e qualidade das entidades e dos respetivos planos de ação, bem como ao resultado das 
avaliações passadas realizada; 

• Ao grau de alinhamento com as políticas públicas nacionais e europeias. 

 

O financiamento deverá ter por base um contrato-programa plurianual, celebrado entre uma entidade da 
Administração Central e o beneficiário, no qual seja especificado:  

• O montante do financiamento; 

• A duração do financiamento; 

• Os objetivos a que o beneficiário se vincula; 

• A forma de monitorização da execução do contrato-programa. 

 

 

Público-Alvo 

ENESII. 

 

Calendário e riscos:  

Aprovação do novo regime jurídico dos centros de tecnologia e inovação: 2.º Semestre 2021 

Lançamento da 1.ª fase do processo, para identificação das entidades interessadas: 1.º Semestre 2021 

Lançamento da 2.ª fase do processo, com avaliação e negociação, seguido de seleção dos projetos a apoiar: 2.ª 
Semestre 2021 

Conclusão da 2.ª fase do processo, com a celebração dos contratos com as entidades selecionadas: até ao final 
de 2021 

 

Investimento RE-C05-i03: Agenda de investigação e inovação para a sustentabilidade da agricultura, 
alimentação e agroindústria (Agenda de Inovação para a Agricultura 20|30) 

Desafios e Objetivos 

Os sistemas agroalimentares enfrentam grandes desafios relacionados com o aumento da produtividade 
agrícola, a conservação dos recursos naturais, a nutrição e a saúde pública, num contexto de alterações 
climáticas e de resposta à transição digital. De acordo com o IPCC, Sixth Assessment Report (AR6): Food 
Security - Executive summary (https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/4/2021/02/08_Chapter-5_3.pdf), 
as mudanças climáticas (nomeadamente com o aumento de temperaturas, alteração do padrão de precipitação, 
assim como o aumento da frequência e severidade de eventos extremos) já estão a afetar a segurança alimentar, 
e a região Mediterrânica será das mais afetadas, com grandes efeitos negativos na produção agrícola. Segundo 

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/4/2021/02/08_Chapter-5_3.pdf


 

 30 / 107 
 

o IPCC serão necessárias medidas de mitigação e adaptação em toda a cadeia de abastecimento alimentar, 
tanto do lado da produção como do consumo. 

Ciente do contributo que a agricultura pode ter na promoção do bem-estar e da sustentabilidade da sociedade 
portuguesa, nomeadamente no que se refere à alimentação e à saúde, a par da inovação. A Agenda pretende 
tomar parte na resposta ágil e adequada, que os vários desafios exigem do setor agroalimentar, responder ao 
desafio das alterações climáticas e da resiliência aos choques futuros, da transição digital, conhecimento e 
inovação, e promover uma sociedade mais justa que responda ao desafio demográfico e às desigualdades, sem 
deixar ninguém para trás. 

Atendendo ao que atrás foi descrito, em particular, no que se refere à reforma RE-r09: Promoção da I&I&D e 
do investimento inovador nas empresas, importa clarificar que, a Agenda de Inovação para a Agricultura 20|30 
corresponde à materialização dos objetivos aí preconizados, mas com o enfoque específico na agricultura, na 
alimentação e na agroindústria. Na realidade, o trabalho desenvolvido ao longo dos últimos meses resultou na 
publicação da Resolução do Conselho de Ministros n.º 86/2020, de 13 de outubro, que aprova a implementação 
da “Agenda de Inovação para a Agricultura 20|30”. Nesse contexto, é justificada a autonomização desta 
Agenda tendo em consideração os objetivos abaixo apresentados, assim como as respetivas iniciativas que a 
integram.  

A Agenda de investigação e inovação para a sustentabilidade da agricultura, alimentação e agroindústria visa 
promover o crescimento do setor agroalimentar, de forma sustentável e resiliente, baseado no conhecimento e 
na inovação. Nesse contexto, tem como objetivos contribuir para: i) uma população mais saudável, através da 
promoção de um sistema alimentar mais sustentável; ii) uma agricultura mais inclusiva, igualitária e integrada, 
que potencie a atração de mais jovens para os territórios rurais e para a atividade agrícola; iii) a criação de 
melhores condições para o aumento do rendimento dos produtores, tornando a atividade agrícola mais rentável, 
atrativa e competitiva; iv) uma agricultura mais resiliente, que proteja o ambiente, assegure a sustentabilidade 
dos recursos água, solo e biodiversidade e contribua para a transição climática. Estes objetivos estão em linha 
com a estratégia “Do prado ao prato”, componente do Pacto Ecológico Europeu, e tomam em consideração o 
estado-da-arte relativamente aos efeitos das alterações climáticas sobre os sistemas agrícolas, as suas 
vulnerabilidades e as melhores práticas para a adaptação e mitigação. 

A Agenda está estruturada em 15 iniciativas emblemáticas, em torno de quatro pilares: Sociedade; Território; 
Cadeia de Valor e Estado, que se pretende implementar até 2030. Essas iniciativas são elencadas e descritas 
sucintamente abaixo: 

• [Sociedade] | 1. Alimentação sustentável: valorizar e estimular o consumo dos produtos endógenos, 
garantindo a autenticidade e promovendo a confiança dos consumidores;  

• [Sociedade] | 2. Uma Só Saúde: promover a saúde animal e a sanidade vegetal com vista a proporcionar o 
bem-estar da população; 

• [Território] | 3. Mitigação das alterações climáticas: reduzir as emissões líquidas de gases com efeito de 
estufa produzidas pela atividade agrícola; 

• [Território] | 4. Adaptação às alterações climáticas: aumentar a resiliência dos sistemas agrários e a 
capacidade de adaptação às alterações climáticas; 

• [Território] | 5. Agricultura circular: promover a circularidade na agricultura;  

• [Território] | 6. Territórios sustentáveis: promover o uso sustentável dos recursos naturais e dos 
ecossistemas;  

• [Território] | 7. Revitalização das zonas rurais: promover a atratividade e rejuvenescimento dos territórios 
rurais, através da partilha e difusão do conhecimento, do estabelecimento de redes de inovação e de 
criatividade (territórios rurais inteligentes);  

• [Cadeia de Valor] | 8. Agricultura 4.0: promover a transformação digital do setor agroalimentar; 

• [Cadeia de Valor] | 9. Promoção dos produtos agroalimentares portugueses: valorizar os produtos 
agroalimentares portugueses através do apoio à inovação na criação de novos produtos que correspondam 
às novas tendências de consumo, assim como a inovação orientada para a exportação; 
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• [Cadeia de Valor] | 10. Excelência da organização da produção: fomentar a inovação organizacional 
através da implementação de modelos inovadores reforçar a posição dos agricultores na cadeia de valor; e 
de boas práticas que capacitem a gestão profissional das organizações de produção;  

• [Cadeia de Valor] | 11. Transição agro energética: descarbonizar o setor agroalimentar e promover a 
autossuficiência energética; 

• [Estado] | 12. Promoção da investigação, inovação e capacitação: fazer com que a inovação seja o motor 
de transformação na agricultura e alimentação; 

• [Estado] | 13. Rede de Inovação: ter um ecossistema de inovação na agricultura e na alimentação, que 
responda às necessidades de toda a sociedade;  

• [Estado] | 14. Portal Único da Agricultura: agilizar e simplificar a relação do agricultor, dos cidadãos, das 
empresas e de outros agentes económicos com a Administração Pública. O agricultor deve ser colocado 
no centro da estratégia digital do Ministério, permitindo uma visão 360º do agricultor, potenciando a 
interoperabilidade de diversos sistemas de informação, através da desmaterialização e da modernização 
dos processos e procedimentos, com o objetivo de incrementar a eficiência e a capacidade de resposta. 

• [Estado] | 15. Reorganiza: aumentar a eficiência dos serviços e melhorar as suas respostas através da 
implementação de medidas para consolidar a aposta na transição digital e no reforço dos mecanismos de 
monitorização, avaliação e ajustamento dos processos e procedimentos. 

 

Natureza do investimento:  

As medidas contempladas no investimento supramencionado destinam-se a apoiar, essencialmente, 
organismos públicos, razão pela qual se prevê que não haja lugar a auxílios de Estado. 

Com efeito, as medidas contempladas na Agenda de investigação e inovação para a sustentabilidade da 
agricultura, alimentação e agroindústria (Agenda de Inovação para a Agricultura 20|30), apesar de se 
destinarem, predominantemente, a apoiar organismos públicos, e consequentemente não constituírem auxílios 
de Estado, caso venham a ser concedidas ao setor empresarial, ultrapassam o âmbito dos investimentos 
previstos no artigo 31.º do Regulamento (UE) N.º 702/2014, de 25 de junho de 2014, que declara certas 
categorias de auxílios no setor agrícola e florestal e nas zonas rurais compatíveis com o mercado interno 
(ABER). Contudo, são enquadráveis no RGIC (artigos 25.º a 29.º), considerando a diversidade de tipologias 
de investimento a apoiar, nomeadamente no que à inovação respeita. De referir que o RGIC é um regulamento 
transversal, com uma seção especifica para a categoria de Auxílios de Estado para a investigação, 
desenvolvimento e inovação, também aplicável ao setor agrícola, para projetos correspondentes à referida 
categoria. 

O enquadramento legal aplicável, se e quando sejam concedidos apoios a entidades do setor privado, deverão 
ser: 

• Investigação e desenvolvimento nos setores agrícola e florestal, artigo 31.º do Regulamento (UE) N.º 
702/2014, de 25 de junho de 2014, que declara certas categorias de auxílios no setor agrícola e florestal 
e nas zonas rurais compatíveis com o mercado interno; 

• Projetos de investigação e desenvolvimento, artigo 25.º e alínea i) do n.º 1 do artigo 4.º do RGIC; 

• Investimento a favor de infraestruturas de investigação, Artigo 26.º e alínea j) do n.º 1 do artigo 4.º do 
RGIC; 

• Polos de inovação, Artigo 27.º e alínea k) do n.º 1 do artigo 4.º do RGIC; 

• Inovação a favor das PME, Artigo 28.º e alínea l) do n.º 1 do artigo 4.º do RGIC; 

• Inovação em matéria de processos e organização, Artigo 29.º e alínea m) do n.º 1 do artigo 4.º do RGIC. 

No caso de os requisitos aplicáveis se revelarem desadequados, os mesmos deverão ser notificados à Comissão 
Europeia em procedimento próprio, em regra ao abrigo do Enquadramento dos auxílios estatais á investigação, 
desenvolvimento e inovação (2014/C 198/001). 
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Implementação 

No que se refere aos próximos passos, ou seja, a fase de implementação da Agenda, pretende-se desenvolver 
projetos de investigação e inovação centrados nas 15 iniciativas emblemáticas. Estes projetos serão 
complementados com uma aposta na modernização da Rede de Inovação, através da renovação/ requalificação 
das infraestruturas e equipamentos científicos de laboratórios, estruturas piloto, estações experimentais, 
coleções de variedades regionais e efetivos de raças autóctones (Polos da Rede de Inovação). Estes projetos 
de investigação e inovação responderão a necessidades identificadas no diagnóstico do Plano Estratégico 
Português para a Política Agrícola Comum, através de soluções identificadas nas iniciativas da Agenda de 
Inovação, com resultados que respondam aos objetivos identificados nessas iniciativas, e com um plano de 
transferência, difusão e escalamentos dos resultados. Entre as várias iniciativas, haverá uma específica para a 
bioeconomia circular – Agricultura Circular -, e uma iniciativa que abordará a agricultura de precisão. Será 
tido em consideração as diferenças regionais e sistemas produtivos, pelo que na aprovação dos projetos será 
tido em consideração as diferentes fileiras produtivas (uma das razões pelo elevado número de projetos).  

Os 24 polos da Rede de Inovação estão dispersos por todo o território continental, de norte a sul, e entre o 
interior e o litoral. Para tal, é necessário recuperar algumas infraestruturas, coleções vivas de variedades 
regionais de espécies agrícolas, de laboratórios e de infraestruturas tecnológicas. 

 

Público alvo 

Organismos públicos e privados, de qualquer dimensão, do setor agroalimentar e/ ou de atividades conexas e 
Entidades não Empresariais do Sistema de I&I (ENESII). 

 

Calendário e riscos:  

Apoio a 100 projetos de investigação e inovação: Até final de 2025.  

Os 100 projetos aqui considerados correspondem a iniciativas de média dimensão que têm um caráter de 
projetos-piloto, desenvolvidos num contexto controlado, com o objetivo de identificarem soluções para os 
problemas da agricultura e dos agricultores, através do recurso à investigação e à inovação. Os resultados 
gerados por estes projetos deverão traduzir-se em best practices passíveis de ser disseminadas e replicadas 
num futuro próximo junto dos agricultores.    

Apoio a 5 projetos estruturantes de inovação: Até final de 2025. Os 5 projetos estruturantes diferenciam-se dos 
acima identificados, na medida em que correspondem a iniciativas de maior escala, e que concretizam o 
programa de transformação digital, centrando na prestação de serviços aos cidadãos e aos agricultores, 
integrando sistemas de informação, a desmaterialização de processos e garantindo a melhoria da eficiência das 
operações com impactos transversais em toda a cadeia de valor do setor agrícola. 

Renovação/ requalificação das infraestruturas e equipamentos dos 24 Polos da Rede de Inovação: Até final de 
2025. 

Riscos: capacidade de implementação dos projetos de investigação e inovação no horizonte temporal definido. 
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C05-i04: Recapitalizar Sistema Empresarial dos Açores 

Desafios e Objetivos 

A economia portuguesa tem sido recorrentemente afetada pela fraca capitalização do seu tecido empresarial 
não financeiro. Essa disparidade entre a procura e a oferta tem resultado numa crónica subcapitalização das 
empresas e em custos acrescidos de financiamento que não se parecem coadunar totalmente com o risco 
inerente a esses investimentos. A par destas dificuldades, acrescem ainda os obstáculos no acesso a capital de 
risco, com baixos montantes disponíveis e pouca diversidade de instrumentos. Estas dificuldades de 
financiamento restringem o crescimento da economia, impondo um círculo vicioso de crescente falta de 
investimento e competitividade. 

Esta subcapitalização crónica encontra especial ênfase na Região Autónoma dos Açores dado que a sua 
natureza ultraperiférica impõe falhas de mercado que acrescem às dificuldades nacionais, resultando num fraco 
acesso a capital e com custos desproporcionais ao risco percecionado. A este fator de afastamento e 
insularidade, devidamente reconhecido no âmbito do artigo 349.º do Tratado de Funcionamento da União 
Europeia, acresce ainda a natureza arquipelágica dos Açores, com 9 ilhas que comportam nove mercados de 
reduzida dimensão que exacerbam as falhas de mercado anteriormente apontadas, não oferecendo as condições 
para um mercado de capitais diversificado e dinâmico. 

Dados recentes, recolhidos junto de 117 empresas pela Câmara do Comércio e Indústria dos Açores no âmbito 
do Plano de Recuperação e Resiliência, apontam as questões de Tesouraria, Investimento e Inovação como as 
mais importantes para as empresas regionais, com 100% dos inquiridos indicando que as mesmas são 
importantes ou muito importantes. Quando inquiridas sobre prioridades de intervenção, entre 12 alternativas, 
as empresas inquiridas indicam como prioritárias a diminuição da burocracia na administração pública assim 
como o acesso à liquidez por parte das empresas, em especial para as pequenas e médias empresas, com 100% 
dos inquiridos indicando a prioridade como média ou alta e 79% dos inquiridos indicando a prioridade como 
alta. 

Esta preocupação generalizada de falta de capital é especialmente importante na estrutura empresarial existente 
dominada por micro e pequenas empresas, cujo acesso a instrumentos de capital é reduzido face a entidades 
de maior dimensão. Por outro lado, existe também uma elevada dependência económica de um reduzido 
número de atividades e/ou produtos que importa diversificar de forma a melhorar a resiliência da Região. Um 
dos setores que mais tem ajudado à diversificação da economia Açoriana é o turismo. Contas-satélite do 
turismo nos Açores apontam que o setor seria responsável por cerca de 6% do Valor Acrescentado Bruto 
(VAB) da Região em 2014, crescendo para cerca de 12% em 2019 (M. Fortuna e R. Maciel, O turismo na 
economia dos Açores, out 2020). Em termos de emprego, o setor empregava cerca de 9% da população 
empregada em 2014 e cerca de 20% em 2019, valores que demonstram um crescimento, em linha com outros 
indicadores, como o número de dormidas ou de passageiros desembarcados, que revelam a crescente 
importância deste setor e a dinâmica que imprimiu na economia regional através do seu crescimento e 
diversificação. 

A pandemia Covid-19 veio realçar a crónica subcapitalização das empresas, a dificuldade no acesso a 
financiamento e a dependência do exterior que afeta a resiliência regional. Esta dificuldade foi especialmente 
gravosa no caso das atividades mais dependentes do turismo, onde se registaram quebras de atividade, entre 
março e novembro de 2020 e respetivo período homólogo, de cerca de 76% para atividades de alojamento e 
de 46% para atividades de restauração e similares (INE, COVID-19: como a pandemia afetou as economias 
regionais?, jan 2021). Cronicamente descapitalizadas, com uma estrutura empresarial de pequena dimensão e 
resultantes, em grande parte, de investimentos recentes, estes setores enfrentam grandes dificuldades no acesso 
a capital, não obstante a perspetiva temporária do impacto da pandemia e as expetativas de crescimento a 
médio-longo prazo.  

Neste contexto de retração e indisponibilidade de capital, foi essencial contar com a intervenção estatal, através 
de garantias públicas e instrumentos de crédito que tiveram um papel decisivo na manutenção da capacidade 
empresarial, confiança económica e emprego neste período transitório que antecede a retoma económica. A 
operação destas medidas teve como especial interlocutor o Banco Português de Fomento como entidade de 
excelência para este tipo de operações, relevando o seu apropriado objeto, know-how e as economias de escala 
decorrentes da operação através de uma única entidade a nível nacional, inclusive para os instrumentos 
regionais. Entre outros, foi disponibilizada uma linha de apoio à economia Covid-19 para as empresas dos 
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Açores com garantia pública, que apresentava operações aprovadas num montante de 125 milhões de euros no 
final de 2020. Este instrumento foi recentemente reforçado para um valor global de 200 milhões de euros, 
atendendo à sua importância no financiamento das empresas regionais. 

É essencial prosseguir esta política de acesso a financiamento através do Banco Português de Fomento, de 
forma a sanar as nefastas falhas de mercado que afetam o acesso a capital por parte do tecido empresarial 
regional, disponibilizando capital às empresas e investimentos viáveis, em linha com as reformas estruturais 
necessárias para a convergência da Região com o país e para o cumprimento dos compromissos regionais, 
nacionais e europeus. Nesse sentido, este investimento concentrar-se-á no financiamento de empresas e/ou 
investimentos viáveis, operacionalizado através dos instrumentos colocados à disposição pelo Banco 
Português de Fomento, aproveitando o know-how da instituição e as economias de escala decorrentes da 
implementação de medidas ao nível do país, sem a desnecessária duplicação que decorreria do estabelecimento 
de entidades regionais para a sua operacionalização. 

Neste sentido, tendo em conta um quadro objetivo de recapitalização e acesso a financiamento por parte das 
empresas regionais, este investimento prevê uma componente para a criação de instrumentos financeiros de 
capitalização e acesso a financiamento para empresas não-financeiras, com especial ênfase nos setores mais 
afetados pela pandemia Covid-19 com vista ao reforço da sua solvência e recuperação no período pós-Covid, 
a par do estabelecimento de garantias públicas eventualmente através do reforço da participação no capital do 
Banco Português de Fomento. Este investimento deverá ter um forte efeito multiplicador no montante de 
capitais disponibilizados a par da diversificação dos instrumentos disponíveis, corrigindo as falhas de mercado 
existentes e mitigando um círculo vicioso de falta de investimento em projetos e empresas com interesse 
estratégico regional, nacional e europeu. 

Este investimento, a par dos investimentos nacionais com vista à capitalização das empresas e resiliência 
financeira, responde, essencialmente, à dimensão da resiliência, permitindo uma maior resistência a 
perturbações externas por parte do tecido económico regional, em especial das micro e pequenas empresas, 
permitindo a convergência com os níveis de investimento europeus, permitindo um eficaz combate à pandemia, 
a preservação do emprego e a necessária liquidez à implementação da transição ecológica e digital assim como 
a aposta na inovação, com vista ao reforço da competitividade da economia. 

Este investimento complementa os investimentos nacionais com vista à capitalização das empresas e resiliência 
financeira (i7) com uma dotação regional e instrumentos dedicados que respondem às especificidades da 
estrutura empresarial da Região Autónoma dos Açores e à sua natureza insular e arquipelágica que moldam 
fortemente a estrutura económica existente. Ao nível da estrutura empresarial, releva-se o domínio das micro 
e pequenas empresas de estrutura familiar e com âmbito de atuação local/ regional as quais não poderiam 
concorrer em igualdade de circunstância a instrumentos de capitalização generalistas de âmbito nacional. Por 
outro lado, a natureza insular e arquipelágica dos Açores, consistindo em nove pequenos mercados, determina 
condições económicas que moldam a estrutura e atuação dos seus agentes que, mais uma vez, não encontram, 
face às suas congéneres nacionais, condições para uma saudável participação em igualdade de circunstâncias 
em instrumentos de capitalização de âmbito nacional. Por outro lado, as economias de escala obtidas e o know-
how especializado necessário à implementação destes instrumentos ditam uma forte convergência na gestão 
dos investimentos nacionais e regionais numa entidade, em especial o Banco Português de Fomento.  Desta 
forma conclui-se que, não obstante a importância da articulação entre os investimentos nacionais e regionais, 
importa clarificar que estes representam investimentos complementares, com públicos-alvo e objetivos 
suficientemente distintos para que não sejam agregados num único investimento. 

A especificidade deste investimento basear-se-á fortemente na disponibilização de capitais com uma 
componente convertível em subvenção não reembolsável. A conversão em subvenção não reembolsável estará 
condicionada ao desenho dos instrumentos de recapitalização pelo Banco Português de Fomento, ao 
desempenho das empresas beneficiárias e aos regimes de auxílios de estado associados. Ao nível dos 
instrumentos propriamente ditos, à semelhança dos instrumentos desenvolvidos para os investimentos de 
recapitalização nacionais, estes serão de natureza pública com um perfil de risco próximo do capital próprio. 
A conversão desses instrumentos em subvenção não reembolsável estará dependente de critérios pré-definidos 
que relevem a viabilidade económica das empresas beneficiárias, em termos de parâmetros associados, por 
exemplo, à evolução das vendas, margens de comercialização e estruturas de custos. Estes instrumentos, 
incluindo a sua possível conversão, serão enquadrados, à semelhança dos investimentos nacionais de 
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recapitalização, no Quadro temporário de apoio às empresas no âmbito da COVID-19 ou nas Risk Finance 
Guidelines, sendo a Comissão Europeia notificada nos termos previstos nas referidas comunicações. 

Até ao 3.º trimestre de 2021 será desenvolvida a política de investimento pelo BPF e adotada pelo veículo 
criado para gerir as participações resultantes dos instrumentos financeiros implementados para apoiar as 
empresas selecionadas como beneficiárias. Esta política de investimento determinará que as empresas serão 
selecionadas através de procedimentos concursais abertos e concorrenciais, numa lógica first come, first serve, 
baseando-se no cumprimento de critérios enquadráveis em cinco principais categorias: (1) viabilidade 
financeira e (2) rentabilidade operacional, ambos a partir da data de dezembro de 2019; (3) modelo de negócios 
adequado às condições macroeconómicas atuais; (4) posicionamento estratégico em relação ao interesse 
nacional; (5) sempre que possível, será privilegiada a capitalização de apoio ao investimento privado 
produtivo, com particular enfoque nos setores de bens e serviços transacionáveis, no crescimento e 
consolidação de empresas, inclusivamente empresas start-up. No caso de empresas beneficiárias de medidas 
de recapitalização ao abrigo do Quadro Temporário será exigido um compromisso adicional, objeto de 
monitorização, que consistirá na não distribuição de lucros ou outros fundos aos sócios durante a vida do 
instrumento utilizado para recapitalização da empresa. Estas categorias de critérios aplicar-se-ão de acordo o 
regulamento de auxílios de Estado ao abrigo do qual é realizado o apoio financeiro a determinada empresa. No 
caso dos programas europeus que tenham política de investimento própria (a título de exemplo, referem-se as 
soluções implementadas em parceria com o Grupo BEI), a mesma deverá prevalecer sobre estas categorias, 
respeitando-se, em qualquer caso, os princípios e objetivos do MRR. 

A política de investimento contemplará também, designadamente e sem limitar, os seguintes aspetos: metas 
de investimento/capitalização; retorno esperado para os mesmos; parâmetros e práticas de risco a serem 
seguidas; e restrições ativas que respeitem as orientações do MRR, nomeadamente de cariz ambiental e, de 
forma concreta, em relação ao cumprimento dos seis objetivos estipulados pelo princípio Do No Significant 
Harm. Neste domínio, será também referida a lista de exclusão e as orientações da Comissão Europeia quanto 
à prova de sustentabilidade. 

Perante o foco desta medida na capitalização urgente de empresas economicamente viáveis para responder às 
suas necessidades imediatas, antecipa-se que uma muito considerável afluência de empresas ocorra em 2021 
e 2022.  

A implementação deste investimento, em articulação com os investimentos nacionais com vista à 
recapitalização das empresas e resiliência financeira, levará a uma mais resiliente estrutura económica regional 
assim como à normalização de novos instrumentos de investimento e capitalização de empresas. Em termos 
de capitalização das empresas, decorrerá uma renovação do tecido empresarial, com uma estrutura reforçada 
ao nível de capitais próprios em detrimento de capitais alheios que permitirá uma maior liquidez no mercado, 
uma maior capacidade de investimento e internacionalização, a par de uma maior resiliência associada à 
resistência a variações externas de mercado e fatores de stress económicos. Em paralelo, este processo de 
recapitalização empresarial levará à normalização e aceitação dos instrumentos desenvolvidos assim como da 
capacitação institucional para o seu desenvolvimento e implementação, resultando num efeito multiplicador e 
permanente de reforço dos défices de capitalização empresarial. 

 

Natureza do investimento: 

Estes instrumentos, incluindo a sua possível conversão, serão enquadrados, à semelhança dos investimentos 
nacionais de recapitalização, no Quadro temporário de apoio às empresas no âmbito da COVID-19 ou nas Risk 
Finance Guidelines, sendo a Comissão Europeia notificada nos termos previstos nas referidas comunicações. 

O investimento, à semelhança dos investimentos nacionais de capitalização de empresas e resiliência financeira 
a operacionalizar através do Banco Português de Fomento, será efetuado através de instrumentos de 
capitalização de natureza pública, por sua vez alavancados por capital privado. Estes instrumentos deverão ter 
maturidades razoavelmente longas para a recuperação das empresas após este forte período de 
descapitalização. Espera-se que estes instrumentos, a desenhar pelo Banco Português de Fomento e em 
alinhamento com os investimentos nacionais, incorporem também um perfil de risco próximo de capital 
próprio com eventual conversão em capital como forma de garantia. 
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O instrumento será desenhado e disponibilizado pelo Banco Português de Fomento e acessível aos 
beneficiários finais através dos protocolos estabelecidos com intermediários financeiros, à semelhança do 
efetuado com a linhas de financiamento Covid-19. No âmbito dessa participação, os intermediários financeiros 
estarão sujeitos ao cumprimento das condições de participação sendo devidamente remunerados nos termos 
do regime do instrumento a desenhar pelo Banco de Fomento, tipicamente sob a forma de uma taxa de juro 
pré-definida em função do montante, tipo de beneficiário e/ou maturidade do investimento. Uma vez atribuído 
esse instrumento, inicialmente sob a forma de instrumento financeiro com características de risco próximas do 
capital próprio, será contratualizada uma eventual conversão parcial em subvenção não-reembolsável em 
função da evolução de características que evidenciem o mérito e viabilidade económica da entidade 
beneficiária. Com o cumprimento desses objetivos, decorrerá a conversão parcial desse instrumento em 
subvenção não reembolsável, diminuindo as necessidades de amortização da empresa beneficiária. 

 

Implementação 

A implementação deste investimento será assegurado pela Secretaria regional das Finanças, Planeamento e 
Administração Pública, através da criação de garantias públicas com eventual participação no capital social do 
Banco Português de Fomento, entidade nacional que desenhará os instrumentos de capitalização e 
financiamento e procederá à sua operacionalização. Aproveitando o trabalho desenvolvido para os 
investimentos nacionais de capitalização de empresas e resiliência financeira, proceder-se-á à 
operacionalização de instrumentos direcionados para as empresas sedeadas na Região Autónoma dos Açores 
contemplando as especificidades dessa Região, nomeadamente no que concerne a falhas de mercado próprias 
decorrentes do seu estatuto de região ultraperiférica e arquipelágica. 

O instrumento será desenhado e disponibilizado pelo Banco Português de Fomento e acessível aos 
beneficiários finais através dos protocolos estabelecidos com intermediários financeiros, à semelhança do 
efetuado com a linhas de financiamento Covid-19. No âmbito dessa participação, os intermediários financeiros 
estarão sujeitos ao cumprimento das condições de participação sendo devidamente remunerados nos termos 
do regime do instrumento a desenhar pelo Banco de Fomento, tipicamente sob a forma de uma taxa de juro 
pré-definida em função do montante, tipo de beneficiário e/ou maturidade do investimento. Uma vez atribuído 
esse instrumento, inicialmente sob a forma de instrumento financeiro com características de risco próximas do 
capital próprio, será contratualizada uma eventual conversão parcial em subvenção não-reembolsável em 
função da evolução de características que evidenciem o mérito e viabilidade económica da entidade 
beneficiária. Com o cumprimento desses objetivos, decorrerá a conversão parcial desse instrumento em 
subvenção não reembolsável, diminuindo as necessidades de amortização da empresa beneficiária. 

 

Público-alvo 

No âmbito deste investimento, os beneficiários serão empresas com sede nos Açores, de qualquer dimensão e 
setor de atividade mas, em especial, micro e pequenas empresas viáveis dos setores mais afetados pela 
pandemia Covid-19, que demonstrem forte potencial de crescimento e aposta nas áreas da transição digital, 
ecológica e inovação, reforçando a capacidade produtiva e o emprego na Região.  

Calendário e riscos 

Desenho e início da operacionalização dos instrumentos financeiros de capitalização: final do primeiro 
semestre de 2021. 

Vigência dos instrumentos financeiros de capitalização: de 2021 a 2025. 

O principal risco identificado que poderá afetar a concretização deste investimento prende-se com uma baixa 
taxa de adesão por parte das empresas. Esse risco será mitigado através do desenho apropriado dos 
instrumentos de financiamento tendo em conta o know-how das instituições envolvidas, a experiência 
acumulada com outros instrumentos, como a linha Covid-19 Açores, a par do envolvimento dos principais 
agentes do setor, como as associações empresariais, desde uma fase inicial. Através de um desenvolvimento 
articulado com os principais stakeholders e tendo e conta as melhores práticas nesta área, espera-se que este 
risco seja efetivamente controlado.  
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Investimento RE-C05-i05-RAA: Relançamento Económico da Agricultura Açoriana 

Desafios e Objetivos: 

A Agricultura tem, nos Açores, uma expressão económica, social e territorial de grande relevância para a 
coesão regional, que marca a identidade e a genuinidade de cada uma das ilhas e das suas populações. É ainda 
um setor que assume um papel fundamental na definição das políticas regionais de desenvolvimento e 
ordenamento do território, ambientais e de turismo.  

As crises mais recentes acentuaram um desajustamento na fileira do leite – a mais importante em termos de 
riqueza e emprego gerados no setor agrícola e agroalimentar regional - entre os níveis de produção primária, 
transformação e mercado, abrindo a oportunidade para a diversificação da produção agrícola e agroalimentar 
dos Açores, assente na ID&I, respondendo às novas tendências e exigências dos mercados interno e externo e 
permitindo gerar mais valor. 

Por outro lado, o setor agrícola e agroalimentar açoriano depara-se com a necessidade de acelerar a sua 
adaptação aos grandes desafios do futuro plasmados nos desígnios do Pacto Ecológico Europeu, da Estratégia 
do Prado ao Prato e da Estratégia em favor da Biodiversidade, assegurando a transição para fileiras agrícolas 
mais ecológicas, mais sustentáveis, mais diversificadas, adaptadas às condições edafo-climáticas, geográficas 
e socioeconómicas regionais e que contribuam para a progressiva autonomia alimentar. 

Da qualidade e velocidade dessa adaptação, dependerá a resiliência da Agricultura dos Açores e o crescimento 
sustentável do potencial produtivo regional, bem como a sua capacidade de recuperar dos choques recentes e 
de resistir a eventuais choques futuros. 

A I&D, a dupla transição verde e digital, a inovação de produtos e processos de produção e organização e a 
capacitação dos agentes do setor e da população em geral, através da transferência eficaz e eficiente de 
conhecimentos, serão os elementos chave das estratégias a adotar para o relançamento da Agricultura regional 
nas suas grandes fileiras: a fileira do leite, a fileira da carne e as fileiras das produções diversificadas 
(horticultura, fruticultura, floricultura, vinha e apicultura). 

Este investimento visa: 

•  Contribuir para a resiliência e o crescimento sustentável do potencial produtivo regional; 

• Atenuar o impacto económico e social da crise no setor agrícola e agroalimentar dos Açores; 

• Contribuir para a dupla transição climática e digital no setor agrícola e agroalimentar dos Açores. 

 

Natureza do investimento:  

A informação, por ação, relativa à natureza do investimento, bem como ao respetivo enquadramento em 
matéria de regras sobre auxílios estatais (AE), consta da tabela seguinte 
 

AÇÕES NATUREZA DO 
INVESTIMENTO ENQUADRAMENTO AE 

Elaboração de Planos Estratégicos Público Inaplicável, não está em causa o exercício de uma atividade 
económica. 
 
 
Nota: aplica-se o Regime de Contratos Públicos 

Regimes de apoio à inovação de 
produtos e processos de produção e 
organização, à transição verde e à 
transição digital, destinados à 
reestruturação de empresas do setor da 
transformação e comercialização de 
produtos agrícolas 

Privado Regulamento (UE) n.º 702/2014 da Comissão de 25 de junho de 
2014 que declara certas categorias de auxílios no setor agrícola e 
florestal e nas zonas rurais compatíveis com o mercado interno, 
em aplicação dos artigos 107º e 108º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia (artigo 17º), quando aplicável  
 
Regulamento (UE) n.º 651/2014 da Comissão de 17 de junho de 
2014 que declara certas categorias de auxílio compatíveis com o 
mercado interno, em aplicação dos artigos 107º e 108º do Tratado 
(artigos 14º, 27º, 28º e 31º), quando aplicável. 
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Regulamento (UE) n.º 1407/2013 da Comissão de 18 de 
dezembro de 2013 relativo à aplicação dos artigos 107º e 108º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia aos auxílios 
de minimis, quando aplicável. 
 
Regulamento (UE) n.º 1408/2013 da Comissão de 18 de 
dezembro de 2013 relativo à aplicação dos artigos 107º e 108º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia aos auxílios 
de minimis no setor agrícola, quando aplicável. 
 
 

Regimes de apoio à inovação de 
produtos e processos de produção e 
organização, à transição verde e à 
transição digital, destinados à 
reestruturação das explorações 
agrícolas. 
 

Privado Regulamento (UE) n.º 702/2014 da Comissão de 25 de junho de 
2014 que declara certas categorias de auxílios no setor agrícola e 
florestal e nas zonas rurais compatíveis com o mercado interno, 
em aplicação dos artigos 107º e 108º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia (artigo 14º), quando aplicável.  
 
Regulamento (UE) n.º 1408/2013 da Comissão de 18 de 
dezembro de 2013 relativo à aplicação dos artigos 107º e 108º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia aos auxílios 
de minimis no setor agrícola, quando aplicável. 
 

Elaboração do “Programa de Inovação 
e Digitalização da Agricultura dos 
Açores” 

Público Inaplicável, não está em causa o exercício de uma atividade 
económica.  
Nota: aplica-se o Regime de Contratos Públicos 

Execução do Programa de Inovação e 
Digitalização da Agricultura dos 
Açores 

Público Orientações da União Europeia relativas aos auxílios estatais nos 
setores agrícola e florestal e nas zonas rurais para 2014-2020 
(Auxílios à transferência de conhecimentos e ações de 
informação), quando aplicável (em particular no que se refere a 
projetos de demonstração) 
 
Regulamento (UE) n.º 702/2014 da Comissão de 25 de junho de 
2014 que declara certas categorias de auxílios no setor agrícola e 
florestal e nas zonas rurais compatíveis com o mercado interno, 
em aplicação dos artigos 107. o e 108. o do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia (artigos 21º e 31º), quando 
aplicável. 
 
Nota: aplica-se o Regime de Contratos Públicos 

Elaboração do “Programa de 
Capacitação dos Agricultores e de 
Promoção da Literacia da população 
em Produção e Consumo 
Sustentáveis” 

Público 
Inaplicável, não está em causa o exercício de uma atividade 
económica. 
Nota: aplica-se o Regime de Contratos Públicos 

Execução do “Programa de 
Capacitação dos Agricultores e de 
Promoção da Literacia da população 
em Produção e Consumo 
Sustentáveis” 

Público Orientações da União Europeia relativas aos auxílios estatais nos 
setores agrícola e florestal e nas zonas rurais para 2014-2020 
(Auxílios à transferência de conhecimentos e ações de informação 
e Auxílios a serviços de aconselhamento), quando aplicável (em 
particular no que se refere a projetos de demonstração) 
 
Regulamento (UE) n.º 702/2014 da Comissão de 25 de junho de 
2014 que declara certas categorias de auxílios no setor agrícola e 
florestal e nas zonas rurais compatíveis com o mercado interno, 
em aplicação dos artigos 107. o e 108. o do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia (artigos 21º, 22º e 24º), 
quando aplicável. 
 
Regulamento (UE) n.º  1408/2013 da Comissão de 18 de 
dezembro de 2013 relativo à aplicação dos artigos 107º e 108º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia aos auxílios 
de minimis no setor agrícola, quando aplicável. 
 
Nota: aplica-se o Regime de Contratos Públicos 

Reestruturação da Rede Regional de 
Abate e da Rede de certificação da 
qualidade do leite e da segurança 
alimentar 

Público Prevê-se a aplicação das regras em vigor no PRORURAL + 
(FEADER) para a mesma tipologia de investimentos. 
 
Nota: aplica-se o Regime de Contratos Públicos 
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Implementação 

O investimento no “Relançamento Económico da Agricultura Açoriana” será executado no período 2021-
2025, tendo por base planos de ação específicos para a inovação previstos nos Planos Estratégicos sectoriais 
adotados e em desenvolvimento, relativos àquelas fileiras. 

A preparação e execução daqueles Planos deverá ainda alavancar a articulação e complementaridade da medida 
“Relançamento Económico da Agricultura Açoriana” com outros programas, investimentos e fontes de 
financiamento públicas, como os programas a financiar pelo FEADER e os fundos de coesão no período 2021-
2027, o POSEI, o Programa LIFE ou o novo Programa-Quadro Europeu de ID&I. 

Aqueles Planos preveem, nomeadamente, as seguintes ações: 

 

1. Apoios diretos à recuperação e resiliência das empresas (apoios à execução de projetos de investimento, 
sob a forma de subvenções não reembolsáveis): 

a) Regimes de apoio à inovação de produtos e processos de produção e organização, à transição verde e 
à transição digital, destinados à reestruturação de empresas regionais do setor da transformação e 
comercialização de produtos agrícolas. Pretende-se apoiar a realização de investimentos em bens 
corpóreos ou incorpóreos que visem um ou mais dos seguintes objetivos estratégicos:  
• Valorização e diversificação da produção agroalimentar, com elevados padrões de qualidade e 

sustentabilidade;  
• Transição verde do setor agroalimentar, através da prossecução de um ou mais dos 6 objetivos 

ambientais abrangidos pelo Regulamento Taxonomia; 
• Transformação digital do setor agroalimentar, incidindo, nomeadamente, sobre a digitalização da 

gestão técnico-económica das empresas e o comércio eletrónico. 

Os investimentos a apoiar deverão poder ser referenciados no âmbito do “Programa de Promoção da 
Literacia da população em Produção e Consumo Sustentáveis”. 

b) Regimes de apoio à inovação de produtos e processos de produção e organização, à transição verde e 
à transição digital, destinados à reestruturação das explorações agrícolas. Pretende-se apoiar a 
realização de investimentos em bens corpóreos ou incorpóreos que visem um ou mais dos seguintes 
objetivos estratégicos:  
• Valorização e diversificação da produção agrícola, com elevados padrões de qualidade e 

sustentabilidade;  
• Transição verde do setor agrícola, através da prossecução de um ou mais dos 6 objetivos 

ambientais abrangidos pelo Regulamento Taxonomia, destacando-se a transição para a economia 
agrícola circular, a agricultura biológica e a agricultura de precisão; 

• Transformação digital do setor agrícola, incidindo, nomeadamente, sobre a digitalização da gestão 
técnico-económica das explorações e o comércio eletrónico. 

Os investimentos a apoiar deverão poder ser referenciados no âmbito do “Programa de Promoção da 
Literacia da população em Produção e Consumo Sustentáveis”. 

O “Programa de Inovação e Digitalização da Agricultura dos Açores” e o “Programa de Capacitação 
dos Agricultores” apoiarão as explorações abrangidas pelo regime. 

As duas tipologias de regimes serão complementares dos regimes de apoio atualmente em vigor no âmbito 
do PRORURAL, sendo que os regimes de apoio a financiar pelo PRR serão especialmente dirigidos para 
projetos de investimento que visem diretamente a inovação, a transição verde e/ou a transição digital das 
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empresas beneficiárias, com taxas médias de apoio que poderão ser mais favoráveis (obedecendo aos 
limites previstos nas regras aplicáveis para os auxílios de Estado).  

Naturalmente, os investimentos apoiados pelos regimes de apoio do PRR não poderão ser objeto de 
financiamento por outros regimes de apoio comunitários, nacionais ou regionais, sendo para o efeito 
adotados os mecanismos de controlo adequados. Sublinha-se que a execução do investimento será 
acompanhada pelo departamento do Governo Regional com competência em matéria de agricultura e 
desenvolvimento rural, departamento com larga experiência na aplicação de financiamentos com origem 
nos instrumentos de política comum europeia. 

2. Investimento público no âmbito da I&DI e da dupla transição verde e digital 

2.1. Elaboração e execução de um Programa de Inovação e Digitalização da Agricultura dos Açores que 
inclua um plano de desenvolvimento de uma rede de monitorização e avisos agrícolas ao nível de 
ilha, bem como um plano de transição para a realidade digital e agricultura de precisão. 
 
Salienta-se que um “Serviço de Avisos Agrícolas” tem como principal objetivo fornecer informações 
aos agricultores, por previsão e por observações periódicas, sobre a melhor oportunidade de 
tratamentos fitossanitários, indicando os produtos fitofarmacêuticos adequados a cada situação, o que 
conduz, em regra, a uma diminuição do número de tratamentos. 
 
A Região Autónoma dos Açores caracteriza-se por dispersão arquipelágica, grande fragmentação de 
propriedade e fraco desenvolvimento tecnológico ao nível de parte significativa das explorações 
agrícolas, que tornam o investimento em recursos próprios para previsão e controlo de pragas e 
doenças economicamente inviáveis para grande parte das unidades produtivas. 
 
A existência de um “Serviço de Avisos Agrícolas” que cubra o maior número de ilhas e situações 
edafo-climáticas é, assim, um elemento estruturante para garantir o uso sustentável dos produtos 
fitofarmacêuticos e para a proteção do ambiente, do homem e dos organismos não visados pela 
proteção fitossanitária. 
 
A informação proveniente do “Serviço de Avisos Agrícolas” permitirá proporcionar aos agricultores 
não só a informação que lhes assegura a melhor oportunidade de tratamento, mas, também, orientar 
os agricultores no sentido de praticarem formas de proteção mais racionais, de acordo com os 
princípios de proteção e produção integradas, evoluir para uma agricultura de precisão que permita 
avaliar em tempo real as necessidades das culturas, reduzindo custos de exploração, aumentando a 
produtividade e salvaguardando o ambiente através da diminuição dos efeitos poluentes da 
agricultura. 
 
 

2.2. Elaboração e execução de um Programa de Capacitação dos Agricultores e de Promoção da Literacia 
da população em Produção e Consumo Sustentáveis, no âmbito da transição verde, da transição digital 
e do bem-estar animal, incluindo certificações. O Programa de Capacitação dos Agricultores incidirá 
sobre a gestão eficiente e sustentável das explorações, prevendo a realização de projetos de 
demonstração e incluindo, entre outros, o aconselhamento sobre melhores práticas de gestão 
ambiental, indicadores de desempenho ambiental setorial e indicadores de excelência para o setor da 
agricultura. 

 
 

3. Investimento público na reestruturação da Rede Regional de Abate e da Rede de certificação da qualidade 
do leite e da segurança alimentar, respondendo à evolução e crescentes exigências dos mercados, e 
incorporando investimentos na inovação de processos de produção e organização, na transição verde, na 
transição digital e no bem-estar animal. 

Salienta-se que a dimensão e características geográficas do arquipélago dos Açores (nove ilhas dispersas e 
afastadas entre si, com pequena dimensão física e populacional), aliadas à sua ultraperificidade e ruralidade 
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e à importância da produção animal na Região (decorrente das características edafo-climáticas regionais), 
determinam que a rede de abate de animais existente na Região (que abrange todas as ilhas) seja 
essencialmente pública - “serviço essencial” prestado pelo Instituto de Alimentação e Mercados Agrícolas, 
instituto público regional -, prosseguindo objetivos de segurança e qualidade alimentar e de bem-estar 
animal e assegurando o cumprimento das normas sanitárias e ambientais vigentes. 

Pelos objetivos que prosseguem, as estruturas públicas de abate têm uma inegável importância 
socioeconómica ao nível regional e de cada ilha, sendo essenciais para a manutenção e qualidade da 
produção animal dos Açores e para a atividade económica e o abastecimento das populações locais. Esta 
realidade, que foi sempre reconhecida pelas instituições comunitárias, determina que os investimentos 
públicos realizados não se pautem por critérios de viabilidade financeira. Sublinha-se que nos diversos 
programas de desenvolvimento rural financiados por fundos comunitários (FEOGA e FEADER), não se 
aplicaram, nem se aplicam, critérios de viabilidade financeira aos investimentos públicos na rede regional 
de abate. 

 

A execução da medida será acompanhada pelo departamento do Governo Regional com competência em 
matéria de agricultura e desenvolvimento rural, departamento com larga experiência na aplicação de 
financiamentos e reformas com origem nos instrumentos de política comum europeia. 

 

População Alvo 

• Empresas, de qualquer dimensão, incluindo empresários em nome individual, do setor agrícola e 
agroalimentar e/ ou de atividades conexas;  

• Entidades não empresariais, incluindo entidades públicas, organizações setoriais e entidades do 
Sistema Científico e Tecnológico dos Açores;  

• População em geral. 

 

Calendário e riscos: A medida será implementada em 3 fases: 

• Fase 1: Publicação dos Planos Estratégicos (até ao final de 2021). 

• Fase 2: Publicação dos Regimes de Apoio e dos Programas para a Inovação/ Digitalização e 
Capacitação/ Literacia (até ao final do 1.º trimestre de 2022) e lançamento dos concursos para as 
empreitadas de requalificação da Rede Regional de Abate e da Rede de certificação da qualidade do 
leite e da segurança alimentar (2021 e início de 2022). 

• Fase 3: Conclusão das empreitadas de requalificação da rede regional de abate (até ao final do 1.º 
semestre de 2024) e execução dos Regimes de Apoio e dos Programas para a Inovação/ Digitalização 
e Capacitação/ Literacia (até ao final de 2025). 

O facto de a execução da medida ser acompanhada pelo departamento do Governo Regional com competência 
em matéria de agricultura e desenvolvimento rural, departamento com larga experiência na aplicação de 
financiamentos e reformas com origem nos instrumentos de política comum europeia, contribui para a 
diminuição dos riscos. 

De qualquer forma subsistem os riscos associados aos custos estimados para as diversas ações, que, num 
contexto de crise económica e sanitária e tendo em atenção as especificidades do território regional (dispersão, 
mobilidade e acessibilidades difíceis, falta de recursos materiais e de recursos humanos qualificados na maioria 
das ilhas) poderão revelar-se superiores aos estimados. 

Por outro lado, a crise económica e o prolongamento da crise sanitária poderão prejudicar a adesão das 
empresas aos regimes de apoio ao investimento, bem como a execução dos programas previstos. 
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4. Autonomia estratégica e questões de segurança   

Em articulação com “Uma nova estratégia industrial para a Europa”, esta componente tem como objetivo 
assegurar a autonomia estratégica no quadro da economia globalizada em que a Europa se insere, 
nomeadamente através da independência energética, reforço das cadeias de valor e manutenção da relevância 
da indústria no futuro. 

  

5. Cross-border and multi-country projects   

Não aplicável. 

  

6. Dimensão Verde  

As reformas e os investimentos constantes desta componente visam contribuir para o investimento necessário 
à transição para uma economia neutra em carbono e circular, criando valor e prosseguindo os objetivos 
assumidos por Portugal.  

 

Investimento RE-C05-i01.01: Agendas/Alianças mobilizadoras para a Inovação Empresarial 

Na seleção dos temas para as Agendas Mobilizadoras para a  Inovação Empresarial, o investimento apoiado 
terá subjacente a preocupação de contribuir para os objetivos de preservação ambiental e utilização eficiente 
de recursos naturais e energéticos.  

 

Investimento RE-C05-i01.02: Agendas/Alianças Verdes para a Inovação Empresarial 

As Agendas Verdes para a Inovação Empresarial , em particular, encontram-se alinhadas com os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 das Nações Unidas, o Acordo de Paris, o Pacto Ecológico 
Europeu e o Roteiro para a Neutralidade Carbónica aprovado por Portugal, contribuindo para dar resposta aos 
desafios atrás referidos. Com estes projetos pretende-se potenciar o aparecimento de soluções que respondam 
ao desafio da transição verde e que contribuam para o objetivo da neutralidade carbónica até 2050, de acordo 
com as metas nacionais de redução de emissões de gases com efeito de estufa e de incorporação de energia de 
fonte renovável e de eficiência energética. 

Este investimento visa contribuir para a concretização do PNEC 2030, em particular materializando o seu 
«Objetivo 7 - Desenvolver uma indústria inovadora e competitiva» e contribuindo também para os seguintes 
objetivos do PNEC 2030: 

• Objetivo 1 - Descarbonizar a economia nacional; 

• Objetivo 2 - Dar prioridade à eficiência energética; 

• Objetivo 3 - Reforçar a aposta nas energias renováveis e reduzir a dependência energética do país; 

Assim, esta iniciativa é crucial para que a indústria possa contribuir para as metas de redução de emissões 
(45% e 55%), de incorporação de renováveis (47%) e de eficiência energética (35%), bem como para a redução 
da intensidade energética e carbónica da indústria assumidas por Portugal. 

Concretamente, as medidas desta componente contribuem para a transição verde predominantemente através 
(1) do incentivo ao investimento em atividades de I&D – que visem a adaptação dos setores económicos aqui 
contemplados (sobretudo, agricultura e indústria) a um modelo operacional orientado para a sustentabilidade 
e alinhado com as melhores práticas de preservação ambiental – e (2) da implementação efetiva do 
conhecimento científico-tecnológico resultante nas atividades económicas das empresas que operam nos 
referidos setores. 

Neste sentido, o investimento aqui previsto contribui em 100% para a meta climática do PRR, visto que os 
projetos a apoiar no âmbito das Agendas Verdes devem permitir alavancar o desenvolvimento de novos 
produtos, serviços e soluções alinhados com o o domínio de intervenção:  



 

 43 / 107 
 

• “022 - “Processos de investigação e de inovação, transferência de tecnologias e cooperação entre 
empresas, incidindo na economia hipocarbónica, na resiliência e na adaptação às alterações climáticas”. 

 

Investimento RE-C05-i02: Missão Interface - renovação da rede de suporte científico e tecnológico e 
orientação para tecido produtivo 

O investimento proposto deverá contribuir em larga escala para capacitar a rede de suporte científico e 
tecnológico no desenvolvimento de soluções inovadoras, novos processos industriais e tecnologias mais 
limpas, de forma a estimular a criação de novos mercados para produtos circulares, com impacto neutro no 
clima, e acelerar a transição do tecido empresarial para a neutralidade climática. 

Os programas de ação candidatura desenvolver pelas entidades deverão demonstrar o alinhamento das 
atividades com os objetivos políticos em matéria de transição verde, devendo contribuir para os objetivos de 
preservação ambiental e utilização eficiente de recursos naturais e energéticos. 

Neste sentido, e tendo consideração que se trata de um investimento implementado através de um processo 
concursal, para efeito de determinação indicativa do contributo deste investimento para a meta climática, é 
considerado como referência a especialização do potencial universo de beneficiários em matéria climática, ou 
seja, a relevância das instituições cuja atividade principal incide na economia hipocarbónica, na resiliência e 
na adaptação às alterações climáticas, entre o total das instituições de suporte científico e tecnológico. 

Mais concretamente, é considerado como proxy a proporção de financiamento público nos anos mais recentes 
dirigido aos Centros de Interface Tecnológico e Laboratórios Colaborativos afeto a instituições dedicadas às 
seguintes áreas científica e/ou tecnológica: 

• Materiais, Economia Circular e Sustentabilidade Urbana 
• Agroalimentar 
• Energia e Sustentabilidade 
• Biodiversidade e Florestas 
• Clima, Espaço e Oceanos 

A partir desta estimativa conservadora, que reflete apenas de forma parcial o contributo esperado desta medida 
para a meta climática, é considerado que 44% do custo total do investimento aqui previsto de 186 milhões de 
EUR, ou seja, aproximadamente 82 milhões de EUR, contribua em 100% para a meta climática do PRR, visto 
estar associado predominantemente ao domínio de intervenção:  

• “022 - “Processos de investigação e de inovação, transferência de tecnologias e cooperação entre 
empresas, incidindo na economia hipocarbónica, na resiliência e na adaptação às alterações climáticas”. 

 

Investimento RE-C05-i03: Agenda de investigação e inovação para a sustentabilidade da agricultura, 
alimentação e agroindústria (Agenda de Inovação para a Agricultura 20|30) 

No que diz respeito à Agenda de investigação e inovação para a sustentabilidade da agricultura, alimentação e 
agroindústria, o foco deste investimento é a investigação e inovação, transferência de tecnologia e cooperação 
entre empresas, porque são atividades, ou suporte a atividades, de I&D + i, com parcerias envolvendo 
associações, empresas e entidades de interface, e também transferência de conhecimento e inovação. 

Adicionalmente, este investimento incide na economia de baixo carbono, na resiliência e na adaptação às 
alterações climáticas, dado que as iniciativas da Agenda estão focadas na redução de emissões (incluindo as 
atividades agrícolas e pecuárias, e a transição agroenergética, onde se inclui a eficiência energética e as 
energias renováveis, e também a redução do desperdício alimentar), no aumento do sequestro de carbono 
(nomeadamente pelo aumento do teor de matéria orgânica no solo, o que significa sequestro de carbono no 
solo), na resiliência e na adaptação às alterações climáticas que são fatores chave para a competitividade e 
sustentabilidade da atividade agrícola. A Agenda contempla uma iniciativa específica para a Mitigação das 
Alterações Climáticas e outra iniciativa específica para a Adaptação às Alterações Climáticas. Tem em 
consideração a utilização sustentável e a proteção dos recursos hídricos, seja na quantidade (eficiência no 
regadio e gestão sustentável da água nos perímetros de rega), mas também na qualidade, com uma forte 
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preocupação no uso dos fertilizantes e produtos de proteção de plantas, assim como dos efluentes pecuários. 
A Agenda contempla uma iniciativa focada especificamente na economia circular (Agricultura Circular). 
Aborda a questão da prevenção e controlo da poluição, com a iniciativa “Transição Agro Energética”, que 
incide sobre a eficiência energética e a adoção de fontes de energia renovável no setor agroalimentar. Os 
investimentos previstos nesta componente não comprometem a proteção e o restauro da biodiversidade e dos 
ecossistemas, havendo inclusive uma iniciativa focada na utilização sustentável dos recursos naturais, 
nomeadamente da biodiversidade (Territórios Sustentáveis), mas existe esta preocupação transversal nas várias 
iniciativas, pois está na base da sustentabilidade e resiliência da produção agrícola. 

Os investimentos propostos estão de acordo com o IR6 do IPCC, procurando encontrar soluções, escaláveis, 
para a produção agrícola, de forma a promover a adaptação às alterações climáticas em todo o sistema alimentar 
Segundo este painel, a agricultura e o sistema alimentar são cruciais para responder ao desafio climático.  

Estas atividades de I&D e de inovação terão em consideração o estado-a-arte e as melhores práticas de 
adaptação e mitigação das alterações climáticas na produção de bens alimentares e estão alinhados com a 
estratégia “Do prado ao Prado”, do Pacto Ecológico Europeu. 

Como tal, o investimento aqui previsto contribui predominantemente para a meta climática do PRR, dado que 
do custo total de investimento de 93 milhões de EUR, cerca de 81 milhões de EUR estão associados ao domínio 
de intervenção abaixo indicado que contribui em 100% para os objetivos em matéria de alterações climáticas: 

• “022 - “Processos de investigação e de inovação, transferência de tecnologias e cooperação entre 
empresas, incidindo na economia hipocarbónica, na resiliência e na adaptação às alterações climáticas”. 

 

Investimento RE-C05-i05-RAA: Relançamento Económico da Agricultura Açoriana 

As ações previstas no Investimento “RE-PP-C5-i05 - RAA - Relançamento Económico da Agricultura 
Açoriana” contribuem para a transição verde predominantemente através: 

• do incentivo à inovação de produtos e processos de produção e organização, à transição verde e à 
transição digital nas explorações agrícolas e nas empresas de transformação e comercialização de 
produtos agrícolas; 

• da capacitação dos agricultores no âmbito da transição verde, da transição digital e do bem-estar 
animal, com vista à gestão eficiente e sustentável das explorações, bem como da execução de um plano 
de transição para a realidade digital e a agricultura de precisão, sempre com base na transferência do 
melhor conhecimento científico-tecnológico orientado para a sustentabilidade e alinhado com as 
melhores práticas de preservação ambiental. 

Deste modo, considera-se que os tipos de intervenção mais representativos do investimento estão associados 
ao domínio de intervenção “047 - Apoio a processos de produção ecológicos e a medidas de eficiência 
dos recursos nas PME”, com contributo de 40% para a meta climática. 

 

Ver Tabela 1: Impacto para a transição climática do Anexo 1. 

 

7. Dimensão Digital  

O Plano de Ação para a Transição Digital assume igualmente, como um dos principais pilares, a transformação 
digital do tecido empresarial. 

Atendendo ao perfil do tecido empresarial português (maioritariamente micro e pequenas empresas, com 
poucas qualificações e capacidade de investimento), este está fortemente dependente da existência de 
instituições robustas e devidamente capacitadas para garantir uma eficaz produção e transferência do 
conhecimento e tecnologia, de modo a sensibilizar o tecido empresarial para as potencialidades do digital, 
demonstrando soluções em contexto e minimizando o risco associado ao investimento.  
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Assim, o reforço do Sistema Científico e Tecnológico, a par da melhoria das condições de financiamento, é 
uma peça essencial para garantir um maior investimento em inovação e desenvolvimento tecnológico, 
estimulando a criação de produtos e serviços de alta qualidade e valor acrescentado, e a alteração dos modos 
de produção e dos modelos de negócio, assegurando uma gestão mais eficiente dos recursos, a descarbonização 
dos processos industriais e a digitalização. 

Na esfera digital, os investimentos desta componente impulsionam a transformação operacional dos setores 
visados (sobretudo, agricultura e indústria) com vista à incorporação de tecnologias digitais, capazes de 
produzir significativos ganhos de eficiência e produtividade. Robustecendo esta integração tecnológica na 
atividade económica, esta componente procura igualmente dotar estes setores com recursos humanos, 
altamente qualificados e com as necessárias competências digitais, com o objetivo de extrair o máximo 
benefício da introdução de novas tecnologias digitais nas empresas. 

Neste sentido, destaca-se os seguintes investimentos: 

 

Investimento RE-C05-i02: Missão Interface - renovação da rede de suporte científico e tecnológico e 
orientação para tecido produtivo 

O investimento proposto deverá contribuir para capacitar a rede de suporte científico e tecnológico no 
desenvolvimento de soluções inovadoras que permitam impulsionar a Indústria 4.0 e acelerar a digitalização 
do tecido empresarial, designadamente no que concerne a utilização de tecnologias avançadas, através de um 
processo generalizado de transferência de tecnologia e cooperação entre entidades empresariais e não 
empresariais do sistema de inovação. 

Deste modo, considera-se todo o volume de financiamento desta medida, excluindo aquele que é afeto à 
transição verde (44%), ou seja, cerca de 104 milhões de EUR, contribua em 40% para a meta digital do PRR, 
visto estar associado predominantemente ao domínio de intervenção “021 - “Transferência de tecnologias e 
cooperação entre empresas, centros de investigação e o setor do ensino superior”. 

 

 

Investimento RE-C05-i03: Agenda de investigação e inovação para a sustentabilidade da agricultura, 
alimentação e agroindústria (Agenda de Inovação para a Agricultura 20|30) 

Neste investimento existem projetos estruturantes que são específicos e que se enquadram no âmbito da 
transformação digital, que enquadram as iniciativas emblemáticas: Portal Único da Agricultura, Reorganiza 
(transição digital do Ministério da Agricultura), Agricultura 4.0 (projetos específicos de R&I digital 
relacionados com as Cadeias de Valor). Do custo total de investimento de 93 milhões de EUR, 
aproximadamente 12 milhões de EUR correspondem ao domínio de intervenção abaixo mencionado, que 
contribui em 100% para o apoio à transição digital: 

• “009bis – Investimento em atividade de I&D relacionados com o digital (incluindo centros de 
investigação de excelência, investigação industrial, desenvolvimento experimental, estudos de 
viabilidade, aquisição de aquisição de ativos fixos ou intangíveis para atividades de I&D relacionadas 
com o digital)”. 

 

Ver Tabela 1: Impacto para a transição digital do Anexo 1. 

 

 

8. Do no significant harm   

 

RE-r09: Promoção da I&I&D e do investimento inovador nas empresas 
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Parte 1 —Análise dos seis objetivos ambientais a fim de indicar aqueles que exigem uma avaliação substantiva  

Indicar os objetivos ambientais que exigem 
uma avaliação substantiva da medida com 
base no princípio de «não prejudicar 
significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

Mitigação das alterações climáticas  X A reforma RE-7 materializa a atualização da Estratégia para 
a Inovação Tecnológica e Empresarial 2018-2030 e define o 
quadro de programação plurianual de investimento público 
em I&D. A reforma RE-7 dá suporte à existência dos 
investimentos RE-PP-C5-i1.1,  RE-PP-C5-i1.2 e RE-PP-C5-
i2. da presente componente do PRR.  

O leque de atividades económicas que podem estar 
associadas aos programas de investimento é vasto e como tal, 
existe uma dificuldade concreta em prever os impactes 
ambientais potenciais associados às diferentes tipologias de 
atividades económicas dos potenciais beneficiários. 

Tendo em conta que os processos de financiamento/apoio a 
atividades económicas serão executados através de 
candidaturas que se irão encontrar sujeitas a critérios de 
elegibilidade e critérios de avaliação, estes elementos 
servirão para aplicar as restrições necessárias para evitar o 
financiamento a atividades económicas que não estejam de 
acordo com o príncipio de  «não prejudicar 
significativamente», tanto ao nível climático, como ambiental. 

Estas restrições serão materializadas de forma distinta 
dependendo da tipologia de atividades a apoiar: 

1) Para programas de apoio a I&I&D nos quais existe um 
enquadramento com o domínio de intervenção 022 - 
Processos de investigação e de inovação, transferência 
de tecnologias e cooperação entre empresas, incidindo 
na economia hipocarbónica, na resiliência e na 
adaptação às alterações climáticas, como é o caso do 
RE-PP-C5-i1.2 e parcialmente o RE-PP-C5-i2, os 
critérios de elegibilidade irão: 
 
• Incluir apenas atividades enquadradas com as 

atividades económicas que estão de acordo com os 
artigos 10º a 15º do Regulamento da Taxonomia 
(Regulamento (UE) 2019/2088), tendo em conta o 
detalhe expresso nos atos delegados existentes ou 
futuros, do mesmo Regulamento; 

• Excluir atividades constantes na listagem de 
atividades excluídas do Regulamento InvestEU 
(REGULAMENTO (UE) 2021/523 Anexo V, parte 
B), tendo em conta ainda as considerações do 
Anexo III das Orientações técnicas sobre a 
aplicação do princípio de «não prejudicar 
significativamente» ao abrigo do Regulamento que 
cria um Mecanismo de Recuperação e Resiliência; 

• Estar sujeitos ao cumprimento da legislação 
aplicável, como a Diretiva 2011/92/UE (Diretiva 
Avaliação de Impacto Ambiental ou Diretiva AIA); 
a Diretiva 2001/42/CE (Diretiva Avaliação 
Ambiental Estratégica ou Diretiva AAE); Diretiva-
Quadro da Água (Diretiva 2000/60/ CE), Diretivas 
2009/147/CE e 92/43/CEE no caso de projetos em 
zonas sensíveis do ponto de vista da biodiversidade 
ou nas suas imediações, Diretiva 2008/98/CE, com 
a redação que lhe foi dada pela Diretiva (UE) 
2018/851 no âmbito do tratamento de resíduos e 
economia circular, ou outras aplicáveis no contexto 
do projetos/ação/empresa candidato. 

Adaptação às alterações climáticas  X 

Utilização sustentável e proteção dos recursos 
hídricos e marinhos 

 X 

Economia circular, incluindo a prevenção e a 
reciclagem de resíduos 

 X 

Prevenção e controlo da poluição do ar, da 
água ou do solo 

 X 

Proteção e restauro da biodiversidade e dos 
ecossistemas 

 X 
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Adicionalmente, e para efeito de avaliação ou 
valorização das candidaturas, poderá ser solicitado aos 
candidatos que apresentem: 

• Uma análise de sustentabilidade desenvolvida em 
linha com as orientações técnicas recomendadas no 
âmbito InvestEU (REGULAMENTO (UE) 
2021/523, artigo 8º, nº 5 e Nº6), ou uma avaliação 
equivalente com critérios definidos ao nível do 
programa.   
 

2) Para programas de apoio a I&I&D nos quais existe um 
enquadramento com o domínio de intervenção ”021 - 
Transferência de tecnologias e cooperação entre 
empresas, centros de investigação e o setor do ensino 
superior, como é o caso do RE-PP-C5-i1.1 e 
parcialmente o RE-PP-C5-i2, os critérios de 
elegibilidade irão: 
 
• Excluir atividades constantes na listagem de 

atividades excluídas do Regulamento InvestEU 
(REGULAMENTO (UE) 2021/523 Anexo V, parte 
B), tendo em conta ainda as considerações do 
Anexo III das Orientações técnicas sobre a 
aplicação do princípio de «não prejudicar 
significativamente» ao abrigo do Regulamento que 
cria um Mecanismo de Recuperação e Resiliência;:  

• Estar sujeitos ao cumprimento da legislação, como 
a Diretiva 2011/92/UE (Diretiva Avaliação de 
Impacto Ambiental ou Diretiva AIA); a Diretiva 
2001/42/CE (Diretiva Avaliação Ambiental 
Estratégica ou Diretiva AAE); Diretiva-Quadro da 
Água (Diretiva 2000/60/ CE), Diretivas 
2009/147/CE e 92/43/CEE no caso de projetos em 
zonas sensíveis do ponto de vista da biodiversidade 
ou nas suas imediações, Diretiva 2008/98/CE, com 
a redação que lhe foi dada pela Diretiva (UE) 
2018/851 no âmbito do tratamento de resíduos e 
economia circular, ou outras aplicáveis no contexto 
do projetos/ação/empresa candidato. 

Adicionalmente, em sede de apresentação de 
candidatura os candidatos devem incluir no processo: 

• Uma análise de sustentabilidade desenvolvida em 
linha com as orientações técnicas recomendadas no 
âmbito InvestEU (REGULAMENTO (UE) 
2021/523, artigo 8º, nº 5 e Nº6), ou uma avaliação 
equivalente com critérios definidos ao nível do 
programa, que irá, no mínimo, evidenciar o 
cumprimento do princípio DNSH, ao nível do 
projeto/ação/empresa, sendo realizada de acordo 
com orientações técnicas sobre a aplicação do 
princípio de «não prejudicar significativamente» ao 
abrigo do Regulamento do MRR (Orientações 
DNSH). 

Assim sendo, considera-se que a presente reforma não exige 
uma avaliação substantiva da medida com base no princípio 
de «não prejudicar significativamente» porque se irá 
materializar em situações que: 

Ou «contribuem substancialmente» para um objetivo 
ambiental, nos termos do Regulamento Taxonomia, e, como 
tal, considera-se que, relativamente aos objetivos em causa, o 
princípio de «não prejudicar significativamente» foi 
cumprido; 
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Ou que não têm impacto previsível, ou têm um impacto 
previsível insignificante, nos objetivos ambientais 
relacionado com os efeitos diretos e os principais efeitos 
indiretos da medida ao longo do seu ciclo de vida, dada a sua 
natureza, e, como tal, considera-se que, relativamente aos 
objetivos a avaliar em sede de candidatura, o princípio de 
«não prejudicar significativamente» terá de ser cumprido. 

 

 

RE-r11: Alargamento e Consolidação da Rede de Instituições de Interface 

 

Parte 1 —Análise dos seis objetivos ambientais a fim de indicar aqueles que exigem uma avaliação substantiva  

 

Indicar os objetivos ambientais que exigem 
uma avaliação substantiva da medida com 
base no princípio de «não prejudicar 
significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

Mitigação das alterações climáticas  X A reforma RE-9 revê o enquadramento legislativo do Sistema 
de Interface Tecnológico, dos Centros Tecnológicos e Centros 
de interface e prevê o alargamento da rede de Laboratórios 
Colaborativos. A reforma RE-9 dá suporte à medida RE-PP-
C5-i2. e contribui para a prossecução dos investimentos RE-
PP-C5-i1.1 e RE-PP-C5-i1.2 e da presente componente do 
PRR.  

O leque de atividades económicas que podem estar 
associadas aos programas de investimento é vasto e como tal, 
existe uma dificuldade concreta em prever os impactes 
ambientais potenciais associados às diferentes tipologias de 
atividades económicas 

Tendo em conta que os processos de financiamento/apoio a 
atividades económicas serão executados através de 
candidaturas que se irão encontrar sujeitas a critérios de 
elegibilidade e critérios de avaliação, estes elementos 
servirão para aplicar as restrições necessárias para evitar o 
financiamento a atividades económicas que não estejam de 
acordo com o príncipio de  «não prejudicar 
significativamente», tanto ao nível climático, como ambiental. 

Estas restrições serão materializadas de forma distinta 
dependendo da tipologia de atividades a apoiar: 

1) Para programas de apoio a I&I&D nos quais existe um 
enquadramento com o domínio de intervenção 022 - 
Processos de investigação e de inovação, transferência 
de tecnologias e cooperação entre empresas, incidindo 
na economia hipocarbónica, na resiliência e na 
adaptação às alterações climáticas, como é o caso do 
RE-PP-C5-i1.2 e parcialmente o RE-PP-C5-i2, os 
critérios de elegibilidade irão: 
 
• Incluir apenas atividades enquadradas com as 

atividades económicas que estão de acordo com os 
artigos 10º a 15º do Regulamento da Taxonomia 
(Regulamento (UE) 2019/2088), tendo em conta o 
detalhe expresso nos atos delegados existentes ou 
futuros, do mesmo Regulamento; 

• Excluir atividades constantes na listagem de 
atividades excluídas do Regulamento InvestEU 
(REGULAMENTO (UE) 2021/523 Anexo V, parte 

Adaptação às alterações climáticas  X 

Utilização sustentável e proteção dos recursos 
hídricos e marinhos 

 X 

Economia circular, incluindo a prevenção e a 
reciclagem de resíduos 

 X 

Prevenção e controlo da poluição do ar, da 
água ou do solo 

 X 

Proteção e restauro da biodiversidade e dos 
ecossistemas 

 X 
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B), tendo em conta ainda as considerações do 
Anexo III das Orientações técnicas sobre a 
aplicação do princípio de «não prejudicar 
significativamente» ao abrigo do Regulamento que 
cria um Mecanismo de Recuperação e Resiliência;  

• Estar sujeitos ao cumprimento da legislação, como 
a Diretiva 2011/92/UE (Diretiva Avaliação de 
Impacto Ambiental ou Diretiva AIA); a Diretiva 
2001/42/CE (Diretiva Avaliação Ambiental 
Estratégica ou Diretiva AAE); Diretiva-Quadro da 
Água (Diretiva 2000/60/ CE), Diretivas 
2009/147/CE e 92/43/CEE no caso de projetos em 
zonas sensíveis do ponto de vista da biodiversidade 
ou nas suas imediações, Diretiva 2008/98/CE, com 
a redação que lhe foi dada pela Diretiva (UE) 
2018/851 no âmbito do tratamento de resíduos e 
economia circular, ou outras aplicáveis no contexto 
do projetos/ação/empresa candidato. 

Adicionalmente, e para efeito de avaliação ou 
valorização das candidaturas, poderá ser solicitado aos 
candidatos que apresentem: 

• Uma análise de sustentabilidade desenvolvida em 
linha com as orientações técnicas recomendadas 
no âmbito InvestEU (REGULAMENTO (UE) 
2021/523, artigo 8º, nº 5 e Nº6), ou uma avaliação 
equivalente com critérios definidos ao nível do 
programa.   
 

2) Para programas de apoio a I&I&D nos quais existe um 
enquadramento com o domínio de intervenção ”021 - 
Transferência de tecnologias e cooperação entre 
empresas, centros de investigação e o setor do ensino 
superior, como é o caso do RE-PP-C5-i1.1 e 
parcialmente o RE-PP-C5-i2, os critérios de 
elegibilidade irão: 
 
• Excluir atividades constantes na listagem de 

atividades excluídas do Regulamento InvestEU 
(REGULAMENTO (UE) 2021/523 Anexo V, parte 
B), tendo em conta ainda as considerações do 
Anexo III das Orientações técnicas sobre a 
aplicação do princípio de «não prejudicar 
significativamente» ao abrigo do Regulamento que 
cria um Mecanismo de Recuperação e Resiliência; 

• Estar sujeitos ao cumprimento da legislação, como 
a Diretiva 2011/92/UE (Diretiva Avaliação de 
Impacto Ambiental ou Diretiva AIA); a Diretiva 
2001/42/CE (Diretiva Avaliação Ambiental 
Estratégica ou Diretiva AAE); Diretiva-Quadro da 
Água (Diretiva 2000/60/ CE), Diretivas 
2009/147/CE e 92/43/CEE no caso de projetos em 
zonas sensíveis do ponto de vista da biodiversidade 
ou nas suas imediações, Diretiva 2008/98/CE, com 
a redação que lhe foi dada pela Diretiva (UE) 
2018/851 no âmbito do tratamento de resíduos e 
economia circular, ou outras aplicáveis no 
contexto do projetos/ação/empresa candidato. 

Adicionalmente, em sede de apresentação de 
candidatura os candidatos devem incluir no processo: 

• Uma análise de sustentabilidade desenvolvida em 
linha com as orientações técnicas recomendadas no 
âmbito InvestEU (REGULAMENTO (UE) 
2021/523, artigo 8º, nº 5 e Nº6), ou uma avaliação 
equivalente com critérios definidos ao nível do 
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programa, que irá, no mínimo, evidenciar o 
cumprimento do princípio DNSH, ao nível do 
projeto/ação/empresa sendo realizada de acordo 
com orientações técnicas sobre a aplicação do 
princípio de «não prejudicar significativamente» ao 
abrigo do Regulamento do MRR (Orientações 
DNSH).  

Assim sendo, considera-se que a presente reforma não exige 
uma avaliação substantiva da medida com base no princípio 
de «não prejudicar significativamente» porque se irá 
materializar em situações que: 

• Ou «contribuem substancialmente» para um objetivo 
ambiental, nos termos do Regulamento Taxonomia, e, 
como tal, considera-se que, relativamente aos objetivos 
em causa, o princípio de «não prejudicar 
significativamente» foi cumprido; 

• Ou que não têm impacto previsível, ou têm um impacto 
previsível insignificante, nos objetivos ambientais 
relacionado com os efeitos diretos e os principais efeitos 
indiretos da medida ao longo do seu ciclo de vida, dada 
a sua natureza, e, como tal, considera-se que, 
relativamente aos objetivos a avaliar em sede de 
candidatura, o princípio de «não prejudicar 
significativamente» terá de ser cumprido. 

 

 

RE-r12: Agenda de investigação e inovação para a sustentabilidade da agricultura, alimentação e 
agroindústria   

Parte 1 —Análise dos seis objetivos ambientais a fim de indicar aqueles que exigem uma avaliação substantiva  

Indicar os objetivos ambientais que exigem 
uma avaliação substantiva da medida com 
base no princípio de «não prejudicar 
significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

Mitigação das alterações climáticas  X A reforma RE-10 pretende suportar a implementação da 
Agenda de Inovação para a Agricultura 20|30 a desenvolver 
por empresas públicas e privadas, de qualquer dimensão, do 
setor agroalimentar ou conexas e Entidades não Empresariais 
do Sistema de I&I, tendo já sido aprovada pela Resolução do 
Conselho de Ministros 86/2020, de 13 de outubro. A reforma 
RE-10 dá suporte à medida RE-PP-C5-i3 e RE-PP-C5-i6 da 
presente componente do PRR.  

Apesar do foco no setor agrícola, tendo em conta a vertente 
de I&I da reforma, o leque de atividades económicas que 
podem estar associadas aos programas de investimento é 
vasto e como tal, existe uma dificuldade concreta em prever 
os impactes ambientais potenciais associados às diferentes 
tipologias de investimentos. 

Tendo em conta que os processos de financiamento/apoio a 
atividades económicas serão executados através de 
candidaturas que se irão encontrar sujeitas a critérios de 
elegibilidade e critérios de avaliação, estes elementos 
servirão para aplicar as restrições necessárias para evitar o 
financiamento a atividades económicas que não estejam de 
acordo com o príncipio de  «não prejudicar 
significativamente», tanto ao nível climático, como ambiental. 

Estas restrições serão materializadas de forma distinta 
dependendo da tipologia de atividades a apoiar: 

Adaptação às alterações climáticas  X 

Utilização sustentável e proteção dos recursos 
hídricos e marinhos 

 X 

Economia circular, incluindo a prevenção e a 
reciclagem de resíduos 

 X 

Prevenção e controlo da poluição do ar, da 
água ou do solo 

 X 

Proteção e restauro da biodiversidade e dos 
ecossistemas 

 X 
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1) Para programas de apoio a I&I&D nos quais existe um 
enquadramento com o domínio de intervenção 022 - 
Processos de investigação e de inovação, transferência 
de tecnologias e cooperação entre empresas, incidindo 
na economia hipocarbónica, na resiliência e na 
adaptação às alterações climáticas, como é o caso dos 
onde se enquadram os projetos agrícolas associados à 
descarbonização (iniciativas emblemáticas 3,4,5,6 e 11 
da Agenda no caso do RE-PP-C5-i3)os critérios de 
elegibilidade irão: 
 
• Incluir apenas atividades enquadradas com as 

atividades económicas que estão de acordo com os 
artigos 10º a 15º do Regulamento da Taxonomia 
(Regulamento (UE) 2019/2088), tendo em conta o 
detalhe expresso nos atos delegados existentes ou 
futuros, do mesmo Regulamento; 

• Excluir atividades constantes na listagem de 
atividades excluídas do Regulamento InvestEU 
(REGULAMENTO (UE) 2021/523 Anexo V, parte 
B), tendo em conta ainda as considerações do 
Anexo III das Orientações técnicas sobre a 
aplicação do princípio de «não prejudicar 
significativamente» ao abrigo do Regulamento que 
cria um Mecanismo de Recuperação e Resiliência; 

• Estar sujeitos ao cumprimento da legislação, como 
a Diretiva 2011/92/UE (Diretiva Avaliação de 
Impacto Ambiental ou Diretiva AIA); a Diretiva 
2001/42/CE (Diretiva Avaliação Ambiental 
Estratégica ou Diretiva AAE); Diretiva-Quadro da 
Água (Diretiva 2000/60/ CE), Diretivas 
2009/147/CE e 92/43/CEE no caso de projetos em 
zonas sensíveis do ponto de vista da biodiversidade 
ou nas suas imediações, Diretiva 2008/98/CE, com 
a redação que lhe foi dada pela Diretiva (UE) 
2018/851 no âmbito do tratamento de resíduos e 
economia circular, ou outras aplicáveis no contexto 
do projetos/ação/empresa candidato. 

Adicionalmente, e para efeito de avaliação ou 
valorização das candidaturas, poderá ser solicitado aos 
candidatos que apresentem: 

• Uma análise de sustentabilidade desenvolvida em 
linha com as orientações técnicas recomendadas no 
âmbito InvestEU (REGULAMENTO (UE) 
2021/523, artigo 8º, nº 5 e Nº6), ou uma avaliação 
equivalente com critérios definidos ao nível do 
programa.   
 

2) Para programas de apoio a I&I&D nos quais existe um 
enquadramento com o domínio de intervenção ”021 - 
Transferência de tecnologias e cooperação entre 
empresas, centros de investigação e o setor do ensino 
superior, nas restantes atividades afetas ao RE-PP-C5-
i3, e medidas de relançamento Económico da 
Agricultura Açoriana de qualquer natureza, no caso do 
RE-PP-C5-i6, os critérios de elegibilidade irão: 
 
• Excluir atividades constantes na listagem de 

atividades excluídas do Regulamento InvestEU 
(REGULAMENTO (UE) 2021/523 Anexo V, parte 
B), tendo em conta ainda as considerações do 
Anexo III das Orientações técnicas sobre a 
aplicação do princípio de «não prejudicar 
significativamente» ao abrigo do Regulamento que 
cria um Mecanismo de Recuperação e Resiliência; 
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• Estar sujeitos ao cumprimento da legislação, como 
a Diretiva 2011/92/UE (Diretiva Avaliação de 
Impacto Ambiental ou Diretiva AIA); a Diretiva 
2001/42/CE (Diretiva Avaliação Ambiental 
Estratégica ou Diretiva AAE); Diretiva-Quadro da 
Água (Diretiva 2000/60/ CE), Diretivas 
2009/147/CE e 92/43/CEE no caso de projetos em 
zonas sensíveis do ponto de vista da biodiversidade 
ou nas suas imediações, Diretiva 2008/98/CE, com 
a redação que lhe foi dada pela Diretiva (UE) 
2018/851 no âmbito do tratamento de resíduos e 
economia circular, ou outras aplicáveis no contexto 
do projetos/ação/empresa candidato. 

Adicionalmente, em sede de apresentação de 
candidatura os candidatos devem incluir no processo: 

• Uma análise de sustentabilidade desenvolvida em 
linha com as orientações técnicas recomendadas no 
âmbito InvestEU (REGULAMENTO (UE) 
2021/523, artigo 8º, nº 5 e Nº6), ou uma avaliação 
equivalente com critérios definidos ao nível do 
programa, que irá, no mínimo, evidenciar o 
cumprimento do princípio DNSH, ao nível do 
projeto/ação/empresa sendo realizada de acordo 
com orientações técnicas sobre a aplicação do 
princípio de «não prejudicar significativamente» ao 
abrigo do Regulamento do MRR (Orientações 
DNSH). 

Assim sendo, considera-se que a presente reforma não exige 
uma avaliação substantiva da medida com base no princípio 
de «não prejudicar significativamente» porque se irá 
materializar em situações que: 

• Ou «contribuem substancialmente» para um objetivo 
ambiental, nos termos do Regulamento Taxonomia, e, 
como tal, considera-se que, relativamente aos objetivos 
em causa, o princípio de «não prejudicar 
significativamente» foi cumprido; 

• Ou que não têm impacto previsível, ou têm um impacto 
previsível insignificante, nos objetivos ambientais 
relacionado com os efeitos diretos e os principais efeitos 
indiretos da medida ao longo do seu ciclo de vida, dada 
a sua natureza, e, como tal, considera-se que, 
relativamente aos objetivos a avaliar em sede de 
candidatura, o princípio de «não prejudicar 
significativamente» terá de ser cumprido.  

 

 

Investimento RE-C05-i01.01: Agendas/Alianças mobilizadoras para a Inovação Empresarial 

Parte 1 —Análise dos seis objetivos ambientais a fim de indicar aqueles que exigem uma avaliação substantiva  

 

Indicar os objetivos ambientais que exigem 
uma avaliação substantiva da medida com 
base no princípio de «não prejudicar 
significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

Mitigação das alterações climáticas  X 

Adaptação às alterações climáticas  X 
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Utilização sustentável e proteção dos recursos 
hídricos e marinhos 

 X A medida RE-PP-C5-i1.1 envolve concursos de ideias 
inovadoras e execução de projetos com vista à mobilização da 
agenda de inovação nacional. 

O leque de atividades económicas que podem estar 
associadas aos concursos é vasto e como tal, existe uma 
dificuldade concreta em prever os impactes ambientais 
potenciais associados às diferentes tipologias de atividades 
económicas. 

Tendo em conta que os processos de financiamento/apoio a 
atividades económicas serão executados através de 
candidaturas que se irão encontrar sujeitas a critérios de 
elegibilidade e critérios de avaliação, estes elementos 
servirão para aplicar as restrições necessárias para evitar o 
financiamento a atividades económicas que não estejam de 
acordo com o príncipio de  «não prejudicar 
significativamente», tanto ao nível climático, como ambiental. 

Nesta medida de apoio a I&I&D existe um enquadramento 
com o domínio de intervenção ”021 - Transferência de 
tecnologias e cooperação entre empresas, centros de 
investigação e o setor do ensino superior, dessa forma, os 
critérios de elegibilidade irão: 
 

• Excluir atividades constantes na listagem de 
atividades excluídas do Regulamento InvestEU 
(REGULAMENTO (UE) 2021/523 Anexo V, parte 
B), tendo em conta ainda as considerações do 
Anexo III das Orientações técnicas sobre a 
aplicação do princípio de «não prejudicar 
significativamente» ao abrigo do Regulamento que 
cria um Mecanismo de Recuperação e Resiliência; 

• Estar sujeitos ao cumprimento da legislação, como 
a Diretiva 2011/92/UE (Diretiva Avaliação de 
Impacto Ambiental ou Diretiva AIA); a Diretiva 
2001/42/CE (Diretiva Avaliação Ambiental 
Estratégica ou Diretiva AAE); Diretiva-Quadro da 
Água (Diretiva 2000/60/ CE), Diretivas 
2009/147/CE e 92/43/CEE no caso de projetos em 
zonas sensíveis do ponto de vista da biodiversidade 
ou nas suas imediações, Diretiva 2008/98/CE, com 
a redação que lhe foi dada pela Diretiva (UE) 
2018/851 no âmbito do tratamento de resíduos e 
economia circular, ou outras aplicáveis no contexto 
do projetos/ação/empresa candidato. 

Adicionalmente, em sede de apresentação de candidatura os 
candidatos devem incluir no processo: 

• Uma análise de sustentabilidade desenvolvida em 
linha com as orientações técnicas recomendadas 
no âmbito InvestEU (REGULAMENTO (UE) 
2021/523, artigo 8º, nº 5 e Nº6), ou uma avaliação 
equivalente com critérios definidos ao nível do 
programa, que irá, no mínimo, evidenciar o 
cumprimento do princípio DNSH, ao nível do 
projeto/ação/empresa sendo realizada de acordo 
com orientações técnicas sobre a aplicação do 
princípio de «não prejudicar significativamente» 
ao abrigo do Regulamento do MRR (Orientações 
DNSH). 

Assim sendo, considera-se que a presente medida não exige 
uma avaliação substantiva com base no princípio de «não 
prejudicar significativamente» porque se irá materializar em 
situações que, através do processo de candidatura, estarão 
em condições de demonstrar que: 

Economia circular, incluindo a prevenção e a 
reciclagem de resíduos 

 X 

Prevenção e controlo da poluição do ar, da 
água ou do solo 

 X 

Proteção e restauro da biodiversidade e dos 
ecossistemas 

 X 
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• Ou «contribuem substancialmente» para um objetivo 
ambiental, nos termos do Regulamento Taxonomia, e, 
como tal, considera-se que, relativamente aos objetivos 
em causa, o princípio de «não prejudicar 
significativamente» foi cumprido; 

• Ou que não têm impacto previsível, ou têm um impacto 
previsível insignificante, nos objetivos ambientais 
relacionado com os efeitos diretos e os principais efeitos 
indiretos da medida ao longo do seu ciclo de vida, dada 
a sua natureza, e, como tal, considera-se que, 
relativamente aos objetivos a avaliar em sede de 
candidatura, o princípio de «não prejudicar 
significativamente» terá de ser cumprido. 

 

Investimento RE-C05-i01.02: Agendas/Alianças Verdes para a Inovação Empresarial 

Parte 1 —Análise dos seis objetivos ambientais a fim de indicar aqueles que exigem uma avaliação substantiva  

Indicar os objetivos ambientais que exigem 
uma avaliação substantiva da medida com 
base no princípio de «não prejudicar 
significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

Mitigação das alterações climáticas  X A medida RE-PP-C5-i1.2 envolve concursos de ideias 
inovadoras e execução de projetos com vista à mobilização da 
agenda verde nacional, envolvendo as atividades 
enquadradas com a taxonomia para o financiamento 
sustentável introduzida pelo Regulamento UE 2020/852. 

Tendo em conta que os processos de financiamento/apoio a 
atividades económicas serão executados através de 
candidaturas que se irão encontrar sujeitas a critérios de 
elegibilidade e critérios de avaliação, estes elementos 
servirão para aplicar as restrições necessárias para evitar o 
financiamento a atividades económicas que não estejam de 
acordo com o príncipio de  «não prejudicar 
significativamente», tanto ao nível climático, como ambiental. 

Pressupõe-se que os projetos de I&I&D a apoiar estão 
enquadrados com o domínio de intervenção 022 - Processos 
de investigação e de inovação, transferência de tecnologias e 
cooperação entre empresas, incidindo na economia 
hipocarbónica, na resiliência e na adaptação às alterações 
climáticas, e desta forma os critérios de elegibilidade irão: 

• Incluir apenas atividades enquadradas com as 
atividades económicas que estão de acordo com os 
artigos 10º a 15º do Regulamento da Taxonomia 
(Regulamento (UE) 2019/2088), tendo em conta o 
detalhe expresso nos atos delegados existentes ou 
futuros, do mesmo Regulamento; 

• Excluir atividades constantes na listagem de 
atividades excluídas do Regulamento InvestEU 
(REGULAMENTO (UE) 2021/523 Anexo V, parte 
B), tendo em conta ainda as considerações do 
Anexo III das Orientações técnicas sobre a 
aplicação do princípio de «não prejudicar 
significativamente» ao abrigo do Regulamento que 
cria um Mecanismo de Recuperação e Resiliência; 

• Estar sujeitos ao cumprimento da legislação, como 
a Diretiva 2011/92/UE (Diretiva Avaliação de 
Impacto Ambiental ou Diretiva AIA); a Diretiva 
2001/42/CE (Diretiva Avaliação Ambiental 
Estratégica ou Diretiva AAE); Diretiva-Quadro da 
Água (Diretiva 2000/60/ CE), Diretivas 
2009/147/CE e 92/43/CEE no caso de projetos em 
zonas sensíveis do ponto de vista da biodiversidade 

Adaptação às alterações climáticas  X 

Utilização sustentável e proteção dos recursos 
hídricos e marinhos 

 X 

Economia circular, incluindo a prevenção e a 
reciclagem de resíduos 

 X 

Prevenção e controlo da poluição do ar, da 
água ou do solo 

 X 

Proteção e restauro da biodiversidade e dos 
ecossistemas 

 X 
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ou nas suas imediações, Diretiva 2008/98/CE, com 
a redação que lhe foi dada pela Diretiva (UE) 
2018/851 no âmbito do tratamento de resíduos e 
economia circular, ou outras aplicáveis no contexto 
do projetos/ação/empresa candidato. 

Adicionalmente, e para efeito de avaliação ou valorização das 
candidaturas, poderá ser solicitado aos candidatos que 
apresentem: 

• Uma análise de sustentabilidade desenvolvida em 
linha com as orientações técnicas recomendadas no 
âmbito InvestEU (REGULAMENTO (UE) 
2021/523, artigo 8º, nº 5 e Nº6), ou uma avaliação 
equivalente com critérios definidos ao nível do 
programa.   

Assim sendo, considera-se que a presente medida não exige 
uma avaliação substantiva com base no princípio de «não 
prejudicar significativamente» porque se irá materializar em 
situações que, visto que está enquadrada com o domínio de 
intervenção 022 - Processos de investigação e de inovação, 
transferência de tecnologias e cooperação entre empresas, 
incidindo na economia hipocarbónica, na resiliência e na 
adaptação às alterações climáticas, tendo-lhe sido atribuído 
um coeficiente de 100% para o cálculo do apoio a objetivos 
em matéria de alterações climáticas e 40% nos objetivos 
ambientais, e, como tal, considera-se que, relativamente aos 
objetivos climáticos, o princípio de «não prejudicar 
significativamente» é cumprido.  

Quanto aos objetivos ambientais, através do processo de 
candidatura, tendo em conta a lista de exclusão, 
regulamentação e processo de avaliação aplicáveis, os 
projetos estarão em condições de demonstrar que: 

• Ou «contribuem substancialmente» para um objetivo 
ambiental, nos termos do Regulamento Taxonomia, e, 
como tal, considera-se que, relativamente aos objetivos 
em causa, o princípio de «não prejudicar 
significativamente» foi cumprido; 

• Ou que não têm impacto previsível, ou têm um impacto 
previsível insignificante, nos objetivos ambientais 
relacionado com os efeitos diretos e os principais efeitos 
indiretos da medida ao longo do seu ciclo de vida, dada 
a sua natureza, e, como tal, considera-se que, 
relativamente aos objetivos a avaliar em sede de 
candidatura, o princípio de «não prejudicar 
significativamente» terá de ser cumprido. 

 

 

Investimento RE-C05-i02: Missão Interface - Renovação da rede de suporte científico e tecnológico e 
orientação para tecido produtivo 

Parte 1 —Análise dos seis objetivos ambientais a fim de indicar aqueles que exigem uma avaliação substantiva  

 

Indicar os objetivos ambientais que exigem 
uma avaliação substantiva da medida com 
base no princípio de «não prejudicar 
significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

Mitigação das alterações climáticas  X A medida envolve o estabelecimento de dois procedimentos 
concursais, abertos e competitivos, com idêntica arquitetura 

Adaptação às alterações climáticas  X 
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Utilização sustentável e proteção dos recursos 
hídricos e marinhos 

 X regulamentar, direcionados para os Centros de Interface 
(CIT) e os Laboratórios Colaborativos (CoLAB).  

O investimento da medida é segmentado em 44% do montante 
com o domínio de intervenção “022 - Processos de 
investigação e de inovação, transferência de tecnologias e 
cooperação entre empresas, incidindo na economia 
hipocarbónica, na resiliência e na adaptação às alterações 
climáticas” que é dedicado a reforçar a rede de suporte 
científico e tecnológico no desenvolvimento de soluções 
inovadoras, novos processos industriais e tecnologias mais 
limpas, de forma a estimular a criação de novos mercados 
para produtos circulares, com impacto neutro no clima, e 
acelerar a transição do tecido empresarial para a 
neutralidade climática, e em 56% com o domínio de 
intervenção ”021 - Transferência de tecnologias e 
cooperação entre empresas, centros de investigação e o setor 
do ensino superior. 

O leque de atividades económicas que podem estar 
associadas aos programas de investimento é vasto e como tal, 
existe uma dificuldade concreta em prever os impactes 
ambientais potenciais associados às diferentes tipologias de 
atividades económicas. 

Tendo em conta que os processos de financiamento/apoio a 
atividades económicas serão executados através de 
candidaturas que se irão encontrar sujeitas a critérios de 
elegibilidade e critérios de avaliação, estes elementos 
servirão para aplicar as restrições necessárias para evitar o 
financiamento a atividades económicas que não estejam de 
acordo com o príncipio de  «não prejudicar 
significativamente», tanto ao nível climático, como ambiental. 

Estas restrições serão materializadas de forma distinta 
dependendo da tipologia de atividades a apoiar: 

1) Para projetos nos quais existe um enquadramento com o 
domínio de intervenção “022 - Processos de 
investigação e de inovação, transferência de tecnologias 
e cooperação entre empresas, incidindo na economia 
hipocarbónica, na resiliência e na adaptação às 
alterações climáticas”, os critérios de elegibilidade irão: 
 
• Incluir apenas atividades enquadradas com as 

atividades económicas que estão de acordo com os 
artigos 10º a 15º do Regulamento da Taxonomia 
(Regulamento (UE) 2019/2088), tendo em conta o 
detalhe expresso nos atos delegados existentes ou 
futuros, do mesmo Regulamento. 

• Excluir atividades constantes na listagem de 
atividades excluídas do Regulamento InvestEU 
(REGULAMENTO (UE) 2021/523 Anexo V, parte 
B), tendo em conta ainda as considerações do 
Anexo III das Orientações técnicas sobre a 
aplicação do princípio de «não prejudicar 
significativamente» ao abrigo do Regulamento que 
cria um Mecanismo de Recuperação e Resiliência:  

• Estar sujeitos ao cumprimento da legislação, como 
a Diretiva 2011/92/UE (Diretiva Avaliação de 
Impacto Ambiental ou Diretiva AIA); a Diretiva 
2001/42/CE (Diretiva Avaliação Ambiental 
Estratégica ou Diretiva AAE); Diretiva-Quadro da 
Água (Diretiva 2000/60/ CE), Diretivas 
2009/147/CE e 92/43/CEE no caso de projetos em 
zonas sensíveis do ponto de vista da biodiversidade 
ou nas suas imediações, Diretiva 2008/98/CE, com 
a redação que lhe foi dada pela Diretiva (UE) 
2018/851 no âmbito do tratamento de resíduos e 

Economia circular, incluindo a prevenção e a 
reciclagem de resíduos 

 X 

Prevenção e controlo da poluição do ar, da 
água ou do solo 

 X 

Proteção e restauro da biodiversidade e dos 
ecossistemas 

 X 
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economia circular, ou outras aplicáveis no contexto 
do projetos/ação/empresa candidato. 

Adicionalmente, e para efeito de avaliação ou 
valorização das candidaturas, poderá ser solicitado aos 
candidatos que apresentem: 

• Uma análise de sustentabilidade desenvolvida em 
linha com as orientações técnicas recomendadas no 
âmbito InvestEU (REGULAMENTO (UE) 
2021/523, artigo 8º, nº 5 e Nº6), ou uma avaliação 
equivalente com critérios definidos ao nível do 
programa.   
 

2) Para projetos nos quais existe um enquadramento com o 
domínio de intervenção ”021 - Transferência de 
tecnologias e cooperação entre empresas, centros de 
investigação e o setor do ensino superior”, os critérios 
de elegibilidade irão: 
 
• Excluir atividades constantes na listagem de 

atividades excluídas do Regulamento InvestEU 
(REGULAMENTO (UE) 2021/523 Anexo V, parte 
B), tendo em conta ainda as considerações do 
Anexo III das Orientações técnicas sobre a 
aplicação do princípio de «não prejudicar 
significativamente» ao abrigo do Regulamento que 
cria um Mecanismo de Recuperação e Resiliência; 

• Estar sujeitos ao cumprimento da legislação, como 
a Diretiva 2011/92/UE (Diretiva Avaliação de 
Impacto Ambiental ou Diretiva AIA); a Diretiva 
2001/42/CE (Diretiva Avaliação Ambiental 
Estratégica ou Diretiva AAE); Diretiva-Quadro da 
Água (Diretiva 2000/60/ CE), Diretivas 
2009/147/CE e 92/43/CEE no caso de projetos em 
zonas sensíveis do ponto de vista da biodiversidade 
ou nas suas imediações, Diretiva 2008/98/CE, com 
a redação que lhe foi dada pela Diretiva (UE) 
2018/851 no âmbito do tratamento de resíduos e 
economia circular, ou outras aplicáveis no contexto 
do projetos/ação/empresa candidato. 

Adicionalmente, em sede de apresentação de 
candidatura os candidatos devem incluir no processo: 

• Uma análise de sustentabilidade desenvolvida em 
linha com as orientações técnicas recomendadas no 
âmbito InvestEU (REGULAMENTO (UE) 
2021/523, artigo 8º, nº 5 e Nº6), ou uma avaliação 
equivalente com critérios definidos ao nível do 
programa, que irá, no mínimo, evidenciar o 
cumprimento do princípio DNSH, ao nível do 
projeto/ação/empresa sendo realizada de acordo 
com orientações técnicas sobre a aplicação do 
princípio de «não prejudicar significativamente» ao 
abrigo do Regulamento do MRR (Orientações 
DNSH). 

Assim sendo, para 44% do investimento previsto na medida 
considera-se que a presente medida não exige uma avaliação 
substantiva com base no princípio de «não prejudicar 
significativamente» porque se irá materializar em situações 
que, visto que está enquadrada com o domínio de intervenção 
022 - Processos de investigação e de inovação, transferência 
de tecnologias e cooperação entre empresas, incidindo na 
economia hipocarbónica, na resiliência e na adaptação às 
alterações climáticas, tendo-lhe sido atribuído um coeficiente 
de 100% para o cálculo do apoio a objetivos em matéria de 
alterações climáticas e 40% nos objetivos ambientais, e, como 
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tal, considera-se que, relativamente aos objetivos climáticos, 
o princípio de «não prejudicar significativamente» é 
cumprido.  

Quanto aos objetivos ambientais, bem como para o restante 
56% do montante de investimento da medida, através do 
processo de candidatura, tendo em conta a lista de exclusão, 
regulamentação e processo de avaliação aplicáveis, os 
projetos estarão em condições de demonstrar que: 

• Ou «contribuem substancialmente» para um objetivo 
ambiental, nos termos do Regulamento Taxonomia, e, 
como tal, considera-se que, relativamente aos objetivos 
em causa, o princípio de «não prejudicar 
significativamente» foi cumprido; 

• Ou que não têm impacto previsível, ou têm um impacto 
previsível insignificante, nos objetivos ambientais 
relacionado com os efeitos diretos e os principais efeitos 
indiretos da medida ao longo do seu ciclo de vida, dada 
a sua natureza, e, como tal, considera-se que, 
relativamente aos objetivos a avaliar em sede de 
candidatura, o princípio de «não prejudicar 
significativamente» terá de ser cumprido. 

 

Investimento RE-C05-i03: Agenda de investigação e inovação para a sustentabilidade da agricultura, 
alimentação e agroindústria (Agenda de Inovação para a Agricultura 20|30) 

 

Parte 1 —Análise dos seis objetivos ambientais a fim de indicar aqueles que exigem uma avaliação substantiva  

Indicar os objetivos ambientais que exigem 
uma avaliação substantiva da medida com 
base no princípio de «não prejudicar 
significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

Mitigação das alterações climáticas  X  

A medida envolve o apoio a projetos de investigação e 
inovação centrados nas 15 iniciativas emblemáticas da 
Agenda. Estes projetos serão complementados com uma 
aposta na modernização da Rede de Inovação, através da 
renovação/ requalificação das infraestruturas e 
equipamentos científicos de laboratórios, estruturas piloto, 
estações experimentais, coleções de variedades regionais e 
efetivos de raças autóctones (Polos da Rede de Inovação). 

O investimento enquadra-se em 87% com o domínio de 
intervenção “022 - Processos de investigação e de inovação, 
transferência de tecnologias e cooperação entre empresas, 
incidindo na economia hipocarbónica, na resiliência e na 
adaptação às alterações climáticas” que é dedicado a 
projetos agrícolas associados à descarbonização, associados 
às iniciativas emblemáticas 3,4,5,6 e 11 da Agenda, e em 13% 
com o domínio de intervenção ”009bis – Investimento em 
atividade de I&D relacionados com o digital (incluindo 
centros de investigação de excelência, investigação 
industrial, desenvolvimento experimental, estudos de 
viabilidade, aquisição de aquisição de ativos fixos ou 
intangíveis para atividades de I&D relacionadas com o 
digital)”., relativo às restantes atividades previstas na 
Agenda. 

Tendo em conta que os processos de financiamento/apoio a 
projetos de investigação e inovação serão executados através 
de candidaturas que se irão encontrar sujeitas a critérios de 
elegibilidade e critérios de avaliação, estes elementos 
servirão para aplicar as restrições necessárias para evitar o 

Adaptação às alterações climáticas  X 

Utilização sustentável e proteção dos recursos 
hídricos e marinhos 

 X 

Economia circular, incluindo a prevenção e a 
reciclagem de resíduos 

 X 

Prevenção e controlo da poluição do ar, da 
água ou do solo 

 X 

Proteção e restauro da biodiversidade e dos 
ecossistemas 

 X 
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financiamento a atividades económicas que não estejam de 
acordo com o príncipio de  «não prejudicar 
significativamente», tanto ao nível climático, como ambiental. 

Estas restrições serão materializadas de forma distinta 
dependendo da tipologia de projetos a apoiar: 

1) Para projetos nos quais existe um enquadramento com o 
domínio de intervenção “022 - Processos de 
investigação e de inovação, transferência de tecnologias 
e cooperação entre empresas, incidindo na economia 
hipocarbónica, na resiliência e na adaptação às 
alterações climáticas”, os critérios de elegibilidade irão: 
• Incluir apenas atividades enquadradas com as 

atividades económicas que estão de acordo com os 
artigos 10º a 15º do Regulamento da Taxonomia 
(Regulamento (UE) 2019/2088), tendo em conta o 
detalhe expresso nos atos delegados existentes ou 
futuros, do mesmo Regulamento. 

• Excluir atividades constantes na listagem de 
atividades excluídas do Regulamento InvestEU 
(REGULAMENTO (UE) 2021/523 Anexo V, parte 
B), tendo em conta ainda as considerações do 
Anexo III das Orientações técnicas sobre a 
aplicação do princípio de «não prejudicar 
significativamente» ao abrigo do Regulamento que 
cria um Mecanismo de Recuperação e Resiliência:  

• Estar sujeitos ao cumprimento da legislação, como 
a Diretiva 2011/92/UE (Diretiva Avaliação de 
Impacto Ambiental ou Diretiva AIA); a Diretiva 
2001/42/CE (Diretiva Avaliação Ambiental 
Estratégica ou Diretiva AAE); Diretiva-Quadro da 
Água (Diretiva 2000/60/ CE), Diretivas 
2009/147/CE e 92/43/CEE no caso de projetos em 
zonas sensíveis do ponto de vista da biodiversidade 
ou nas suas imediações, Diretiva 2008/98/CE, com 
a redação que lhe foi dada pela Diretiva (UE) 
2018/851 no âmbito do tratamento de resíduos e 
economia circular, bem como a Diretiva 
2001/18/CE que regula a libertação no ambiente de 
OGM, ou outras aplicáveis no contexto do 
projetos/ação/empresa candidato. 

Adicionalmente, e para efeito de avaliação ou 
valorização das candidaturas, poderá ser solicitado aos 
candidatos que apresentem: 

• Uma análise de sustentabilidade desenvolvida em 
linha com as orientações técnicas recomendadas no 
âmbito InvestEU (REGULAMENTO (UE) 
2021/523, artigo 8º, nº 5 e Nº6), ou uma avaliação 
equivalente com critérios definidos ao nível do 
programa.   
 
 

2) Para projetos nos quais existe um enquadramento com o 
domínio de intervenção ”009bis – Investimento em 
atividade de I&D relacionados com o digital (incluindo 
centros de investigação de excelência, investigação 
industrial, desenvolvimento experimental, estudos de 
viabilidade, aquisição de aquisição de ativos fixos ou 
intangíveis para atividades de I&D relacionadas com o 
digital)”, os critérios de elegibilidade irão: 
 
• Excluir atividades constantes na listagem de 

atividades excluídas do Regulamento InvestEU 
(REGULAMENTO (UE) 2021/523 Anexo V, parte 
B), tendo em conta ainda as considerações do 
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Anexo III das Orientações técnicas sobre a 
aplicação do princípio de «não prejudicar 
significativamente» ao abrigo do Regulamento que 
cria um Mecanismo de Recuperação e Resiliência; 

• Estar sujeitos ao cumprimento da legislação, como 
a Diretiva 2011/92/UE (Diretiva Avaliação de 
Impacto Ambiental ou Diretiva AIA); a Diretiva 
2001/42/CE (Diretiva Avaliação Ambiental 
Estratégica ou Diretiva AAE); Diretiva-Quadro da 
Água (Diretiva 2000/60/ CE), Diretivas 
2009/147/CE e 92/43/CEE no caso de projetos em 
zonas sensíveis do ponto de vista da biodiversidade 
ou nas suas imediações, Diretiva 2008/98/CE, com 
a redação que lhe foi dada pela Diretiva (UE) 
2018/851 no âmbito do tratamento de resíduos e 
economia circular, bem como a Diretiva 
2001/18/CE que regula a libertação no ambiente de 
OGM, ou outras aplicáveis no contexto do 
projetos/ação/empresa candidato. 

Adicionalmente, em sede de apresentação de candidatura os 
candidatos devem incluir no processo: 

• Uma análise de sustentabilidade desenvolvida em 
linha com as orientações técnicas recomendadas no 
âmbito InvestEU (REGULAMENTO (UE) 
2021/523, artigo 8º, nº 5 e Nº6), ou uma avaliação 
equivalente com critérios definidos ao nível do 
programa, que irá, no mínimo, evidenciar o 
cumprimento do princípio DNSH, ao nível do 
projeto/ação/empresa , sendo realizada de acordo 
com orientações técnicas sobre a aplicação do 
princípio de «não prejudicar significativamente» ao 
abrigo do Regulamento do MRR (Orientações 
DNSH). 

Assim sendo relativamente a 87% do investimento, a presente 
medida não exige uma avaliação substantiva com base no 
princípio de «não prejudicar significativamente» porque se 
irá materializar em situações que, visto que está enquadrada 
com o domínio de intervenção 022 - Processos de 
investigação e de inovação, transferência de tecnologias e 
cooperação entre empresas, incidindo na economia 
hipocarbónica, na resiliência e na adaptação às alterações 
climáticas, tendo-lhe sido atribuído um coeficiente de 100% 
para o cálculo do apoio a objetivos em matéria de alterações 
climáticas e 40% no objetivos ambientais, e, como tal, 
considera-se que, relativamente aos objetivos climáticos, o 
princípio de «não prejudicar significativamente» é cumprido.  

Quanto aos objetivos ambientais, bem como para o restante 
13% do montante de investimento desta componentes da 
medida, através do processo de candidatura, tendo em conta 
a lista de exclusão e regulamentação aplicáveis, os projetos 
estarão em condições de demonstrar que: 

• Ou «contribuem substancialmente» para um objetivo 
ambiental, nos termos do Regulamento Taxonomia, e, 
como tal, considera-se que, relativamente aos objetivos 
em causa, o princípio de «não prejudicar 
significativamente» foi cumprido; 

• Ou que não têm impacto previsível, ou têm um impacto 
previsível insignificante, nos objetivos ambientais 
relacionado com os efeitos diretos e os principais efeitos 
indiretos da medida ao longo do seu ciclo de vida, dada 
a sua natureza, e, como tal, considera-se que, 
relativamente aos objetivos a avaliar em sede de 
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candidatura, o princípio de «não prejudicar 
significativamente» terá de ser cumprido. 

 

 

Investimento RE-C05-i04-RAA: Recapitalizar Sistema Empresarial dos Açores 

Parte 1 —Análise dos seis objetivos ambientais a fim de indicar aqueles que exigem uma avaliação substantiva  

Indicar os objetivos ambientais que exigem 
uma avaliação substantiva da medida com 
base no princípio de «não prejudicar 
significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

Mitigação das alterações climáticas  X A medida RE-PP-C5-i5 consiste em aproveitar o trabalho 
desenvolvido para os investimentos nacionais de 
capitalização de empresas e resiliência financeira, de forma 
a operacionalizar instrumentos financeiros direcionados para 
as empresas sedeadas na Região Autónoma dos Açores 
contemplando as especificidades dessa Região, 
nomeadamente no que concerne a falhas de mercado próprias 
decorrentes do seu estatuto de região ultraperiférica e 
arquipelágica.  

O leque de atividades económicas que podem estar 
associadas aos programas de investimento é vasto e como tal, 
existe uma dificuldade concreta em prever os impactes 
ambientais potenciais associados às diferentes tipologias de 
atividades económicas. 

Tendo em conta que os processos de financiamento/apoio a 
atividades económicas serão executados através de 
candidaturas que se irão encontrar sujeitas a critérios de 
elegibilidade e critérios de avaliação, estes elementos 
servirão para aplicar as restrições necessárias para evitar o 
financiamento a atividades económicas que não estejam de 
acordo com o príncipio de  «não prejudicar 
significativamente», tanto ao nível climático, como ambiental. 

A medida enquadra-se no domínio de intervenção 015 no 
anexo do Regulamento MRR, com um coeficiente para o 
cálculo de apoio aos abjetivos climático e ambiental de 0%, 
uma vez que se destina à recapitalização das empresas. Nas 
políticas de investimento estabelecidas vigorará um critério 
que estabeleça o cumprimento dos seis objetivos do princípio 
DNSH.  Desta forma os critérios de elegibilidade irão: 

• Excluir atividades constantes na listagem de 
atividades excluídas do Regulamento InvestEU 
(REGULAMENTO (UE) 2021/523 Anexo V, parte 
B), tendo em conta ainda as considerações do 
Anexo III das Orientações técnicas sobre a 
aplicação do princípio de «não prejudicar 
significativamente» ao abrigo do Regulamento que 
cria um Mecanismo de Recuperação e Resiliência; 

• Estar sujeitos ao cumprimento da legislação, como 
a Diretiva 2011/92/UE (Diretiva Avaliação de 
Impacto Ambiental ou Diretiva AIA); a Diretiva 
2001/42/CE (Diretiva Avaliação Ambiental 
Estratégica ou Diretiva AAE); Diretiva-Quadro da 
Água (Diretiva 2000/60/ CE), Diretivas 
2009/147/CE e 92/43/CEE no caso de projetos em 
zonas sensíveis do ponto de vista da biodiversidade 
ou nas suas imediações, Diretiva 2008/98/CE, com 
a redação que lhe foi dada pela Diretiva (UE) 
2018/851 no âmbito do tratamento de resíduos e 

Adaptação às alterações climáticas  X 

Utilização sustentável e proteção dos recursos 
hídricos e marinhos 

 X 

Economia circular, incluindo a prevenção e a 
reciclagem de resíduos 

 X 

Prevenção e controlo da poluição do ar, da 
água ou do solo 

 X 

Proteção e restauro da biodiversidade e dos 
ecossistemas 

 X 
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economia circular, ou outras aplicáveis no contexto 
do projetos/ação/empresa candidato. 

Adicionalmente, sempre que aplicável, os candidatos devem 
incluir no processo: 

• Uma análise de sustentabilidade desenvolvida em 
linha com as orientações técnicas recomendadas no 
âmbito InvestEU (REGULAMENTO (UE) 
2021/523, artigo 8º, nº 5 e Nº6), ou uma avaliação 
equivalente com critérios definidos ao nível do 
programa, que irá, no mínimo, evidenciar o 
cumprimento do princípio DNSH, ao nível do 
projeto/ação/empresa  sendo realizada de acordo 
com orientações técnicas sobre a aplicação do 
princípio de «não prejudicar significativamente» ao 
abrigo do Regulamento do MRR (Orientações 
DNSH). 

Assim sendo, considera-se que a presente medida não exige 
uma avaliação substantiva com base no princípio de «não 
prejudicar significativamente» porque se irá materializar em 
situações que: 

• Ou «contribuem substancialmente» para um objetivo 
ambiental, nos termos do Regulamento Taxonomia, e, 
como tal, considera-se que, relativamente aos objetivos 
em causa, o princípio de «não prejudicar 
significativamente» foi cumprido; 

• Ou que não têm impacto previsível, ou têm um impacto 
previsível insignificante, nos objetivos ambientais 
relacionado com os efeitos diretos e os principais efeitos 
indiretos da medida ao longo do seu ciclo de vida, dada 
a sua natureza, e, como tal, considera-se que, 
relativamente aos objetivos a avaliar em sede de 
candidatura, o princípio de «não prejudicar 
significativamente» terá de ser cumprido. 

 

 

Investimento RE-C05-i05-RAA: Relançamento Económico da Agricultura Açoriana 

Parte 1 —Análise dos seis objetivos ambientais a fim de indicar aqueles que exigem uma avaliação substantiva  

Indicar os objetivos ambientais que exigem 
uma avaliação substantiva da medida com 
base no princípio de «não prejudicar 
significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

Mitigação das alterações climáticas  X Esta medida é focada em apoiar a agricultura dos Açores 
através de apoios diretos à recuperação e resiliência das 
empresas, realizar investimento público no âmbito da I&DI e 
da dupla transição verde e digital, incluindo a execução de 
Programa de Inovação e Digitalização da Agricultura dos 
Açores e de um Programa de Capacitação dos Agricultores e 
de Promoção da Literacia da população em Produção e 
Consumo Sustentáveis, bem como uma componente de 
Investimento público na reestruturação da Rede Regional de 
Abate e da Rede de certificação da qualidade do leite e da 
segurança alimentar.  

As atividades afetas à elaboração e execução de um 
Programa de Capacitação dos Agricultores e de Promoção 
da Literacia da população em Produção e Consumo 
Sustentáveis, incluindo certificações, bem como de um  
Programa de Inovação e Digitalização, que incidirão sobre a 
gestão eficiente e sustentável das explorações, enquadram-se 

Adaptação às alterações climáticas  X 

Utilização sustentável e proteção dos recursos 
hídricos e marinhos 

 X 

Economia circular, incluindo a prevenção e a 
reciclagem de resíduos 

 X 

Prevenção e controlo da poluição do ar, da 
água ou do solo 

 X 

Proteção e restauro da biodiversidade e dos 
ecossistemas 

 X 
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com o domínio de intervenção “047 - Apoio a processos de 
produção ecológicos e a medidas de eficiência dos recursos 
nas PME”, bem como, subsidiariamente, com os domínios de 
intervenção 022 e 021,  ao serem dirigidos à promoção de 
uma produção agrícola mais sustentável, baseada no 
conhecimento científico e tecnológico e na transferência de 
conhecimentos, com relação com as iniciativas emblemáticas 
3,4,5,6 e 11 da Agenda 20|30, enquadrada pela reforma RE-
10. 

As restantes atividades previstas no contexto da medida, 
nomeadamente os apoios à recuperação e resiliência das 
empresas, apoiando investimentos em bens corpóreos ou 
incorpóreos nas áreas da transição verde e digital,  bem como 
o investimento público na reestruturação da Rede Regional de 
Abate e da Rede de certificação da qualidade do leite e da 
segurança alimentar, incorporando investimentos na 
inovação de processos de produção e organização, na 
transição verde, na transição digital e no bem-estar animal, 
pelos objetivos que prosseguem, também são 
maioritarimanete enquadráveis no  domínio de intervenção 
“047 - Apoio a processos de produção ecológicos e a medidas 
de eficiência dos recursos nas PME”,   

Tendo em conta que os processos de financiamento/apoio de 
todas as naturezas serão executados através de candidaturas 
que se irão encontrar sujeitas a critérios de elegibilidade e 
critérios de avaliação, estes elementos servirão para aplicar 
as restrições necessárias para evitar o financiamento a 
atividades económicas que não estejam de acordo com o 
príncipio de  «não prejudicar significativamente», tanto ao 
nível climático, como ambiental. 

Desta forma será necessário garantir que no contexto global 
da medida os critérios de elegibilidade irão: 

• Excluir atividades constantes na listagem de 
atividades excluídas do Regulamento InvestEU 
(REGULAMENTO (UE) 2021/523 Anexo V, parte B), tendo 
em conta ainda as considerações do Anexo III das 
Orientações técnicas sobre a aplicação do princípio de «não 
prejudicar significativamente» ao abrigo do Regulamento que 
cria um Mecanismo de Recuperação e Resiliência; 

• Estar sujeitos ao cumprimento da legislação, como 
a Diretiva 2011/92/UE (Diretiva Avaliação de Impacto 
Ambiental ou Diretiva AIA); a Diretiva 2001/42/CE (Diretiva 
Avaliação Ambiental Estratégica ou Diretiva AAE); Diretiva-
Quadro da Água (Diretiva 2000/60/ CE), Diretivas 
2009/147/CE e 92/43/CEE no caso de projetos em zonas 
sensíveis do ponto de vista da biodiversidade ou nas suas 
imediações, Diretiva 2008/98/CE, com a redação que lhe foi 
dada pela Diretiva (UE) 2018/851 no âmbito do tratamento 
de resíduos e economia circular, bem como a Diretiva 
2001/18/CE que regula a libertação no ambiente de OGM, ou 
outras aplicáveis no contexto do projetos/ação/empresa 
candidato. 

Adicionalmente, em sede de apresentação de candidatura os 
candidatos devem incluir no processo: 

• Uma análise de sustentabilidade desenvolvida em 
linha com as orientações técnicas recomendadas no âmbito 
InvestEU (REGULAMENTO (UE) 2021/523, artigo 8º, nº 5 e 
Nº6), ou uma avaliação equivalente com critérios definidos ao 
nível do programa, que irá, no mínimo, evidenciar o 
cumprimento do princípio DNSH, ao nível do 
projeto/ação/empresa, sendo realizada de acordo com 
orientações técnicas sobre a aplicação do princípio de «não 
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prejudicar significativamente» ao abrigo do Regulamento do 
MRR (Orientações DNSH).  

Assim sendo a presente medida não exige uma avaliação 
substantiva com base no princípio de «não prejudicar 
significativamente» porque através do processo de 
candidatura, tendo em conta a lista de exclusão, 
regulamentação e processo de avaliação aplicáveis, os 
projetos estarão em condições de demonstrar que: 

• Ou «contribuem substancialmente» para um 
objetivo ambiental, nos termos do Regulamento Taxonomia, 
e, como tal, considera-se que, relativamente aos objetivos em 
causa, o princípio de «não prejudicar significativamente» foi 
cumprido; 

• Ou que não têm impacto previsível, ou têm um 
impacto previsível insignificante, nos objetivos ambientais 
relacionado com os efeitos diretos e os principais efeitos 
indiretos da medida ao longo do seu ciclo de vida, dada a sua 
natureza, e, como tal, considera-se que, relativamente aos 
objetivos a avaliar em sede de candidatura, o princípio de 
«não prejudicar significativamente» terá de ser cumprido.. 

 

 

9. Milestones, metas e calendarização   

 

Ver Tabela 1: milestones e metas do anexo. 
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10. Financiamento e custos  

As estimativas de custo apresentadas abaixo não incluem, por regra, o IVA. 

 

O Financiamento previsto ascende a 1.364 milhões de euros de subvenções e 1.550 milhões de euros 
provenientes de empréstimos, perfazendo um total de 2.914 milhões de euros. A parte respeitante às 
subvenções apresenta a seguinte repartição: 

Investimentos 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Total 

RE-C05-i01.01: Agendas mobilizadoras 
para a Inovação Empresarial 

55 112 112 112 112 55 558 

RE-C05-i01.02: Agendas verdes para a 
Inovação Empresarial 

38 74 74 74 74 38 372 

RE-C05-i02: Missão Interface 19 37 37 37 37 19 186 
RE-C05-i03: Agenda de investigação e 

inovação para a sustentabilidade da 
agricultura, alimentação e agroindústria 

5 21 28 23 16 0 93 

RE-C05-i04-RAA: Recapitalizar 
Sistema Empresarial dos Açores 0 15 35 45 30 0 125 

RE-C05-i05-RAA: Relançamento 
Económico da Agricultura Açoriana 1 7 10 5 7 0 30 

TOTAL 
133118 286266 306296 282 246276 112 1 

364136
4 

 

 

Investimento RE-C05-i01.01: Agendas mobilizadoras para a Inovação Empresarial 

No Portugal 2020, a média de investimento dos Projetos Mobilizadores de grande dimensão ronda os 10 
milhões de euros, conforme documento anexo preparado pela Autoridade de Gestão do Programa Operacional 
Temático Competitividade e Internacionalização. Este investimento reparte-se entre investimento empresarial 
(em média, cerca de 55% do total, com uma intensidade de apoio média de 63%) e investimento realizado 
pelas ENESII (os restantes 45%, passíveis de financiamento a 100%). 

Assim, o valor de incentivo médio por projeto, conforme experiência verificada no Portugal 2020, ascende a 
7,5 milhões de euros.  

Estes valores de investimento decorrem dos custos médios verificados nos Projetos Mobilizadores de dimensão 
mais estruturante apoiados no Portugal 2020. Contudo, como os projetos estruturantes, nas áreas da 
transformação digital e com uma elevada componente infraestrutural e de equipamento, prováveis em algumas 
das áreas estratégicas potencialmente abrangidas, implicam tipicamente montantes de investimento mais 
avultados, considera-se que este valor é uma estimativa conservadora, já que os projetos a financiar podem 
apresentar custos superiores. 

Na verdade, as Agendas representam uma linha de atuação inovadora, sem correspondência nos períodos de 
programa anteriores, que segmentaram os instrumentos em dois tipos de abordagens: apoio à I&D e apoio à 
inovação (inovação produtiva). O que propomos nas Agendas é uma nova abordagem que conjugue os dois 
instrumentos, promovendo que a produção inovadora assente diretamente na I&D, como forma de alterar o 
perfil económico da economia portuguesa, combinando de forma mais direta conhecimento, transferência de 
tecnologia e inovação para as empresas, implementando projetos mais colaborativos. 

Não obstante a natureza distinta, importa salientar que, no QREN, numa primeira experiência, foram apoiados 
12 projetos mobilizadores, enquanto que no PT2020 foram apoiados 36 projetos. No entanto, estes projetos 
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não são inteiramente representativos do que se pretende implementar com as Agendas, nomeadamente porque 
estes se centram sobretudo nas atividades de I&D e de forma bastante fragmentada, principalmente por 
envolver TRL baixos (5-6). 

Assim, como proxy para este novo instrumento, considerámos os 10 projetos mais relevantes do universo de 
Projetos Mobilizadores, os quais incluíam uma abordagem mais semelhante ao novo tipo de intervenções 
pretendido, nomeadamente, a obrigatoriedade de inclusão de empresas responsáveis pela colocação do 
produto/processo final no mercado, com objetivos claros para promover produtos inovadores, competindo em 
cadeias de valor internacionais. Tivemos também em conta as características envolvidas: abordagem integrada, 
abrangendo o ciclo global de inovação, desde a componente I&D, centrada em elevados TRL, até à 
comercialização no mercado, com claro enfoque no apoio à produção tecnologicamente avançada. 

Importa ainda referir a elevada taxa de rejeição de projetos mobilizadores verificada no QREN e no PT2020, 
os quais não foram aprovados por falta de condições formais de elegibilidade dos consórcios, algo que pode 
ser melhorado tendo em conta a experiência adquirida ao longo do processo. 

 

Assim, tendo presente a elevada incerteza do exercício, entendemos que a melhor estimativa são os valores 
históricos e a experiência dos anteriores períodos de programação. Com o investimento proposto, pretende-se 
implementar um conjunto restrito de cerca de 6 Agendas Mobilizadoras para a Inovação Empresarial, em áreas 
estratégicas inovadoras, sendo apoiados cerca de 12 projetos por Agenda, com um investimento médio de 10 
milhões de euros e um incentivo médio estimado de 7, 5 milhões.  

 

Investimento RE-C05-i01.02: Agendas verdes para a Inovação Empresarial  

No atual Portugal 2020, a média de investimento dos Projetos Mobilizadores de grande dimensão ronda os 10 
milhões de euros, conforme documento anexo preparado pela Autoridade de Gestão do Programa Operacional 
Temático Competitividade e Internacionalização. Este investimento reparte-se entre investimento empresarial 
(em média, cerca de 55% do total, com uma intensidade de apoio média de 63%) e investimento realizado 
pelas ENESII (os restantes 45%, passíveis de financiamento a 100%). 

Assim, o valor de incentivo médio por projeto, conforme experiência verificada no Portugal 2020, ascende a 
7,5 milhões de euros. 

Estes valores de investimento decorrem dos custos médios verificados nos Projetos Mobilizadores de dimensão 
mais estruturante apoiados no Portugal 2020. Contudo, como os projetos nas áreas da transformação verde 
implicam montantes de investimento tradicionalmente mais avultados, considera-se que este valor é uma 
estimativa conservadora, já que os projetos a financiar podem apresentar custos superiores. 

Todo o modo, e em face da incerteza do exercício, a melhor estimativa são os valores históricos e a experiência 
dos anteriores períodos de programação. 

Assim, com o investimento proposto, pretende-se implementar um conjunto restrito de cerca de 4 Agendas 
Verdes para a Inovação Empresarial, sendo apoiados cerca de 12 projetos por Agenda, com um investimento 
médio de 10 milhões de euros e um incentivo médio estimado de 7,5 milhões. 

 

Investimento RE-C05-i02: Missão Interface  

Tendo por referência a iniciativa piloto desenvolvida em 2018, no âmbito do Programa Interface, de 
Financiamento Plurianual de Base dos Centros de Interface Tecnológico (CIT), desenvolvida pela ANI, e dos 
programas piloto de apoio às atividades e projetos dos Laboratórios Colaborativos no âmbito do Portugal 2020, 
desenvolvida pela ANI e FCT, foi apurado um valor médio de financiamento anual por entidade de cerca de 
500.000 euros, conforme documento anexo preparado pela ANI. 

Considerando que, nos termos do despacho n.º 8563/2019, de 23 de setembro, publicado no Diário da 
República, 2ª série, n.º 186, de 27 de setembro de 2019, existem atualmente 31 CIT reconhecidos em Portugal, 
e que se pretende alargar a rede de Laboratórios Colaborativos das atuais 26 unidades para 35, é esperado que 
cerca de 66 entidades sejam potencialmente elegíveis a este instrumento. Contudo, atenta a reduzida dimensão 
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de algumas destas instituições, em particular no caso dos CoLAB, considera-se desejável a participação em 
consórcio, pelo que não se espera apoiar mais do que 60 projetos. 

Com o investimento proposto, pretende-se assegurar a estas entidades um financiamento duradouro que lhes 
confira estabilidade financeira, permitindo-lhes concentrarem-se nas suas atividades principais, 
nomeadamente de natureza não económica, definindo estratégias de médio/longo prazo.  

Assim, pretende-se financiar, durante 5 anos, o desenvolvimento de programas de ação concretos de cerca de 
60 entidades, com um financiamento anual médio de 500.000 euros (150 milhões de euros). 

O investimento proposto, que corporiza a reforma do sistema de I&I&I em Portugal , visa, em última instância, 
modernizar o modelo de financiamento das entidades de interface, aproximando-o das melhores práticas 
internacionais, baseado na estrutura 1/3 de financiamento base, 1/3 de financiamento competitivo e 1/3 de 
financiamento proveniente do mercado. 

Neste contexto, importa salientar que o valor indicado está ainda muito abaixo deste desígnio, tendo por 
referência o valor global do Volume de Negócios dos 31 CIT reconhecidos, que, em 2019, ultrapassou os 127 
milhões de euros.  

No que se refere aos apoios à contratação de RH altamente qualificados, com o investimento proposto 
pretende-se apoiar a integração de cerca de 350 profissionais, pelo período de 36 meses. 

No Portugal 2020, conforme exemplo de Aviso de Abertura de Candidaturas anexo, estabeleceram-se os 
seguintes valores máximos de salário base mensal: 

• Recursos humanos com nível de qualificação 6 (licenciatura): 1.613,40€ 
• Recursos humanos com nível de qualificação 7 (mestrado): 2.025,35€  
• Recursos humanos com nível de qualificação 8 (doutoramento e pós-doutoramento): 3.209,67€ 

Face ao exposto, o salário base mensal médio de um trabalhador altamente qualificado rondará os 2.282,81€. 
Para além deste valor, são ainda elegíveis os respetivos encargos sociais obrigatórios que, em Portugal, 
correspondem a 23,75% da remuneração base. 

Assim, o valor de investimento apurado (36 milhões de euros) permitirá apoiar a integração de cerca de 350 
recursos humanos altamente qualificados, pelo período de 36 meses, considerando um salário base mensal 
médio de 2.282,81€, a que corresponde um encargo total mensal para o empregador de 2.824,97€. 

 

Investimento RE-C05-i03: Agenda de investigação e inovação para a sustentabilidade da agricultura, 
alimentação e agroindústria (Agenda de Inovação para a Agricultura 20|30) 

Os apoios a projetos de investigação e inovação são centrados nas iniciativas da Agenda de Inovação para a 
Agricultura 20|30, e foram estimados tendo por base as melhores práticas, nomeadamente, um valor médio de 
apoio por projeto de 450.000€, para um total de 100 projetos e a abertura de candidaturas no início de 2021, 
em conformidade com a cadência apresentada no Anexo 1. 

A fundamentação do valor médio estimado de 450.000€ por projeto é sustentada num estudo dos dados 
disponíveis de execução do PDR 2014-2020, tendo por base o critério do custo histórico referente ao ano de 
2018, quando o investimento totalizou 48,7M€ para 114 projetos, correspondendo a um montante médio de 
427.000€ por projeto. 

Os apoios a projetos estruturantes de inovação são centrados nas iniciativas da Agenda de Inovação para a 
Agricultura 20|30, e foram estimados tendo por base as melhores práticas, nomeadamente, um valor médio de 
apoio por projeto de 2.400.000€, para um total de 5 projetos e a abertura de candidaturas no 2º semestre de 
2021, em conformidade com a cadência apresentada no Anexo 1. 

A fundamentação do valor médio estimado de 2.400.000€ por projeto, correspondente a um total de 12M€ 
para 5 projetos estruturantes, é sustentada no benchmark do investimento realizado pela AD&C na aquisição 
de serviços de desenvolvimento, implementação e manutenção dos sistemas de informação do PT 2020, que 
em 2016 totalizou cerca de 10M€. 
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Os apoios à renovação/ requalificação da Rede de Inovação foram estimados em 36 milhões de euros, 
considerando um investimento médio de 1,5M€ por Polo de Inovação e tendo por base a seguinte cadência 
temporal: 2021 - 1 Polo; 2022 – 8 Polos; 2023 – 8 Polos; 2024 – 5 Polos; 2025 – 2 Polos). 

A fundamentação da estimativa total de investimento de 36M€ é fundamentada no levantamento efetuado pelo 
INIAV junto de cada um dos 24 Polos de Inovação, aos quais corresponde um valor médio estimado de 1,5M€ 
por Polo. Esse montante de investimento compreende as seguintes naturezas de investimento: infraestruturas, 
equipamentos científicos de laboratórios, estruturas piloto, estações experimentais, coleções de variedades 
regionais e efetivos de raças autóctones, entre outras. 

 

C05-i04: Recapitalizar Sistema Empresarial dos Açores 

Este investimento tem uma dotação de 125 milhões de euros. À semelhança da medida de capitalização 
empresarial nacional, a execução desta medida estará dependente da procura por parte das empresas, das suas 
características e da sua realidade operacional e financeira. Desta forma, são adaptados os critérios de valor 
médio de apoio por empresa nacionais, condicionando-os à realidade empresarial regional e às especificidades 
do investimento em causa. A realidade empresarial regional é condicionada na escala e na dimensão dos 
mercados e, consequentemente, das empresas, pelas características arquipelágicas da Região, especificamente 
a descontinuidade territorial, a pequena dimensão da maioria das nove ilhas e a dispersão geográfica das 
mesmas. Estas especificidades dos mercados nas ilhas e na Região Autónoma dos Açores limitam os níveis de 
rendibilidade que as empresas conseguem atingir, especialmente nos sectores em que a exportação não é 
económica- ou logisticamente viável. 

Devido à falta de escala e limitações do mercado económico local, o mercado financeiro também funciona de 
forma mais limitada que no todo nacional, penalizando o acesso das empresas a capitais alheios. As já referidas 
condicionantes à escala das empresas e dos mercados criam restrições adicionais aos montantes de capitais 
alheios aos quais as empresas conseguem recorrer, restrições essas agravadas pelos níveis mais baixos de 
rendibilidade. Neste contexto, a diferenciação das medidas similares às nacionais, mas ajustadas a estas 
especificidades, consubstancia-se na possibilidade da conversão, do capital alheio contratualizado em capitais 
próprios a fundo perdido.  

Em termos da realidade empresarial regional, releva-se a predominância de micro-empresas na estrutura 
empresarial regional, correspondendo a 97% das empresas da Região Autónoma dos Açores (INE, Empresas 
em Portugal – 2019). Por outro lado, o investimento revestirá a forma de instrumentos financeiros, a definir 
pelo Banco de Fomento, que permitirão alavancar investimento privado. Tendo em conta o valor médio de 
apoio nacional considerado de 1M€/ empresa assim como as condicionantes de menor dimensão empresarial 
e efeito multiplicador de investimento privado, estima-se um investimento por empresa de 200 a 400 mil euros. 
O universo de empresas a apoiar é estimado entre 300 a 600 empresas, justificando a dotação total de 125 
milhões de euros. 

 

Investimento RE-C05-i05-RAA: Relançamento Económico da Agricultura Açoriana 

1) Apoios diretos à recuperação e resiliência das empresas (apoios à execução de projetos de investimento, 
sob a forma de subvenções não reembolsáveis): 
a) Regimes de apoio à reestruturação de empresas do setor da transformação e comercialização 

(9M€), correspondendo a um investimento estimado de 12 M€, considerando uma taxa média de apoio 
de 75%. O valor de investimento foi estimado tendo em conta a tipologia de operações elegíveis, o 
universo de potenciais beneficiários e os valores médios de investimento em projetos similares 
apoiados ao abrigo do PRORURAL+. Entre 2014 e 2019 foram aprovados no âmbito do 
PRORURAL+, Submedida 4.2. Apoio à transformação, comercialização e desenvolvimento de 
produtos agrícolas, 22 projetos apresentados por empresas do setor agroalimentar, com um valor de 
investimento associado de 25,6 milhões de euros (investimento médio de 1, 2 milhões de euros). 
Atenta a tipologia de projetos a apoiar, estima-se que os investimentos a realizar possam ter um valor 
médio ligeiramente superior. Assim, com base na experiência do Portugal 2020 (PRORURAL+) e na 
tipologia de projetos a apoiar (projetos que tenham como objetivos a inovação de produtos e processos 
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de produção e organização, a transição verde e a transição digital), pretende-se apoiar 9 projetos no 
âmbito deste regime com um investimento médio por projeto de 1,3 M€ e um apoio total de 9 M€. 
 

b) Regimes de apoio à reestruturação das explorações agrícolas (4,5M€), correspondendo a um 
investimento estimado de 6 M€, considerando uma taxa média de apoio de 75%. O valor de 
investimento foi estimado tendo em conta a tipologia de operações elegíveis, o universo de potenciais 
beneficiários e os valores médios de investimento para projetos similares apoiados ao abrigo do 
PRORURAL+, do Auxílio de Estado SA.56730- Programa de Apoio à Inovação Agrícola Açores - 
i9AGRI e do Auxílio de Estado SA.56729- Programa de Apoio à Modernização Agrícola – PROAGRI: 
• Entre 2014 e 2019 foram aprovados no âmbito do PRORURAL+, Submedida 4.1. Investimento 

nas Explorações Agrícolas, 562 projetos com investimento inferior a 100 mil euros, com um valor 
total de investimento associado de 29,3 milhões de euros (investimento médio de 52 mil euros); 

• Entre março de 2020 e o início de 2021, foram apresentados no âmbito do Auxílio de Estado 
SA.56730- Programa de Apoio à Inovação Agrícola Açores - i9AGRI, 40 pedidos de apoio com 
um investimento total associado de 404 mil euros (investimento médio de 10 mil euros); 

• Entre março de 2020 e o início de 2021, foram apresentados no âmbito do Auxílio de Estado 
SA.56729- Programa de Apoio à Modernização Agrícola – PROAGRI, 124 pedidos de apoio com 
um investimento total associado de 1,3 milhões de euros (investimento médio de 11 mil euros). 

Assim, com base na experiência do Portugal 2020 (PRORURAL+), noutros regimes de auxílios em 
vigor e na tipologia de projetos a apoiar (projetos que tenham como objetivos a inovação de produtos 
e processos de produção e organização, a transição verde e a transição digital), pretende-se apoiar 200 
projetos no âmbito deste regime com um investimento médio por projeto de 30 m€ e um apoio total 
de 4,5 M€. 

 
2) Investimento público no âmbito da I&DI e da dupla transição verde e digital: 

a) Elaboração e execução de um Programa de Inovação e Digitalização da Agricultura – 1,25 M€: 
i. Elaboração (80 m€) - Investimento previsto tendo em conta os objetivos definidos e custos de 

contratos de aquisição de serviços similares celebrados em período recente. Foram tidos em conta 
os custos de projetos de consultadoria recentemente adjudicados a nível regional e nacional, 
relacionados com a agricultura e o desenvolvimento rural e o âmbito do programa a desenvolver, 
a saber:   

Data contrato Objeto do contrato Preço contratual 

06/08/2018 Aquisição de Estudo de Apoio à Definição 
de Qualificações para o Mundo Rural 59.950,00 € 

16/11/2018 
Aquisição de serviços de realização da 
avaliação de 2019 e avaliação ex post do 
PRORURAL+ 

122.450,00 € 

07/05/2019 Execução do Plano Estratégico do Sector de 
Laticínios dos Açores 74.900,00 € 

28/10/2019 
Prestação de serviços de elaboração da 
estratégia de bioeconomia circular e plano de 
ação para a região do Pinhal Interior 

100.000,00 € 

05/11/2020 

Realização de avaliação ex-ante, adiante 
designada AEx, e da Avaliação Ambiental 
Estratégica, adiante designada AAE, do 
Plano Estratégico da PAC, adiante designado 
por PEPAC para o período de 2021-2027 

108.900,00 € 

19/11/2020 

Aquisição de serviços especializados para a 
elaboração da Avaliação, Mapeamento e 
Valoração dos Serviços Ecossistémicos da 
Região Autónoma dos Açores (RAA). 

63.700,00 € 

08/02/2021  
Bioeconomia Sustentável 2030  

73.500,00 € 

 
 



 

 70 / 107 
 

 
ii) Execução (1,17M€) - Investimento previsto tendo em conta as atividades a realizar, o universo de 

potenciais beneficiários e custos de contratos de aquisição de serviços e equipamentos apurados 
relativamente a projetos similares, em particular no que se refere à instalação e monitorização de 
uma rede de avisos agrícolas. Pretende-se desenvolver projetos específicos de ID&I que 
promovam a transição do setor agrícola para a realidade digital e a agricultura de precisão, em 
particular a aquisição de serviços para a monitorização de pragas e avisos agrícolas, bem como 
para o estudo dos solos dos Açores, com vista a uma correta orientação das explorações no que se 
refere às práticas de fertilização e gestão agroambiental. No caso do projeto relativo aos avisos 
agrícolas, os custos indicativos têm por base uma estimativa solicitada à Universidade dos Açores 
(cerca de 1,1 milhões de euros para um período de 5 anos e abrangendo 8 ilhas, prevendo-se uma 
despesa de cerca de 850 mil euros no âmbito do PRR (para um período de 4 anos, abrangendo 5 
ilhas); no caso do projeto relativo aos solos agrícolas, os custos indicativos têm por base os custos 
de um protocolo estabelecido em 2016 com a Universidade dos Açores (52 mil euros, para o ano 
de 2016), pretendendo-se, neste caso, reforçar o programa e estender a sua aplicação ao período 
2022-2025 (custo estimado de 300 mil euros, 75 mil euros anuais). Sublinha-se, contudo, que as 
ações previstas serão programadas e ajustadas de acordo com as orientações do "Programa de 
Inovação e Digitalização da Agricultura", a publicar no 1º semestre de 2022. 

 
b) Elaboração e execução de um Programa de Capacitação dos Agricultores e de Promoção da 

Literacia da população em Produção e Consumo Sustentáveis – 3,1M€: 
i) Elaboração (100 m€) - Investimento previsto tendo em conta os objetivos definidos e custos de 

contratos de aquisição de serviços similares celebrados em período recente. Foram tidos em conta 
os custos de projetos de consultadoria recentemente adjudicados a nível regional e nacional, 
relacionados com a agricultura e o desenvolvimento rural e o âmbito do programa a desenvolver, 
a saber:   

Data contrato Objeto do contrato Preço contratual 

06/08/2018 Aquisição de Estudo de Apoio à Definição de 
Qualificações para o Mundo Rural 59.950,00 € 

16/11/2018 Aquisição de serviços de realização da avaliação de 
2019 e avaliação ex post do PRORURAL+ 122.450,00 € 

07/05/2019 Execução do Plano Estratégico do Sector de Laticínios 
dos Açores 74.900,00 € 

28/10/2019 
Prestação de serviços de elaboração da estratégia de 
bioeconomia circular e plano de ação para a região do 
Pinhal Interior 

100.000,00 € 

05/11/2020 

Realização de avaliação ex-ante, adiante designada AEx, 
e da Avaliação Ambiental Estratégica, adiante designada 
AAE, do Plano Estratégico da PAC, adiante designado 
por PEPAC para o período de 2021-2027 

108.900,00 € 

19/11/2020 

Aquisição de serviços especializados para a elaboração 
da Avaliação, Mapeamento e Valoração dos Serviços 
Ecossistémicos da Região Autónoma dos Açores 
(RAA). 

63.700,00 € 

 
08/02/2021  

Bioeconomia Sustentável 2030 73.500,00 € 

Data contrato Objeto do contrato Preço contratual 

06/08/2018 Aquisição de Estudo de Apoio à Definição 
de Qualificações para o Mundo Rural 59.950,00 € 

16/11/2018 
Aquisição de serviços de realização da 
avaliação de 2019 e avaliação ex post do 
PRORURAL+ 

122.450,00 € 

07/05/2019 Execução do Plano Estratégico do Sector de 
Laticínios dos Açores 74.900,00 € 

28/10/2019 
Prestação de serviços de elaboração da 
estratégia de bioeconomia circular e plano de 
ação para a região do Pinhal Interior 

100.000,00 € 
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05/11/2020 

Realização de avaliação ex-ante, adiante 
designada AEx, e da Avaliação Ambiental 
Estratégica, adiante designada AAE, do 
Plano Estratégico da PAC, adiante designado 
por PEPAC para o período de 2021-2027 

108.900,00 € 

19/11/2020 

Aquisição de serviços especializados para a 
elaboração da Avaliação, Mapeamento e 
Valoração dos Serviços Ecossistémicos da 
Região Autónoma dos Açores (RAA). 

63.700,00 € 

 
08/02/2021  

Bioeconomia Sustentável 2030 73.500,00 € 

 

 

ii) Execução (3M€) - Investimento previsto tendo em conta as atividades a realizar, o universo de 
potenciais beneficiários e custos de contratos de aquisição de serviços e equipamentos apurados 
relativamente a projetos similares. Pretende-se beneficiar 2000 explorações agrícolas com apoio 
técnico especializado e realizar 100 iniciativas de promoção da literacia da população em produção e 
consumo sustentáveis. Os custos foram estimados tendo como referência indicativa os limites previstos 
nas regras de auxílios estatais relativos à transferência de conhecimentos e a ações de informação, 
designadamente o limite de 1.500 euros por aconselhamento. Sublinha-se que as ações previstas serão 
programadas e ajustadas de acordo com as orientações do "Programa de Capacitação dos Agricultores 
e de Promoção da Literacia da população em Produção e Consumo Sustentáveis", a publicar no 1º 
semestre de 2022. 
 

3) Reestruturação da Rede Regional de Abate e da Rede de certificação da qualidade do leite e da segurança 
alimentar – 12,15M€: 
 Investimento previsto tendo em atenção os preços base a considerar nos cadernos de encargos das 

empreitadas a realizar. Os preços base fundamentam-se nos custos de construção e fiscalização 
praticados na RAA para intervenções similares e nas consultas ao mercado para aferição de preços de 
equipamentos. As intervenções previstas são as seguintes: Construção da nova estrutura de abate da 
ilha de São Jorge, Requalificação da estrutura de abate da ilha do Pico e Construção do novo edifício 
do "Serviço Regional de Classificação do Leite" da ilha de São Miguel. 

 
a) Não existindo qualquer possibilidade de implementação de melhorias e/ou ampliações do atual 

Matadouro de São Jorge, circunstância que resulta da exiguidade do espaço em que se encontra 
implantado, urge de facto partir para a construção de uma nova unidade, que, para além de satisfazer 
todos os requisitos técnicos necessários, ofereça capacidade de abate necessária para dar satisfação à 
crescente procura consequência do aumento da exportação e do consumo local de carne. A empreitada 
de construção do Matadouro de São Jorge (com um custo previsto de cerca de 7,5 milhões de euros, 
acrescidos dos custos de projeto e fiscalização) prevê: 

 
I. Nave de abate com capacidade instalada de 15 a 20 bovinos/hora e linha de suínos, leitões e 

pequenos animais de 20 animais/hora 
II. Abegoaria com capacidade de 50 bovinos mais 20 suínos em parques individuais e 50 bovinos, 

mais 30 suínos, mais 20 leitões/pequenos ruminantes em parques coletivos; 
III. Bloco de frio com capacidade de refrigeração de 210 bovinos ou 105 suínos (3 câmaras),  
IV. Sala de desmancha com capacidade para 12 carcaças de bovino/dia ou 25 carcaças de 

suínos/dia; 
V. Características específicas relativas à prossecução dos objetivos ambientais e em matéria de 

alterações climáticas (temática que deverá constar de um capítulo das cláusulas técnicas 
escritas do CE): 
• Reutilização das águas da ETAR para lavagens de viaturas de transporte de gado e de 

abegoarias; 
• Nitreira para valorização do chorume e sua utilização como fertilizante agrícola; 
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• Melhoria do aproveitamento dos conteúdos gástricos para a nitreira; 
• Congelação de subprodutos para sua valorização (proteína e energia) em unidade 

especializada e dimensionada, em alternativa ao seu depósito em aterro sanitário; 
• Utilização de biomassa para produção de água quente em vez de combustíveis fosseis; 
• Sistemas de esterilização de facas na linha eficientes (poupança de água a 82oC); 
• Túneis de luz na cobertura para iluminação da nave de abate sem consumo de energia; 
• Instalação frigorífica totalmente a NH3, sem efeito na camada de ozono; 
• Aproveitamento do calor produzido na instalação frigorífica para descongelar os 

evaporadores e para aquecimento de água. 
 
b) O Matadouro do Pico, não satisfaz cabalmente as necessidades da ilha, circunstância que se mostra 

muito condicionadora do crescimento que se prevê, designadamente para corresponder à procura por 
grandes empresas do setor da distribuição e alimentação. Características atuais do matadouro do Pico: 

 
I. Capacidade de abate média de 55 a 60 Bovinos/dia e 30 Suínos/dia (2 x por semana) 

II. Capacidade de abate máxima prevista de 100 Bovinos/dia e 50 Suínos/dia 
III. Capacidade de desmancha de 12/15 carcaças de bovinos/dia, ou 60 a 70 carcaças de bovinos 

por semana; 
IV. Bloco de Frio: Câmaras de duplo regime com capacidade para 160 bovinos/suínos (4 câmaras 

– E4, E5, E19 e E6 com capacidade respetivamente de 27 + 38 + 38 + 57 carcaças) 
V. Abegoaria: 30 bovinos e 70 suínos. 

 
A empreitada projetada para o Matadouro do Pico (com um custo previsto de cerca de 2,9 milhões de 
euros, acrescidos dos custos de projeto e fiscalização) tem as seguintes características principais: 

 

Áreas de intervenção: 
CONSTRUÇÃ

O NOVA 
(m2) 

Intervenção em área existente 
(m2) 

Abegoarias  500 300 
Área social e administrativa (incluí 
sangria de suínos e setor da desmancha)  170 180 

Nova zona de subprodutos (antiga central 
térmica)  0 120 

Nova central térmica (antiga zona de 
subprodutos)  0 200 

Bloco frigorífico (inclui câmaras, 
desmancha, cais de expedição e central de 
frio)  

380 340 

Garagens  180 0 
TOTAL  1.230 1.140 

 

Com esta intervenção no Matadouro do Pico pretende-se: 

I. Aumentar a capacidade da abegoaria criando-se boxes individuais para: 

i. 25 Novilhos: 

ii. 60 Vitelos; 

iii. 15 Suínos 

II. Aumentar a capacidade dos Parque coletivos para 65 bovinos ou 160 suínos; 

III. Criar capacidade de frio para: 

i. 285 carcaças de bovinos; 

ii. 20 carcaças na desmancha; 
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iii. Congelação de 20 toneladas de subprodutos. 

IV. Incorporar características específicas relativas à prossecução dos objetivos ambientais e em 
matéria de alterações climáticas (temática que deverá constar de um capitulo das cláusulas 
técnicas escritas do CE): 

• Congelação de subprodutos para sua valorização (proteína e energia) em unidade 
especializada e dimensionada, em alternativa ao seu depósito em aterro sanitário; 

• Utilização de biomassa para produção de água quente em vez de combustíveis fosseis; 

• Instalação frigorífica totalmente a NH3, sem efeito na camada de ozono; 

• Aproveitamento do calor produzido na instalação frigorífica para descongelar os 
evaporadores e para aquecimento de água. 

 

Para efeitos de comparação dos custos de construção previstos nos matadouros de São Jorge e do Pico, 
com os custos de outros investimentos similares (Faial e Graciosa), apresenta-se em seguida: 

 

• Quadro resumo dos m2 de construção/intervenção. 

 
 Faial Graciosa S. Jorge Pico 

Área total 2.600 m2 2.200 m2 3.900 m2 2.370 m2 de 
intervenção 

Área exterior 
pavimentada 3.900 m2 3.600 m2 8.400 m2  

Linha de abate Mista suínos e 
bovinos 

Mista suínos e 
bovinos 

Individuais para 
suínos e bovinos 

mecanizada 
Upgrade suínos 

Área de frio 290 m2 220 m2 530 m2 560 m2 final 

Área de frio da 
desmancha 180 m2 110 m2 370 m2 240 m2 final 

 

• Quadro resumo dos preços das empreitadas executadas e previstas: 

Rúbricas 

Preços Empreitadas Matadouros Açores (euros) 

Graciosa Faial São Jorge Pico 
(2015/2016) (2015/2016) (previsional) (previsional) 

Estaleiro, trabalhos preparatórios e 
complementares 

119 100 124 129 150 000 50 000 

Arquitetura 741 484 757 049 1 100 000 500 000 

Fundações e Estruturas 481 786 515 206 600 000 250 000 

Rede de Drenagem de Águas Residuais 
Domesticas, Industriais e Pluviais 

160 038 156 444 200 000 50 000 

Arranjos Exteriores 730 126 504 585 500 000 50 000 

Equipamentos de Processo 999 700 1 126 025 1 750 000 300 000 

Instalações Elétricas e Telecomunicações 483 669 444 399 600 000 200 000 

Instalações de Fluído e AVAC 801 716 647 929 600 000 300 000 

ETAR 328 683 127 256 500 000   

Abegoaria  150 698 ** 300 000 400 000 
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Rúbricas 

Preços Empreitadas Matadouros Açores (euros) 

Graciosa Faial São Jorge Pico 
(2015/2016) (2015/2016) (previsional) (previsional) 

Isotermia e Instalações frigorificas     1 250 000 800 000 

Totais 4 997 000 4 403 022 7 550 000 2 900 000 

m2 2 600 2200 3 900 2 370 

Custo por m2 1 922 2 001 1 936 1 224 
Nota: no caso do Matadouro do Pico está em causa uma empreitada de Requalificação. Os restantes foram e são construções novas. 

 

c) O SERCLA, é o serviço público responsável pela classificação do leite nos Açores, dispondo de 
laboratórios sedeados nas ilhas de São Miguel e Terceira. Este serviço é determinante para assegurar 
a produção e disponibilização às industrias de lacticínios açorianas, de matéria prima respeitadora dos 
parâmetros de qualidade oficialmente determinados, e, simultaneamente, para permitir que o leite seja 
remunerado em função, não só da sua qualidade em termos de constituintes sólidos, mas também das 
condições higio-sanitárias que apresenta.  
Uma vez que a atividade do SERCLA obedece a um processo muito dinâmico, inserido numa fileira 
altamente competitiva, que se encontra permanentemente em crescendo, não só em termos de 
quantidade e de qualidade, mas também ao nível das exigências dos mercados do consumo e da 
segurança alimentar dos consumidores, importa construir um novo laboratório na ilha de São Miguel. 
Na verdade, as atuais instalações não asseguram o crescimento, a intensificação e a consolidação do 
trabalho previsto, não só em termos de capacidade de resposta ao mercado, mas também em termos 
de disponibilidade dos espaços físicos que permitam o estabelecimento dos circuitos laboratoriais que 
as normas internacionais exigem, nesta nova dimensão. 
Pretende-se, pois, construir um novo edifício, em terreno próprio já reservado para esse efeito, 
destinado a laboratório e serviços administrativos do SERCLA, incluindo todas as valências 
necessárias ao normal funcionamento de uma unidade desta natureza, nomeadamente ao nível das 
especificidades laboratoriais, acesso e circulação dos trabalhadores e dos utentes, bem como das 
edificações de apoio necessárias. 
O custo estimado desta intervenção, com base no projeto preliminar de arquitetura, é de 1,8 milhões 
de euros, correspondentes à construção do edifício e arranjos de exterior, correspondendo a um valor 
global de obra de 1. 204,00€/m2 (1.495,00/m2 em função do total de área de construção e 1.098,00/m2 
para a construção do edifício, se contabilizados em capítulo autónomo custos estimados para os 
arranjos de exterior). 
O  valor estimado para a construção do edifício está dentro dos valores correntes na Região Autónoma 
dos Açores para edifícios similares, face ao nível de acabamentos interiores necessários para a garantia 
do bom funcionamento de edifício com a função laboratorial e demais infraestruturas e instalações 
especiais a contemplar, nomeadamente no que se refere ao controlo da qualidade do ar interior, 
tratamento das águas residuais, segurança e redes informáticas, para além das questões de eficiência 
energética e ambientais a implementar. 

 

Ver Tabela 3: Custo estimado do plano do Anexo 1. 
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11. Fundamentação do pedido de empréstimo  

A) Descrição das reformas e investimentos 

 

Reforma RE-r10: Criação e desenvolvimento do Banco Português de Fomento 

 

Desafios e Objetivos  

A política económica portuguesa acumulou um conjunto de instrumentos financeiros públicos de apoio às 
empresas que se afiguram, aos dias de hoje, parcialmente desintegrados e fragmentados e, por esta via, com 
elevada complexidade para as empresas, vista como beneficiários finais dos referidos instrumentos. 

Em acréscimo à atual desadequação de instrumentos financeiros públicos às suas necessidades, e não obstante 
o esforço de desalavancagem concretizado nos últimos anos, as empresas não financeiras apresentam níveis 
de autonomia financeira estruturalmente baixos. Os efeitos económico-sociais nefastos da pandemia de Covid-
19 exacerbaram este obstáculo à atuação normal e prosperidade das empresas, submetendo, em larga escala, 
as suas atividades operacionais a um impacto fortemente negativo, que, em última instância, resulta numa 
depauperação de capitais próprios e, em múltiplos casos, uma insustentabilidade do peso da dívida na estrutura 
de capital corporativa. Perante este cenário, a persistente dificuldade de acesso a financiamento representa uma 
falha de mercado acrescida que urge a revisão sobre as soluções financeiras públicas de apoio às empresas. 

Com o triplo objetivo de reduzir significativamente a complexidade na oferta de produtos de financiamento 
empresarial com apoio público, promover um esforço continuado de capacitação financeira, e a viabilização 
de projetos de interesse estratégico nacional, procurou-se atingir uma ponderação integrada e abrangente sobre 
a efetiva relevância dos investimentos para o tecido empresarial e para a economia. Neste quadro, importava 
aliar a experiência existente das instituições financeiras1 de apoio à economia nacional, no que toca aos 
recursos alocados e à especialização e competências legais de cada uma das referidas instituições. De modo a 
estimular a coerência e integração da política prosseguida pelas referidas instituições financeiras, foi criado 
um modelo de coordenação estratégica entre as mesmas. Assim, a Resolução do Conselho de Ministros n.º 
140/2019 criou Conselho de Coordenação das Instituições Financeiras. 

Já no contexto de crise económica relacionada com a Covid-19, o Programa de Estabilização Económica e 
Social português, em curso até ao fim de 2020, estabeleceu um conjunto de mecanismos de apoio à liquidez e 
à capitalização do tecido empresarial associados à reforma do quadro institucional de apoio público ao 
investimento. No que se refere às políticas públicas de capitalização das empresas nacionais e de promoção do 
investimento, destaca-se a criação de uma figura de Banco de Desenvolvimento Nacional. Neste contexto, o 
Banco Português de Fomento (BPF) foi criado através do Decreto-Lei n.º 63/2020 e da consequente fusão de 
um conjunto de sociedades financeiras de apoio à economia nacional: a SPGM (1994); a PME Investimentos 
(1989); e a IFD (2014). A referida fusão dá sequência à autorização concedida pela Comissão Europeia, 
encontrando-se atualmente em curso o processo de autorização da fusão junto do Banco de Portugal. O BPF 
passará a agregar um conjunto alargado e diferenciado de instrumentos de apoio ao desenvolvimento das 
empresas e, por conseguinte, passará a desempenhar, no mercado nacional, as funções típicas de um verdadeiro 
banco de fomento nacional.  

Assim, o BPF terá por missão: (i) apoiar o desenvolvimento da economia através da disponibilização de 
soluções de financiamento, nomeadamente por dívida, em condições de preço e prazo adequadas à fase de 
desenvolvimento de empresas e projetos, potenciando a capacidade empreendedora, o investimento e a criação 
de emprego e proporcionando ainda às empresas locais condições de financiamento equivalentes às melhores 
referências do mercado internacional, através da gestão de instrumentos de financiamento e partilha de riscos; 
e (ii) apoiar o desenvolvimento da comunidade empresarial portuguesa, colmatando as falhas de mercado no 
acesso ao financiamento das empresas, com enfoque nas pequenas e médias empresas e midcaps, em particular 

 
1 O Banco Português de Fomento resulta da fusão por incorporação da PME Investimentos - Sociedade de Investimento, S. A., e da IFD - Instituição 
Financeira de Desenvolvimento, S. A. (IFD, S. A.), na SPGM - Sociedade de Investimento, S. A. (SPGM), passando esta última a adotar a fima de 
Banco de Português de Fomento, S.A.  
A PME Investimentos – Sociedade de Investimento, S.A. foi constituída em 1989; a IFD, S.A. foi criada em 2014; e a SPGM – Sociedade de 
Investimento, S.A. foi constituída em 1994. 
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ao nível da capitalização e do financiamento a médio e longo prazo da atividade produtiva. Adicionalmente, o 
BPF cumprirá o seu mandato enquanto “Banco Verde”, com o propósito de conferir capacidade financeira e 
acelerar as várias fontes de financiamento existentes dedicadas a investir em projetos de neutralidade carbónica 
e de economia circular. Nesta frente, o Banco Português de Fomento representará também um dos motores 
financeiros nacionais para a implementação do European Green Deal, conforme estabelecido no parágrafo 73, 
da decisão SA.55719 (2020/N) – Portugal, da Comissão Europeia referente a auxílios de Estado. Através da 
referida decisão, a Comissão Europeia conclui que as intervenções do BPF na esfera ambiental, 
designadamente por via do apoio financeiro a projetos relacionados com energias renováveis e preservação e 
proteção do ambiente – contribuidores para um crescimento sustentável, alicerce da mudança para uma 
economia de baixo carbono, competitiva e eficiente em termos de recurso –, servem um objetivo bem definido 
de interesse comum. 

O Banco Português de Fomento estará plenamente operacional no início do ano de 2021. Em acréscimo à sua 
missão central e duradoura, revela-se essencial a sua atuação no processo de retoma da atividade económica 
durante o próximo ano, designadamente através da capacitação financeira das empresas, permitindo-lhes 
beneficiar da fase de recuperação e relançamento estratégico da economia europeia e nacional. 

  
 

Implementação 

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 140/2019 criou Conselho de Coordenação das Instituições 
Financeiras, estabelecendo o modelo de coordenação estratégica entre as três entidades públicas financeiras 
que se fundiram para dar origem ao BPF. A 7 de Setembro de 2020, a criação e aprovação do Banco Português 
de Fomento ocorreu, através da publicação do Decreto-Lei 63/2020 que regulou a sua atividade e 
funcionamento. 
 

Calendário e riscos  

1. Autorização da Comissão Europeia, com validação da DG COMP, para a criação e desenvolvimento 
do Banco Português de Fomento: 2.º semestre de 2020.  

2. Publicação de Decreto-Lei (n.º 63/2020) que estabelece a criação do Banco Português de Fomento e 
aprova os estatutos, regulando a sua atividade e o seu funcionamento: 2.º semestre de 2020.  

 

 

Parceria de implementação do programa InvestEU 
 

Conforme aprofundado na medida relativa ao aumento de capital do Banco Português de Fomento, proposta 
no investimento RE-C05-i06 “Capitalização de empresas e resiliência financeira/Banco Português de 
Fomento”, o BPF, enquanto banco promocional nacional, apresenta um posicionamento estratégico 
privilegiado e único em Portugal – por via do seu mandato e da vasta experiência com os instrumentos 
financeiros habitualmente mais usados e, conforme  concluído no estudo elaborado por EIB Advisory Hub e 
PwC, também mais recomendados para incentivar a participação de investimento privado, garantias – para se 
tornar parceiro de implementação do InvestEU. Neste âmbito, e conforme adiante detalhado no investimento 
RE-C05-i06, o Banco português de Fomento pretende promover projetos de investimento enquadráveis nas 
quatro janelas do programa: (1) Infraestruturas sustentáveis; (2) Investigação, inovação e digitalização; (3) 
Pequenas e Médias Empresas (PME); e (4) investimento social e competências. 

A candidatura do BPF ao pillar assessment, passo prévio indispensável ao estatuto de implementing partner 
do InvestEU, está em fase final de análise pela Comissão Europeia e o BPF conta receber a sua aprovação em 
breve. Assim que a aprovação da candidatura ao pillar assessment seja confirmada, o BPF avançará para a 
contratação de auditores externos para a sua realização, antecipando que o processo esteja concluído até ao 
final do ano. Perante a informação de que a primeira chamada para manifestação de interesse para ser 
implementing partner do InvestEU deverá abrir até ao final de abril de 2021, o BPF afirma estar pronto para 
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entregar a sua candidatura nesta primeira chamada, estando já a desenvolver uma proposta de produtos 
financeiros que poderão utilizar a garantia da UE. 

O Banco Português de Fomento reconhece que o processo de pillar assessment é essencial para a assinatura 
do acordo de garantia, mas compreende que a conclusão do mesmo não é condição absolutamente necessária 
para a entrega de candidatura para ser implementing partner. Assim, uma vez que se antecipa que, após a 
entrega da referida candidatura, haja lugar a um processo de avaliação, ao qual, em caso de aprovação, se 
sucederá a assinatura do acordo de garantia, o BPF espera que o referido processo de avaliação seja suficiente 
para permitir a conclusão bem-sucedida do pillar assessment (que poderá decorrer paralelamente). Por último, 
o BPF não antevê obstáculos significativos no processo de pillar assessment. 

 

Reforma RE-r13: Desenvolvimento do mercado de capitais e promoção da capitalização das empresas 
não-financeiras 

 

Desafios e Objetivos 

 

Um conjunto de reformas estruturais foram implementadas com o objetivo de introduzir um sistema de 
reestruturação e insolvência das empresas promotor da manutenção e empresas economicamente viáveis, mas 
financeiramente estranguladas. Por sua vez, as referidas reformas foram acompanhadas pelos incentivos fiscais 
à capitalização. Este conjunto de reformas e incentivos contribuíram para a evolução positiva dos rácios 
económico-financeiros das PME em Portugal, nomeadamente de autonomia financeira. (o rácio autonomia 
financeira das empresas privadas registou desde 2014, com 32,7%, uma melhoria significativa até aos 38,6% 
no 4.º trimestre de 2019, de acordo com o Banco de Portugal). No entanto, o elevado nível de endividamento 
das empresas portuguesas limita a sua capacidade de investimento e consequentemente a recuperação da 
economia. O argumento de que agentes económicos sobre endividados ajustam as suas decisões face ao 
consumo e ao investimento e de que existe um patamar a partir do qual o crédito bancário em excesso tem um 
efeito negativo sobre o crescimento económico está bem fundamentado na literatura económica.  

 

Crise pandémica COVID-19 

A duração da pandemia COVID-19, a sua intensidade na redução de atividade económica e a sua 
transversalidade no impacto de pressão económico-financeira nos setores de atividade têm três principais 
repercussões que intensificam os desafios já existentes: (i) estão a agravar o alavancamento com recurso ao 
crédito bancário e a descapitalizar as empresas; e (ii) estão a impactar no próprio timing e velocidade da retoma 
económica global e nacional e a requerer uma intervenção pública mais robusta. Em paralelo, refletem também 
a falha de mercado inerente a alternativas de financiamento empresarial. 

 

Financiamento corporativo e funcionamento do mercado de capitais 

No âmbito da literatura mais recente sobre a utilização das opções de financiamento pelas empresas em 
Portugal, destaca-se, em particular, as conclusões do recente “Improving Access to Capital for Portuguese 
Companies: A Survey of Unlisted Companies” realizado pela OCDE. É relevante sublinhar os resultados do 
estudo referentes ao caso das PME – designadamente no que diz respeito ao seu nível de produtividade que, 
em boa medida, é influenciado pela sua realidade de capitalização, de certo modo, também ela dependente das 
opções de financiamento ao dispor e da respetiva eficiência promovida por cada uma –, que constituem a 
componente mais significativa do tecido empresarial nacional. A informação estabelece a incorporação de 
resultados como fonte primordial de financiamento das empresas portuguesas e permite concluir a favor de 
uma grande dificuldade em aceder a financiamento externo à empresa, sendo   o financiamento bancário a 
fonte destacadamente predominante neste âmbito. 

 



 

 78 / 107 
 

Os objetivos desta reforma prendem-se com a dinamização do mercado de capitais e a promoção da 
capitalização de empresas, destacando-se particularmente para o efeito a figura das sociedades de investimento 
mobiliário para fomento da economia (SIMFE). 

O Governo (pelo Ministério da Economia e Transição Digital e pela Secretaria de Estado das Finanças) criou 
a Task Force para a dinamização do mercado de capitais, grupo que reúne os principais representantes dos 
agentes de mercado, para avaliar e concretizar as medidas propostas no Relatório de avaliação da OCDE do 
Mercado de Capitais de Portugal elaborada em 2020 sob a designação “Mobilizar o mercado de capitais 
português para o investimento e o crescimento”. 

As sociedades de investimento mobiliário para fomento da economia (SIMFE) foram criadas no âmbito do 
Programa Capitalizar, aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 42/2016, de 18 de agosto, com 
o objetivo de proporcionar às PME o acesso a financiamento em mercado de capitais e o consequente 
alargamento da sua base de financiadores. Neste quadro, o Decreto Lei n.º 77/2017, de 30 de junho, consumou 
a criação e a regulamentação das SIMFE, destinadas a ser um veículo de investimento com vocação para apoiar 
PME, diretamente (através de participação nas empresas-veículo) ou indiretamente (através da participação 
nas empresas financiadas). A experiência de três anos decorrida da entrada em vigor do Decreto Lei n.º 77/2017 
demonstrou, por um lado, a necessidade de revisão de alguns pontos do respetivo regime e por outro lado, o 
relevo da clarificação de algumas opções legislativas aí previstas que afetam as SIMFE. 

 

Implementação 

A implementação desta reforma vai ter por base as seguintes medidas: 

I. Desenvolvimento do mercado de capitais 

II. Dinamização das SIMFE 

III. Revisão do Código dos Valores Mobiliários 

IV. Revisão do enquadramento jurídico dos organismos de investimento coletivo 

V. Incentivo à capitalização: Dedução por lucros retidos e reinvestidos 

 

I. Desenvolvimento do mercado de capitais 

O âmbito do trabalho da Task Force com o objetivo de desenvolvimento do mercado de capitais é o de analisar 
as recomendações da OCDE, avaliar a necessidade da atuação do Estado e de outras entidades públicas, bem 
como dos demais agentes representados na Task Force, e propor medidas concretas que podem ser adotadas 
para reduzir a diferença entre a performance do mercado de capitais interno e a performance (também reduzida) 
dos demais mercados de capitais europeus. 

Para o efeito, a referida task-force está a analisar a proposta de criação de incentivos em sede, designadamente, 
de (i) acesso a fundos próprios através do mercado de capitais, (ii) criação de ambiente propício ao crescimento 
das empresas, (iii) financiamento de dívida em mercado, (iv) participação de investidores, para apresentar um 
Relatório ao Governo até ao final do primeiro semestre de 2021. 

 

II. Dinamização das SIMFE 

A experiência de três anos decorrida da entrada em vigor da figura das SIMFE, pelo Decreto Lei n.º 77/2017 
demonstrou, por um lado, a necessidade de revisão de alguns pontos do respetivo regime e por outro lado, o 
relevo da clarificação de algumas opções legislativas aí previstas que afetam as SIMFE.  

Para o efeito, foi muito relevante o Relatório de avaliação da OCDE do Mercado de Capitais de Portugal 
elaborada em 2020 sob a designação “Mobilizar o mercado de capitais português para o investimento e o 
crescimento”.  

Como eixo principal desta revisão, surge a necessidade de tornar mais atrativo o regime das SIMFE, tomando 
em consideração, designadamente, o regime das sociedades de investimento e gestão imobiliária (SIGI), 
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aprovado pelo Decreto-Lei n.º 19/2019, de 28 de janeiro. Tal impõe nomeadamente uma flexibilização do 
regime a que estas estavam sujeitas, bem como um alargamento do respetivo objeto por forma a permitir que 
estas possam de forma mais ágil e célere servir como um veículo de investimento em PME. Para o efeito, 
permite-se ainda que as ações representativas do seu capital social possam estar admitidas à negociação, não 
apenas em mercado regulamentado, mas também em sistema de negociação multilateral. Por seu turno, admite-
se que o investimento em empresas elegíveis tenha por objeto valores mobiliários representativos de dívida ou 
se concretize através de créditos (originados na SIMFE ou em entidades terceiras), dado que estes meios 
também servem para prover necessidades de financiamento das PME. 

Há também um alargamento ao nível das empresas elegíveis para investimento das SIMFE, que passa a 
englobar, além das emitentes de ações admitidas à negociação em mercado regulamentado de pequena 
dimensão, as sociedades emitentes de ações admitidas à negociação em sistema de negociação multilateral.  

Finalmente, o diploma em causa admite o coinvestimento, seja através da contitularidade de instrumentos 
financeiros, seja através do investimento simultâneo por parte de entidades públicas ou privadas nos mesmos 
projetos. Desse modo, são ampliados os canais de investimento nas PME, o que se revela indispensável para 
potenciar e reforçar o processo de recuperação económica. Este trabalho de revisão, que já se encontra 
preparada, colherá também contributos da Task Force para a dinamização do mercado de capitais. 

 

III. Revisão do Código dos Valores Mobiliários 

O Governo irá aprovar brevemente uma revisão do Código dos Valores Mobiliários. Essa iniciativa enquadra-
se num movimento geral de simplificação regulatória e administrativa tendente a dinamizar e a melhorar a 
competitividade do mercado de capitais nacional, promovendo a eliminação de requisitos regulatórios de foro 
exclusivamente nacional (alinhando o enquadramento nacional com o Direito da União), reduzindo alguns atos 
administrativos exigidos para os agentes de mercado e privilegiando a interação/comunicação eletrónica entre 
os agentes de mercado e a supervisão. 

 

IV. Revisão do enquadramento jurídico dos organismos de investimento coletivo 

O Governo irá ainda proceder à revisão do enquadramento jurídico dos organismos de investimento coletivo 
(em sentido amplo). Esta reforma promove igualmente os objetivos de simplificação regulatória e 
administrativa, visando reduzir os encargos e custos regulatórios aplicáveis à atividade dos organismos de 
investimento coletivo. Esta revisão promoverá a melhoria da competitividade da gestão coletiva de ativos, 
podendo, assim, contribuir ainda mais para direcionar fundos para a capitalização e financiamento da economia 
preferencialmente através do mercado de capitais. 

 

V. Incentivo à capitalização: Dedução por lucros retidos e reinvestidos 

Com o objetivo da capitalização de empresas, o Governo pretende alargar o objeto da Dedução por lucros 
retidos e reinvestidos (DLRR), aprovada pelo Decreto-Lei n.º 162/2014, que aprovou um novo Código Fiscal 
do Investimento (CFI), estando o regime da DLRR regulado no Capítulo IV (art.ºs 27.º a 34.º). 

O CFI consubstancia um instrumento para a promoção da competitividade da economia portuguesa e para a 
manutenção de um contexto fiscal favorável ao investimento, ao emprego e ao reforço dos capitais próprios 
das empresas. 

No caso particular da DLRR, o incentivo fiscal consiste numa dedução à coleta até 10% dos lucros retidos que 
sejam reinvestidos, num prazo de 4 anos, em aplicações relevantes. O montante máximo de lucros retidos e 
reinvestidos é de €12.000.000. Na dedução à coleta é, em regra, deduzido um montante até 25% da coleta do 
IRC, podendo ascender a 50% no caso de PMEs. O alargamento objeto da presente reforma pretende alargar 
os ativos elegíveis a aquisições de participações sociais, bem como alargar os potenciais beneficiários a 
empresas de pequena-média capitalização (small Midcaps). As referidas aquisições de participações sociais 
apenas podem ser elegíveis caso o beneficiário concretize, no prazo de 3 anos, uma operação de fusão ou de 
cisão-fusão.  
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A concessão do benefício fiscal em apreço ocorre de forma automática, a partir da declaração fiscal do 
beneficiário (Declaração de Rendimentos Modelo 22). Em conformidade, a referida declaração do beneficiário 
está sujeita a controlo tributário pela Autoridade Tributária e Aduaneira, designadamente através de 
procedimentos inspetivos, com base em modelos de cruzamento de dados e de análise de risco, bem como a 
monitorização e acompanhamento da despesa fiscal associada. 

Esta medida consubstancia um auxílio de Estado já notificado à Comissão Europeia (SA.61933(2021/N). 

 

Calendário e riscos 

 

I. Desenvolvimento do mercado de capitais 

A Reunião de contributos dos membros da Task Force e análise / consensualização dos mesmos, com vista à 
produção de um Relatório, até ao 2.º trimestre de 2021. 

A análise, por parte do Governo, do Relatório, com vista à elaboração de propostas legislativas que visem dar-
lhe cumprimento, até ao 4.º trimestre de 2021. 

A circulação de propostas legislativas pelos principais agentes de mercado, até ao 2.º trimestre de 2022. 

Ouvidos os contributos dos agentes de mercado, aprovação de propostas legislativas até ao 4.º trimestre de 
2022. 

 

Como principais desafios que poderão impor algum risco à adesão a esta reforma antecipa-se: 

• A situação da economia global e Portuguesa e especificamente dos investidores e emitentes que se 
pretende incentivar; 

• O desconhecimento do mercado de capitais das PME, que implicará uma sensibilização por parte dos 
principais agentes de mercado.  

 

II. Dinamização das SIMFE 

A Circulação do Decreto-Lei pelos principais agentes de mercado (designadamente, reguladores e associações 
representativas de emitentes e investidores) está prevista ocorrer até ao 1.º trimestre de 2021. 

Ouvidos os contributos dos agentes de mercado, a aprovação do Decreto-Lei em Conselho de Ministros e a 
entrada em vigor estão programados ocorrer até ao 2.º trimestre de 2021 

Como principais desafios que poderão impor algum risco à adesão a esta reforma antecipa-se: 

• A situação da economia global e Portuguesa e especificamente dos investidores e emitentes que se 
pretende incentivar; 

• O desconhecimento do mercado de capitais das PME, que implicará uma sensibilização por parte dos 
principais agentes de mercado.  

 

III. Revisão do Código dos Valores Mobiliários: 

A aprovação da proposta de lei pelo Governo deverá ocorrer até ao 1.º trimestre de 2021. 

A aprovação da Lei pela Assembleia da República está prevista realizar-se até ao 3.º trimestre de 2021. 

 

Como principais desafios que poderão impor algum risco à adesão a esta reforma antecipa-se: 

• O reconhecimento das vantagens da utilização do mercado de capitais para recolha de capital; 
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• O risco de incremento dos custos e do contexto regulatório da admissão à negociação.  

 

IV. Revisão do enquadramento jurídico dos organismos de investimento coletivo: 

A aprovação da proposta de lei pelo Governo estima-se que ocorra até ao 2.º trimestre de 2021. 

A aprovação da Lei pela Assembleia da República deverá ocorrer até ao 4.º trimestre de 2021. 

 

Como principal desafio que poderá impor algum risco à adesão a esta reforma antecipa-se a perceção das 
vantagens da gestão coletiva de ativos como instrumento adequado de aforro de poupança, em particular no 
contexto de alguma volatilidade de mercado; 

 

V. Incentivo à capitalização: Dedução por lucros retidos e reinvestidos 

• Preparação e negociações preliminares com a Comissão Europeia, concluídas no 4.º trimestre de 2021; 

• Notificação à Comissão Europeia, concluída no 1.º trimestre de 2021; 

• Decisão da Comissão Europeia; 

• Aprovação de legislação de alteração ao CFI em cumprimento da decisão da Comissão Europeia, até ao 
3.º trimestre de 2021. 

• Não se antecipam riscos relativamente à implementação desta medida. 

 

Complementaridade com outras reformas relacionadas com o mercado de capitais, capitalização e 
investimento 

 

As cinco medidas propostas nesta reforma assumem um carácter fortemente complementar às iniciativas em 
desenvolvimento no âmbito do Instrumento de Assistência Técnica (IAT), não havendo, assim, lugar a 
sobreposições. Com recurso a este último mecanismo, no que a mercado de capitais diz respeito, está a ser 
promovida a concretização de recomendações da OCDE em três áreas: Guia do Emitente; elaboração de 
propostas legislativas; expertise para o desenvolvimento de uma plataforma para o mercado. No domínio das 
propostas legislativas estão atualmente incluídos três diplomas: o Código das Sociedades Comerciais, que será 
alvo de revisão; a regulamentação das Special Purpose Acquisition Companies (SPAC); avaliação e potencial 
revisão de enquadramento regulatório favorável ao surgimento de mercados destinados a instrumentos de 
dívida de empresas com menor dimensão. 

Com efeito, e sem prejuízo de os projetos de revisão do Código dos Valores Mobiliários (CVM) e do Regime 
Geral de Organismos de Investimento Coletivo (RGOIC) contemplarem uma inovação relativamente ao voto 
plural (também considerado em sede do CSC), os três projetos regulatórios em causa no IAT não apresentam 
sobreposição, mas sim clara complementaridade, face às medidas contempladas na presente reforma. 

Em acréscimo, e ainda que o relatório da Task Force incida sobre matérias abrangidas pelo IAT (nesta vertente, 
o TSI apoiará a elaboração da componente regulatória nas matérias anteriormente referidas), os cinco 
elementos desta reforma e as três iniciativas apoiadas pelo TSI manterão a sua autonomia.  

Finalmente, esclarece-se que o conjunto de cinco medidas estipulado nesta reforma, proposta no PRR nacional, 
não prevê, em virtude da sua natureza, a necessidade de financiamento através do MRR. 

As cinco medidas reformistas aqui apresentadas são ainda parte integrante de uma abordagem holista do 
Governo à criação de um ambiente de negócios mais favorável, em pleno alinhamento com a REP 3, dirigida 
a Portugal, em 2019 e 2020. Para além das evidentes complementaridades com as componentes 18 e 19, existe 
também um forte compromisso em matéria fiscal para a criação de reais incentivos ao investimento, à 
capitalização de empresas e à consolidação sectorial. 
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Investimento RE-C05-i06: Capitalização de empresas e resiliência financeira/Banco Português de 
Fomento (empréstimo) 

 

Desafios e Objetivos: 

Conforme notado, a economia portuguesa apresenta um problema persistente de subcapitalização do seu tecido 
empresarial não financeiro, que se soma a uma falha de mercado no tocante ao crédito empresarial, à atividade 
de capital de risco e ao mercado de capitais em geral. De acordo com a “Avaliação ex-ante dos instrumentos 
financeiros de programas do Portugal 2020”, "[o] gap de financiamento em matéria de empréstimos e 
equivalente situa-se entre os 3 e os 5,5 mil milhões de euros. O fosso de capitalização das PME portuguesas 
está compreendido entre os 545 milhões de euros e os 1,5 mil milhões de euros. O fosso de financiamento de 
venture capital situa-se entre os 292 e 659 milhões de euros." 

Admitindo que a maior dificuldade no acesso ao crédito por parte das empresas portuguesas se reflete no preço 
do mesmo, o fosso de financiamento pode ser quantificado através dos maiores custos resultantes do diferencial 
da taxa de juro dos novos empréstimos entre Portugal e a média da Zona Euro. Neste contexto, identifica-se 
que o financiamento, em Portugal, comporta um custo acrescido, sem evidência clara de que o risco inerente 
justifique um prémio tão elevado (110 pontos base) face à média da Zona Euro. De acordo com o Banco 
Central Europeu2, em Portugal, entre 2016 e 2019, a taxa média de juro aplicada a novos empréstimos a 
sociedades não financeiras fixou-se em 2,7%, o que compara com 1,6% na Zona Euro. Se se considerar o 
volume de novos empréstimos a empresas não-financeiras em 2019 em Portugal, esta diferença no custo do 
financiamento traduz-se em encargos adicionais, face à média da Zona Euro, para as empresas de cerca de 380 
milhões de euros por ano. 

Acresce que a dinâmica não se alterou favoravelmente no início de 2020. Um recente Survey on the Access to 
Finance of Enterprises3 (SAFE) do BCE, divulgado em maio, demonstra que, entre outubro de 2019 e março 
de 2020, as PME consideraram que a procura por financiamento externo aumentou mais rapidamente que a 
disponibilidade, o que resultou num défice de financiamento externo. Este défice (que no semestre anterior 
tinha sido superavit para a generalidade dos países) ocorreu na maioria dos países, principalmente na Grécia, 
Itália, França, Espanha e Portugal.  

Em suma, ao quadro de subcapitalização estrutural das empresas não-financeiras e sobre a falha de mercado 
no acesso ao financiamento e, particularmente, financiamento bancário, acresce ainda o impacto económico 
da crise pandémica. Não fora a intervenção estatal – nomeadamente através de garantias públicas a novas 
operações de crédito, já implementadas através do BPF, evidenciando, desde logo, o seu papel decisivo para a 
economia portuguesa, no momento mais imediato de resposta à crise, e de decreto de moratórias para operações 
já existentes – e o nefasto impacto económico causado pela covid-19 teria contribuído ainda mais 
substancialmente para a amplificação das dificuldades de acesso a financiamento. Complementadas por outras 
medidas de apoio a fundo perdido, lançadas pelo Governo, com o objetivo de cobrir parte dos custos fixos das 
empresas, as duas medidas de crédito supramencionadas revelaram-se eficazes para assegurar a liquidez das 
empresas e evitar um maior colapso do tecido económico-social português, durante o período de estabilização 
da resposta à crise. Concretamente, para a fase de recuperação, as empresas a operar em Portugal deparam-se 
com duas vertentes problemáticas de dívida corporativa. Ao abrigo das linhas de crédito, com garantia de 
Estado, disponibilizadas em reposta à crise, o volume de empréstimos ascendia, à data de janeiro de 2021, a 
EUR 7,5 mil milhões. No agregado das moratórias públicas e privadas, as operações de crédito totalizam cerca 
de EUR 24 mil milhões; dos quais, indicamente, se estima que EUR 8 milhões (um terço do total) pertençam 
aos setores mais vulneráveis aos efeitos económicos nefastos da covid-19, designadamente alojamento e 
atividades conexas ao turismo, restauração e similares e comércio a retalho. 

Finalmente, em 2020, a economia portuguesa sofreu uma contração de 7,6%4, a maior quebra de que há registo 
nas séries temporais do INE. Previsivelmente, o muito expressivo encolhimento económico refletir-se-á numa 

 
2 Banco Central Europeu – Statistical Data Warehouse 
3 https://www.ecb.europa.eu/stats/accesstofinancesofenterprises/pdf/ecb.safe202005~c4b89a43b9.en.pdf 
4 De acordo com as contas nacionais trimestrais, divulgadas no dia 26 de fevereiro de 2021. 
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generalizada transição de resultados líquidos negativos para 2021, acentuando a perda de autonomia financeira 
das empresas portuguesas, já estruturalmente baixa previamente à eclosão da crise. 

No que à capitalização de empresas nacionais diz respeito, destaca-se uma reforma recente e, decorrente do 
respetivo mandato de investimento e financiamento, bem como da missão de colmatação de falhas de mercado 
e promoção da autonomia financeira, em estreito alinhamento com a visão de resiliência económica: a criação 
do Banco Português de Fomento. 

Na prossecução da sua missão, o Banco Português de Fomento deve focar-se, nomeadamente, no 
financiamento direto a empresas ou na facilitação de acesso a financiamento nas seguintes áreas de relevância 
estratégica: 

a) PMEs, Midcap, bem como grandes empresas consideradas importantes para a economia nacional, seja 
numa fase inicial ou numa fase mais desenvolvida destas empresas; 

b) Projetos de investigação e desenvolvimento, levando os resultados de investigação ao mercado, 
transição digital, empreendedorismo, inovação e aumento de escala de empresas inovadoras, 
inteligência artificial, inter alia – em pleno alinhamento com as restantes reformas desta componente; 

c) Projetos no setor das infraestruturas sustentáveis, conectividade digital, transportes e mobilidade, 
neutralidade carbónica, economia circular, transição energética, infraestruturas energéticas e ambientais, 
nas áreas dos recursos hídricos e de gestão de resíduos, bem como projetos em outras atividades 
sustentáveis, conforme definidas pela taxonomia europeia, inter alia; 

d) Projetos no setor de investimento social e das qualificações, abrangendo em particular o setor da saúde, 
dos cuidados continuados, educação e formação (a todos os níveis), emprego e inclusão social, habitação 
acessível ou social e iniciativas similares; 

e) Financiamento a longo prazo de projetos de investimento a ser desenvolvidos pelo setor público ao nível 
central, regional ou municipal. 

Assim, no quadro da reforma da capitalização de empresas e acesso a financiamento, as medidas propostas 
para este investimento assumem duas dimensões: (i) criação de instrumento financeiro, com dotação de EUR 
1,3 mil milhões, que promova o continuado esforço de capitalização e o acesso a financiamento de empresas 
não-financeiras, com particular ênfase no necessário reforço de solvência para o período de recuperação e 
relançamento da economia.; e (ii) aumento do capital do Banco Português de Fomento, em EUR 250 milhões, 
com o objetivo estrito de desenvolvimento pleno do programa InvestEU, no qual o BPF consolidará o seu o 
papel de implementing partner, alargando as repercussões da sua política de atuação sobre falhas de mercado, 
em alinhamento com os objetivos explicitados no seu mandato, e particularmente no que se refere a promoção 
da capitalização e investimento e acesso a financiamento, designadamente em condições favoráveis, para 
projetos e empresas com interesse estratégico nacional e europeu. 

A importância para Portugal destas duas medidas intrinsecamente complementares tornou-se ainda mais crítica 
com o agravamento da situação de saúde pública, no fim do ano 2020 e no primeiro trimestre de 2021, cujas 
medidas de mitigação implementadas voltaram a criar um ambiente económico pesadamente restritivo para as 
empresas, exacerbando a sua debilidade operacional e, em muitos casos, também financeira. Com efeito, as 
duas medidas que compõem este investimento são oportunamente propostas para a fase de recuperação 
económica nacional e europeia.  

No seu agregado, estas duas medidas constituem um investimento inerentemente centrado, em absoluto, na 
dimensão da resiliência, presente no PRR nacional e do Mecanismo de Recuperação e Resiliência (MRR) 
europeu, com contributos claros nas seguintes áreas de atuação: aumentar a resiliência financeira das empresas, 
em particular das pequenas e médias empresas (PME); promover a convergência dos níveis de investimento 
através de capital de risco com média europeia; e, como corolário, potenciar a captação de investimento direto 
estrangeiro (IDE). Simultaneamente, as duas medidas propostas complementam-se no alinhamento com quatro 
dos seis pilares do MRR, pela seguinte ordem de intensidade:  

• Pilar 5 – Saúde e resiliência económica, social e institucional, com o objetivo de, entre outros, 
aumentar a preparação para situações de crise e a capacidade de resposta a situações de crise; 
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• Pilar 3 – Crescimento inteligente, sustentável e inclusivo, incluindo a coesão económica, o emprego, 
a produtividade, a competitividade, a investigação, o desenvolvimento e a inovação e um mercado 
interno em bom funcionamento, com PME fortes; 

• Pilar 1 – Transição ecológica; 

• Pilar 2 – Transição digital. 

 

No domínio das Recomendações Específicas por País (REP), dirigidas pela Comissão Europeia a Portugal, em 
2019 e 2020, as duas medidas complementares do investimento proposto endereçam: a REP 1, no que diz 
respeito a “medidas necessárias para combater eficazmente a pandemia, sustentar a economia e apoiar a 
recuperação subsequente”; a REP 2, no tocante a “apoiar o emprego e atribuir prioridade às medidas que visem 
preservar os postos de trabalho” e “apoiar a utilização das tecnologias digitais, a fim de (…) reforçar a 
competitividade das empresas”; e a REP 3 “Implementar medidas temporárias destinadas a proporcionar o 
acesso à liquidez por parte das empresas, em especial pequenas e médias empresas. (…)  promover o 
investimento privado para estimular a recuperação económica. Focalizar o investimento na transição ecológica 
e digital, (…) e na inovação.” 

Colocando o investimento proposto em perspetiva da atividade agregada do Banco Português de Fomento, o 
financiamento solicitado permitirá complementar as fontes de financiamento, do BPF, designadamente as 
geridas através de fundos fora do seu balanço, tais como FCGM, FDG ou 200M. No caso da presente 
componente, o financiamento via PRR permitirá implementar outros instrumentos de capital e quase-capital, 
utilizando o seu balanço no âmbito do InvestEU e fora do seu balanço para a medida de capitalização. Em 
conjunto, estes instrumentos contribuirão para aumentar os níveis de capital próprio nas empresas portuguesas, 
especialmente as mais profundamente afetadas pela crise da COVID-19, tornando-as mais resilientes a futuros 
choques negativos e permitindo-lhes fazer os investimentos necessários para recuperar da profunda recessão 
económica vivida. Cumulativamente, os instrumentos de dívida e de garantia, implementados na esfera 
InvestEU, ajudarão a financiar esses investimentos, uma vez que muitas destas empresas deverão enfrentar 
dificuldades acrescidas no acesso ao financiamento bancário tradicional num contexto de crise e aumento da 
perceção de risco, designadamente perante agora ainda mais baixos níveis de capital próprio e perante a falta 
de colateral disponível. 

Por último, o investimento proposto é, no presente cenário de profunda recessão e preparação da fase 
recuperação económica, considerado preferível à alocação de até 4% do financiamento proveniente do MRR 
ao compartimento nacional do programa InvestEU, um programa predominantemente destinado a apoiar 
investimento.  Conforme identificado na secção de desafios, perante o contexto de excecionalidade referente 
ao desenvolvimento do mercado de capitais, à escassez de procura por parte de investidores privados e à 
importância de uma atuação flexível focada na necessidade de, com urgência, canalizar apoios para a 
recapitalização de empresas, optou-se pelo desenvolvimento desta medida de capitalização.  

No entanto, beneficiando dos resultados da Consulta Pública feita ao PRR nacional e também da perspetiva da 
Recomendação Específica por País número 3 feita pela Comissão Europeia a Portugal, em 2019 e2020, a 
presente medida visará também a promoção do investimento privado. Assim, para fomentar a preparação para 
a fase de recuperação económica que se antecipa para 2021 e 2022, a capitalização de empresas contempla 
igualmente  apoios ao investimento privado produtivo, com particular enfoque nos setores de bens e serviços 
transacionáveis, no crescimento sustentado e sustentável do negócio das empresas e na consolidação de 
mercado sob a forma de integração horizontal ou vertical, abrangendo inclusivamente empresas start-up.  

Em paralelo, para além do compromisso reformista do PRR e, em particular da Componente 5, conforme 
anteriormente referido, como parte de uma política económica multidisciplinar focada na melhoria do ambiente 
de negócios, prosseguir-se-á e reforçar-se-á o compromisso com incentivos fiscais de apoio ao investimento, 
à capitalização de empresas e à consolidação e sectorial.  

A medida de capitalização, como parte de uma estratégia integrada, será, conforme acima referido, 
complementada pela implementação ambiciosa dos instrumentos de financeiros de apoio ao investimento 
previstos no quadro do InvestEU adequados à realidade da economia portuguesa, através do aumento de capital 
do BPF estritamente direcionado a este programa. Desta forma, consegue-se acautelar a necessidade de, a curto 
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prazo, recapitalizar empresas economicamente viáveis, possibilitando uma retoma sustentável da sua atividade 
e, de forma concomitante, estimular o apoio ao investimento estratégico e estrutural promovido pelo Banco 
Português de Fomento, enquanto implementing partner do InvestEU.  

 

i. Capitalização de empresas e resiliência financeira (EUR 1.300 milhões) 

Conforme supramencionado, para fazer face aos impactos económicos adversos da crise despoletada pela 
situação de saúde pública e intensificada pelas medidas de controlo da pandemia, o Governo lançou uma 
resposta faseada. As linhas de crédito com garantia de Estado e as moratórias de crédito constituíram duas 
medidas-chave, implementadas durante a fase de estabilização, que foram capazes de evitar uma crise de 
liquidez das empresas não-financeiras, com potencial impacto de elevada desestabilização económico-social.   

À medida que a crise sanitária vai sendo gradualmente suavizada, e não obstante o ainda elevado grau de 
incerteza, os maiores desafios com os quais as empresas se deparam para a fase de recuperação consistem no 
agravamento do já estruturalmente baixo nível de autonomia financeira (em 2019, depois de uma longa 
recuperação, situava-se, no agregado das empresas não-financeiras, em torno dos 36,5%, mas com fortes 
assimetrias entre sectores e dimensões de empresas, entre as quais se destacam valores tipicamente inferiores 
para as PME) e, perante um ano em que a maioria dos sectores da economia real terá registado resultados 
líquidos negativos, o agora ainda mais insustentável e transversalmente restritivo peso da dívida. Após um 
continuado esforço de desalavancagem, desde 2013, que culminou, em 2019, numa redução de 31,5 pontos 
percentuais no rácio entre a dívida das empresas não-financeiras e o PIB nacional ao longo de seis anos, a 
presente crise económica marcou um abrupto ponto de inflexão e que, na ausência de medidas de apoio à 
capitalização, deverá resultar numa clara tendência de inversão do progresso gradualmente conseguido. 
Concretamente, apenas até ao fim do segundo trimestre de 2020, a dívida das empresas não-financeiras em 
função do PIB já havia expandido 5,7 pontos percentuais, para 98%. 

É precisamente neste contexto que a resposta integrada à crise prevê uma medida de capitalização para apoiar 
a solvabilidade das empresas e estimular a sua resiliência financeira, complementando os auxílios 
providenciados à economia nas fases anteriores.  

Perante a necessidade, agora – após uma terceira vaga de covid-19, que terá causado o esgotamento da maior 
parte das reservas das empresas não-financeiras, sobretudo nos sectores mais expostos à crise e ao impacto 
restritivo das medidas de mitigação da pandemia –, ainda mais urgente de atuação célere para evitar um 
incremento significativo de insolvências, dado o baixo grau de desenvolvimento do mercado de capitais em 
Portugal, designadamente no segmento de capital de risco, a medida de capitalização de empresas recorrerá 
predominantemente a instrumentos com financiamento público (funded instruments).  

Conforme desenvolvido na subsecção seguinte, e em sintonia com o estabelecido no Quadro Temporário de 
auxílios de Estado, a opção recai sobre uma medida de recapitalização com natureza passível de ser totalmente 
pública, em virtude da excecionalidade que a situação impõe perante um mercado de capitais subdesenvolvido, 
que falham na supressão desta necessidade extraordinária, e com o objetivo decisivo de evitar uma maior, 
desnecessária e, em alguns casos, permanente destruição de valor económico e de capacidade instalada, que 
se reflita na perda de empresas viáveis e/ou estratégicas a nível nacional e até europeu.  

Com efeito, e, sempre que aplicável, em pleno cumprimento dos mecanismos dispostos no capítulo 3.11 do 
Quadro Temporário de auxílios de Estado, esta medida prevê que a capitalização das empresas seja realizada, 
preferencialmente, através de instrumentos de quase-capital, não sendo descartados, para casos específicos 
sectoriais ou por dimensão de empresa, a utilização de instrumentos de capital que, em casos muito 
particulares, em função de necessidades das empresas visadas, poderão ser complementadas por soluções de 
dívida subordinada, especificamente desenhadas para as características das empresas beneficiárias e com o 
estrito objetivo de, dentro das características de subordinação do instrumento, o mesmo aproximar-se tanto 
quanto possível do perfil de capital próprio para permitir um alívio das obrigações financeiras a que as 
empresas beneficiárias estão sujeitas. Acrescenta-se que eventuais soluções de dívida subordinada que venham 
a ser, subsidiariamente, utilizadas estarão alinhadas com o espírito da medida em apreço, designadamente no 
que diz respeito à criação de condições financeiras de balanço para que as empresas beneficiárias tenham 
possibilidade de retomar a sua atividade operacional e, na medida do possível, reforçar a sua capacidade de 
investimento para beneficiar da recuperação económica esperada. Esclarece-se ainda que eventuais soluções 
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de dívida subordinada, na eventualidade não preferencial de serem utilizadas, serão direcionadas, nas 
condições supra especificadas, apenas para empresas economicamente viáveis, pelo menos, a partir da data de 
dezembro de 2019 e não poderão ser utilizadas para refinanciamento de crédito em incumprimento (non-
performing loans) concedido antes da eclosão da pandemia.  

As participações resultantes, que não deverão surtir efeito diluidor para os atuais acionistas, nem comportar 
direito de voto, serão mantidas num fundo específico para esta medida, operacionalizado e gerido pelo Banco 
Português de Fomento, de forma externa ao seu balanço.  

Para esta medida, serão considerados todos os setores, com destaque para os mais afetados pela crise 
económica despoletada pela pandemia. Empresas não-financeiras, de todas as dimensões, com particular 
ênfase para PME, small-mid-cap e mid-cap, integrarão o universo de potencial elegibilidade. Dentro deste, as 
empresas serão selecionadas através do cumprimento de critérios enquadráveis em cinco principais categorias: 
(1) viabilidade financeira e (2) rentabilidade operacional, ambos a partir da data de dezembro de 2019; (3) 
modelo de negócios adequado às condições macroeconómicas atuais; (4) posicionamento estratégico em 
relação ao interesse nacional. Adicionalmente, e não obstante o objetivo basilar de concretizar a tão necessária 
capitalização do tecido empresarial economicamente viável sempre que possível, (5) será privilegiado o apoio 
ao investimento privado produtivo, com particular enfoque nos setores de bens e serviços transacionáveis, no 
crescimento e consolidação de empresas, inclusivamente empresas start-up.  No caso de empresas beneficiárias 
de medidas de recapitalização ao abrigo do Quadro Temporário será exigido um compromisso adicional, objeto 
de monitorização, que consistirá na não distribuição de lucros ou outros fundos aos sócios durante a vida do 
instrumento utilizado para recapitalização da empresa. Estas categorias de critérios aplicar-se-ão de acordo o 
regulamento de auxílios de Estado em sede do qual é realizado o apoio financeiro a determinada empresa. No 
caso dos programas europeus que tenham política de investimento própria (a título de exemplo, referem-se as 
soluções implementadas em parceria com o Grupo BEI), a mesma deverá prevalecer sobre estas categorias, 
respeitando-se, em qualquer caso, os princípios e objetivos do MRR. 

Conforme estabelecido no Quadro Temporário de auxílios de Estado, as empresas elegíveis para esta medida 
de recapitalização serão apoiadas até à reposição da sua estrutura de capital anterior ao surto de covid-19, ou 
seja, 31 de dezembro de 2019. Da análise preliminar da estimativa distribuição de perdas, que contempla 
também os termos aplicáveis a medidas de recapitalização definidos no Quadro Temporário de auxílios de 
Estado, emana, de forma indicativa, a conclusão de que o retorno esperado deverá cobrir as perdas antecipadas, 
permitindo um resultado financeiro global positivo para o financiamento da medida de capitalização.  

Não obstante a existência do Fundo de Capital e Quase-Capital (FC&QC), um fundo que já é utilizado para 
instrumentos de capital e quase-capital, com financiamento de fonte europeia, pretende-se criar um veículo 
distinto para a operacionalização desta medida de capitalização. O FC&QC foi constituído para utilizar 
instrumentos de capital próprio financiados pelo FEDER. Estes instrumentos estão atualmente a chegar ao fim 
do seu período de investimento e, dado que são financiados pelo FEDER, a estrutura de governação inclui 
todas as entidades gestoras regionais do FEDER que participam no fundo. A utilização deste fundo como um 
veículo para os instrumentos financiados pelo MRR causaria possíveis efeitos de contaminação com os 
instrumentos financiados pelo FEDER. Além disso, em virtude de um considerável número de participantes, 
o processo de tomada de decisão é mais lento, face ao expectável para um novo veículo desenhado com 
segundo características específicas para a utilização do financiamento proveniente do MRR. Por conseguinte, 
e dado que a criação do novo instrumento é um processo bastante simplificado e ágil, o Banco Português de 
Fomento acredita que esta é a melhor forma de avançar nesta matéria. 

Finalmente, de modo relevante e estratégico, acresce que o BPF é um interlocutor por excelência do Grupo 
BEI, tanto pela história das instituições incorporadas na fusão que criou este banco promocional nacional, 
como pela proximidade do mandato que comanda a sua atuação com a decisiva missão do Grupo BEI no 
panorama europeu. Enquanto agente de mercado vocacionado para potenciar recursos do referido Grupo, o 
BPF privilegiará a participação em medidas lançadas pelo o Grupo BEI, no estrito alinhamento com os 
objetivos da presente medida de capitalização, e com o objetivo de alavancar recursos públicos e privados da 
maneira que melhor mobilize o mercado de capitais para apoiar as empresas não-financeiras em Portugal, 
robustecendo a sua estrutura de capital e promovendo a potenciação do posicionamento estratégico e de 
sustentabilidade para a recuperação económica que se perspetiva. No que diz respeito a soluções de equity 
promovidas pelo Grupo BEI, intrinsecamente ligadas à presente medida de capitalização, a título 
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exemplificativo refere-se o potencial interesse em estabelecer parcerias, através do BPF, para desenvolver 
novos produtos como Portugal Solvency e Portugal Green, bem como reforçar programas já existentes, 
atualmente em fase de investimento, como o Portugal Tech, Portugal Growth e Portugal Blue. 

Independentemente das parcerias concretas que se venham a estabelecer, a observância pelos requisitos e o 
estrito alinhamento com os pilares do MRR será sempre assegurado, não só pela política de investimento a ser 
desenvolvida, como também pela regulamentação legislativa da medida de capitalização. Maior detalhe a este 
respeito é providenciado nas secções relativas a implementação e milestones e metas. 

Em síntese, a medida de capitalização proposta neste investimento encontra-se no âmago da resiliência 
económica embutido no MRR, exercendo uma quádrupla ação: 

1. Combater a subcapitalização crónica das empresas portuguesas, especialmente das PME, cuja 
autonomia financeira foi perigosamente agravada pela profunda crise económica; 

2. Colmatar a falha estrutural do mercado documentada, no que diz respeito ao acesso a instrumentos 
financeiros e de capital por parte de empresas não-financeiras; 

3. Minimizar a delapidação de capital, aumentando a capacidade das empresas para se reconfigurar, de 
forma resiliente, para os desafios do presente e, sobretudo, do futuro e para se posicionar de modo a 
beneficiar da recuperação económica que deverá ocorrer após a controlo consistente da pandemia. 

4. Preparar, sempre que possível, o investimento produtivo privado para o relançamento da economia, 
através de medidas de capital, quase-capital e, de forma complementar e em casos específicos, dívida 
subordinada com as características supra descritas, dando ênfase nos setores de bens e serviços 
transacionáveis, no crescimento sustentável e sustentado do negócio das empresas, e na consolidação 
de mercado, atualmente fortemente fragmentando, incentivando a integração horizontal e vertical, 
sempre que apropriado e sinérgico e incluindo também empresas start-up.  

 

No âmbito estratégico, importa ainda referir que algumas empresas cuja sobrevivência será assegurada ou 
potenciada no seu crescimento por via da medida de capitalização, poderão ser importantes participantes 
naturais em uma ou mais vertentes da dupla transição, verde e digital, reforçando-se, assim, não só o 
alinhamento com o espírito do MRR, como também a relevância das mesmas a nível europeu, à escala do 
Estado-Membro em que se inserem.  

Esta medida de capitalização consolida o seu enquadramento no MRR, estando em plena sintonia com os 
seguintes pilares: 

• Pilar 3 – Crescimento inteligente, sustentável e inclusivo, incluindo a coesão económica, o emprego, 
a produtividade, a competitividade, a investigação, o desenvolvimento e a inovação e um mercado 
interno em bom funcionamento, com PME fortes; 

• Pilar 5 – Saúde e resiliência económica, social e institucional, com o objetivo de, entre outros, 
aumentar a preparação para situações de crise e a capacidade de resposta a situações de crise; 

 

Por último, mas não menos importante, a medida de capitalização representa mais um e, de certa forma, 
particularmente importante elemento de resposta às: REP 1, corporizando “medidas necessárias para combater 
eficazmente a pandemia, sustentar a economia e apoiar a recuperação subsequente”; a REP 2, em matéria de 
“apoiar o emprego e atribuir prioridade às medidas que visem preservar os postos de trabalho”; e a REP 3, 
especialmente quanto a “implementar medidas temporárias destinadas a proporcionar o acesso à liquidez por 
parte das empresas, em especial pequenas e médias empresas.” 

 

A política de investimento que será desenvolvida para esta medida de capitalização garantirá um processo 
transparente e alinhado com o os objetivos do MRR, estabelecendo, entre outros aspetos, os critérios de 
elegibilidade e de seleção dos beneficiários de apoio financeiro. A este respeito, a referida política contemplará, 
designadamente e sem limitar, os seguintes aspetos: metas de investimento/capitalização; retorno esperado 
para os mesmos; parâmetros e práticas de risco a serem seguidas; e restrições ativas que respeitem as 
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orientações do MRR, nomeadamente em relação ao cumprimento dos seis objetivos estipulados pelo princípio 
Do No Significant Harm. 

Em particular, para empresas que, em virtude sua dimensão de receitas (inferior a EUR 10 milhões), estejam 
isentas de prova de sustentabilidade, o BPF, enquanto entidade responsável pela gestão do instrumento de 
capitalização, aplicará a lista de exclusão, estabelecida no MRR, para processos simplificados de DNSH e, 
naturalmente, verificará também o cumprimento da legislação europeia por parte do projeto beneficiário de 
apoio. 

No caso de empresas com volume de negócios superior a EUR 10 milhões, o BPF, enquanto entidade 
responsável pela gestão do instrumento de capitalização, seguirá os requisitos das diretrizes de prova de 
sustentabilidade, com o objetivo de integrar considerações de sustentabilidade na atividade das empresas 
beneficiárias de apoio e verificar a sua capacidade de gestão de riscos ambientais. Adicionalmente, será 
solicitado a empresas que obtenham uma parte significativa das suas receitas através de atividades 
mencionadas na lista de exclusão, que adotem planos de transição verde.  Mais informação sobre o 
cumprimento princípio Do No Significant Harm por parte das empresas beneficiárias está disponível na 
respetiva secção. Em suma, o BPF, enquanto entidade responsável pela gestão do instrumento de capitalização, 
cumprirá e fará cumprir todos os requisitos relacionados com as regras, estando inclusivamente representado 
no grupo de trabalho de Sustainability Proofing da Comissão Europeia. Todas as condições que tenham de 
estar refletidas contratualmente, quer com os intermediários financeiros, quer com beneficiários, sê-lo-ão e 
isso será assegurado pela equipa jurídica do BPF e, sempre que necessário, com recurso a apoio jurídico de 
entidades externas.  

 

ii. Aumento de capital do BPF para implementação do InvestEU (EUR 250 milhões) 

Após ter sido a instituição responsável pela disponibilização de uma decisiva medida de apoio à liquidez das 
empresas, na fase de estabilização da resposta à crise despoletada pela covid-19 – as linhas de crédito com 
garantia de Estado –, o Banco Português de Fomento assumirá um papel extraordinariamente relevante na 
promoção do investimento, enquanto implementing partner do InvestEU, cuja prova de elegibilidade 
(eligibility check) está neste momento em fase de avaliação (InvestEU Pillar Assessment) por parte da 
Comissão Europeia.   

Enquanto banco promocional nacional, com um posicionamento estratégico privilegiado e único em Portugal 
– por via do seu mandato e da larga experiência com os instrumentos financeiros habitualmente mais usados e 
também mais recomendados para incentivar a participação de investimento privado, garantias, conforme  
concluído no estudo elaborado por EIB Advisory Hub e PwC – para ser parceiro de implementação do 
InvestEU, o Banco português de Fomento pretende promover projetos de investimento enquadráveis nas quatro 
janelas do programa: (1) Infraestruturas sustentáveis; (2) Investigação, inovação e digitalização; (3) Pequenas 
e Médias Empresas (PME); e (4) investimento social e competências. 

Estabelecendo um paralelismo com a percentagem do Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos que foi 
alocada à concretização de investimentos em Portugal, o Banco Português de Fomento estima que, a nível 
nacional, a capacidade financeira do programa InvestEU ascenda a cerca de EUR 9 mil milhões. Para 
concretizar esta dimensão de investimento, procurando explorar todo o potencial de cada uma das quatro 
janelas do programa, o Banco Português de Fomento planeia fornecer financiamento de aproximadamente 25% 
(EUR 2,25 mil milhões), sob a forma de instrumentos de dívida (empréstimos indiretos e/ou diretos) ou 
participações de capital e quase-capital. O montante remanescente (EUR 6,75 mil milhões) resultará da 
combinação de investimento privado e garantias implementadas através do InvestEU. Nesta vertente, o Banco 
Português de Fomento, enquanto parceiro de implementação, prevê a concessão de uma garantia de cerca de 
EUR 159 milhões, que complementará a garantia europeia, prevista em EUR 638 milhões, um valor estimado 
de garantia total esperada da UE, para as quatro janelas que decorre do multiplicador previsto para o InvestEU. 
Assim, com recursos de EUR 797 milhões em garantias, o BPF projeta que o InvestEU consiga alavancar 
investimento na ordem dos EUR 9 mil milhões, ao longo seus sete anos de vigência, estando implícito um 
efeito multiplicador ligeiramente superior a 11 vezes. 

Desta forma, o montante de EUR 250 milhões solicitado para o aumento de capital visa dotar o BPF com os 
recursos necessários para providenciar estritamente (ring-fenced) o financiamento supramencionado no âmbito 
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do programa InvestEU (não tendo em conta quaisquer atividades do Banco, fora do referido programa), 
representando uma almofada financeira (equity buffer) para acomodar impactos de balanço decorrentes da 
implementação do InvestEU, enquanto programa de amplo alcance e elevada capacidade financeira, garantindo 
que, a todo o momento, o rácio de capital mínimo de 13%, imposto pela supervisão prudencial do Banco de 
Portugal, enquanto regulador do BPF, será cumprido. Em linha com a própria natureza do programa, será 
assegurado que os investimentos implementados no âmbito do InvestEU estarão alinhados com os objetivos 
estabelecidos no regulamento do MRR. Esta partilha de valores entre as duas fontes de financiamento europeu 
em causa, com gestão partilhada, será assegurada através da definição de uma política de investimento para o 
Banco Português de Fomento, enquanto implementing partner do InvestEU.  

Uma vez que o aumento de capital se destina exclusivamente a assegurar a capacidade de tomada de risco do 
BPF no quadro de implementação do InvestEU, os beneficiários visados serão escolhidos de acordo com as 
diretrizes de investimento do referido programa, conforme a janela à qual pertença o projeto de investimento 
em causa. Neste âmbito, prevê-se que empresas de todas as dimensões possam ser elegíveis no agregado do 
programa, existindo, no entanto, um forte foco em PME. Por seu turno, as temáticas de investimento decorrerão 
diretamente das quatro janelas do InvestEU, que, enquanto implementing partner, o BPF pretende cobrir 
transversalmente.  

Em acréscimo, tendo em consideração que esta medida, pela sua elevada abrangência, assume beneficiários 
(empresas e projetos) de natureza fortemente diversa, consubstanciando um esquema de apoios de ampla 
dimensão e que engloba vários domínios, a mesma será desenhada de forma a garantir a adesão dos 
investimentos promovidos ao princípio Do No Significant Harm. Para este efeito, conforme ficará estipulado 
no acordo contratual a assinar entre o Governo e o BPF para implementação desta medida, adotar-se-ão as 
diretrizes, estabelecidas pela Comissão Europeia no âmbito do InvestEU, sobre prova de sustentabilidade.     

Em particular, para projetos que, em virtude sua dimensão (inferior a EUR 10 milhões), estejam isentos de 
prova de sustentabilidade, o BPF, enquanto entidade responsável pela implementação, aplicará a lista de 
exclusão, estabelecida no MRR, para processos simplificados de DNSH e, naturalmente, verificará também o 
cumprimento da legislação europeia por parte do projeto beneficiário de apoio.  

No caso de projetos com valor financeiro superior a EUR 10 milhões, o BPF, enquanto entidade responsável 
pela implementação, seguirá os requisitos das diretrizes de prova de sustentabilidade, com o objetivo de 
integrar considerações de sustentabilidade nos projetos beneficiário de apoio e verificar a sua capacidade de 
gestão de riscos ambientais. Adicionalmente, será solicitado a empresas que obtenham uma parte significativa 
das suas receitas através de atividades mencionadas na lista de exclusão, que adotem planos para a transição 
verde.  Mais informação sobre o cumprimento princípio Do No Significant Harm por parte dos projetos de 
investimento está disponível na respetiva secção. 

Em suma, o BPF, enquanto entidade responsável pela implementação, cumprirá e fará cumprir todos os 
requisitos relacionados com as regras, estando inclusivamente representado no grupo de trabalho de 
Sustainability Proofing da Comissão Europeia. Todas as condições que tenham de estar refletidas 
contratualmente, quer com os intermediários financeiros, quer com beneficiários, sê-lo-ão e isso será 
assegurado pela equipa jurídica do BPF e, sempre que necessário, com recurso a apoio jurídico de entidades 
externas.  

No que toca ao alinhamento específico desta medida – aumento de capital do BPF para implementação do 
InvestEU – com os pilares do MRR, destacam-se, em virtude da simbiose estratégica entre programas, pela 
seguinte ordem: 

 

• Pilar 1 – Transição ecológica; 

• Pilar 3 – Crescimento inteligente, sustentável e inclusivo, incluindo a coesão económica, o emprego, a 
produtividade, a competitividade, a investigação, o desenvolvimento e a inovação e um mercado interno 
em bom funcionamento, com PME fortes; 

• Pilar 2 – Transição digital; 
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• Pilar 5 – Saúde e resiliência económica, social e institucional, com o objetivo de, entre outros, aumentar 
a preparação para situações de crise e a capacidade de resposta a situações de crise. 

 

Relativamente às REP, as duas visadas por esta medida são: a REP 1, no que diz respeito a “medidas 
necessárias para combater eficazmente a pandemia, sustentar a economia e”, sobretudo, “apoiar a recuperação 
subsequente” e REP 3, “implementar medidas temporárias destinadas a proporcionar o acesso à liquidez por 
parte das empresas, em especial pequenas e médias empresas. (…)  promover o investimento privado para 
estimular a recuperação económica. Focalizar o investimento na transição ecológica e digital, (…) e na 
inovação.”  

 

Importa ainda referir que o BPF, enquanto banco promocional português com o posicionamento único 
anteriormente descrito, não identifica nenhum motivo próprio relevante que justifique a sua não seleção como 
implementing partner. Em acréscimo, o facto de a Comissão Europeia, regra geral, promover a utilização dos 
bancos promocionais nacionais por parte dos Estados-Membros no âmbito do InvestEU reforça, por via de um 
fator exógeno, a convicção do BPF na aprovação da sua candidatura.  

De todo o modo, e não obstante a muito baixa probabilidade atribuída a este cenário, caso, ao contrário do 
antecipado, o BPF não seja aceite como implementing partner na janela que abrirá em abril de 2021, o plano 
alternativo para esta medida contempla uma candidatura à chamada seguinte e, até esse momento, a aplicação 
do financiamento proveniente do MRR, em estrito alinhamento (ringfenced) com os objetivos InvestEU, 
seguindo o procedimento e critérios já previstos para a atuação do BPF enquanto implementing partner. 
Concretamente, mediante a sua capacidade de balanço, o BPF manteria a intenção de fundear os investimentos 
esperados para o InvestEU, na proporção já referida (25% do total do montante mobilizado). Em acréscimo, o 
BPF poderia igualmente, ao abrigo de parcerias que venha a estabelecer com entidades envolvidas no 
InvestEU, conceder as garantias já estimadas para a implementação do programa, tendo subjacente a perspetiva 
de ser selecionado como implemeting partner na chamada seguinte.    

Não obstante a existência de um plano alternativo, sublinha-se a expectativa, solidamente fundada, de 
aprovação do BPF como implementing partner do InvestEU e, dessa forma, de implementação desta medida 
de acordo com o planeado. A hipótese alternativa para um cenário remoto de não aprovação do BPF como 
implementing partner, apesar de possível, revela-se consideravelmente desafiante das perspetivas operacional 
e financeira. 

Assumindo que, tal como credivelmente se espera, o Banco Português de Fomento será selecionado como 
implementing partner do InvestEU, já na chamada que abrirá em abril, um outro cenário desfavorável para o 
qual as autoridades portuguesas se procuram precaver consiste na possibilidade de o montante de garantia 
concedido pela UE ser inferior ao estimado pelo BPF. Caso tal se materialize, o BPF estará preparado para 
aumentar o montante de garantia concedido, enquanto implementing partner nacional, na medida em que a sua 
capacidade de balanço assim possibilite. 

 

Complementaridade 

O presente investimento, proposto na vertente de empréstimos do MRR, apresenta complementaridade com 
um conjunto relevante de reformas e investimentos propostos na vertente de subvenções do MRR. 
Particularmente, deverão ser considerados os investimentos críticos para assegurar maior resiliência das 
empresas, bem como os que visam acelerar as transições verde e digital das empresas em Portugal.  

No que diz respeito à dimensão resiliência, deverão ser destacados: i) a aposta na formação e nas competências 
da população em Portugal, especialmente refletida na componente 06, e que constituirá um choque exógeno 
de política no produto potencial; ii) os investimentos da presente componente 05, referentes à promoção da 
inovação produtiva em Portugal, não só através do investimento na rede infraestrutural de inovação, mas 
também através da mobilização de diversos stakeholders para ações de cooperação ou de clusterização. 

Em relação à dimensão da transição verde, salientam-se: i) a aposta no incentivo estrutural à bioeconomia, 
constante da componente 12, que visa a aceleração da produção de produtos de alto valor acrescentado a partir 
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de recursos biológicos; ii) o compromisso da componente 11 em acelerar a transição industrial para modelos 
de produção crescentemente mais neutros em carbono, em alinhamento com o PNEC 2030. 

Relativamente à dimensão transição digital, deverá ser destacada a componente 16, que visa acelerar a referida 
transição para as empresas em Portugal, nomeadamente através da modernização dos modelos de negócio, da 
incorporação de canais digitais e outras tecnologias relevantes, associadas à promoção das competências 
digitais e do estímulo ao empreendedorismo de base digital.  

Finalmente, a componente 18 acompanha de maneira relevante os investimentos acima referidos e relativos 
aos eixos da resiliência e transições verde e digital. A relevância desta componente 18 deve-se ao seu papel de 
facilitador, ao longo do período de elegibilidade do PRR, através de importantes melhorias no ambiente de 
negócios em que se inserem as empresas em Portugal. Concretamente, esta componente assegurará a 
diminuição da carga administrativa e regulamentar das empresas por duas vias; a primeira, relacionada com a 
modernização do Sistema Judicial, com foco nos Tribunais Administrativos e Fiscais e particularmente nos 
domínios da insolvência e da cobrança de dívidas; a segunda, relacionada com a redução de obstáculos setoriais 
ao licenciamento empresarial através da agilização e diminuição de volume procedimental associado. A 
atenção ao ambiente de negócios e justiça económica, promovida na componente 18, facilitará a devida 
alocação intertemporal de recursos, assim induzindo crescimento económico e competitividade externa em 
Portugal. 

É sobre a aposta na resiliência, transições verde e digital e melhoria do ambiente de negócios, que se 
apresentam os investimentos desta parte da componente 05. Desta maneira, pretende-se acautelar o seguinte 
trinómio:  

i. garantia de recursos para alavancar a transição de mercado para uma economia mais verde, digital e 
resiliente; 

ii. assegurar um quadro eficiente e moderno de alocação de recursos para as empresas saudáveis e capazes 
de garantir uma economia competitiva no futuro; 

iii. assegurar que as empresas não-financeiras sem acesso a soluções de capitalização de mercado, mas que 
são simultaneamente competitivas e críticas para o futuro da economia portuguesa, poderão sobreviver 
ao choque exógeno, intenso e sem precedentes, nas suas estruturas de capital, para assim serem capazes 
de contribuir para a recuperação económica de Portugal e da Europa. 

 

Natureza do investimento:  

 

i. Capitalização de empresas e resiliência financeira (EUR 1.300 milhões) 

A medida de capitalização, integrante deste investimento, poderá ser de natureza totalmente pública ou, caso 
exista procura em condições favoráveis para os beneficiários, ser desenvolvida em coinvestimento, ou em 
modelo de garantia, com operadores privados. Sempre que aplicável, será seguido o disposto no “Quadro 
Temporário para permitir que os Estados-Membros utilizem toda a flexibilidade prevista nas regras em matéria 
de auxílios estatais para apoiar a economia no contexto do surto de COVID-19” (doravante, designado como 
Quadro Temporário) ou nas Risk Finance Guidelines, sendo a Comissão Europeia notificada nos termos 
previstos nas referidas comunicações.  

Concretamente, pretende-se que a maior parte do orçamento seja utilizada ao abrigo do Quadro Temporário, 
uma vez que a maior parte dos auxílios estatais à capitalização de empresas se enquadra no seu âmbito 
(empresas afetadas pela pandemia COVID-19). No entanto, em caso de expiração do Quadro Temporário 
expire ou de maior aplicabilidade das Risk Finance Guidelines a determinada situação específica, 
nomeadamente no que se refere à capitalização de apoio ao investimento privado produtivo, no crescimento 
sustentado e sustentável do negócio das empresas e na consolidação de mercado, considera-se também a 
possibilidade de notificação ao abrigo deste último enquadramento jurídico. Para este efeito, as autoridades 
portuguesas antecipam processos autónomos de notificação à Comissão Europeia.  

Em suma, o principal enquadramento ao abrigo do qual será implementada esta medida é, em virtude da sua 
natureza, o Quadro Temporário, todavia as autoridades portuguesas considerarão igualmente outros 
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regulamentos de auxílios estatais que possam ser, em termos temporais ou substanciais, nomeadamente no que 
diz respeito às medidas de promoção de investimento privado produtivo, mais aplicáveis. Novamente, as 
autoridades portuguesas antecipam processos autónomos de notificação à Comissão Europeia. 

Para este efeito poderão ser adotados predominantemente instrumentos financiados, os quais se consideram ter 
enquadramento como casos excecionais em termos da sua dimensão, maturidade e perfil de risco. No que diz 
respeito à sua dimensão, o mesmo corresponde apenas a uma parte das necessidades globais, permitindo a 
sobrevivência das empresas até à disponibilidade de outras soluções no mercado. Em termos de maturidades, 
pretende-se que as mesmas sejam suficientemente longas para permitir que as empresas beneficiárias possam 
aproveitar condições de financiamento mais favoráveis durante o período de tempo razoável para retomarem 
os seus níveis de atividade operacional e reconstruírem a sua capacidade de investimento. Os instrumentos 
financeiros considerados deverão aproximar-se do perfil de risco de capital próprio, tendo por isso elevado 
grau de subordinação, não comportando, no entanto e em regra geral, direito de voto. Em virtude das 
características específicas dos instrumentos financeiros que serão desenhados, este último aspeto poderá, em 
eventuais casos extremos de conversão em capital, ser alterado, como forma de proteção do Estado. Em suma, 
por se tratar de um conjunto de características específicas, pouco atrativas para investidores em condições 
normais de mercado, perante a circunstância de cariz excecional gerada pela pandemia e o baixo 
desenvolvimento e eficiência do mercado de capitais, em Portugal, pretende-se que esta medida de 
capitalização possa ser concretizada, se necessário for, na sua totalidade, com instrumentos públicos (fully 
funded). 

 

ii. Aumento de capital do BPF para implementação do InvestEU (EUR 250 milhões) 

Finalmente, o investimento que se traduz no aumento de capital do BPF tem natureza pública e será sempre 
notificado à Comissão no quadro de autorização a que foi sujeito, nos termos dos artigos 107.º e 108.º do 
TFUE. No âmbito da implementação do InvestEU, todos os instrumentos serão compatíveis com as regras 
europeias aplicáveis em matéria de auxílios estatais, predominantemente através do cumprimento 
Regulamento Geral de Isenção por Categoria (RGIC), mas também, quando apropriado, de regulamentos 
horizontais ou sectoriais específicos. Existe igualmente a possibilidade de conceção de instrumentos para 
funcionarem em termos de mercado, não incluindo assim qualquer auxílio estatal. 

 

Implementação 

 

i. Capitalização de empresas e resiliência financeira (EUR 1.300 milhões) 

A implementação desta medida contempla as seguintes fases de implementação: 

Fase 1: Constituição do instrumento de capitalização e desenho dos demais instrumentos financeiros 
potenciados pelo aumento de capital do Banco Português de Fomento. 

Fase 2: Determinação dos critérios de elegibilidade, definição de política de investimento e seleção de 
empresas não-financeiras a apoiar.  

Fase 3: Preparação e celebração do contrato entre o Banco Português de Fomento e os beneficiários. 
Independentemente da sua tipologia, o apoio financeiro terá uma base contratual entre o Banco Português de 
Fomento e o beneficiário, no qual serão especificadas todas as condições do financiamento, designadamente o 
montante e a duração da operação, os compromissos e objetivos a que o beneficiário se vincula, bem como a 
forma de monitorização do cumprimento do referido contrato e consequências em caso de incumprimento. 

A seleção dos beneficiários finais será feita pelo BPF, ou pelos intermediários financeiros selecionados por 
este, em estrito alinhamento com a política de investimento e com o tipo de instrumento financeiro 
implementado. No que diz respeito à verificação dos critérios de elegibilidade, será o BPF a assegurar esse 
processo, recorrendo aos seus sistemas de reporte já em funcionamento, com as adaptações que sejam 
necessárias para abranger as necessidades de informação de cada produto financeiro específico. 
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O Banco Português de Fomento dispõe atualmente de sistemas de controlo e reporte utilizados pelos 
beneficiários finais e, sempre que aplicável, intermediários financeiros envolvidos nos atuais instrumentos 
financeiros disponibilizados no âmbito do FEDER. Para a medida de capitalização em apreço, o BPF, enquanto 
entidade gestora do fundo onde são detidas as participações resultantes, tenciona usar esses mecanismos, com 
os ajustes necessários, para monitorizar e elaborar relatórios sobre os investimentos financiados por meio do 
MRR, sempre em estrito alinhamento com os seus requisitos. Assim, e de forma transversal às duas medidas 
propostas, a implementação deste investimento contemplará também, à semelhança do que se verificou em 
muitos casos anteriores, um cumprimento total, por parte do Banco Português de Fomento, de quaisquer 
requisitos de monitorização e informação em sede do mecanismo executado, MRR (e, conforme referido, no 
caso do aumento de capital, também o que for estabelecido nesta matéria para o InvestEU). Neste sentido, o 
BPF acolhe muito positivamente a incorporação dos requisitos estabelecidos no regulamento do MRR, como 
fonte de um conjunto claro de regras que permitirão guiar as atividades previstas, podendo também ser 
transposto para contratos com intermediários financeiros e/ou beneficiários finais. 

 

 

ii. Aumento de capital do BPF para implementação do InvestEU (EUR 250 milhões)  

A implementação desta medida contempla as seguintes etapas principais de implementação: 

Fase 1: Regulamentação do aumento de capital e conclusão do processo pillar assessment, que deverá resultar 
na confirmação de elegibilidade do Banco Português de Fomento para ser implementing partner. 

Fase 2: Desenvolvimento da política de investimento para o Banco Português de Fomento, enquanto 
implementing partner do InvestEU, estabelecendo um conjunto de critérios de elegibilidade, espelhando as 
diretrizes do InvestEU e que, simultaneamente, façam cumprir os objetivos do MRR. 

Fase 3: Entrega da candidatura do Banco Português de Fomento para a atribuição de estatuto de implementing 
partner do InvestEU à Comissão Europeia. 

Fase 4: Aprovação, por parte da Comissão Europeia, do Banco Português de Fomento como implementing 
partner do Invest EU. 

Fase 5: Assinatura do acordo de garantia para o programa InvestEU entre o Banco Português de Fomento e a 
Comissão Europeia. 

Fase 6: Implementação dos investimentos, sujeita aos timings estabelecidos pela Comissão Europeia para o 
programa InvestEU. 

Os critérios de elegibilidade refletirão os estabelecidos nas diretrizes de investimento do InvestEU, bem como 
quaisquer critérios adicionais considerados relevantes para cada instrumento e janela de investimento em 
particular. Sempre que se revele apropriada a participação de intermediários financeiros, será posto em prática 
um processo de seleção aberto, transparente e competitivo. 

De forma estrutural, o financiamento relacionado do InvestEU cumprirá os objetivos de financiamento verde 
do programa – pelo menos, 30% do investimento global; e, pelo menos, 60% das operações de financiamento 
e investimento ao abrigo da janela de Infraestruturas Sustentáveis deverão contribuir para os objetivos 
relacionados com o clima e o ambiente. Adicionalmente, os investimentos enquadráveis nas remanescentes 
janelas, designadamente a de Investigação, inovação e digitalização e a de PME, terão como elegíveis 
exclusivamente empresas/projetos que cumpram os requisitos do MRR em matéria climática. Paralelamente e 
perante o facto de a digitalização ter sido igualmente e há muito tempo identificada como uma área-chave de 
investimento para as empresas portuguesas, espera-se que um montante significativo seja canalizado para esta 
dimensão. Desta forma, o BPF consolidará o seu papel como banco verde português, para o qual está 
atualmente a ser desenvolvido um plano. Esta missão irá também guiar a atuação, além do programa InvestEU. 

Durante a fase de implementação, serão utilizados os sistemas de monitorização do InvestEU. Caso se revele 
necessário, outros, especialmente desenhados para satisfazer os requisitos de informação e monitorização do 
MRR, podem ser postos em prática, conforme aconteceu no passado com os instrumentos financiados pelo 
FEDER. 
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Público-alvo 

No âmbito da missão central e duradoura do BPF, prevê-se que os beneficiários sejam empresas, de qualquer 
dimensão e setor de atividade, com especial ênfase sobre empresas de médio nível de capitalização, pendor 
exportador e forte observância pelos padrões ambientais e empresas com elevada incorporação de I&D na sua 
atividade. Em particular, na esfera da capitalização e para impulsionar e robustecer a solvência das empresas, 
os principais beneficiários serão, preferencialmente, empresas de índole estratégica que foram particularmente 
afetadas pela crise económica e que necessitam de incrementar a sua autonomia financeira, com vista à retoma 
da sua atividade regular, para, em última instância, poderem beneficiar da fase de recuperação e relançamento 
da economia. 

 

Calendário e riscos:  

Regulamentação, lançamento e início da implementação da medida de capitalização: até final do primeiro 
semestre de 2021; 

Regulamentação da transferência de EUR 250 milhões com o objetivo de aumento de capital do Banco 
Português de Fomento: até final do primeiro semestre de 2021;  

1.ª Campanha de divulgação dos novos mecanismos de apoio ao financiamento do Banco Português de 
Fomento junto de PME e de empresas estratégicas: até final de segundo semestre de 2021. 

2.ª Campanha de divulgação dos novos mecanismos de apoio ao financiamento do Banco de Fomento junto 
de PME e de empresas estratégicas: até final de segundo semestre de 2022. 

Contínua seleção dos beneficiários a apoiar: até final de 2025. 

 

Antecipa-se que os seguintes principais desafios potenciais poderão impor algum grau de risco à concretização 
das medidas previstas neste investimento: 

1) Baixo nível de capitalização de empresas privadas poderá limitar a capacidade de investimento no 
âmbito do InvestEU; 

2) Pouca atratividade dos investimentos do InvestEU para operadores privados; 

3) A falta de correspondência entre os critérios concursais estabelecidos, no âmbito da medida de 
capitalização, e as características das empresas. 

4) Adicionalmente, para o aumento de capital destinado à implementação e financiamento parcial dos 
investimentos realizados no âmbito do programa InvestEU, são identificados dois riscos já explicados 
na descrição da medida: a possibilidade (à qual se atribui baixa probabilidade) de o BPF não ser 
selecionado como implementing partner do InvestEU na chamada que terá início em abril de 2021 e a 
possibilidade de o montante de garantia concedido pela UE ser inferior ao estimado pelo BPF. 

 

B) Autonomia estratégica e questões de segurança   

A missão do Banco Português de Fomento, enquanto banco promocional nacional, tem no seu âmago 
a promoção da autonomia estratégica de Portugal pela vertente económico-financeira. 

Através da medida de capitalização será possível garantir que empresas de interesse estratégico para 
o país e, consequentemente e em sentido lato, para a própria União Europeia são dotadas da capacidade 
financeira suficiente para assegurar não só a sua sobrevivência, como também e sobretudo, a sua 
participação ativa na fase de recuperação económica. Adicionalmente, e tendo em conta que se prevê 
que os instrumentos financeiros sejam predominantemente de origem pública, contribuir-se-á para que 
a detenção do capital próprio e, por conseguinte, o controlo das decisões de gestão das empresas 
auxiliadas prevalece sobretudo com investidores nacionais e, em determinados casos, europeus.  

No caso particular do aumento de capital do BPF, destinado à implementação do InvestEU, será 
promovido o investimento em vetores estratégicos para o país e para a própria União Europeia, 
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designadamente verde, digital e I&D, garantindo o envolvimento, sob a forma de capital, dívida ou 
garantia, nacional e europeu. 

 

 

C) Projetos transfronteiriços e multinacionais   

Não aplicável. 

 

D) Dimensão Verde da Componente   

 

Apesar de o Banco Português de Fomento, na prossecução da sua missão de promoção da capitalização, 
concessão de financiamento a empresas não-financeiras e projetos estratégicos e do alargamento da sua política 
de atuação sobre falhas de mercado ao domínio da dupla transição, verde e digital, no caso específico do 
investimento proposto, afigura-se apropriado não considerar nenhuma contribuição explicitamente 
quantificável a priori para qualquer uma destas dimensões. 

Como já referido, as duas medidas que compõem este investimento centram-se, estruturalmente e de forma 
muito direta e peculiar, na esfera da resiliência, não sendo por isso identificáveis domínios de intervenção 
verdes ou digitais que reflitam o objeto predominante destas medidas. 

 

Aumento de capital do BPF para implementação do InvestEU (EUR 250 milhões)  

O montante direcionado ao aumento de capital do Banco Português de Fomento, por estar intrinsecamente 
ligado à implementação do InvestEU, deverá surtir impactos positivos para nas vertentes climática e ambiental, 
sobretudo através da janela de “Infraestruturas sustentáveis”, cuja maior dotação no programa, a nível europeu, 
deverá ter reflexo num montante significativo de implementação de investimentos, em Portugal. 

Os investimentos nas demais janelas do InvestEU poderão ou não ter impactos na dimensão verde, todavia, 
serão transversalmente desenvolvidos com observância pelos seis objetivos do princípio Do No Significant 
Harm. 

 

E) Dimensão Digital da Componente 

 

i. Capitalização de empresas e resiliência financeira (EUR 1.300 milhões) 

A medida de capitalização está alicerçada na robustez financeira das empresas como meio de promover a 
resiliência económico-social portuguesa. Neste sentido, e não obstante a preocupação com o cumprimento do 
princípio DNSH por parte das empresas que recebam o auxílio de Estado destinado a fortalecer a sua autonomia 
financeira, esta medida não deverá ter impacto relevante para a dimensão verde. 

 

ii. Aumento de capital do BPF para implementação do InvestEU (EUR 250 milhões)  

O montante previsto para o aumento de capital do Banco Português de Fomento, por estar inteiramente ligado 
à implementação do InvestEU, deverá providenciar contributos para a vertente digital, principalmente através 
da janela de “Investigação, inovação e digitalização”. 

 

F) Do No Significant Harm (DNSH) 

Reforma RE-r10: Criação e desenvolvimento do Banco Português de Fomento 

Parte 1 —Análise dos seis objetivos ambientais a fim de indicar aqueles que exigem uma avaliação substantiva  
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Indicar os objetivos ambientais que exigem 
uma avaliação substantiva da medida com 
base no princípio de «não prejudicar 
significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

Mitigação das alterações climáticas  X A reforma RE-r10 materializa a criação doBanco Português 
de Fomento(BPF) que agrega um conjunto alargado e 
diferenciado de instrumentos de apoio ao desenvolvimento 
das empresas e, por conseguinte, passará a desempenhar, no 
mercado nacional, as funções típicas de um verdadeiro banco 
de fomento nacional. O BPF terá por missão:  

(i) apoiar o desenvolvimento da economia através da 
disponibilização de soluções de financiamento, 
nomeadamente por dívida; 

(ii) apoiar o desenvolvimento da comunidade 
empresarial portuguesa, colmatando as falhas de mercado no 
acesso ao financiamento das empresas, com enfoque nas 
pequenas e médias empresas e midcaps; 

(iii) cumprirá o seu mandato enquanto “Banco Verde”, 
com o propósito de conferir capacidade financeira e acelerar 
as várias fontes de financiamento existentes dedicadas a 
investir em projetos de neutralidade carbónica e de economia 
circular. Nesta frente, o Banco Português de Fomento 
representará também um dos motores financeiros nacionais 
para a implementação do European Green Deal, conforme 
estabelecido no parágrafo 73, da decisão SA.55719 (2020/N) 
– Portugal, da Comissão Europeia referente a auxílios de 
Estado. 

Assim sendo, a reforma RE-r10 dá suporte à existência dos 
programas de investimento onde o leque de atividades 
económicas que podem estar associadas aos programas de 
investimento é vasto, e como tal, existe uma dificuldade 
concreta em prever à priori os impactes ambientais potenciais 
associados às diferentes tipologias de atividades económicas. 

Os processos de financiamento/apoio a atividades 
económicas e programas de financiamento irá forçosamente 
envolver um processo de screening conforme critérios de 
elegibilidade e critérios de avaliação. Estes elementos 
servirão para aplicar as restrições necessárias para evitar o 
financiamento a atividades económicas que não estejam de 
acordo com o príncipio de  «não prejudicar 
significativamente», tanto ao nível climático, como ambiental. 

Estas restrições serão materializadas de forma distinta 
dependendo da tipologia de atividades a apoiar: 

1) Para financiamentos associados à atividade da função 
de “Banco Verde” do BPF nos quais existe um 
enquadramento com os artigos 10º a 15º do Regulamento 
da Taxonomia (Regulamento (UE) 2019/2088), como é o 
caso de parte do RE-C5-i06 os critérios de elegibilidade 
irão: 
 
• Incluir apenas atividades enquadradas com as 

atividades económicas que estão de acordo com os 
artigos 10º a 15º do Regulamento da Taxonomia 
(Regulamento (UE) 2019/2088), tendo em conta o 
detalhe expresso nos atos delegados existentes ou 
futuros, do mesmo Regulamento. 

• Excluir atividades constantes na listagem de 
atividades excluídas do Regulamento InvestEU 
(REGULAMENTO (UE) 2021/523 Anexo V, parte 
B), tendo em conta ainda as considerações do 
Anexo III das Orientações técnicas sobre a 
aplicação do princípio de «não prejudicar 

Adaptação às alterações climáticas  X 

Utilização sustentável e proteção dos recursos 
hídricos e marinhos 

 X 

Economia circular, incluindo a prevenção e a 
reciclagem de resíduos 

 X 

Prevenção e controlo da poluição do ar, da 
água ou do solo 

 X 

Proteção e restauro da biodiversidade e dos 
ecossistemas 

 X 
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significativamente» ao abrigo do Regulamento que 
cria um Mecanismo de Recuperação e Resiliência; 

• Estar sujeitos ao cumprimento da legislação, como 
a Diretiva 2011/92/UE (Diretiva Avaliação de 
Impacto Ambiental ou Diretiva AIA); a Diretiva 
2001/42/CE (Diretiva Avaliação Ambiental 
Estratégica ou Diretiva AAE); Diretiva-Quadro da 
Água (Diretiva 2000/60/ CE), Diretivas 
2009/147/CE e 92/43/CEE no caso de projetos em 
zonas sensíveis do ponto de vista da biodiversidade 
ou nas suas imediações, Diretiva 2008/98/CE, com 
a redação que lhe foi dada pela Diretiva (UE) 
2018/851 no âmbito do tratamento de resíduos e 
economia circular, ou outras aplicáveis no contexto 
do projeto/ação/empresa candidato. 

Adicionalmente, e para efeito de avaliação ou 
valorização das candidaturas, poderá ser solicitado aos 
candidatos que apresentem: 

• Uma análise de sustentabilidade desenvolvida em 
linha com as orientações técnicas recomendadas no 
âmbito InvestEU (REGULAMENTO (UE) 
2021/523, artigo 8º, nº 5 e Nº6), ou uma avaliação 
equivalente com critérios definidos ao nível do 
programa.   
 

2) Para financiamentos associados à restante atividade do 
BPF, realizados ao abrigo do InvestEU, os critérios de 
elegibilidade deverão: 
 
• Excluir atividades constantes na listagem de 

atividades excluídas do Regulamento InvestEU 
(REGULAMENTO (UE) 2021/523 Anexo V, parte 
B), tendo em conta ainda as considerações do 
Anexo III das Orientações técnicas sobre a 
aplicação do princípio de «não prejudicar 
significativamente» ao abrigo do Regulamento que 
cria um Mecanismo de Recuperação e Resiliência; 

• Estar sujeitos ao cumprimento da legislação, como 
a Diretiva 2011/92/UE (Diretiva Avaliação de 
Impacto Ambiental ou Diretiva AIA); a Diretiva 
2001/42/CE (Diretiva Avaliação Ambiental 
Estratégica ou Diretiva AAE); Diretiva-Quadro da 
Água (Diretiva 2000/60/ CE), Diretivas 
2009/147/CE e 92/43/CEE no caso de projetos em 
zonas sensíveis do ponto de vista da biodiversidade 
ou nas suas imediações, Diretiva 2008/98/CE, com 
a redação que lhe foi dada pela Diretiva (UE) 
2018/851 no âmbito do tratamento de resíduos e 
economia circular, ou outras aplicáveis no contexto 
do projetos/ação/empresa candidato. 

Adicionalmente, em sede de apresentação de propostas 
a financiamento os beneficiários devem incluir no 
processo: 

• Uma análise de sustentabilidade desenvolvida em 
linha com as orientações técnicas recomendadas no 
âmbito InvestEU (REGULAMENTO (UE) 
2021/523, artigo 8º, nº 5 e Nº6), ou uma avaliação 
equivalente com critérios definidos ao nível do 
programa, que irá, no mínimo, evidenciar o 
cumprimento do princípio DNSH, ao nível do 
projeto/ação/empresa, nos casos aplicáveis, sendo 
realizada de acordo com orientações técnicas sobre 
a aplicação do princípio de «não prejudicar 
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significativamente» ao abrigo do Regulamento do 
MRR (Orientações DNSH). 

• No caso de empresas que obtenham uma parte 
significativa das suas receitas através de atividades 
mencionadas na lista de exclusão, será solicitado  
que apresentem e adotem um  plano para a 
transição verde.  

• No entanto, para empresas ou projetos que, em 
função do volume de negócios ou valor estimado de 
receitas (inferior a EUR 10 milhões), estejam 
isentos de prova de sustentabilidade, será aplicada 
a lista de exclusão, estabelecida no MRR, para 
processos simplificados de DNSH e, naturalmente, 
será também verificado o cumprimento da 
legislação europeia por parte do projeto 
beneficiário de apoio.  

Assim sendo, considera-se que a presente reforma não 
exige uma avaliação substantiva da medida com base no 
princípio de «não prejudicar significativamente» porque 
se irá materializar em situações que: 

• Ou «contribuem substancialmente» para um objetivo 
ambiental, nos termos do Regulamento Taxonomia, e, 
como tal, considera-se que, relativamente aos objetivos 
em causa, o princípio de «não prejudicar 
significativamente» foi cumprido; 

• Ou que não têm impacto previsível, ou têm um impacto 
previsível insignificante, nos objetivos ambientais 
relacionado com os efeitos diretos e os principais efeitos 
indiretos da medida ao longo do seu ciclo de vida, dada 
a sua natureza, e, como tal, considera-se que, 
relativamente aos objetivos a avaliar em sede de 
candidatura, o princípio de «não prejudicar 
significativamente» terá de ser cumprido. 

 

Reforma RE-r13: Desenvolvimento do mercado de capitais e promoção da capitalização das empresas 
não-financeiras 

Parte 1 —Análise dos seis objetivos ambientais a fim de indicar aqueles que exigem uma avaliação substantiva  

Indicar os objetivos ambientais que exigem 
uma avaliação substantiva da medida com 
base no princípio de «não prejudicar 
significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

Mitigação das alterações climáticas  X A reforma RE-11 consiste num conjunto de reformas 
estruturais com o objetivo de introduzir um sistema de 
reestruturação e insolvência das empresas promotor da 
manutenção e empresas economicamente viáveis, mas 
financeiramente estranguladas. A reforma suporta a medida 
RE-C5-i5 e em parte a medida RE-C5-i06 da presente 
componente do PRR, assumindo um papel de medida de 
acompanhamento para alavancar a economia nacional de 
forma transversal. 

O leque de atividades económicas que podem estar 
associadas aos programas de investimento é vasto e como tal, 
existe uma dificuldade concreta em prever os impactes 
ambientais potenciais associados às diferentes tipologias de 
atividades económicas. 

Tendo em conta que os processos de financiamento/apoio a 
atividades económicas serão executados através de 
candidaturas que se irão encontrar sujeitas a critérios de 
elegibilidade e critérios de avaliação, estes elementos 
servirão para aplicar as restrições necessárias para evitar o 

Adaptação às alterações climáticas  X 

Utilização sustentável e proteção dos recursos 
hídricos e marinhos 

 X 

Economia circular, incluindo a prevenção e a 
reciclagem de resíduos 

 X 

Prevenção e controlo da poluição do ar, da 
água ou do solo 

 X 

Proteção e restauro da biodiversidade e dos 
ecossistemas 

 X 
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financiamento a atividades económicas que não estejam de 
acordo com o príncipio de  «não prejudicar 
significativamente», tanto ao nível climático, como ambiental. 

A medida enquadra-se no domínio de intervenção 015 no 
anexo do Regulamento MRR, com um coeficiente para o 
cálculo de apoio aos abjetivos climático e ambiental de 0%, 
uma vez que se destina à recapitalização das empresas. Nas 
políticas de investimento estabelecidas vigorará um critério 
que estabeleça o cumprimento dos seis objetivos do princípio 
DNSH.  Desta forma os critérios de elegibilidade irão: 

• Excluir atividades constantes na listagem de 
atividades excluídas do Regulamento InvestEU 
(REGULAMENTO (UE) 2021/523 Anexo V, parte 
B), tendo em conta ainda as considerações do 
Anexo III das Orientações técnicas sobre a 
aplicação do princípio de «não prejudicar 
significativamente» ao abrigo do Regulamento que 
cria um Mecanismo de Recuperação e Resiliência; 

• Estar sujeitos ao cumprimento da legislação, como 
a Diretiva 2011/92/UE (Diretiva Avaliação de 
Impacto Ambiental ou Diretiva AIA); a Diretiva 
2001/42/CE (Diretiva Avaliação Ambiental 
Estratégica ou Diretiva AAE); Diretiva-Quadro da 
Água (Diretiva 2000/60/ CE), Diretivas 
2009/147/CE e 92/43/CEE no caso de projetos em 
zonas sensíveis do ponto de vista da biodiversidade 
ou nas suas imediações, Diretiva 2008/98/CE, com 
a redação que lhe foi dada pela Diretiva (UE) 
2018/851 no âmbito do tratamento de resíduos e 
economia circular, ou outras aplicáveis no contexto 
do projetos/ação/empresa candidato. 

 

Adicionalmente, sempre que aplicável, os candidatos devem 
incluir no processo: 

• Uma análise de sustentabilidade desenvolvida em 
linha com as orientações técnicas recomendadas no 
âmbito InvestEU (REGULAMENTO (UE) 
2021/523, artigo 8º, nº 5 e Nº6), ou uma avaliação 
equivalente com critérios definidos ao nível do 
programa, que irá, no mínimo, evidenciar o 
cumprimento do princípio DNSH, ao nível do 
projeto/ação/empresa sendo realizada de acordo 
com orientações técnicas sobre a aplicação do 
princípio de «não prejudicar significativamente» ao 
abrigo do Regulamento do MRR (Orientações 
DNSH).  

Assim sendo, considera-se que a presente reforma não exige 
uma avaliação substantiva da medida com base no princípio 
de «não prejudicar significativamente» porque se irá 
materializar em situações que: 

• Ou «contribuem substancialmente» para um objetivo 
ambiental, nos termos do Regulamento Taxonomia, e, 
como tal, considera-se que, relativamente aos objetivos 
em causa, o princípio de «não prejudicar 
significativamente» foi cumprido; 

• Ou que não têm impacto previsível, ou têm um impacto 
previsível insignificante, nos objetivos ambientais 
relacionado com os efeitos diretos e os principais efeitos 
indiretos da medida ao longo do seu ciclo de vida, dada 
a sua natureza, e, como tal, considera-se que, 
relativamente aos objetivos a avaliar em sede de 
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candidatura, o princípio de «não prejudicar 
significativamente» terá de ser cumprido. 

 

 

Investimento RE-C05-i06: Capitalização de empresas e resiliência financeira/Banco Português de 
Fomento 

Parte 1 —Análise dos seis objetivos ambientais a fim de indicar aqueles que exigem uma avaliação substantiva  

 

Indicar os objetivos ambientais que exigem 
uma avaliação substantiva da medida com 
base no princípio de «não prejudicar 
significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

Mitigação das alterações climáticas  X O investimento RE- -C5-i06 centra-se no reforço da atividade 
do Banco Português de Fomento (BPF) no âmbito da 
capitalização de empresas e resiliência financeira e é 
constituído por dois eixos de ação: 

• Capitalização de empresas e resiliência financeira 
• Aumento de capital do BPF para implementação do 

InvestEU 

 No primeiro eixo, a medida de capitalização proposta neste 
investimento irá combater a subcapitalização crónica das 
empresas portuguesas, especialmente das PME; Colmatar a 
falha estrutural do mercado documentada, no que diz respeito 
ao acesso a instrumentos financeiros e de capital por parte de 
empresas não-financeiras e Minimizar a delapidação de 
capital, aumentando a capacidade das empresas para se 
reconfigurar, de forma resiliente, para os desafios do presente 
e, sobretudo, do futuro.  

No segundo caso, uma vez que o aumento de capital se destina 
exclusivamente a assegurar a capacidade de tomada de risco 
do BPF no quadro de implementação do InvestEU, os 
beneficiários visados serão escolhidos de acordo com as 
diretrizes de investimento do referido programa, conforme a 
janela à qual pertença o projeto de investimento em causa. 

Assim sendo, em ambos os eixos, os programas de 
investimento terão um leque de atividades económicas vasto 
como potenciais beneficiários, e como tal, existe uma 
dificuldade concreta em prever “à priori” os impactes 
ambientais potenciais associados às diferentes tipologias de 
atividades económicas. 

Os processos de financiamento/apoio a atividades 
económicas e programas de financiamento irá forçosamente 
envolver um processo de screening conforme critérios de 
elegibilidade e critérios de avaliação em linha com os 
critérios exigidos pelo programa InvestEU. Estes elementos 
servirão para aplicar as restrições necessárias para evitar o 
financiamento a atividades económicas que não estejam de 
acordo com o príncipio de  «não prejudicar 
significativamente», tanto ao nível climático, como ambiental. 

Estas restrições serão materializadas de forma distinta 
dependendo da tipologia de atividades a apoiar: 

• Para financiamentos associados à atividade da 
função de “Banco Verde” do BPF nos quais existe 
um enquadramento com os artigos 10º a 15º do 
Regulamento da Taxonomia (Regulamento (UE) 
2019/2088), como é o caso de parte do RE-C5-i06 
os critérios de elegibilidade irão: 

Adaptação às alterações climáticas  X 

Utilização sustentável e proteção dos recursos 
hídricos e marinhos 

 X 

Economia circular, incluindo a prevenção e a 
reciclagem de resíduos 

 X 

Prevenção e controlo da poluição do ar, da 
água ou do solo 

 X 

Proteção e restauro da biodiversidade e dos 
ecossistemas 

 X 
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• Incluir apenas atividades enquadradas com as 
atividades económicas que estão de acordo com os 
artigos 10º a 15º do Regulamento da Taxonomia 
(Regulamento (UE) 2019/2088), tendo em conta o 
detalhe expresso nos atos delegados existentes ou 
futuros, do mesmo Regulamento. 

• Excluir atividades constantes na listagem de 
atividades excluídas do Regulamento InvestEU 
(REGULAMENTO (UE) 2021/523 Anexo V, parte 
B), tendo em conta ainda as considerações do 
Anexo III das Orientações técnicas sobre a 
aplicação do princípio de «não prejudicar 
significativamente» ao abrigo do Regulamento que 
cria um Mecanismo de Recuperação e Resiliência;:  

• Estar sujeitos ao cumprimento da legislação, como 
a Diretiva 2011/92/UE (Diretiva Avaliação de 
Impacto Ambiental ou Diretiva AIA); a Diretiva 
2001/42/CE (Diretiva Avaliação Ambiental 
Estratégica ou Diretiva AAE); Diretiva-Quadro da 
Água (Diretiva 2000/60/ CE), Diretivas 
2009/147/CE e 92/43/CEE no caso de projetos em 
zonas sensíveis do ponto de vista da biodiversidade 
ou nas suas imediações, Diretiva 2008/98/CE, com 
a redação que lhe foi dada pela Diretiva (UE) 
2018/851 no âmbito do tratamento de resíduos e 
economia circular, ou outras aplicáveis no contexto 
do projeto/ação/empresa candidato. 

 

Adicionalmente, e para efeito de avaliação ou 
valorização das candidaturas, poderá ser solicitado aos 
candidatos que apresentem: 

• Uma análise de sustentabilidade desenvolvida em 
linha com as orientações técnicas recomendadas no 
âmbito InvestEU (REGULAMENTO (UE) 
2021/523, artigo 8º, nº 5 e Nº6), ou uma avaliação 
equivalente com critérios definidos ao nível do 
programa.   
 

• Para financiamentos associados à restante 
atividade do BPF os critérios de elegibilidade irão: 

• Excluir atividades constantes na listagem de 
atividades excluídas do Regulamento InvestEU 
(REGULAMENTO (UE) 2021/523 Anexo V, parte 
B), tendo em conta ainda as considerações do 
Anexo III das Orientações técnicas sobre a 
aplicação do princípio de «não prejudicar 
significativamente» ao abrigo do Regulamento que 
cria um Mecanismo de Recuperação e Resiliência;:  

• Estar sujeitos ao cumprimento da legislação, como 
a Diretiva 2011/92/UE (Diretiva Avaliação de 
Impacto Ambiental ou Diretiva AIA); a Diretiva 
2001/42/CE (Diretiva Avaliação Ambiental 
Estratégica ou Diretiva AAE); Diretiva-Quadro da 
Água (Diretiva 2000/60/ CE), Diretivas 
2009/147/CE e 92/43/CEE no caso de projetos em 
zonas sensíveis do ponto de vista da biodiversidade 
ou nas suas imediações, Diretiva 2008/98/CE, com 
a redação que lhe foi dada pela Diretiva (UE) 
2018/851 no âmbito do tratamento de resíduos e 
economia circular, ou outras aplicáveis no contexto 
do projetos/ação/empresa candidato. 

Adicionalmente, em sede de apresentação de propostas 
a financiamento os beneficiários devem incluir no 
processo: 
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• Uma análise de sustentabilidade desenvolvida em 
linha com as orientações técnicas recomendadas no 
âmbito InvestEU (REGULAMENTO (UE) 
2021/523, artigo 8º, nº 5 e Nº6), ou uma avaliação 
equivalente com critérios definidos ao nível do 
programa, que irá, no mínimo, evidenciar o 
cumprimento do princípio DNSH, ao nível do 
projeto/ação/empresa, nos casos aplicáveis sendo 
realizada de acordo com orientações técnicas sobre 
a aplicação do princípio de «não prejudicar 
significativamente» ao abrigo do Regulamento do 
MRR (Orientações DNSH). 

• No caso de empresas que obtenham uma parte 
significativa das suas receitas através de atividades 
mencionadas na lista de exclusão, será solicitado  
que apresentem e adotem um  plano para a 
transição verde.  

• No entanto, para empresas ou projetos que, em 
função do volume de negócios ou valor estimado de 
receitas (inferior a EUR 10 milhões), estejam 
isentos de prova de sustentabilidade, será aplicada 
a lista de exclusão, estabelecida no MRR, para 
processos simplificados de DNSH e, naturalmente, 
será também verificado o cumprimento da 
legislação europeia por parte do projeto 
beneficiário de apoio.  

Assim sendo, considera-se que a presente medida não exige 
uma avaliação substantiva da medida com base no princípio 
de «não prejudicar significativamente» porque se irá 
materializar em situações que: 

• Ou «contribuem substancialmente» para um 
objetivo ambiental, nos termos do Regulamento 
Taxonomia, e, como tal, considera-se que, 
relativamente aos objetivos em causa, o princípio 
de «não prejudicar significativamente» foi 
cumprido; 

• Ou que não têm impacto previsível, ou têm um 
impacto previsível insignificante, nos objetivos 
ambientais relacionado com os efeitos diretos e os 
principais efeitos indiretos da medida ao longo do 
seu ciclo de vida, dada a sua natureza, e, como tal, 
considera-se que, relativamente aos objetivos a 
avaliar em sede de candidatura, o princípio de «não 
prejudicar significativamente» terá de ser 
cumprido. 

 

 

 

Conforme será estabelecido nas políticas de investimento, para ambas as vertentes da medida proposta, 
vigorará um critério que estabeleça o cumprimento dos seis objetivos do princípio DNSH. No caso improvável 
de algum investimento, no âmbito do InvestEU, ou alguma empresa potencialmente beneficiária da medida de 
capitalização ter uma atividade operacional que possa colocar em causa, pelo menos, um objetivo do DNSH, 
um estudo de impacto ambiental e respetivas medidas de mitigação serão solicitadas e avaliadas como parte 
do processo de acesso ao programa e medida em apreço. 

Sempre que possível, será seguida a Comunicação da Comissão Europeia n.º C (2021) 1054, de 12 de fevereiro 
de 2021, com as Orientações técnicas sobre a aplicação do princípio de «não prejudicar significativamente» 
ao abrigo do Regulamento do MRR (Orientações DNSH). Quando tal não se revelar aplicável, será, em linha 
com as diretrizes da Comissão Europeia, efetuada uma abordagem simplificada do princípio de «não prejudicar 
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significativamente», mediante a adoção de uma lista de exclusão ao nível da medida juntamente com 
referências à neutralidade tecnológica. 
 

Estas condições vão integrar os critérios de elegibilidade e/ou seleção estipulados nos avisos dos concursos à 
apresentação de candidaturas de empresas ou projetos, em conjunto com o cumprimento da demais legislação 
aplicável, sendo, de acordo com as indicações da Comissão Europeia, a lista de exclusão adaptada de acordo 
com a natureza de cada medida. 
 

G) Milestones, metas e calendarização  

 

Infra, é apresentada a proposta de indicadores que deverão ser contemplados na decisão de implementação do 
Conselho Europeu. No ficheiro Excel relativo a esta componente, está disponível a lista completa de milestones 
e metas sugeridos para as medidas em apreço. 
 

Reforma RE-r10: Criação e desenvolvimento do Banco Português de Fomento 

 

Milestone 2 – Publicação, pelo Governo da República Portuguesa, e entrada em vigor do Decreto-Lei 
n.º 63/2020, que regula a atividade e funcionamento do Banco Português de Fomento, S. A., e aprova 
os respetivos Estatutos, concluída no 4.º trimestre de 2020.  

 

Reforma RE-r13: Desenvolvimento do mercado de capitais e promoção da capitalização das empresas 
não-financeiras 

 

I. Desenvolvimento do mercado de capitais 

Milestone 4 – Considerados os contributos dos agentes de mercado, aprovação de propostas legislativas 
até ao 4.º trimestre de 2022. Preservando a liberdade de trabalho orgânico da task-force prevê-se que a 
proposta incida sobre criação de incentivos em sede de, designadamente, (i) acesso a fundos próprios 
através do mercado de capitais; (ii) criação de ambiente propício ao crescimento das empresas; (iii) 
financiamento de dívida em mercado; (iv) participação de investidores. 

 

 

III. Revisão do Código dos Valores Mobiliários: 

Milestone 8 - Aprovação da Lei pela Assembleia da República, até ao 3.º trimestre de 2021. A revisão 
do Código de Valores mobiliários será no sentido da simplificação regulatória e administrativa, de modo 
a alinhar o enquadramento nacional com o Direito da União no tocante ao objetivo de aumentar a 
competitividade do mercado de capitais português. 

 

IV. Revisão do enquadramento jurídico dos organismos de investimento coletivo: 

Milestone 10 - Aprovação da Lei pela Assembleia da República, até ao 4.º trimestre de 2021. O diploma 
reverá o enquadramento jurídico dos organismos de investimento coletivo no sentido da simplificação 
regulatória e administrativa. 
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Investimento RE-C05-i06: Capitalização de empresas e resiliência financeira/Banco Português de 
Fomento  

 

i. Capitalização de empresas e resiliência financeira (EUR 1.300 milhões) 

Milestone 1: Regulamentação, pelo Governo da República Portuguesa, através de Decreto-Lei,da 
medida de capitalização, estabelecendo a necessidade de criação de uma política de investimento que 
definirá, entre outros aspetos, os critérios de elegibilidade e de seleção de empresas beneficiárias, até ao 
3.º trimestre de 2021.  

 

Milestone 2: Desenvolvimento da política de investimento (capitalização) e adoção da mesma pela 
entidade gestora do veículo, até ao 3.º trimestre de 2021. A política de investimento será desenvolvida 
e adotada pelo BPF, enquanto entidade gestora do veículo onde estão as participações resultantes dos 
instrumentos financeiros implementados para apoiar as empresas selecionadas como beneficiárias. 

Conforme supramencionado, esta política de investimento determinará que as empresas serão 
selecionadas através do cumprimento de critérios enquadráveis em cinco principais categorias: (1) 
viabilidade financeira e (2) rentabilidade operacional, ambos a partir da data de dezembro de 2019; (3) 
modelo de negócios adequado às condições macroeconómicas atuais; (4) posicionamento estratégico 
em relação ao interesse nacional; (5) sempre que possível, será privilegiada a capitalização de apoio ao 
investimento privado produtivo, com particular enfoque nos setores de bens e serviços transacionáveis, 
no crescimento e consolidação de empresas, inclusivamente empresas start-up. No caso de empresas 
beneficiárias de medidas de recapitalização ao abrigo do Quadro Temporário será exigido um 
compromisso adicional, objeto de monitorização, que consistirá na não distribuição de lucros ou outros 
fundos aos sócios durante a vida do instrumento utilizado para recapitalização da empresa. Estas 
categorias de critérios aplicar-se-ão de acordo o regulamento de auxílios de Estado ao abrigo do qual é 
realizado o apoio financeiro a determinada empresa. No caso dos programas europeus que tenham 
política de investimento própria (a título de exemplo, referem-se as soluções implementadas em parceria 
com o Grupo BEI), a mesma deverá prevalecer sobre estas categorias, respeitando-se, em qualquer caso, 
os princípios e objetivos do MRR. 

A política de investimento contemplará também, designadamente e sem limitar, os seguintes aspetos: 
metas de investimento/capitalização; retorno esperado para os mesmos; parâmetros e práticas de risco a 
serem seguidas; e restrições ativas que respeitem as orientações do MRR, nomeadamente de cariz 
ambiental e, de forma concreta, em relação ao cumprimento dos seis objetivos estipulados pelo princípio 
Do No Significant Harm. Neste domínio, será também referida a lista de exclusão e as orientações da 
Comissão Europeia quanto à prova de sustentabilidade. 

Perante o foco desta medida na capitalização urgente de empresas economicamente viáveis para 
responder às suas necessidades imediatas, antecipa-se que uma muito considerável afluência de 
empresas ocorra em 2021 e 2022. Com efeito, de acordo com a sua natureza e perante o caráter de 
excecionalidade desta medida, pretende-se que este milestone seja o responsável por garantir o 
desembolso da dotação total da medida de capitalização, financiada através de empréstimos do MRR. 

 

Meta 1 (final de concretização) – Entrega de um total de EUR 1.300 milhões ao tecido empresarial 
português, em auxílio de Estado à capitalização, até ao 4.º trimestre de 2023. Em conformidade com o 
descrito no capítulo de custos, estima-se, indicativamente, que, até à conclusão da execução do plano, 
sejam apoiadas cerca de 1.300 empresas. 

 

 

 

ii. Aumento de capital do BPF para implementação do InvestEU (EUR 250 milhões) 
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Milestone 5 – Notificação à Comissão Europeia sobre a decisão favorável do Pillar Assessment do BPF 
para se tornar implementing partner do InvestEU, até ao 1.º trimestre de 2022. 

 

Milestone 6 – Aumento de capital do Banco Português de Fomento e desenvolvimento da política de 
investimento para o Banco Português de Fomento, enquanto implementing partner do InvestEU, em 
articulação com a Comissão Europeia, estabelecendo um conjunto de critérios de elegibilidade que 
façam cumprir os objetivos do MRR, incluindo os DNSH, até ao 1.º trimestre de 2022. 

Milestone 7 – Assinatura do acordo de garantia relativo ao programa InvestEU, celebrado entre o Banco 
Português de Fomento e a Comissão Europeia, até ao 2.º trimestre de 2022. 

De acordo com a natureza desta medida e o objetivo de realizar um único aumento de capital, pretende-
se que este milestone seja o responsável por garantir o desembolso da dotação total da medida de 
capitalização, financiada através de empréstimos do MRR. 

Meta 2:  Mobilização de, pelo menos, 75% do investimento projetado, estimando-se, indicativamente, 
que 1.000 empresas sejam beneficiárias de financiamento no âmbito do InvestEU, em virtude do 
aumento de capital do BPF, para permitir a execução do programa, no qual o BPF desempenha o papel 
de implementing partner, até ao 4.º trimestre de 2025.  

 

H) Financiamento e custos 

 

Investimento RE-C05-i06: Capitalização de empresas e resiliência financeira/Banco Português de 
Fomento  

 

O investimento proposto apresenta um custo total de EUR 1.550 milhões, financiado através de empréstimos 
com proveniência do MRR. Este custo corresponde ao valor total das duas medidas pretendidas – aumento de 
capital do Banco Português de Fomento e Capitalização de empresas e resiliência financeira –, cuja justificação 
se apresenta abaixo. 

 

i. Capitalização de empresas e resiliência financeira (EUR 1.300 milhões) 

Em momento anterior à profunda crise económica despoletada pela pandemia, a subcapitalização do tecido 
empresarial português e a persistente falha de mercado para colmatar esta debilidade financeira, com 
consequências operacionais materialmente restritivas e penalizadoras para a competitividade das empresas, já 
havia sido documentada na “avaliação ex-ante dos instrumentos financeiros de programas do Portugal 2020”. 
Conforme o referido estudo, o hiato de financiamento “em matéria de empréstimos e equivalente situava-se 
entre os 3 e os 5,5 mil milhões de euros. O fosso de capitalização das PME portuguesas estava compreendido 
entre os 545 milhões de euros e os 1,5 mil milhões de euros. O gap de financiamento de venture capital situava-
se entre os 292 e 659 milhões de euros”. 

Sobre este enquadramento, e demais fatores mencionados na descrição deste investimento e reformas 
relacionadas, que contribuem para um mercado de capitais pouco desenvolvido e até mesmo um financiamento 
bancário às empresas em condições pouco benéficas no contexto da Zona Euro, surgiu a pandemia de covid-
19 que, por si e em resultado das necessárias medidas de contenção para assegurar a proteção da saúde pública, 
surtiu um efeito económico devastador. 

Concretamente, o sector empresarial depara-se atualmente, em pouco mais de um ano, com os seguintes novos 
desafios:  

1. EUR 24 mil milhões de crédito em moratória, dos quais se estima que cerca de EUR 8 mil milhões 
pertençam aos sectores mais vulneráveis aos impactos da covid-19 e respetivas medidas de mitigação; 
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2. EUR 7,5 mil milhões de linhas de crédito com garantia de Estado, concedidas em resposta à crise 
económica, despoletada pela covid-19; 

3. Uma quebra generalizada na faturação (volume de negócios operacional acrescido de receitas não-
operacionais com vendas de ativos) alcançada em 2020, pelas empresas não-financeiras de toda a 
economia (-11,4%), face a 2019. Este valor, não obstante elevado, esconde assimetrias muito acentuadas 
entre sectores e entre dimensões de empresa. De forma segmentada, a tabela apresentada infra descreve, 
em termos homólogos, a realidade dos 808 subsectores (CAE a cinco dígitos) que compõem a economia 
portuguesa, excluindo as empresas financeiras: 

 

 
 

a) A título exemplificativo, no caso particular do sector do turismo e atividades conexas, de 
importância estratégica para Portugal, a situação é particularmente gravosa. Em concreto, e não 
obstante o facto de os dados operacionais e financeiros das empresas, relativos ao ano 2020, ainda 
não terem sido divulgados, estima-se, com base na quebra de faturação verificada em 2020 e 
indicadores operacionais de 2019, que, apenas no sector do alojamento (que registou uma quebra 
agregada de aproximadamente 59%), os resultados líquidos do total de empresas atinjam EUR - 
404 milhões, em 2020. Somando atividades conexas, como agências de viagens e operadores de 
turismo, cuja quebra homóloga de faturação, se situou em 77%, o valor de resultado líquido 
negativo estimado cifra-se, apenas no agregado destes dois sectores da esfera do turismo, em EUR 
-437 milhões. Com efeito, só nas empresas dos sectores indicados para fins exemplificativos 
estima-se uma elevada depauperação direta de capitais próprios, por incorporação de resultados 
negativos em reservas;  

b) Aplicando a mesma metodologia de estimativa ao agregado da economia real, prevê-se que os 
resultados líquidos das empresas não-financeiras tenham sofrido, em 2020, uma redução agregada 
de EUR 17,9 mil milhões, em termos homólogos, o que se traduz numa quebra em torno de 64%, 
face ao alcançado em 2019. 

4. Conforme atestam os valores estimados no ponto anterior, e reiterando a importante realidade de elevada 
heterogeneidade sectorial e por dimensão de empresa por trás dos mesmos, além de delapidação real e 
direta de capital próprio para muitas empresas que eram economicamente viáveis à data de dezembro 
de 2019, a primordial fonte de financiamento das empresas portuguesas5 (fundos próprios gerados 
organicamente, i.e. resultados líquidos positivo) foi extraordinariamente penalizada em 2020.  

5. Assim, observando a vertente financeira, mesmo nos casos em que não existe redução de capital próprio, 
as empresas afetadas encontram-se numa posição deveras mais fragilizada, em virtude de menor 
autonomia financeira, para fazer face não só à sua dívida anterior a 2020, como também ao aumento do 
endividamento, em resultado da crise. De um prisma operacional, a crescente insustentabilidade da 
dívida das empresas, deverá limitar a atividade corrente das mesmas e, de forma particularmente 
significativa, restringir a sua capacidade de investimento, o que, por seu turno, enviesa negativamente 
as suas perspetivas de crescimento, levando a que, em caso de inação na vertente de capitalização, seja 
previsível um aumento considerável de insolvências, com todos os efeitos económico-sociais e 
financeiros nefastos que tal fenómeno acarreta para o país. 

Perante este cenário, torna-se evidente a necessidade de uma medida de capitalização adequadamente 
dimensionada e implementada de forma ágil, célere e flexível. 

 
5 OECD Survey on Access to Finance in Portugal 2020 (http://www.oecd.org/corporate/ca/Improving-Access-to-Capital-for-Portuguese-
Companies.pdf), página 36, Figure28 

Quebra de faturação em 2020  Número de subsectores Percentagem de subsectores Faturação 2019 (EUR) Percentagem da faturação 2019
Sem registo de quebra 246 30% 123.868.142.048 28%
Entre 0% e 25% 437 54% 256.342.450.239 58%
Entre 25% e 50% 73 9% 34.707.285.333 8%
Entre 50% e 75% 44 5% 26.605.610.781 6%
Entre 75% e 100% 8 1% 3.849.071.841 1%
Total 808 100% 445.372.560.242 100%
Fonte: Autoridade Tributária

http://www.oecd.org/corporate/ca/Improving-Access-to-Capital-for-Portuguese-Companies.pdf
http://www.oecd.org/corporate/ca/Improving-Access-to-Capital-for-Portuguese-Companies.pdf
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Uma vez que a execução desta medida está dependente de (1) procura de empresas privadas e (2) das suas 
características e que (3) a realidade operacional e financeira das empresas, referente ao ano 2020, ainda não é 
conhecida, para que possa ser aproximado o valor médio de apoio por empresa, tomam-se por referência os 
montantes máximos de crédito com garantia de Estado6 que podem ser concedidos por empresa de cada 
dimensão, para fazer face à crise económica. Desta forma análoga, e tendo em conta que as pequenas empresas 
podem financiar-se até EUR 250 mil, as médias até EUR 1,5 milhões e as small-mid-caps e mid-caps até EUR 
2 milhões, estima-se, indicativamente, que o valor médio do auxílio de Estado à capitalização possa situar-se 
em torno de EUR 1 milhão por empresa. Subjacente a este montante médio, antecipa-se que a dimensão do 
auxílio entregue por empresa possa variar de forma expressiva, refletindo naturalmente as assimetrias 
existentes entre setores e dimensões de empresa. 

 

ii. Aumento de capital do BPF para implementação do InvestEU (EUR 250 milhões) 

O montante de EUR 250 milhões solicitado para o aumento de capital visa dotar o Banco Português de Fomento 
com os recursos necessários para financiar estritamente (ring-fenced) o investimento planeado pelo BPF no 
âmbito do programa InvestEU (não tendo em conta quaisquer atividades do Banco, fora do referido programa), 
representando uma almofada financeira (equity buffer) para acomodar impactos de balanço decorrentes da 
implementação do InvestEU, enquanto programa de amplo alcance e elevada capacidade financeira, garantindo 
que, a todo o momento, o rácio de capital mínimo de 13%, imposto pela supervisão prudencial do Banco de 
Portugal, enquanto regulador do BPF, será cumprido. 

Conforme mencionado na descrição da medida, as necessidades de EUR 250 milhões resultam de uma 
estimativa para a dimensão total do investimento realizado ao abrigo do programa InvestEU, em Portugal, 
durante os seus sete anos de vigência. Para esse efeito, estabeleceu-se uma comparação com os investimentos 
realizados no âmbito do Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos (FEIE). Tomou-se como referência o 
montante total de investimentos concretizados em Portugal (EUR 13,3 mil milhões) na esfera do FEIE, o que 
representa uma alocação percentual de 2,43%, de financiamento no cômputo geral deste programa europeu e, 
dessa forma, perante um investimento total de EUR 372 mil milhões, a preços correntes, previsto para o 
InvestEU, o Banco Português de Fomento estima que, a nível nacional, o volume de investimento mobilizado 
pelo programa InvestEU seja proporcional ao verificado no FEIE e, dessa forma, ascenda a cerca de EUR 
9.053 milhões. Para concretizar esta dimensão de investimento, procurando explorar todo o potencial de cada 
uma das quatro janelas do programa, o Banco Português de Fomento planeia fornecer financiamento de 
aproximadamente 25% (EUR 2,263 mil milhões) sob a forma de instrumentos de dívida (empréstimos indiretos 
e/ou diretos) ou participações de capital ou de quase-capital. O montante remanescente (EUR 6,79 mil milhões) 
resultará da combinação de investimento privado e garantias implementadas através do InvestEU. Nesta 
vertente, de acordo com o multiplicador médio implícito nos montantes divulgados pela Comissão Europeia 
(11,36), o Banco Português de Fomento estima que as garantias renováveis (revolving) totalizem EUR 797 
milhões. Enquanto implementing partner do programa, o BPF prevê a concessão de 20% desse montante total 
de garantias, isto é,  cerca de EUR 159 milhões (20% do total de garantias), que complementará a garantia 
europeia total estimada em EUR 638 milhões (80%)– um valor projetado para a garantia total esperada da UE 
para as quatro janelas, que decorre do multiplicador previsto para o InvestEU (11,34) Em suma, com recursos 
totais de EUR 797 milhões em garantias renováveis, o BPF projeta que o InvestEU consiga alavancar 
investimento na ordem dos referidos EUR 9 mil milhões, ao longo dos seus sete anos de vigência, estando 
implícito o referido efeito multiplicador ligeiramente superior a 11 vezes.  

Com efeito, para assegurar o equilíbrio do seu balanço e o cumprimento do rácio de capital mínimo de 13%, 
exigidos pelo regulador (Banco de Portugal), será necessário realizar um aumento de capital de EUR 250 
milhões. 

 

 
6 Os montantes máximos de financiamento por dimensão de empresa, no âmbito das linhas de crédito com garantia de Estado, podem ser consultados 
no site do Banco Português de Fomento (https://www.spgm.pt/pt/catalogo/linha-de-apoio-a-economia-covid-19/), na secção respeitante a “Montante 
Máximo Financiamento por Empresa” 

https://www.spgm.pt/pt/catalogo/linha-de-apoio-a-economia-covid-19/


 

 

PART 2: DESCRIÇÃO DAS REFORMAS E DOS INVESTIMENTOS   
 

A. COMPONENTE 6: Qualificações e Competências  
 

1. Descrição da Componente 
 

Qualificações e Competências   

Área de política: Potencial Produtivo e Emprego  

Objetivos:  

• 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. 

Reformas e/ou investimentos: 

Reformas:  

• RE-r14: Reforma do ensino e da formação profissional através da melhoria da oferta formativa, 
adequada às necessidades dos territórios, da modernização tecnológica dos estabelecimentos de 
ensino e formação profissional, do incentivo e apoio aos jovens das vias profissionalizantes e aos 
adultos para a prossecução dos estudos, através de uma articulação robusta com o ensino superior 
politécnico e universitário. 

• RE-r15: Reforma da cooperação entre Ensino Superior e Administração Pública e empresas, que 
procede à revisão do quadro legal e institucional, incluindo a introdução de escolas de graduação e 
de pós-graduação, com base em arranjos colaborativos com empregadores públicos e privados, 
estimulando a diversificação da oferta formativa e a formação superior de adultos ao longo da vida. 

• RE-r16: Redução das restrições nas profissões altamente reguladas para promover uma mais célere 
entrada de graduados no mercado de trabalho, reduzindo o peso regulatório e administrativo imposto 
aos profissionais e às empresas. 

• RE-r17: Agenda de promoção do trabalho digno por meio de combate à precariedade e à 
segmentação, promoção da negociação coletiva, políticas ativas de emprego, formação e 
qualificação e defesa dos salários e rendimentos; visa preparar o futuro do trabalho, com especial 
atenção ao trabalho desenvolvido em plataformas digitais, ao teletrabalho e às oportunidades e riscos 
de criação e destruição de emprego no âmbito das transições digital e ecológica. 

• RE-r18: Combate à desigualdade entre mulheres e homens, a nível salarial, da representação 
equilibrada nos cargos de decisão e da segregação profissional que enforma desigualdades nos 
rendimentos presentes e futuros. 

 

Investimentos:  

• RE-C06-i01: Modernização da oferta e dos estabelecimentos de ensino e da formação profissional 

• RE-C06-i02: Compromisso Emprego Sustentável 



 

 

• RE-C06-i03: Incentivo Adultos 

• RE-C06-i04: Impulso Jovens STEAM 

• RE-C06-i05-RAA: Qualificação de adultos e aprendizagem ao longo da vida (RAA) 

 

Custo estimado: 1.324milhões de EUR 

Subvenções IRR: 1.324 milhões de EUR 

Empréstimos IRR: 0 EUR 

 

 

2. Principais desafios e objetivos 
 
Contexto 

Na sociedade atual, as qualificações e as competências são o principal motor da competitividade, coesão e 
bem-estar, sendo a sua importância reforçada em períodos de crise e consequente necessidade de adequação 
rápida de padrões produtivos e modos de vida. Apesar dos progressos notáveis nas últimas décadas, Portugal 
apresenta ainda um défice de qualificações significativo, sobretudo ao nível das qualificações intermédias 
(ISCED 3-4), correspondentes ao ensino secundário e profissional (25,9% da população dos 25 aos 64 anos, 
face a 46,8% na União Europeia, em 2019 [Eurostat, edat_lfse_03]), mas também ao nível das qualificações 
superiores (26,3% face à média europeia de 31,6%). 

Daí resulta que 47,8% da população ativa portuguesa se caracteriza por baixos níveis de qualificação (ISCED 
0-2), quando essa percentagem é de apenas 21,6%, a nível europeu (valores que se confirmam, por exemplo, 
nos estudos sobre as competências digitais da população), o que constitui um entrave ao crescimento da 
economia do nosso país e à integração europeia. No caso da população jovem, ainda que os indicadores sejam 
mais favoráveis, é importante atender a que, em 2020, o abandono escolar precoce de educação e formação foi 
de 8,9% e que 9,5% dos jovens não estavam integrados no mercado de trabalho, nem em atividades de 
educação ou de formação profissional (jovens NEET) (Eurostat,). 

Nos últimos 20 anos, este fenómeno foi combatido por várias medidas, com destaque para o desenvolvimento 
de um sistema consistente de ensino e formação profissional, para o qual terá contribuído, entre outros aspetos, 
os desenvolvimentos alcançados no âmbito do Sistema Nacional de Qualificações e dos respetivos 
instrumentos associados. Todavia, o sistema de educação e formação português é ainda caraterizado por 
alguma margem de melhoria na diversidade e na qualidade da oferta formativa e nos resultados alcançados, 
nomeadamente no incremento das taxas de qualificação, presentemente inferiores às médias europeias. Em 
2017/2018, aproximadamente 42% dos alunos matriculados no ensino secundário encontravam-se a frequentar 
ofertas de dupla certificação. Porém, esta percentagem não tem crescido nos últimos anos e permanece aquém 
dos 50% de alunos que se pretende alcançar, pelo que é necessário um esforço adicional de valorização das 
ofertas de dupla certificação. Ao mesmo tempo, a taxa de participação da população adulta, com idade entre 
os 25 e os 64 anos, em aprendizagem cifrava-se, em 2019, em 10,5% em Portugal, por contraponto aos 10,8% 
registados para a média da UE-27 bem como aos 15% da meta estabelecida no contexto do quadro estratégico 
para a cooperação europeia na educação e formação (ET2020) (Eurostat, [sdg_04_60]). 

O reforço do ajustamento, em cada território, entre a oferta de cursos e as necessidades do mercado de trabalho, 
em profunda restruturação no contexto da pandemia, é uma das vias pelas quais essa valorização deve ser feita, 
sem colocar em causa a possibilidade dos alunos e dos formandos que obtêm uma dupla certificação de nível 
4, poderem ingressar no ensino superior. Esta opção foi reforçada com a publicação do Decreto-Lei nº 11/2020, 



 

 

de 2 de abril, que cria os concursos especiais de ingresso no ensino superior para titulares dos cursos de dupla 
certificação do ensino secundário e cursos artísticos especializados. 

Por seu lado, tendo em conta a profunda transformação das atividades económicas, com destaque para o tecido 
produtivo, e a digitalização da economia, a valorização do ensino e da formação profissional não está desligada 
da necessidade dos espaços de aprendizagem estarem dotados de equipamento e tecnologia que sejam 
adequados aos desafios da prática profissional e que permitam aprendizagens relevantes, significativas e 
qualificantes. A esta nova realidade, acresce a necessidade de recuperar aprendizagens e percursos educativos 
e formativos afetados pela recente crise sanitária e suspensão temporária das atividades letivas e formativas 
presenciais. 

Por fim, importa referir que uma alteração dos padrões de qualificação dos jovens e adultos portugueses implica 
também alargar a informação e os incentivos para que os mesmos, sobretudo aqueles que vivem em condições 
mais vulneráveis e foram particularmente afetados pela atual crise, invistam na sua formação, vejam 
reconhecidos os seus esforços e tenham condições para prosseguir os seus estudos secundários e superiores 
(ou para voltar ao sistema de educação e formação), nomeadamente em áreas em que esse prosseguimento se 
tem revelado mais desafiante, como a ciência, a tecnologia, a engenharia, a arte e a matemática (STEAM). 

Desta forma, pretende-se dar continuidade aos progressos significativos registados na última década e 
aumentar a participação dos jovens no ensino superior. Tomando como referência a meta definida na Estratégia 
Europa 2020, a proporção da população portuguesa na faixa etária dos 30 aos 34 anos com ensino superior 
concluído aumentou de 24% em 2010 para 43% no 4º trimestre de 2020, superando a meta nacional e europeia 
para 2020 (Eurostat). O objetivo é agora continuar este esforço de qualificação e garantir 50% de graduados 
na faixa etária dos 30 aos 34 anos em 2030. Esta meta deve ser concretizada juntamente com o aumento da 
participação dos jovens com 20 anos no ensino superior, de 50% em 2020, para 60% em 2030. 

Para atingir este fim, importa continuar a alargar a base social do ensino superior, dando continuidade à política 
de inclusão e combate às desigualdades, assente na redução dos custos diretos dos estudantes e suas famílias, 
e consolidando a nova via de acesso ao ensino superior dos jovens provenientes das vias profissionalizantes. 
A este respeito, importa ainda combater a elevada disparidade de género, sobretudo evidente nas carreiras 
científica, tecnológica, da engenharia e da matemática. Segundo o último relatório PISA de 2018, entre os 
alunos com elevado desempenho em matemática ou ciência, cerca de metade dos alunos do sexo masculino 
(48%) esperam trabalhar como engenheiro ou profissional da ciência, enquanto apenas uma em sete alunas 
(15%) espera fazê-lo. A persistente segregação sexual nas escolhas formativas reflete-se numa maior presença 
de mulheres nas áreas da educação (80%), saúde (76%) ou proteção social (90,7%) e prolonga-se para o 
mercado de trabalho onde se verifica um menor acesso das mulheres a áreas das tecnologias e das engenharias, 
nas quais se assiste a uma progressiva valorização social e económica. 

Apesar de as mulheres terem uma presença no mercado de trabalho de 72,7%, acima da média europeia de 
67,3%, esta presença é ainda 7,2 pontos percentuais inferior à participação masculina. Essa participação é 
ainda marcada pela ausência de igual tratamento e oportunidades no que diz respeito à igualdade 
remuneratória, condições de trabalho, acesso a formação, progressão na carreira ou representação na tomada 
de decisão. De acordo com o Barómetro das Diferenças Remuneratórias entre Mulheres e Homens do GEP-
MTSSS, a disparidade entre homens e mulheres era, em 2018, de 11,1% na remuneração e de 13,8% no ganho, 
já ajustada do seu peso relativo dentro de cada setor de atividade, profissão, nível de qualificação, habilitação 
literária e escalão de antiguidade. 

Em termos de impactos esperados, as reformas e investimentos desta componente contribuem para o aumento 
da população ativa qualificada, sobretudo em áreas emergentes em termos de procura no mercado de trabalho, 
com efeitos no aumento da empregabilidade, no desenvolvimento da economia e no reforço da competitividade 
do tecido empresarial, permitindo alavancar o potencial de crescimento económico e social. Por outro lado, a 



 

 

redução da segmentação do mercado de trabalho e o fortalecimento do padrão de emprego estável e permanente 
concorrem para a melhoria dos salários e, por isso, para o reforço dos padrões de consumo interno, e estimulam 
o investimento na formação profissional dos ativos, contribuindo assim para a melhoria da produtividade das 
empresas e da economia. Contribuem, também, para reforçar o número de graduados do ensino superior e de 
adultos em formação ao longo da vida, permitindo fortalecer a capacidade de resposta do país e dos portugueses 
aos impactos económicos e sociais da crise. 

 

Contexto estratégico nacional e europeu 

A importância transversal dos objetivos desta componente revela-se no enquadramento integral desta 
componente nos pilares em que se estrutura o Mecanismo de Recuperação e Resiliência. Nesse sentido, 
enquanto componente dedicada às qualificações e competências, concorre diretamente e de forma relevante 
para o pilar de desenvolvimento de política para a próxima geração, crianças e jovens, incluindo educação e 
competências, tendo em conta que esta componente se dirige também aos jovens em idade escolar, assegurando 
deste modo que as mesmas estão equipados com as melhores ferramentas para que possam adquirir as 
competências que potenciem a sua emancipação futura e a plena concretização. Adicionalmente, pelo facto de 
a aquisição de competências e qualificações constituir um dos principais fatores de emancipação e mobilidade 
social, promovendo a inclusão mais completa das pessoas na sociedade, esta componente está diretamente 
associada à promoção da coesão social e territorial, ao robustecimento da resiliência económica, social e 
institucional, bem como ao crescimento inteligente, sustentável e inclusivo. Considerando os seus objetivos, 
revela-se também alinhada com os objetivos de transformação digital. Adicionalmente, o facto de considerar 
o facto de melhorar o quadro de aquisição de competências aos diversos níveis associados à transição verde 
da economia e da sociedade, bem como por promover a eficiência energética na construção e renovação dos 
espaços físicos, esta componente está alinhada com os objetivos de descarbonização da sociedade portuguesa, 
contribuindo na sua medida para a transição verde. 

A presente componente encontra-se alinhada com as prioridades estabelecidas na Estratégia Portugal 2030, 
referencial principal de planeamento das políticas públicas de promoção do desenvolvimento económico e 
social do País e que se assume como a base estratégica para documentos de natureza programática transversal, 
como são as Grandes Opções e o Programa Nacional de Reformas, no âmbito do Semestre Europeu.  

Deste modo, as reformas e investimentos que compõem a componente C06 contribuirão para alcançar os 
objetivos definidos no âmbito da agenda temática “As pessoas primeiro: um melhor equilíbrio demográfico, 
maior inclusão, menos desigualdade” da Estratégia Portugal 2030, em particular no que diz respeito aos 
domínios estratégicos da “Promoção da Inclusão e luta contra a Exclusão” e do “Combate às desigualdades e 
à discriminação”, bem como da agenda temática da “Digitalização, inovação e qualificações como motores do 
desenvolvimento”, em particular, nos domínios estratégicos da “Promoção da sociedade do Conhecimento” e 
das “Qualificações dos recursos humanos”, sendo esperado que os resultados das intervenções contribuam para 
i) reduzir a percentagem de adultos, incluindo jovens, em idade ativa sem o nível de ensino secundário; ii) 
alcançar um nível de 60 % dos jovens com 20 anos que frequentem o ensino superior, com 50 % dos graduados 
de educação terciária na faixa etária dos 30 -34 anos até 2030; iii) reforçar a participação de adultos em 
formação ao longo da vida. 

Em paralelo, as intervenções propostas também contribuirão para alcançar os objetivos definidos no âmbito da 
agenda temática “As pessoas primeiro: um melhor equilíbrio demográfico, maior inclusão, menos 
desigualdade” da Estratégia Portugal 2030, em particular nos domínios da “promoção da inclusão e luta contra 
a exclusão” e do “Combate às desigualdades e à discriminação”, que por sua vez está alinhada com a Estratégia 
Nacional para a Igualdade e a Não-Discriminação. 



 

 

Desde 2017, em colaboração com a OCDE e a Comissão Europeia, Portugal desenvolveu a Estratégia Nacional 
de Competências, reconhecendo os importantes avanços produzidos tanto pelo ensino e formação profissionais 
como pelo Programa Qualifica, mas também os desafios persistentes ao nível da formação de adultos, em 
particular, no âmbito da universalização de níveis básicos de literacia, numeracia e competências digitais que 
são fundamentais para a inclusão no mercado de trabalho e a renovação industrial, assim como de ofertas de 
nível superior que potenciem a empregabilidade e a inovação industrial. A partir de uma auscultação alargada 
de stakeholders dos sectores públicos e privados, identificaram-se algumas medidas fundamentais e que 
conferem fundamentação à esta componente. 

A este respeito, importa salientar o alinhamento estratégico da Componente 06 – Competências e Qualificações 
com a Agenda de Competências para a Europa, que coloca o ensino e a formação profissional e a reconversão 
de competências no centro da agenda política da UE e da nova estratégia de crescimento prevista no Pacto 
Ecológico Europeu, contribuindo para que os objetivos quantitativos estabelecidos a nível europeu sejam 
atingidos nos próximos 5 anos. Em particular, as reformas e investimentos propostos serão preparados e 
implementados em articulação com o desenvolvimento das doze ações emblemáticas (flagship actions) 
definidas a nível comunitário, num quadro de articulação reforçada com empregadores e parceiros sociais por 
forma a maximizar o impacto dos fundos disponíveis, utilizando-os como elemento catalisador para alavancar 
investimento público e privado. 

A componente integra os objetivos até 2030 da Carta dos Direitos Fundamentais da UE e os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas que preconizam a igualdade de acesso de todos a um ensino 
técnico, profissional e superior (incluindo universitário) de qualidade e a preços acessíveis, e a um aumento 
substancial do número de jovens e adultos com habilitações, incluindo competências técnicas e profissionais, 
relevantes para o emprego e o trabalho digno. 

A componente está ainda alinhada com o Pilar Europeu dos Direitos Sociais que, desde 2017, veio reforçar o 
direito a uma educação de qualidade, à formação e à aprendizagem ao longo da vida, e ao apoio ativo ao 
emprego, na busca de uma maior equidade e bom funcionamento dos mercados de trabalho e dos sistemas de 
proteção social. 

Em paralelo, a presente componente está também alinhada com as iniciativas europeias Espaço Europeu da 
Educação e Espaço Europeu da Investigação, destinadas a reforçar o contributo da educação, da formação e 
da ciência para a recuperação da UE na sequência da crise motivada pelo coronavírus e ajudar a construir uma 
Europa ecológica e digital. A implementação das reformas e investimentos propostos permitirá tornar o ensino 
mais inclusivo e sintonizado com as questões de género, contribuindo para reforçar as competências digitais e 
a compreensão de temas como as alterações climáticas e a sustentabilidade, prosseguir a implementação das 
universidades europeias e reforçar a articulação entre as instituições de ensino e formação, as instituições de 
ciência e empregadores ao nível nacional, regional e local. 

Por fim, importa sinalizar a estreita articulação entre a presente Componente e as demais linhas de ação do 
Programa de Recuperação e Resiliência, em particular no que diz respeito à Componente 05 – Investimento e 
Inovação, à Componente 20 – Escola Digital e à Componente 16 – Empresas 4.0. Os investimentos propostos 
com vista à aceleração da transformação estrutural da economia portuguesa exigirão um alinhamento 
programático e operacional das políticas de educação e formação profissional, em particular das reformas e 
investimentos que compõem a presente componente, por forma a garantir que as necessidades de competências 
e qualificações sejam correspondidas e evitar que eventuais carências não coloquem constrangimentos à sua 
implementação. Esta articulação compreende ainda uma complementaridade entre as iniciativas formativas 
desta componente e as iniciativas da Componente 16, onde se incluem as ações de formação relacionadas com 
as competências digitais no âmbito de processos de digitalização das empresas. Assinala-se ainda a 
complementaridade com a Componente 20, que prevê um salto qualitativo na capacidade das escolas 
desenvolverem as competências digitais dos seus alunos. 



 

 

A presente componente encontra-se alinhada com as prioridades estabelecidas na Estratégia Portugal 2030, 
referencial principal de planeamento das políticas públicas de promoção do desenvolvimento económico e 
social do País e que se assume como a base estratégica para documentos de natureza programática transversal, 
como são as Grandes Opções e o Programa Nacional de Reformas, no âmbito do Semestre Europeu.  

Importa assinalar que as reformas e investimentos propostos dão resposta a várias Recomendações Específicas 
da UE para Portugal em 2019 e em 2020, associadas às seguintes dimensões: 

• REP 1 (2020) 
o Combater a pandemia, sustentar a economia e apoiar a recuperação (2020); 

• REP 2 (2019 e 2020) 

o Melhorar o nível de competências da população, tornar a aprendizagem mais relevante para 
as necessidades do mercado de trabalho e aumentar o número de licenciados, em particular 
nas áreas STEAM 

o Apoiar empregos de qualidade e reduzir a segmentação no mercado de trabalho 
o Apoiar o uso de tecnologias digitais e promover competências digitais 

• REP 3 (2019 e 2020)  

o Promover o financiamento em inovação e investigação. 

• REP 4 (2019)  

o Reduzir as restrições nas profissões muito regulamentadas, através da elaboração de um 
roteiro 

 
3. Descrição das reformas e dos investimentos da Componente  
 

Reformas 

 

Reforma RE-r14: Reforma do ensino e da formação profissional 

Desafios e Objetivos 

A reforma do ensino e da formação profissional pressupõe uma reformulação das prioridades da política 
pública e uma nova visão para o desenvolvimento de qualificações e competências de jovens e adultos. O 
aumento das qualificações escolares e profissionais, em articulação com os agentes económicos e as dinâmicas 
das comunidades locais, produzirá uma transformação estrutural do tecido produtivo, contribuindo para a 
inovação e renovação industrial como motores de desenvolvimento.  

No plano macro, de modo a robustecer a coordenação político-estratégica em todos os níveis de qualificação 
do sistema de educação e formação profissional, nomeadamente nas áreas transversais e nas dimensões de 
estreita articulação dos subsistemas, bem como, consequentemente, promover a eficácia e eficiência na 
implementação das políticas, será criada uma Comissão Interministerial de Coordenação do Sistema Nacional 
de Qualificações com a missão acompanhar e promover a coordenação político-estratégica do sistema de 
educação e formação profissional, de forma transversal a todos os níveis de qualificação do Quadro Nacional 
de Qualificações. Ao mesmo tempo, propõe-se evoluir os padrões de qualidade da oferta de qualificação com 
vista a aumentar a atratividade do sistema, a robustecer a qualidade das aprendizagens e das competências 
adquiridas e a aumentar o nível de qualificação dos jovens e adultos, sobretudo ao nível das qualificações 
intermédias, bem como a alavancar o potencial produtivo da economia portuguesa e a contribuir para a redução 
das desigualdades socioeconómicas e geográficas. Neste sentido, no âmbito do Programa de Apoio às 



 

 

Reformas Estruturais (PARE) da Comissão Europeia, está atualmente em curso um projeto para fortalecer o 
Sistema de Garantia da Qualidade da Educação e Formação de Adultos, em Portugal, em colaboração com a 
OCDE. Deste modo, esta reforma está alinhada com a necessidade de dar resposta ao défice de qualificações 
e de competências da população, que tem sido referido em diversos diagnósticos nacionais e organismos 
intergovernamentais. 

Neste contexto, a aposta na qualidade do ensino e da formação profissional é crucial para aprofundar a 
articulação entre os diversos ciclos e vias de ensino e formação e reduzir a polarização da força de trabalho, 
assente no estreitamento da base de recrutamento de estudantes para o ensino superior. 

Paralelamente, é consagrada a dimensão de fortalecimento das instituições de ensino e formação na resposta 
às profundas transformações em curso na economia, na tecnologia, nos mercados e no mercado de trabalho, 
nomeadamente através do robustecimento da rede de formação setorial dos centros de gestão protocolar do 
IEFP e do estreitamento da articulação entre as instituições de ensino e formação e outros stakeholders, 
nomeadamente o tecido empresarial e suas associações.  

Espera-se que esta reforma tenha efeitos sociais e económicos significativos, contribuindo para a concretização 
efetiva de políticas de convergência, competitividade económica e coesão social. 

Deste modo, esta reforma prossegue os seguintes objetivos: 

• Modernizar a ofertas formativa, em linha com as evoluções no tecido produtivo, através da criação de 
centros especializados em áreas formativas com grande potencial na criação de valor acrescentado que 
agregam cursos como sejam a mobilidade elétrica; energias renováveis; mecatrónica; eletromecânica; 
eletrónica, automação e comando; produção aeronáutica; materiais compósitos; operação e 
manutenção de maquinaria de engenharia de precisão; impressão 3d, operação robotizada, drones e 
aeronaves não tripuladas; e, construção naval, bem como, modernizar as áreas afins já existentes; 

• Garantir o alinhamento entre o processo de modernização da oferta formativa e o exercício estrutural 
de atualização do Catálogo Nacional de Qualificações, assegurado pelo financiamento do Fundo Social 
Europeu no POCH (Portugal 2020); 

• Aumentar o número de jovens e adultos diplomados em ofertas educativas e formativas de dupla 
certificação de nível secundário e do pós-secundário não superior, em especial em áreas emergentes, 
de forma integrada com as restantes ofertas, no âmbito do Sistema Nacional de Qualificações (SNQ), 
de forma a ultrapassar o elevado défice de qualificações; 

• Melhorar a articulação entre os vários níveis de ensino e de formação profissional, incrementando as 
qualificações e a empregabilidade da população jovem e adulta; 

• Investir no desenvolvimento de qualificações e de competências para a inovação e renovação industrial 
com reflexo no combate à precariedade; 

• Aumentar os profissionais nas áreas STEAM e atrair jovens das vias profissionalizantes e de territórios 
educativos mais difíceis (TEIP) para prosseguirem estudos nestas áreas; 

• Apoiar a melhoria dos projetos de vida da população ativa menos qualificada através da aposta na 
alfabetização de adultos e na conceção integrada de ofertas e de atualização de competências; 

• Contribuir, na dimensão competências e qualificações, para uma estratégia integrada de combate à 
precariedade como prioridade cimeira na política laboral portuguesa; 

• Prevenir o insucesso e o abandono escolar precoce; 



 

 

• Reduzir as desigualdades socioeconómicas e os desequilíbrios territoriais, através de uma 
redistribuição justa e eficaz da rede, contribuindo assim para o desenvolvimento local e para a coesão 
territorial. 

Implementação:  

A implementação desta reforma tem por base:  

• o diagnóstico de base do Sistema de Antecipação Nacional de Qualificações (SANQ), os diagnósticos 
setoriais realizados no âmbito da atualização do Catálogo Nacional de Qualificações (CNQ) bem como 
a agilização do funcionamento dos Conselhos Sectoriais para a Qualificação (CSQ), enquanto 
instrumentos e estruturas basilares de regulação da oferta de dupla certificação de jovens e da formação 
de adultos adaptada às necessidades do mercado de trabalho; 

• a modernização da oferta formativa, adequando-a às necessidades dos diferentes territórios, 
potenciando o seu desenvolvimento;  

• a modernização dos estabelecimentos de ensino profissional através do seu apetrechamento 
tecnológico e de equipamento industrial, adequando-o a uma resposta coerente com os desafios da 
transição digital e das novas necessidades do mercado de trabalho em diferentes setores; 

• a oferta de incentivos e apoios aos jovens das vias profissionalizantes e aos adultos para a prossecução 
de estudos, através de uma articulação robusta com o ensino superior politécnico e universitário;  

• incentivos aos adultos para aumentarem os seus níveis de qualificação, nomeadamente para os que 
possuem níveis de qualificação não superior; 

• alterações legislativas tendo por objetivo modernizar os incentivos à cooperação das instituições de 
ensino superior com a Administração Pública e as empresas e estimular a diversificação da oferta 
formativa, designadamente em formativos colaborativos, e a aprendizagem ao longo da vida; 

• acompanhamento dos resultados das avaliações de impacto previstas no PT2020, designadamente a i) 
Avaliação do contributo do Portugal 2020 para o aumento da qualificação e (re)inserção no mercado 
de trabalho dos adultos e a ii) Avaliação do contributo do Portugal 2020 para a melhoria das 
qualificações e melhoria da qualidade dos empregos dos adultos empregados, que consagram no seu 
objeto as modalidade de formação de adultos (formação modular certificada e cursos EFA), bem como 
os Centros Qualifica. 

 

Público-alvo: 

 Jovens e adultos, nomeadamente nas modalidades de ensino e formação dos diversos níveis de qualificação 
do sistema de ensino e formação. 

 

 

Calendário e riscos:  

A modernização e/ou instalação dos 365 Centros Tecnológicos especializados estará concluída até ao 4º 
trimestre de 2025. 

A reabilitação, instalação ou reequipamento de infraestruturas da rede de centros de formação profissional 
protocolar e de gestão direta, por forma a beneficiar 22.000 postos de formação, estarão concluídas até ao 4º 
trimestre de 2025. 



 

 

Os investimentos indispensáveis a esta reforma vão ser conduzidos por entidade adjudicante nos termos do 
Código dos Contratos Públicos, estando vinculados à abertura de procedimento com vista à formação de 
contratos de empreitada e de contratos de aquisição de equipamentos, pelo que a sua execução no tempo preciso 
e no valor depende da resposta do mercado, mesmo que precedida de mecanismos preliminares de auscultação 
e de prospeção do mercado. 

 

Reforma RE-r15: Reforma da cooperação entre Ensino Superior e Administração Pública e empresas 

Desafios e Objetivos 

A pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2, para além de consistir numa grave emergência de saúde pública 
a que foi necessário dar resposta no plano sanitário, provocou inúmeras consequências de ordem económica e 
social com profundo impacto no ensino superior e na sua relação com a Ciência e com o mercado de trabalho, 
em particular no que diz respeito aos desafios acrescidos no mercado de trabalho e à aceleração dos avanços 
tecnológicos. 

Nesta fase de transição que acelera a polarização das economias pela inovação e pelo conhecimento, com 
especial enfoque na dupla transição digital e climática, o papel das instituições de ensino superior na 
capacitação da população, contribuindo para uma inserção ou reinserção bem-sucedida nos mercados de 
trabalho e respondendo à crescente complexidade dos desafios que os profissionais e as instituições 
empregadoras enfrentam, torna-se ainda mais relevante. 

Em primeiro lugar, trata-se de capacitar os estudantes não só com competências científicas, técnicas ou 
profissionais, específicas dos cursos e unidades curriculares lecionadas, mas também dotá-los de um conjunto 
de competências transversais, cognitivas, sociais e emocionais, cada vez mais valorizadas num mercado de 
trabalho que premeia a capacidade de adaptação e a capacidade de dar resposta a situações de grande incerteza. 

Em simultâneo, num contexto em que a evolução do conhecimento avança a um ritmo sem precedentes, e em 
que a complexidade dos desafios que os profissionais e as instituições empregadoras enfrentam é cada vez 
maior, urge aprofundar a relação entre os sistemas de ciência e ensino superior e as principais atividades 
empregadoras a nível nacional e regional, envolvendo a busca de soluções conjuntas que permitam potenciar 
a relevância das competências adquiridas e o sucesso dos diplomados no mercado de trabalho, assim como 
novos arranjos colaborativos orientados pelo conhecimento científico que apoiem a capacitação das entidades 
empregadoras. 

Ultrapassada a fase mais crítica da emergência, é necessário implementar um quadro de intervenções a médio 
prazo, que permita consolidar os progressos recentes e responder de forma assertiva aos novos desafios 
impostos pela realidade pós-COVID. Neste contexto, e no âmbito do lançamento, no verão de 2020, da 
iniciativa «Skills 4 pós-Covid - Competências para o futuro», e da participação portuguesa no programa 
«Labour Market Relevance and Outcomes – LMRO», desenvolvido em conjunto pela Organização de 
Cooperação e Desenvolvimento Económico e pela Direção-Geral da Educação, da Juventude, do Desporto e 
da Cultura da Comissão Europeia, foram traçadas as seguintes prioridades de ação: 

• Reforçar as instituições e a sua identidade e autonomia, estimulando a diversificação e especialização 
da oferta de ensino num quadro de referência europeia, dando especial ênfase à cooperação 
interinstitucional e à colaboração com entidades públicas e privadas, assim como atraindo estudantes 
adultos e respondendo aos crescentes desafios de estimular a coesão territorial através do 
conhecimento; 

• Estimular a experimentação e disseminação de práticas inovadoras de ensino e aprendizagem 
adaptadas a um sistema de ensino misto e diferenciado em todos os níveis de ensino superior (i.e., 
formações curtas; licenciatura, mestrado e doutoramento), modernizando as instalações e alargando e 



 

 

aprofundando formas de aprender e ensinar baseadas em projeto, a integração de formas de 
autoaprendizagem e trabalho em equipa, sempre de forma inclusiva e não discriminatória, e adaptando 
as horas de contato com estudantes, reconfigurando, dentro dos limites legais, as cargas letivas 
existentes; 

• Fomentar o desenvolvimento de formações pós-graduadas de âmbito profissional, em estreita 
colaboração com entidades públicas e privadas; 

• Aprofundar as dinâmicas conseguidas nos últimos anos com formações curtas de âmbito superior no 
sistema politécnico (i.e., CTeSP’s – cursos técnicos superiores profissionais), alargando o seu âmbito 
para adultos ativos e reforçando a colaboração com entidades públicas e privadas; 

• Consolidar as novas formas de ingresso e participação no ensino superior de estudantes que completem 
o ensino secundário por vias profissionais e artísticas, alargando a base social do ensino superior; 

• Estimular a formação em competências digitais, designadamente através do Programa Portugal 
Digital, incluindo a «Iniciativa Nacional Competências Digitais, INCoDe2030», num esforço coletivo 
das instituições do ensino superior em estreita colaboração com entidades públicas e privadas; 

• Estimular formações modulares de âmbito superior com microcredenciais/microdiplomas, que 
promovam a aprendizagem contínua e a aquisição de novas competências, designadamente em estreita 
colaboração com entidades públicas e privadas; 

• Promover plataformas inovadoras, combinando e diversificando formas de ensino e aprendizagem, 
com autoaprendizagem e metodologias ativas; 

• Estender a experiência de diversificação e densificação do sistema de ciência e tecnologia ao ensino 
superior, tendo por base o sucesso crescente da instalação e reforço de Laboratórios Colaborativos e 
Centros de Interface Tecnológica, em complemento das unidades de I&D e dos Laboratórios 
Associados. 

A concretização destes objetivos, que norteiam a presente reforma, exige um conjunto articulado de 
intervenções de natureza variada, designadamente ao nível legislativo, programático e financeiro. 

Ao nível legislativo, importa rever o quadro legal e institucional em vigor que rege a cooperação das 
instituições de ensino superior com a Administração Pública e as empresas, com o objetivo de modernizar os 
incentivos à cooperação e promover a diversificação da oferta formativa, com base em arranjos colaborativos, 
em rede ou consórcio, complementando a oferta existente nas áreas em que as sinergias entre ensino superior, 
a Administração Pública e a atividade empresarial e industrial se revelem mais úteis para renovar as 
qualificações dos mercados de trabalho. Em particular, a revisão do quadro legal deverá: 

• Reforçar a missão das instituições de ensino superior relativa à participação em atividades de ligação 
à sociedade, estabelecendo que esta missão deve ser desenvolvida em estreita cooperação com a 
Administração Pública, a rede de centros de gestão direta e protocolares do Instituto de Emprego e 
Formação Profissional, I.P, e as empresas; 

• Flexibilizar as condições legais de desenvolvimento de atividades pedagógicas e científicas entre 
instituições de ensino superior e outras entidades públicas e privadas, de forma a promover a 
cooperação efetiva com empregadores na definição do plano de estudos do curso; na composição do 
corpo docente; nas orientações pedagógico-metodológicas, entre outras atividades necessárias para o 
funcionamento dos cursos; 

• Definir o enquadramento legal necessário para a introdução da rede colaborativa de ensino superior 
em consórcio com empregadores, incluindo a rede de escolas de pós-graduação de âmbito profissional; 



 

 

• Clarificar os termos de realização de formação pós-graduada entre as entidades em causa, bem como 
do prosseguimento de estudos de diplomados nessas formações; 

• Atualizar o regime legal de atribuição de título de especialista, clarificando as condições legais de 
exercício de funções docentes ou de gestão em instituições de ensino superior por parte de 
individualidades externas, por forma a promover a mobilidade entre carreiras. 

 

Esta reforma insere-se no esforço contínuo de reforço, modernização e abertura do ensino superior e da sua 
inserção social que foi particularmente discutido e tem evoluído no quadro da avaliação realizada pela 
Organização de Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) e apresentada no início de 2018. Em 
particular, no âmbito do compromisso firmado entre o Governo e as instituições de ensino superior pelo 
contrato de legislatura para o período 2020-2023, as alterações legislativas decorrentes desta reforma deverão 
consolidar as alterações introduzidas, quer pela reforma no acesso ao ensino superior com a abertura de 
concursos especiais de acesso aos estudantes provenientes de vias profissionalizantes, quer pela reforma do 
regime jurídico de graus e diplomas aprovada em 2019, que já havia introduzido diversas alterações para 
promover aproximação das empresas e instituições de ensino superior, designadamente: 

• Introduziu a possibilidade de criação de mestrados com duração normal de um ano (60 ECTS), 
geralmente designados por «mestrados profissionais», quando estes revelem forte orientação 
profissionalizante e estejam exclusivamente destinados para a formação de estudantes que demonstrem 
ter experiência profissional prévia; 

• Alterou as condições de funcionamento das formações curtas superiores, designados por Cursos 
Técnicos Superiores Profissionais (CTeSP), através do alargamento das condições de reconhecimento 
de experiência profissional aos estudantes desses cursos e eliminando requisitos excessivos de duração 
temporal das formações, possibilitando que o total de 120 ECTS seja desenvolvido em períodos mais 
curtos, desde que a carga de trabalho seja idêntica; 

• Clarificou que as atividades de investigação e desenvolvimento (I&D) integradas em doutoramento 
podem ser realizadas em qualquer ambiente de criação de conhecimento, incluindo a Administração 
Pública, as empresas, centros de interface tecnológico e unidades de cuidados de saúde com atividade 
relevante de I&D. 

 As medidas a nível legislativo deverão ser complementadas, em estreita articulação, pela disponibilização do 
conjunto de incentivos extraordinários de natureza financeira, que serão concretizados pelas medidas 
IMPULSO JOVENS STEAM e IMPULSO ADULTOS. A implementação destes investimentos, além de 
beneficiar das alterações legislativas acima referidas, deverá contribuir de forma efetiva para os objetivos da 
presente reforma, nomeadamente no que concerne o envolvimento dos empregadores públicos e privados. 

 No sentido de garantir o acompanhamento da relação das IES com o mercado de trabalho, e complementar a 
informação já existente ao nível do mercado de trabalho e da empregabilidade dos graduados, a presente 
reforma inclui ainda uma dimensão de natureza analítica, que será concretizada pelo desenvolvimento de um 
sistema de monitorização sobre a oferta e procura de formações curtas de âmbito profissional, designadamente 
cursos técnicos superiores profissionais e formações pós-graduadas. 

 

Implementação 

A identificação dos objetivos acima identificados e das alterações legislativas a introduzir decorre de um amplo 
processo de análise e discussão pública, envolvendo quer instituições de ensino superior, quer Administração 
Pública e empresas, desenvolvido no âmbito do lançamento, no verão de 2020, da iniciativa “Skills 4 pós-



 

 

Covid - Competências para o futuro” e da participação de Portugal no programa “Labour Market Relevance 
and Outcomes – LMRO”. 

No âmbito destas iniciativas, encontra-se em preparação um estudo de diagnóstico alargado do ensino superior 
e da sua relação com o mercado de trabalho, de forma a permitir identificar os principais constrangimentos e 
oportunidades e confrontar a performance nacional com as melhores práticas a nível internacional. 

Em articulação com o desenvolvimento destas iniciativas, encontra-se em preparação pelo gabinete do Ministro 
da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior uma proposta legislativa que visa responder aos objetivos acima 
identificados. A proposta deverá seguir o processo legislativo nacional. 

O sistema de monitorização acima referido será implementado pela DGES, que, neste âmbito, deverá preparar 
e divulgar anualmente um relatório, incidindo nomeadamente sobre os seguintes tópicos: 

• A análise detalhada da oferta e procura de formações curtas a nível nacional e regional, incluindo em 
zonas de grande densidade populacional e industrial; 

• A análise às vias de ingresso no ensino superior para os jovens oriundos das vias profissionalizantes 
de nível secundário;  

• A análise ao impacto das ofertas formativas visando a qualificação de adultos e a aprendizagem ao 
longo da vida; 

• O desenvolvimento do ensino-aprendizagem em áreas STEAM - ciência, tecnologia, engenharia, 
artes/humanidades e matemática; 

• A articulação da oferta do ensino superior com a execução dos investimentos propostos no âmbito do 
PRR, nomeadamente os investimentos previstos na componente C05, RE-C05-i01.01 e RE-C05-
i01.02; 

• O desenvolvimento de qualificações e competências para a ação climática e transição energética e para 
a inovação e renovação industrial; 

• Análise dos resultados das redes de escolas de sistemas digitais, centros colaborativos de inovação 
com empresas e redes de escolas de pós-graduação em colaboração com empresas; 

• Análise do impacto de formações conferentes de microdiplomas e microcedenciais. 

A arquitetura final deste sistema de monitorização será baseada nos resultados do programa «Labour Market 
Relevance and Outcomes – LMRO», desenvolvido em conjunto pela Organização de Cooperação e 
Desenvolvimento Económico e pela Direção-Geral da Educação, da Juventude, do Desporto e da Cultura da 
Comissão Europeia. 

 
Público-alvo: 

Estudantes do ensino superior. 
 

Calendário e riscos:  

O diploma legislativo que cria os concursos especiais de ingresso no ensino superior para titulares dos cursos 
de dupla certificação do ensino secundário e cursos artísticos especializados já se encontra em vigor, tendo 
sido publicado no 2.º trimestre de 2020. 

O novo enquadramento legislativo que regula a cooperação das instituições de ensino superior com a 
Administração Pública e as empresas deverá ser adotado até ao final do 2.º trimestre de 2021. Pelo facto da 



 

 

proposta já se encontrar em circuito legislativo, não se antecipam riscos significativos associados ao 
cumprimento deste calendário. 

O sistema de monitorização deverá ser implementado durante o ano de 2021, devendo o primeiro relatório ser 
publicado e divulgado até ao fim do 4º trimestre de 2022. 

 

Reforma RE-r16: Redução das restrições nas profissões altamente reguladas 

Desafios e Objetivos 

Portugal tem sido alertado desde há alguns anos e por múltiplos organismos internacionais para a necessidade 
de identificar e eliminar entraves no acesso profissões reguladas. 

Em 2017, a Comissão Europeia formulou recomendações (COM (2016) 820, de 10 de janeiro de 2017) para a 
reforma da regulação dos serviços profissionais onde se identificam uma série de entraves que não visam 
necessariamente a consecução de objetivos de interesse geral ou, quando os visam, não são adequados, 
necessários ou proporcionais. 

Em 2019, Comissão, no âmbito do Semestre Europeu, considerou que os esforços para reduzir a carga 
regulamentar que foram vertidos na Lei nº2/2013, de 10 de janeiro, foram travados ou mesmo revertidos pelos 
estatutos das diferentes ordens, continuando a verificar-se a imposição de restrições regulamentares e 
administrativas que são um entrave à concorrência, aos níveis de preços, inovação e qualidade de serviços. 

Em 2018, a OCDE, em cooperação com a Autoridade da Concorrência (AdC), realizou uma avaliação de 
impacto concorrencial de um conjunto de profissões autorreguladas (advogados, solicitadores, agentes de 
execução, notários, engenheiros, engenheiros técnicos, arquitetos, auditores, contabilistas certificados, 
despachantes oficiais, economistas, farmacêuticos e nutricionistas). Da avaliação realizada destacam-se as 
recomendações para separar a função regulatória da função representativa das ordens profissionais e de as 
mesmas serem dotadas de um órgão de supervisão independente, por forma a contribuir para uma melhor 
regulação e criar incentivos à inovação. 

Portugal está bem consciente da necessidade de eliminar estes entraves para melhorar o ambiente de negócios 
e a concorrência, mas também para garantir o aproveitamento pleno do capital humano. Portugal faz uma 
relevante aposta para aumentar as qualificações e competências da sua população e reconhece a importância 
de maximizar estes ganhos aproveitando o pleno potencial dos seus cidadãos eliminando as barreiras indevidas 
e desproporcionadas no acesso às profissões reguladas. 

Em linha com estas necessidades, no Programa do Governo que tomou posse em 2019 pode ler-se: “A liberdade 
de escolha e acesso à profissão é um direito fundamental constitucionalmente garantido e o Estado tem 
obrigação de o assegurar, evitando restrições desproporcionadas que impeçam o seu exercício. Como tal, o 
Governo irá impedir práticas que limitem ou dificultem o acesso às profissões reguladas, em linha com as 
recomendações da OCDE e da Autoridade da Concorrência.” 

Assim, está em preparação, no quadro da Assembleia da República, um projeto de lei que visa adequar a 
atuação das associações públicas profissionais, eliminando restrições à liberdade de acesso e de exercício da 
profissão e prevenindo infrações às regras da concorrência na prestação de serviços profissionais, nos termos 
do direito nacional e nos termos do direito da União Europeia. 

A legislação a apresentar pretende: 

• separar as funções de autorregulação e de representação das ordens profissionais. Assim, prevê-se que 
a função de representação se mantenha nas assembleias representativas e nos órgãos executivos 
colegiais e prevê-se a atribuição da função de autorregulação a um órgão de supervisão. Este órgão, 



 

 

maioritariamente composto por membros externos à associação pública profissional, terá 
competências, designadamente, sobre matérias disciplinares, acesso à profissão, em especial a 
determinação das regras de estágio, e reconhecimento de habilitações e competências obtida no 
estrangeiros; 

• proibir as atividades reservadas a profissionais inscritos em ordens profissionais, exceto por motivos 
de salvaguarda de interesses constitucionais, segundo critérios de adequação, necessidade e 
proporcionalidade e desde que expressamente indicado por lei. Até ao momento, foram identificadas 
atividades reservadas nas Ordem dos Advogados, Ordem dos Arquitectos, Ordem dos Contabilistas 
Certificados, Ordem dos Despachantes Oficiais, Ordem dos Engenheiros, Ordem dos Engenheiros 
Técnicos, Ordem dos Farmacêuticos, Ordem dos Médicos, Ordem dos Médicos Dentistas, Ordem dos 
Revisores Oficiais de Contas, Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução. Todas as reservas 
serão sujeitas a uma ponderação, de forma a avaliar se aquelas cumprem – e, assim, se mantêm ou não 
– os critérios estritos da nova lei. Numa primeira fase, esta monitorização e avaliação caberá à 
Autoridade da Concorrência, que apresentará as suas conclusões ao Governo; 

• alterar os estágios profissionais, garantindo uma duração adequada, com participação de 
personalidades externas à ordem profissional no processo de avaliação; 

• eliminar as restrições à propriedade, gestão e administração de sociedades de profissionais; e 

• permitir a prática multidisciplinar em sociedades profissionais em condições de salvaguarda do regime 
de incompatibilidades, impedimentos e independência. Em consonância com a proibição de atividades 
reservadas, prevê-se que possam ser sócios, gerentes ou administradores destas sociedades pessoas 
sem as qualificações necessárias para o exercício das profissões, desde que, no caso dos gerentes ou 
administradores, respeitem os deveres deontológicos e de sigilo aplicáveis. 

 

A aplicação e eficácia da lei será objeto de um relatório da Autoridade da Concorrência, a apresentar à 
Assembleia da República num prazo de quatro anos 

 

Destinatários: 

Indivíduos e empresas que desenvolvam trabalho ou contratem serviços no âmbito destas profissões altamente 
reguladas. 

 

Público-alvo: 

Calendário e riscos:  

Aprovação na generalidade da legislação, na Assembleia da República, até ao 4º trimestre de 2021; Entrada 
em vigor da proposta legislativa até ao 4º trimestre de 2022. Entrega na Assembleia da República, até ao 4º 
trimestre de 2025, do Relatório da Autoridade da Concorrência sobre a eficácia da lei aprovada. 

 

Reforma RE-r17: Agenda de promoção do trabalho digno 

Desafios e Objetivos 

Além das fragilidades conjunturais associadas aos efeitos da pandemia, Portugal enfrenta desafios de grande 
escala do ponto de vista da segmentação do mercado de trabalho, sendo este, aliás, um dos desafios-chave que 



 

 

a Comissão e o Conselho Europeu têm identificando nas análises e recomendações referentes ao País, em 
particular nas REP de 2019. 

A redução da segmentação do mercado de trabalho constitui não apenas um objetivo em si mesmo, figurando 
por isso no topo das prioridades das autoridades portuguesas em matéria laboral, mas também uma condição 
fundamental para assegurar o sucesso da implementação das reformas previstas em matéria de qualificação e 
de formação profissional: o investimento das empresas na formação dos trabalhadores com vínculos 
contratuais temporários tende a ser muito inferior ao investimento feito na formação dos trabalhadores com 
vínculos contratuais permanentes. 

Com efeito, e conforme tem vindo a ser afirmado por diversos organismos europeus e internacionais, o recurso 
excessivo aos contratos de trabalho de duração limitada pode ter efeito adverso quer nos trabalhadores 
individuais, quer na economia como um todo, em particular quando combinado com as baixas taxas de 
transição de contratos permanentes (OCDE, 2016, Skills Matter: Further Results from the Survey of Adults 
Skills). Acresce que não só os trabalhadores com contratos a termo têm menor acesso a formação em contexto 
de trabalho como têm também oportunidades mais escassas de acumular competências no exercício da 
atividade laboral, o que compromete as suas perspetivas de desenvolvimento profissional - preocupação que é 
particularmente premente tendo em conta a incidência excessiva de contratos a termo nas gerações mais jovens 
de trabalhadores. 

A redução da segmentação, assente no combate ao uso excessivo de contratos a termo e outras modalidades 
atípicas de emprego e na promoção da criação de empregos estável, assentes em contratos permanentes é, pois, 
instrumental de uma agenda reformista da área da qualificação e formação profissional em contexto de 
trabalho. Mas o inverso é também verdade na medida em que melhores níveis de qualificação estão associados 
a uma melhor capacidade de obtenção e manutenção do emprego. 

Nos últimos quatro anos, Portugal havia percorrido um caminho importante na recuperação do mercado de 
trabalho. Não só do ponto de vista quantitativo, com o desemprego a recuar para níveis que não eram 
observados desde o início do século (taxa de desemprego de 6,5% em 2019, o valor mais baixo em 16 anos), 
graças a um crescimento sustentado do emprego (mais de 4,9 milhões de pessoas empregadas em 2019, o 
patamar mais elevado em 10 anos), como também do ponto de vista qualitativo, com um padrão visível de 
fortalecimento da contratação permanente e também de melhoria generalizada dos salários.  

Todavia, a pandemia da doença COVID-19 veio interromper de forma brusca este trajeto, conduzindo a um 
aumento abrupto do desemprego. Acresce que muitos dos "novos desempregados" são jovens e mais de metade 
das situações de desemprego devem-se ao fim de contrato de trabalho não permanente, reflexo da fragilidade 
destas formas de emprego e da maior exposição dos jovens às flutuações do ciclo económico. 

Além disso, apesar da incidência dos contratos não permanentes no emprego por conta de outrem ter descido 
de 22,2% no final de 2015 para 20,4% no final de 2019 e para 19,1% no 1.º trimestre de 2020, com descidas 
homólogas consecutivas desde o 3.º trimestre de 2018, Portugal continua a estar distante da média europeia 
neste indicador, situada abaixo dos 15%. Este problema é particularmente agudo nos mais jovens, sendo que 
os dados relativos ao 1.º trimestre de 2020 sugerem que cerca de 45% dos trabalhadores dos 15 aos 29 anos 
têm contratos não permanentes (acima da média de cerca de sensivelmente 31% da União Europeia). 

A crise suscitada pela pandemia da doença COVID-19 veio tornar ainda mais evidente a particular fragilidade 
dos vínculos temporários: no 2.º trimestre de 2020, a incidência de contratos a termo desceu para 17,0% em 
Portugal e ficou nos 17,3% no 3.º trimestre, com um decréscimo de 3,2 p.p. em termos homólogos - descida 
que resulta do efeito combinado da destruição de um volume significativo de empregos não permanentes, 
contra um aumento ligeiro do número de empregos permanentes, traduzindo uma tendência que é comum em 
ciclos económicos desfavoráveis. 



 

 

Por outro lado, é sabido que a criação de emprego nas fases iniciais da recuperação económica tende a assentar, 
sobretudo em países com níveis estruturalmente elevados de segmentação, na contratação a termo, tendência 
que, no caso português, tem sido exacerbada por uma perceção sobrestimada do risco associado à contratação 
sem termo e também pela ideia culturalmente enraizada de que os contratos a termo funcionam como uma 
espécie de “período experimental prolongado”. 

As reformas laborais adotadas recentemente foram direcionadas precisamente para combater estes padrões, e 
para prevenir o uso abusivo dos contratos a termo e estimular, ao mesmo tempo, a contratação permanente, 
podendo o quadro agora em vigor desempenhar um papel importante na contenção do risco de agravamento 
dos níveis de segmentação laboral na fase da retoma económica e na criação de condições para que a 
recuperação se faça de forma sustentável e com garantias de respeito pelos princípios basilares do trabalho 
digno. 

Todavia, o ponto de partida do País nesta matéria é, como se demonstrou, de desvantagem, e a crise pandémica 
veio apenas reforçar a necessidade de colocar o combate à precariedade e a promoção do trabalho digno no 
topo das prioridades, introduzindo um fator de risco inesperado no caminho de convergência que Portugal tem 
vindo a percorrer no período recente – um fator de risco que transcende largamente o domínio mais estrito das 
relações laborais, e que, pelo contrário, compromete igualmente o potencial de convergência de Portugal em 
domínios tão críticos como a pobreza, as desigualdades e as qualificações, comprometendo igualmente a 
produtividade e a competitividade nacionais. 

Com efeito, a incidência excessiva de contratos não permanentes gera fraturas profundas no mercado de 
trabalho, desde logo do ponto de vista remuneratório (a remuneração/hora dos contratos sem termo é 40% 
superior à dos contratos a termo certo), que se traduzem em assimetrias gravosas do ponto de vista dos 
rendimentos e das condições de vida, com a taxa de risco de pobreza dos trabalhadores não permanentes a 
ascender a 12,4%, muito acima da observada entre os trabalhadores permanentes (7,2%). A segmentação 
excessiva do mercado de trabalho associa-se a um padrão persistente de baixos salários, que passa não só por 
uma proporção significativa de trabalhadores abrangidos pelo salário mínimo nacional (cerca de 24% no início 
de 2020), mas também por uma excessiva concentração de trabalhadores na aba inferior da distribuição salarial 
(37% recebem até 650 euros por mês, pouco acima do SMN de 635 euros).  

Ao mesmo tempo, negociação coletiva está sujeita a pressões que, não sendo novas, têm vindo a agudizar-se e 
podem vir a aprofundar-se no futuro: a lenta erosão da cobertura da negociação coletiva e da densidade sindical, 
num quadro mais vasto de fragilização do associativismo que, não sendo exclusivo do mundo do trabalho, 
encontra desafios acrescidos nos segmentos mais precários do mercado de trabalho, e na dificuldade de 
assegurar a representação das novas formas de trabalho através das estruturas associativas tradicionais.  

Dito isto, Portugal tem a particularidade de ter um ponto de partida relevante: no final da década de 70, ainda 
com a revolução de abril de 74 como pano de fundo, perto de 61% dos trabalhadores portugueses eram 
sindicalizados (bem acima dos 34% da média da OCDE). Hoje, de acordo com a mesma fonte, serão pouco 
mais de 15% os trabalhadores sindicalizados em Portugal (um valor idêntico ao observado para a média da 
OCDE). Outras fontes apontam no mesmo sentido: de acordo com dados da Organização Internacional do 
Trabalho, o índice de filiação sindical estará na ordem dos 16% em Portugal, e de acordo com a informação 
apurada no âmbito do Relatório Único, a percentagem de trabalhadores sindicalizados estará na ordem dos 
8%. 

Tal como a erosão da densidade sindical, também a perda de cobertura da negociação coletiva é uma tendência 
transversal: mesmo nos países com tradições mais fortes de contratação coletiva, como a Suécia ou a 
Alemanha, as taxas de cobertura por convenções coletivas decresceram de modo muito significativo ao longo 
da última década (na Suécia de 94% para 90% e na Alemanha de valores próximos dos 76% para cerca de 57% 
(OCDE)). Em Portugal, pese embora continue a haver uma proporção elevada de trabalhadores abrangidos por 



 

 

convenções coletivas (próxima dos 79% em 2018, de acordo com os Quadros de Pessoal), é sabido que isso se 
deve, numa parte, à extensão administrativa dos instrumentos negociais, e noutra à manutenção da vigência de 
convenções em vigor há vários anos.  

Em contraponto, o dinamismo da negociação coletiva, medido através do número de convenções novas e 
renegociadas e da respetiva cobertura, tem conhecido flutuações com significado, acompanhando os ciclos 
políticos e económicos e com grande sensibilidade a choques como o que foi agora introduzido pela pandemia 
da doença COVID-19. Depois de, no 1.º trimestre deste ano, ter havido um aumento homólogo com significado 
do número de convenções negociais publicadas (+16%) e da sua cobertura (+156%), no 2.º trimestre houve 
um decréscimo homólogo abrupto quer do número de convenções publicadas (-62%), quer do número de 
trabalhadores por elas potencialmente abrangidos (-72%), tendência que se manteve no 3.º trimestre, com 
descidas de 35% das convenções publicadas e de 67% dos trabalhadores abrangidos. 

Todos estes fatores, além de comprometerem o princípio do trabalho digno e de obstaculizarem à estabilidade 
e segurança que trabalhadores e famílias precisam para concretizar os seus projetos familiares, hipotecando 
assim a sustentabilidade demográfica do País, comprometem igualmente os níveis de produtividade e o 
posicionamento competitivo da economia nacional, desde logo porque, como reiterado acima, o investimento 
das empresas na formação dos trabalhadores com vínculos temporários tende a ser muito inferior ao 
investimento feito na formação dos trabalhadores com vínculos permanentes. 

Os objetivos desta linha de reforma passam pelo combate à precariedade e à segmentação, pela promoção da 
negociação coletiva, pela valorização da formação e da qualificação, pela defesa de salários adequados e de 
rendimentos dignos.  

No que diz respeito ao combate à precariedade e à segmentação do mercado de trabalho, está em causa a 
mitigação da incidência das formas de trabalho tradicionalmente mais expostas ao risco de desemprego, 
instabilidade e insegurança laboral, incluindo o falso trabalho independente, os contratos de trabalho não 
permanentes e o trabalho temporário, bem como o reforço do combate aos fenómenos do trabalho não 
declarado ou subdeclarado e a melhoria dos instrumentos de classificação das relações jurídicas estabelecidas 
entre trabalhadores e empregadores, em particular no âmbito das formas de emprego emergentes e associadas, 
tipicamente, às plataformas digitais.  

As políticas ativas de emprego são um instrumento relevante para alcançar estes objetivos, sendo objetivo das 
autoridades portuguesas reforçar a orientação destes programas para a criação de emprego permanente e 
sustentável, combatendo a tendência estrutural do mercado de trabalho português para níveis de precariedade 
e segmentação acima da média europeia e prevenindo o risco, especialmente acentuado em períodos de 
recuperação económica pós-crise, de criação de emprego centrada em formas não permanentes.  

A promoção da negociação coletiva configura um instrumento determinante de regulação do mercado de 
trabalho na ótica do trabalho digno, desempenhando por isso um papel crítico nesta agenda de reforma. O 
fortalecimento do diálogo social e da negociação coletiva enquanto ferramentas para reforçar o acesso pleno a 
direitos laborais, a garantia de representatividade dos trabalhadores com vínculos atípicos e o combate à 
individualização excessiva das relações laborais, ao isolamento e à fragmentação que caracterizam as novas 
formas e prestação de trabalho, designadamente nas plataformas digitais, são objetivos específicos neste 
âmbito. 

Por ser turno, no domínio da formação e qualificação, na medida em que melhores níveis de qualificação estão 
associados a uma melhor capacidade de obtenção e manutenção do emprego, tem-se como objetivo 
fundamental a elevação da base de qualificações da força de trabalho portuguesa, em particular entre os adultos, 
prevenindo o desemprego tecnológico e o desemprego de longa duração associados aos riscos de polarização 
do emprego no quadro das transições ecológica e digital.  



 

 

A estabilidade das relações laborais, o acesso a estruturas de representação e diálogo coletivo, bem como o 
acesso a formação e qualificação adequadas, são fatores indissociáveis dos níveis e trajetórias salariais dos 
trabalhadores, mas a promoção de salários adequados e rendimentos dignos constitui em si mesma um desafio 
estrutural do mercado de trabalho português, integrando por isso a agenda do trabalho digno.  

Todas estas dimensões ganham relevância acrescida e premência sem precedentes num quadro em que é 
imperioso preparar o futuro do trabalho, com especial atenção ao trabalho desenvolvido em plataformas 
digitais, à massificação súbita do teletrabalho, como resposta preventiva no contexto pandémico, e às 
oportunidades e riscos de criação e destruição de emprego no âmbito das transições digital e ecológica em 
curso, de modo a prevenir os seus efeitos do ponto de vista dos riscos de polarização, exclusão e fragmentação 
das relações laborais e do acesso à proteção social e outros direitos. 

Implementação: 

No período recente têm sido adotadas medidas relevantes com vista à redução da segmentação do mercado de 
trabalho, designadamente: 

• As políticas ativas de emprego foram reorientadas no sentido de reforçar o seu direcionamento para a 
criação de emprego permanente, baseado em contratos sem termo, sendo que quase 90% dos 35.000 
contratos de trabalho apoiados no âmbito da medida Contrato Emprego (Portaria n.º 34/2017) são 
contratos sem termo, proporção que se aproxima dos 95% no caso dos jovens; ao mesmo tempo, foram 
apoiadas até ao momento cerca de 10.000 conversões de contrato de estágio para contrato de trabalho 
sem termo, através do Prémio Emprego da medida Estágios Profissionais (Portaria n.º 131/2017) e; a 
medida Converte+ (Portaria n.º 323/2019) permitiu apoiar a conversão de quase 29.000 contratos de 
trabalho a termo em contratos de trabalho sem termo. 

• As recentes alterações à legislação laboral, que entraram em vigor em outubro de 2019, no seguimento 
de um acordo de concertação social, vieram reforçar os incentivos à contratação permanentes, desde 
logo com a redução da duração máxima dos contratos a termo para o mínimo histórico de dois anos, 
com a introdução de regras de renovação mais exigentes (as renovações não podem exceder o período 
do contrato inicial) e com a eliminação da justificação de ser jovem à procura do 1.º emprego ou 
desempregado de longa duração para contratar a termo; mas também com a introdução de um máximo 
de seis renovações aos contratos de trabalho temporário (não existia qualquer limite), com a garantia 
de que os trabalhadores temporários beneficiam desde o primeiro dia das regras dos contratos coletivos 
das empresas onde são colocados, com a garantia de que os trabalhadores temporários são sempre 
informados da razão pela qual estas recorrem ao seu trabalho, para que melhor possam defender os 
seus direitos e a introdução de regra que obriga as empresas utilizadoras a integrar os trabalhadores 
temporários em caso de irregularidades no contrato entre a empresa de trabalho temporário e a empresa 
utilizadora. 

• O esforço continuado no sentido de reforçar a capacidade instalada da inspeção do trabalho, que foi 
exponenciado para fazer face aos desafios suscitados pela crise pandémica, desde logo com um reforço 
imediato dos meios humanos da ACT, que permitiu aumentar em mais de 40% o número de inspetores 
do trabalho (ACT) e alcançar o número mais elevado de inspetores em funções desde a sua criação, 
em 2006, e o que mais se aproxima do rácio indicativo da OIT - 495 inspetores no terreno, número 
que as autoridades portuguesas pretende agora tornar permanente, conforme previsto na LOE2021.  

• O aumento sustentado do salário mínimo nacional, que permitiu aumentar o seu valor em 14% em 
termos reais entre 2015 e 2019, com benefício direto para mais de 750.000 trabalhadores e com efeito 
na recuperação dos rendimentos do trabalho e na a melhoria dos níveis de desigualdade de rendimento, 
com os rácios S80/20 e S90/10 a descer cerca de 9% e 10%, respetivamente, entre 2016 e 2019 (GEP-
MTSSS) , a população em risco de pobreza e exclusão social a descer de 26,6% em 2015 para 21,6% 



 

 

em 2018, o patamar mais baixo da série iniciada em 2004. A valorização do salário mínimo nacional, 
ancorada no diálogo social tripartido e num quadro de previsibilidade e estabilidade, foi acompanhada 
de uma tendência de crescimento salarial a nível global, com os salários base a registar um crescimento 
nominal próximo dos 7% entre 2015 e 2019 (GEP-MTSSS), e por um dinamismo crescente dos 
salários convencionais, com a variação nominal das tabelas salariais fixadas na negociação coletiva a 
regressar a níveis não observados em mais de dez anos, chegando aos 3,3% em 2018 e superando, 
assim os 3,1% observados em 2008 (DGERT). 

Estes são exemplos de uma reforma integrada de combate à precariedade que permanece como prioridade 
cimeira na política laboral portuguesa.  Daquilo que serão os próximos passos é de destacar: 

• Combate à precariedade e redução da segmentação do mercado de trabalho:  

Implementação de programas reforçados de política ativa de emprego orientados para a criação 
de emprego permanente, reforçando a integração de diferentes instrumentos de apoio à criação de 
emprego, tanto em setores estratégicos da economia como para os jovens e públicos desfavorecidos, 
de modo a focalizar o contributo das políticas ativas de emprego para o crescimento do emprego na 
criação de emprego durável e sustentável, quer em empregos de alto valor acrescentado, quer na lógica 
de inclusão em trajetórias de trabalho digno tanto dos jovens na transição para a vida ativa quer dos 
grupos mais desfavorecidos e distantes do mercado de trabalho. Neste contexto, perspetiva-se a 
implementação da medida Compromisso de Emprego Sustentável, dirigido a pessoas em situação 
de desemprego inscritas no serviço público de emprego, a qual constitui um investimento previsto no 
âmbito desta componente. 

Reforço da Autoridade para as Condições de Trabalho, incluindo o desenvolvimento de um novo 
sistema de informação e o alargamento do quadro inspetivo da ACT, tornando permanente o 
reforço extraordinário levado a cabo em 2020, o que assegurará pela primeira vez o número de 
inspetores do trabalho que cumpre o rácio indicativo da OIT. 

• Adoção de políticas de reforço da negociação coletiva: 

Introdução de mecanismos de promoção da negociação coletiva que passem por condições 
preferenciais de acesso e de majoração no acesso a apoios para empresas abrangidas por convenções 
coletivas em vigor. 

• Promoção de uma política de salários e rendimentos dignos e de um mercado de trabalho inclusivo: 

Prosseguimento de uma política de atualização do aumento do salário mínimo nacional com 
objetivos de médio prazo e trajetórias previsíveis para as empresas;  

Adoção de uma estratégia nacional de combate à pobreza, incluindo-se, nesse âmbito, um eixo 
dedicado ao combate à pobreza nos adultos ativos, incluindo trabalhadores de baixos salários e 
desempregados. 

Desenvolvimento de programas de mercado social de emprego, para promoção de um mercado 
inclusivo em territórios e grupos particularmente desfavorecidos. 

• Preparação do Futuro do Trabalho:  

Elaboração do Livro Verde do Futuro do Trabalho, numa ótica de promoção das oportunidades e 
de prevenção dos riscos associados às mudanças em curso no mercado de emprego e nas formas de 
prestação de trabalho. Partindo da identificação dos desafios provocados pelas transformações 
tecnológicas, ambientais, sociais, económicas, visa mapear as principais áreas de problematização e 
suas implicações e identificar linhas de reflexão para as políticas públicas, nomeadamente no que se 
refere às novas formas de prestar trabalho e relações laborais (p.e., trabalho à distância e teletrabalho, 



 

 

trabalho em plataformas digitais, nómadas digitais); ao direito à privacidade e proteção de dados; aos 
tempos de trabalho, conciliação entre a vida profissional e a vida familiar e direito à desconexão; à 
inclusão, igualdade e não discriminação; à proteção social nas novas formas de prestar trabalho; ao 
associativismo, representação dos trabalhadores e diálogo social; à inspeção, segurança e saúde no 
trabalho e novos riscos psicossociais; entre outras matérias. 

Regulamentação das novas formas de trabalho em particular do trabalho nas plataformas e 
atualização do enquadramento do teletrabalho, nomeadamente no âmbito das relações laborais e do 
acesso a direitos. 

Implementação de instrumentos específicos, no plano da formação e do emprego, para antecipar as 
mudanças associadas à transição digital e climáticas, em articulação com o Plano de Ação para a 
Transição Digital. 

As principais preocupações das autoridades portuguesas neste âmbito prendem-se com assegurar uma 
adequada regulação das novas formas de trabalho no âmbito da economia digital, nomeadamente o  
trabalho nas plataformas digitais, cuja expansão está frequentemente associada a novas formas atípicas 
de emprego, a massificação súbita do trabalho remoto enquanto medida de contenção do contágio por 
COVID-19 e as dinâmicas de criação e destruição de emprego no contexto das transições digital e 
ecológica, bem como o potencial agravamento das assimetrias de género no mercado de trabalho que 
podem decorrer destas transformações. 

 

Público-alvo: 

Jovens e adultos ativos empregados e desempregados. 

Calendário e riscos:  

No âmbito da promoção da negociação coletiva, prevê-se discussão destes incentivos em sede de concertação 
social até ao 4º trimestre de 2021. 

A trajetória de aumento do salário mínimo nacional enquadra-se num horizonte plurianual que compreende o 
período de 2020 a 2023. O salário mínimo nacional fixado para 2021, foi atualizado de 635 euros para 665 
euros (Decreto-Lei n.º 109-A/2020, de 31 de dezembro). 

A preparação da estratégia nacional de combate à pobreza encontra-se sob responsabilidade de uma comissão 
de coordenação, estando prevista a apresentação de uma proposta ao Governo até final de 2020. 

No âmbito da preparação do Futuro do Trabalho está a ser finalizado o processo do Livro Verde sobre o Futuro 
do Trabalho que deverá ser submetido em consulta escrita no início de 2021, com desenvolvimento 
subsequente de instrumentos no decurso da legislatura 2019-2023. 

O contexto de incerteza associado ao prolongamento da crise pandémica pode obstaculizar o alcance dos 
objetivos e o cumprimento do calendário estabelecido neste âmbito. 
 
Reforma RE-r18: Combate às desigualdades entre mulheres e homens 

Desafios e Objetivos 

O combate às desigualdades entre mulheres e homens no mercado de trabalho é não apenas um imperativo de 
justiça social, mas também um imperativo de desenvolvimento. É entendimento do Governo que uma 
sociedade que abdica do pleno potencial de metade da sua população está a autolimitar-se no seu 
desenvolvimento social e económico. 



 

 

De acordo com dados relativos a 2018 dos Quadros de Pessoal do Ministério do Trabalho, Solidariedade e 
Segurança Social, a disparidade salarial entre mulheres e homens foi de 14,4%, valor que sobe para 26,2% nos 
quadros superiores. Se considerarmos o ganho em alternativa à remuneração base então a diferença é ainda 
superior, sendo de 17,8% em média e de 27,4% nos quadros superiores. Apesar de se registar um progresso 
face à disparidade salarial de 17,9% registada em 2012, este é um ritmo de redução demasiado lento para uma 
sociedade que ambicione a igualdade objetiva. 

Em contrapartida, a segregação profissional é um desafio que parece agravar-se. Face a 2005, o número de 
diplomados em TIC cresceu quase 50%, mas a representação feminina caiu de 33% para 17% (Eurostat, 
[educ_uoe_grad02]). Na área das engenharias também se assistiu a algum retrocesso. O número de diplomados 
cresceu 50% e a representação feminina caiu de mais de 36% para 32%. O índice da Igualdade de Género do 
EIGE 2020 aponta ainda a consequência desta segregação formativa no mercado de trabalho: as mulheres 
representam apenas 20% dos cientistas e engenheiros nos setores da alta tecnologia. Dado o crescimento, em 
volume e em relevância económica, estes dados serão certamente indicadores de desigualdades salariais 
futuras. 

Este é um problema que Portugal corre o risco de ver ainda mais agravado nos próximos anos. O último 
relatório PISA (PISA 2018 – Insights and Interpretations) apresenta um dado que ilustra como as expetativas 
de carreira dos melhores alunos é profundamente marcada pelos estereótipos de género: 

• Mais de 45% dos rapazes com melhores desempenho esperam ter uma carreira como profissionais da 
ciência ou da engenharia. Mas só 15% das raparigas com melhor desempenho tem idêntica ambição. 

• Mais de 45% das raparigas com melhor desempenho espera ter uma carreira na saúde e áreas 
relacionadas. Mas só 15% dos rapazes com melhor desempenho tem a mesma ambição. 

Pretende-se combater as práticas discriminatórias ao mesmo tempo que se atua de forma estruturante no 
combate aos estereótipos de género que limitam as opções formativas e profissionais de mulheres e raparigas, 
com impactos nos rendimentos e carreira profissional. 

Para alcançar estes objetivos o Governo dispõe de três instrumentos. 

• Lei da igualdade remuneratória. A lei n.º 60/2018, em vigor desde fevereiro de 2019 criou 
mecanismos para efetivar o princípio de salário igual para trabalho igual ou de igual valor, obrigando 
as empresas a políticas remuneratórias transparentes. Em 2019 e 2020 foi publicado um barómetro das 
diferenças remuneratórias geral e por setor de atividade económica. A partir do final de 2020, passou 
a ser gerado para cada empresa um balanço das diferenças remuneratórias. 

Também com a publicação desta lei é criada a faculdade de qualquer trabalhador ou representante 
sindical pedir um parecer sobre uma eventual situação de discriminação remuneratória em razão do 
sexo à Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego (CITE) que notificará a empresa para se 
pronunciar. A empresa fica então obrigada a justificar as diferenças, sob pena de presunção de 
discriminação. 

• Leis da representação equilibrada. De acordo com o índice da Igualdade de Género do EIGE 2020, 
lançado a 29 de outubro, apesar de ainda estar a abaixo da média europeia, Portugal foi dos países que 
maior progresso registou desde 2010, sobretudo no domínio da representação equilibrada nos cargos 
de decisão. A Lei n.º 62/2017, de 1 de agosto, estabeleceu um limar mínimo de 33,3% de mulheres e 
homens nas administrações das empresas cotadas e do setor público empresarial. A Lei nº 26/2019, de 
28 de março, estabeleceu um limiar mínimo de 40% no pessoal dirigente e nos órgãos da 
Administração Pública, incluindo instituições do ensino superior públicas. Na administração das 
empresas cotadas, as mulheres são 26% (+14pp desde a publicação da lei) e 39% nas empresas do 
Estado e 29% das empresas locais. No total da Administração Pública a percentagem de mulheres 
dirigentes superiores atinge os 42%. 

• Iniciativas de combate à segregação profissional. O Governo está a desenvolver vários projetos que 
pretendem combater os estereótipos que limitam as opções formativas das nossas jovens:  



 

 

Engenheiras por um dia, projeto que já vai na 4ª edição e que trabalha diretamente com estudantes 
do ensino básico e secundário para desconstruir estereótipos nas áreas mais segregadas das engenharias 
e das TIC, através de exercícios práticos, redes de mentoria e experiências profissionais, em parceria 
com escolas, instituições do ensino superior, ordens profissionais, empresas e municípios. Desde 2017, 
já envolveu 7975 jovens do 3º ciclo do ensino básico e ensino secundário, em mais de 350 atividades 
práticas laboratoriais, sessões de role model e mentoria.  

Em novembro de 2019 foi assinado o Contrato de Legislatura para o período de 2020-2023 entre o 
Governo e as Instituições de Ensino Superior e que visa reforçar a qualificação dos portugueses. Neste 
âmbito, as instituições científicas e de ensino superior assumiram o compromisso de reforçar o papel 
da Agência Nacional Ciência Viva no que respeita ao combate à segregação profissional entre homens 
e mulheres através de programas de desconstrução de estereótipos de género. 

Concessão de apoios financeiros majorados que visam incentivar a contratação de desempregados 
do sexo sub-representado em determinada profissão, no contexto das medidas de política ativa de 
mercado de trabalho, nomeadamente no Incentivo ATIVAR.PT, no Impulso PME jovem e Empreende 
2020 previstos no ATIVAR.PT (Programa Reforçado de Apoio ao Emprego e Formação Profissional) 
enquadrado no PEES. 

Adicionalmente, o Governo tem inscrito esta preocupação dos programas setoriais. O Plano de Ação 
para a Transição Digital definiu como indicador prioritário a percentagem de mulheres empregadas 
no setor das TIC e o Programa INCoDe.2030 – Iniciativa Nacional para as Competências Digitais, 
definiu objetivos e metas de inclusão digital das mulheres e promoção da sua participação nas TIC em 
todos os eixos do programa. 

Implementação: 

No âmbito da Lei da igualdade remuneratória: 

• 60 dias após receber os dados dos balanços por empresa, a Autoridade para as Condições do Trabalho 
notificará as empresas que terão de apresentar um plano de avaliação que terão 12 meses para 
implementar. Será aplicado um regime transitório em que a obrigatoriedade de apresentação do plano 
se aplicará primeiro, a contar da disponibilização do balanço, às empresas com mais de 250 
trabalhadores e só depois, a partir de 2022, a empresas com mais de 50 trabalhadores. 

• Qualquer trabalhador ou representante sindical pode pedir um parecer à Comissão para a Igualdade no 
Trabalho e no Emprego (CITE) sobre uma situação de eventual discriminação remuneratória em razão 
do sexo, a qual notificará a empresa para se pronunciar.  

• A CITE encontra-se a desenvolver um guião prático para apoiar as empresas na aplicação de 
metodologias de avaliação das componentes das funções, com base em critérios objetivos, tendo em 
vista assegurar a existência de uma política remuneratória transparente. 

• A CITE e o Instituto Português da Qualidade encontram-se a desenvolver um projeto tendo em vista 
a elaboração de uma norma portuguesa relativa a um Sistema de Gestão de Igualdade Salarial, com 
base na Norma Islandesa ÍST 85:2012 - Equal wage management system - Requirements and guidance. 

No âmbito da representação equilibrada: o acompanhamento das leis é assegurado pela Comissão para a 
Cidadania e a Igualdade de Género. 

No âmbito da segregação profissional: o projeto Engenheiras por 1 Dia é coordenado pela Comissão para a 
Cidadania e a Igualdade de Género (CIG) em articulação com a Carta da Diversidade (APPDI), Instituto 
Superior Técnico e Ordem dos Engenheiros e envolve várias entidades parceiras, desde empresas e municípios, 
a escolas e instituições do ensino superior. No âmbito do investimento Impulso STEAM serão também 
concebidas iniciativas de combate aos estereótipos. 

Público-alvo: 

No âmbito da Lei da igualdade remuneratória, os destinatários são entidades empregadoras e trabalhadores. 
Os destinatários da norma da igualdade salarial são as entidades empregadoras. 



 

 

No âmbito da representação equilibrada, os destinatários dos limiares mínimos definidos são empresas 
cotadas, entidades do setor público empresarial, pessoal dirigente da Administração Pública, instituições do 
ensino superior públicas e associações públicas.  

No âmbito da segregação profissional, o projeto Engenheiras por 1 Dia destina-se a jovens do ensino básico 
e ensino secundário. 

Calendário e riscos:  

 

 

Investimentos: 
 

Investimento RE-C06-i01: Modernização da oferta e dos estabelecimentos de ensino e da formação 
profissional 

Desafios e Objetivos 

Este investimento, centrado na melhoria da capacidade técnica e pedagógica dos espaços educativos e 
formativos, contribuirá para: i) a atualização da oferta educativa para dar resposta aos desafios que os jovens 
vão atravessar no mercado de trabalho; ii) a generalização do acesso às tecnologias digitais para todos, 
independentemente das condições socioeconómicas; iii) a redução das desigualdades socioeconómicas e 
geográficas, iv) o aumento das competências e qualificações, nomeadamente técnicas e digitais dos jovens e 
adultos. 

A ampliação e a diversificação da capacidade da oferta educativa e formativa do sistema são condições 
apriorísticas a uma boa implementação da Estratégia Portugal 2030, em concreto, no que se se refere à Agenda 
“As Pessoas primeiro: um maior equilíbrio demográfico, maior inclusão, menos desigualdade” e à Agenda 
“Digitalização, inovação e qualificações como motores do desenvolvimento”, as quais encontram 
enquadramento no Quadro Financeiro Plurianual 2021-2027 com o apoio do FSE+. 

Este investimento está, por isso, intrinsecamente ligado aos apoios do Fundo Social Europeu que enquadram 
o financiamento das modalidades de educação e de formação de jovens e adultos empregados e desempregados 
e prosseguem objetivos que a concretização deste investimento ajudará a potenciar. 

Numa fase histórica em que a economia e a modernização são colocadas à prova, é fundamental aumentar a 
capacidade de resposta do sistema educativo e formativo português, para combater as desigualdades sociais e 
o possível aumento do desemprego, sobretudo, dos jovens. Neste processo de transição que acelera a 
polarização das economias pela inovação e pelo conhecimento, com especial enfoque na 4ª revolução 
industrial, a responsabilidade que as instituições de ensino têm na capacitação, inserção ou reinserção bem-
sucedida nos mercados de trabalho torna-se ainda mais relevante. Trata-se de capacitar todos os estudantes não 
só com competências científicas, técnicas ou profissionais, mas também com um conjunto de competências 
transversais, cognitivas, sociais e emocionais, cada vez mais valorizadas num mercado de trabalho que premeia 
a capacidade de adaptação e a capacidade de responder face a situações de grande incerteza. O processo de 
transformação do tecido económico e a aposta generalizada nas tecnologias de informação e comunicação 
determinará o surgimento de novos empregos e oportunidades, pelo que o investimento na oferta de dupla 
certificação é uma aposta fundamental para assegurar o desenvolvimento e a sustentabilidade do tecido 
económico e social através da capacitação e qualificação dos jovens antes da sua entrada no contexto de 
trabalho. Este investimento de larga escala permitirá, assim, que as gerações jovens se sintam mais capacitadas 
em áreas que respondam às exigências da prática profissional, mas também que se tornem cidadãos ativos e 
participantes enquanto alicerces principais da transição digital e energética da economia. 



 

 

Deste modo, através deste investimento pretende-se: 

• Modernizar e equipar a infraestrutura das escolas e da rede de centros de formação profissional, 
generalistas ou protocolares para diferentes setores, em parceria com as associações empresariais, 
através da modernização das oficinas e de outros espaços de aprendizagem. Quando a modernização 
das infraestruturas envolver quer a construção nova de infraestruturas (centros de formação 
profissional), quer a sua reabilitação, importa assinalar que as mesmas incorporam preocupações 
associadas à dimensão ambiental. Deste modo, a promoção da construção nova assegurará elevados 
padrões de eficiência energética, correspondendo a necessidades de energia das novas habitações que 
vão além dos requisitos NZEB impostos pela legislação nacional (no mínimo, para um patamar 20% 
mais exigente que o NZEB). Quando a modernização das infraestruturas envolver a reabilitação do 
edificado, esta constituirá uma renovação de nível médio, de acordo com previsto na Recomendação 
(UE) 2019/786 da Comissão sobre a renovação dos edifícios, assegurando elevados padrões de 
eficiência energética. 

• Modernizar o ensino e a formação profissional através do aumento da qualidade e diversidade da oferta 
educativa e formativa adequando-a às necessidades de qualificação nos diferentes territórios e 
valorizando os processos de orientação escolar e profissional, em áreas emergentes.  

• Alinhar os recursos disponíveis nas escolas com as necessidades de formação da indústria 4.0. 

 

Natureza do investimento:  

Este investimento, centrado na melhoria da capacidade técnica e pedagógica dos espaços educativos e 
formativos, contribuirá para: i) a atualização da oferta educativa para dar resposta aos desafios que os jovens 
vão atravessar no mercado de trabalho; ii) a generalização do acesso às tecnologias digitais para todos, 
independentemente das condições socioeconómicas; iii) a redução das desigualdades socioeconómicas e 
geográficas, iv) o aumento das competências e qualificações, nomeadamente técnicas e digitais dos jovens e 
adultos. O escopo dos 365 centros tecnológicos a implementar, no quadro da oferta pública de ensino e 
formação da República Portuguesa, não é o exercício de uma atividade económica, mas, outrossim, o interesse 
geral e a comunidade como um todo, densificado na inclusão formativa de jovens em período formativo escolar 
em cursos profissionais, sem qualquer remuneração. 

Nos termos do artigo 74.º da Constituição da República Portuguesa "Artigo 74.º (Ensino) 1. Todos têm direito 
ao ensino com garantia do direito à igualdade de oportunidades de acesso e êxito escolar. 2. Na realização da 
política de ensino incumbe ao Estado: a) Assegurar o ensino básico universal, obrigatório e gratuito; b) Criar 
um sistema público e desenvolver o sistema geral de educação pré-escolar; c) Garantir a educação permanente 
e eliminar o analfabetismo; d) Garantir a todos os cidadãos, segundo as suas capacidades, o acesso aos graus 
mais elevados do ensino, da investigação científica e da criação artística; e) Estabelecer progressivamente a 
gratuitidade de todos os graus de ensino;" 

O ensino público organizado no âmbito do sistema nacional de ensino português, financiado e controlado pelo 
Estado português, pode ser considerado uma atividade não económica. O Tribunal de Justiça declarou que o 
Estado: «ao estabelecer e ao manter tal sistema de ensino público financiado, em regra, pelo orçamento público 
e não pelos alunos ou pelos seus pais, […] não pretendia envolver-se em atividades remuneradas, mas cumpria 
a sua  missão nos domínios social, cultural e educativo perante a sua população». - Acórdão do Tribunal de 
Justiça de 11 de setembro de 2007, Comissão/Alemanha, C-318/05, § 68. 

Termos em que o financiamento previsto não configura um auxílio de Estado na aceção do artigo 107.º do 
TFUE. 



 

 

Sempre que aplicável, as regras de contratação pública serão integralmente cumpridas na contratação de 
fornecimento de bens e prestação de serviços junto de entidades terceiras, impedindo qualquer auxílio de 
Estado a jusante.  

Em qualquer caso, e subsidiariamente, o financiamento associado aos centros tecnológicos é objetivamente 
inapto para distorcer a concorrência ou afetar as trocas comerciais entre Estados-membros, verificando-se, 
neste tema, que as infraestruturas e atividades a desenvolver são de natureza puramente local e atraem 
unicamente a população jovem em áreas circunscritas do território nacional e não se pode considerar, com um 
grau de probabilidade suficiente, que o impacto do financiamento em apreço tenha mais do que um efeito 
marginal, se efeito tiver, sobre as condições dos investimentos transfronteiriços entre Estados-membros, 
inexistindo qualquer efeito sobre o comércio intra-UE. 

No mesmo sentido, mutatis mutandis, processos de Auxílio Estatal (i) N486/2002 – Suécia, Centro de 
convenções em Visby; (ii) SA.33243 (2012/NN) – Portugal – Jornal da Madeira, (iii) SA.33149 (2014/NN) – 
Alemanha – Städtische Projektgesellschaft “Wirtschaftsbüro Gaarden – Kiel”, (iv) SA.34576 (2012/N) – 
Portugal Unidade de cuidados continuados de média e longa duração Jean Piaget/Nordeste e (v) SA.38920 
(2014/NN) – Alegado auxílio estatal à Santa Casa da Misericórdia de Tomar. 

Sempre que aplicável, as regras de contratação pública serão integralmente cumpridas na contratação de 
fornecimento de bens e prestação de serviços junto de entidades terceiras, impedindo qualquer auxílio de 
Estado a jusante. 

Implementação: 

• A entidade responsável pela gestão deste investimento será a Agência Nacional para a Qualificação e 
o Ensino Profissional (ANQEP) tendo em vista: 

o Reequipar e robustecer a infraestrutura tecnológica dos estabelecimentos educativos com 
oferta de ensino profissional através da aquisição de equipamentos, permitindo a 
modernização e/ou criação de 365 Centros Tecnológicos Especializados; 

o Dotar as oficinas das escolas e dos centros de formação profissional de equipamentos 
essenciais à prática educativa e formativa, nomeadamente os de grande intensidade 
tecnológica, incluindo os de suporte à formação à distância, no contexto dos centros de 
formação profissional; 

o Ajustar e requalificar os espaços físicos das escolas e centros de formação profissional às 
exigências dos diferentes cursos; e 

o Criar, instalar e requalificar centros e polos da rede de formação setorial, de base protocolar, 
em parceria com associações empresariais, em setores estratégicos e emergentes e da rede de 
centros do serviço público de formação para reforçar a cobertura e diminuir desequilíbrios e 
lacunas territoriais; 

Público-alvo: 

Jovens do ensino secundário e jovens e adultos ativos empregados e desempregados. 

Calendário e riscos:  

A modernização e/ou instalação dos 365 Centros Tecnológicos especializados estará concluída até ao 4º 
trimestre de 2025. Os riscos à execução do investimento prendem-se com os riscos inerentes ao 
desenvolvimento dos procedimentos pré-contratuais nos termos do Código dos Contratos Públicos, 
nomeadamente no que respeita à capacidade de resposta do mercado, ao preço, cumprimentos dos prazos de 
execução e eventuais situações de litígio. 

A reabilitação, instalação ou reequipamento de infraestruturas da rede de centros de formação profissional 
protocolar e de gestão direta, por forma a beneficiar 22.000 postos de formação, estarão concluídos até ao 4º 



 

 

trimestre de 2025. Os investimentos vão ser conduzidos por entidade adjudicante nos termos do Código dos 
Contratos Públicos, estando vinculados à abertura de procedimento com vista à formação de contratos de 
empreitada e de contratos de aquisição de equipamentos, pelo que a sua execução no tempo preciso e no valor 
depende da resposta do mercado, mesmo que precedida de mecanismos preliminares de auscultação e de 
prospeção do mercado. 

 

Investimento RE-C06-i02: Compromisso Emprego Sustentável 

Desafios e Objetivos 

Em 2019, a taxa de desemprego em Portugal baixou para 6,5%, o valor mais baixo em 16 anos, e o emprego 
ultrapassou o patamar das 4,9 milhões de pessoas, o nível mais elevado em 10 anos, registando-se igualmente 
progressos do ponto de vista da qualidade do emprego, quer com o fortalecimento da contratação permanente, 
quer com uma melhoria generalizada dos salários.  

A crise pandémica veio comprometer estes progressos, conduzindo a um aumento abrupto do desemprego que 
se deveu, em mais de metade dos casos, ao fim de contratos de trabalho não permanentes, reflexo da fragilidade 
destas formas de emprego, e que afetou de forma desproporcionada os jovens, que estão particularmente 
expostos às flutuações do ciclo económico. 

Esta crise tornou ainda mais evidente a particular fragilidade dos vínculos de emprego precários: no 2.º 
trimestre de 2020, a incidência de contratos a termo desceu para 17,0% em Portugal e ficou nos 17,3% no 3.º 
trimestre, com um decréscimo de 3,2 p.p. em termos homólogos - descida que resulta do efeito combinado da 
destruição de um volume significativo de empregos não permanentes, contra um aumento ligeiro do número 
de empregos permanentes, traduzindo uma tendência que é comum em ciclos económicos desfavoráveis. 

A implementação de um conjunto de medidas de apoio às empresas e ao emprego, em particular do chamado 
“lay-off simplificado”, teve um impacto decisivo na contenção do agravamento do desemprego na sequência 
do choque pandémico. Com efeito, os resultados do Inquérito Rápido e Excecional às Empresas promovido 
pelo INE, sugere que mais de 57% das empresas que recorreram ao “lay-off simplificado” afirmam que, sem 
esse mecanismo, teriam diminuído o nível de emprego, em muitos casos com reduções do número de efetivos 
acima de 20%.  

Porém, pese embora a resposta rápida das autoridades portuguesas tenha prevenido uma crise mais profunda 
do mercado de trabalho, a verdade é que, por um lado, o aumento do desemprego que sucedeu à chegada da 
pandemia a Portugal foi o mais acelerado de que há registo e, por outro lado, a conjuntura de elevada incerteza 
que atravessamos torna difícil antecipar a evolução futura do mercado de trabalho. Existe, contudo, a convicção 
que é fundamental que, no momento em que regressarmos à normalidade, os agentes económicos tenham ao 
seu dispor instrumentos adequados de apoio à criação de emprego, que incentivem a criação de emprego 
permanente e que promovam ao mesmo tempo a elevação dos padrões salariais, em particular nas gerações 
mais jovens de trabalhadores. 

A pandemia provocou um choque sem precedentes na generalidade das economias. Importa, por isso, mobilizar 
esforços para apoiar as empresas e a criação de emprego para que a retoma económica aconteça em bases 
sustentáveis, promovendo a criação de emprego permanente e incentivando, em particular, a contratação de 
jovens e a fixação de níveis salariais adequados.  

Neste contexto, perspetiva-se a implementação da medida Compromisso de Emprego Sustentável, uma medida 
de carácter excecional, i.e., a vigorar durante um período limitado de tempo, a operacionalizar pelo IEFP e que 
tem como objetivo promover a criação de emprego de qualidade, i.e. assente em contratos de trabalho sem 
termo, visando dar resposta ágil e reforçada aos novos desempregados e, simultaneamente, promover uma 
mudança de paradigma na criação de emprego que concorra para mitigar a segmentação excessiva do mercado 



 

 

de trabalho português. A capilaridade geográfica do IEFP, a sua presença no território, o seu trabalho em 
parceria com os atores locais e o seu papel enraizado no mercado de trabalho português enquanto mediador da 
relação entre cidadãos e empresas, serão fundamentais para divulgar a iniciativa e incentivar a criação de 
emprego sem termo aquando da retoma económica. 

 

Natureza do investimento:  

Trata-se de um apoio público a conceder a entidade empregadora de natureza privada pela celebração de 
contrato de trabalho sem termo com pessoa em situação de desemprego inscrita no serviço nacional de 
emprego.  

Este apoio público não corresponde ao conceito de auxílio de estado, isto é, não preenche todos os critérios da 
definição constante do n.º 1 do artigo 107.º do Tratado, na medida em que se trata de um instrumento de política 
pública de caráter geral. 

Com efeito, não há seletividade, não havendo favorecimento de nenhum tipo de entidade empregadora, quer 
em termos de dimensão da empresa, quer em termos territoriais, quer em termos de setores de atividade.  

Ademais, o fito da medida é a criação de emprego, entendendo-se que o beneficiário do apoio, na primeira 
linha, é a pessoa em situação de desemprego com quem é celebrado um contrato de trabalho permanente, 
passando assim, à situação de ativo empregado. 

Sempre que aplicável, as regras de contratação pública serão integralmente cumpridas na contratação de 
fornecimento de bens e prestação de serviços junto de entidades terceiras, impedindo qualquer auxílio de 
Estado a jusante. 

 

Implementação: 

O apoio à criação de emprego será operacionalizado pelo IEFP estando previstas as seguintes majorações: na 
contratação de jovens até 35 anos, quando a remuneração base seja igual ou superior a duas vezes o salário 
mínimo nacional e quando esteja em causa a contratação do sexo sub-representado na profissão.  

Público-alvo: 

Entidades empregadoras que celebrem contratos de trabalho permanentes através do recrutamento de pessoas 
em situação de desemprego inscritas no IEFP. 

Calendário e riscos:  

No âmbito do combate à precariedade e da redução da segmentação do mercado de trabalho, o Compromisso 
Emprego Sustentável será lançado até três meses após o levantamento das restrições ao funcionamento regular 
da economia, previsivelmente até ao final do 4º trimestre de 2021. Prevê-se que a medida vigore durante um 
período de 12 meses podendo, todavia, ser prorrogada por mais 24 meses. 

A medida Compromisso Emprego Sustentável depende não apenas da capacidade operacional do IEFP, I.P, 
mas também da iniciativa privada, e como tal da evolução da confiança dos agentes económicos, indicador 
determinante para a decisão de contratar semtermo. O contexto de incerteza ditado pelo prolongamento da 
crise pandémica representa, por isso, um risco neste plano, razão pela qual, aliás, se aponta a implementação 
desta medida para momento posterior ao levantamento das restrições ao funcionamento regular da economia. 

 



 

 

Investimento RE-C06-i03: Incentivo Adultos 

Desafios e Objetivos: 

A crescente complexidade dos desafios enfrentados por profissionais, administração pública e empresas, 
intensificados por uma recuperação económica que se pretende baseada no conhecimento e na aceleração das 
transições digitais e ecológica, exige um investimento sem precedentes na atualização e reconversão de 
competências da população ativa, em particular de nível superior, tornando fundamental a promoção da 
aprendizagem ao longo da vida. 

Esta análise tem sido reforçada recentemente em articulação com a participação no programa “Labour Market 
Relevance and Outcomes – LMRO”, desenvolvido em conjunto pela OCDE e pela Direção-Geral da Educação, 
da Juventude, do Desporto e da Cultura da Comissão Europeia. Neste âmbito, Portugal colabora com um 
conjunto de equipas de outros três países europeus (Áustria, Eslovénia e Hungria), estando em curso a 
iniciativa “Skills 4 pós-Covid - Competências para o futuro”. 

Antes de mais, esta nova realidade exige reforçar e diversificar a formação pós-secundária, em particular de 
âmbito superior (ISCED 5 e 6), assim como a pós-graduação (ao nível do ISCED 7), garantindo respetivamente 
a reconversão e atualização de competências através do desenvolvimento de soluções de qualificação flexíveis, 
de qualidade e capazes de dar resposta à transformação dos mercados de trabalho e aos novos requisitos da 
empregabilidade, reforçando a articulação com os sistemas de ciência e ensino superior na busca de soluções 
conjuntas que permitam potenciar quer a relevância das competências adquiridas e o sucesso dos diplomados 
no mercado de trabalho, quer novos arranjos colaborativos orientados pelo conhecimento científico. 

Não obstante os progressos registados nos anos recentes, com o programa Qualifica a contribuir, de forma 
muito significativa, para uma melhoria das competências dos adultos, nomeadamente ao nível das 
qualificações intermédias (ISCED 3-4), persistem ainda desafios, tanto ao nível dos estudos superiores por 
parte de trabalhadores adultos em áreas fundamentais para a inovação e renovação industrial, como ao nível 
da educação e formação das populações com níveis de literacia mais elementares. 

A este respeito, o mais recente relatório Education and Training Monitor confirma que, embora a taxa de 
participação de adultos na educação e na formação tenha aumentado para 10,5 % em 2019, está ainda aquém 
da média da EU (10,8%), sendo que esta percentagem diminui bastante quando se considera a participação de 
pessoas com um baixo nível de habilitações académicas (4,2%). 

Em particular, a participação de adultos em programas de ensino superior convencionais oferecidos por 
instituições de ensino superior é relativamente baixa, embora existam variações importantes por área de estudo. 
A percentagem de novos inscritos em programas de ensino superior (ISCED 5-8) com 30 anos ou mais era de 
11% em Portugal em 2018, abaixo da média da OCDE de 15%. Em comparação, em países nórdicos como a 
Finlândia e a Suécia, onde a aprendizagem de adultos está bem estabelecida, essa participação é de 22% 
(OECD Education Statistics). 

No âmbito da educação, formação e qualificação de adultos de nível não superior, o Programa Qualifica 
registou, no período 2017-2020, um contributo assinalável para a participação em educação e formação e 
certificação de aprendizagens previamente adquiridas ou de novas aprendizagens realizadas no âmbito das 
modalidades formativas. Com mais de meio milhão de adultos inscritos, das quais, 483.471 se traduziram em 
encaminhamentos para ofertas de educação e formação de adultos e para processos de RVCC, foi atribuído um 
conjunto de certificações parciais e totais significativo (562.620). Porém, uma parte significativa das 
certificações obtidas são de natureza parcial, constituindo-se como desafio o incremento da taxa de certificação 
total do Programa (atualmente cifrada em 14% face ao total de certificações), de modo a reforçar o contributo 
do Programa Qualifica para a melhoria efetiva dos níveis de qualificação da população adulta em Portugal.  



 

 

Acresce referir que, até ao momento, as inscrições em RVCC se traduziram em cerca de 55 mil melhorias do 
nível de qualificação no âmbito do Programa Qualifica, alcançada por aproximadamente 51 mil adultos. No 
entanto, o número de encaminhamentos para processos de RVCC mais do que duplica o volume de 
certificados. 

Face aos níveis ainda deficitários de qualificação da população portuguesa existe também margem para 
envolver um número mais significativo de adultos no Programa Qualifica, nomeadamente reconhecendo as 
aprendizagens adquiridas em contextos formais, informais e não formais, mecanismo particularmente 
relevante e adequado para a população adulta de baixas qualificações. 

Até ao momento os processos de RVCC não preveem a possibilidade de pagamento de bolsa ou de qualquer 
outro apoio aos participantes (conforme regulamentação atual, na Portaria n.º 232/2016, de 29 de agosto), 
contrariamente a todas as outras modalidades formativas de adultos, disparidade que importa corrigir no quadro 
da coerência do sistema e da valorização da própria resposta dos processos de RVCC, fortemente alinhada 
com a agenda europeia nesta matéria. A Resolução de Conselho de Ministros n.º 114/2020, de 10 de dezembro, 
estipula na alínea e) do n.º 12, o lançamento do projeto-piloto Acelerador Qualifica, apoiando nomeadamente 
processos de reconhecimento, validação e certificação de competências em fase madura, para incentivar a 
participação das pessoas e a conclusão dos mesmos, de modo a elevar a base de qualificação dos Portugueses. 
Assim, o projeto piloto centra o seu elemento-chave inovador na atribuição de apoios aos participantes, com 
vista ao estimulo à participação e conclusão dos processos de RVCC. 

Já os cursos EFA B1/B2/B3, principal oferta pública para o desenvolvimento de literacia básica, têm 
apresentado taxas de frequência e conclusão reduzidas, exigindo uma consolidação dos esforços recentes de 
renovação da oferta e modelo através do desenvolvimento do Plano Nacional de Literacia de Adultos 
(PNLA),  integrado como componente do Programa Qualifica, para promover processos de alfabetização e 
garantir níveis básicos de literacia, numeracia e competências digitais potenciando assim a inclusão social. O 
PNLA contém uma estratégia sustentável para a promoção de literacia de adultos, de forma a apoiar os adultos 
a participar plenamente na sociedade e desenvolver o seu potencial que não assenta apenas nos percursos 
referidos, mas também nos processos de RVCC, para que estes adultos adquiram a possibilidade de 
desenvolver níveis de qualificação subsequentes até à obtenção da escolaridade obrigatória. 

Embora estes dois desafios afetem segmentos distintos da população, existem vantagens em pensar as 
articulações entre si, nomeadamente ao nível das estratégias de desenvolvimento dos tecidos produtivos locais 
e regionais. De facto, o envolvimento dos empregadores pode ser potenciado para a promoção dos níveis de 
literacia da população adulta, como acontece em vários países europeus, nomeadamente através do seu papel 
central em programas integrados de inovação e renovação industrial, com vários níveis de proficiência e um 
vínculo aos respetivos territórios/comunidades. 

Este investimento encerra também uma dimensão territorial bastante relevante, dada a localização dos 
investimentos propostos. Ao estimular a estruturação de redes de escolas em áreas de inovação e renovação 
industrial contribui-se para mitigar o défice de competências digitais da população ativa e, em simultâneo, 
reforçar a competitividade do tecido empresarial nacional. 

No âmbito do desenvolvimento do Plano Nacional de Literacia de Adultos são objetivos: 

• Aumentar o número de adultos que atinge níveis básicos de literacia, numeracia e competências 
digitais; 

• Estimular o desenvolvimento de múltiplas literacias na população adulta como instrumento para o 
desenvolvimento de competências necessárias para a sua requalificação e upskilling; 

• Promover a consciência da importância da literacia de adultos entre empregadores e trabalhadores. 



 

 

No âmbito do Acelerador Qualifica é objetivo: 

• Aumentar a taxa de participação e de certificação no âmbito de processos de RVCC conducentes à 
melhoria das qualificações de nível não superior das pessoas, através da atribuição de um apoio 
financeiro em fases maduras dos processos. 

No âmbito do ensino superior, esta medida pretende reforçar a formação superior de adultos, nomeadamente 
através dos seguintes objetivos: 

• Ao nível do ensino graduado (ISCED 5 e 6): Aprofundar as dinâmicas conseguidas nos últimos anos 
com o aumento de estudantes em licenciaturas (universidades e politécnicos), assim como em 
formações curtas de âmbito superior no sistema politécnico (i.e., CTeSP’s – cursos técnicos superiores 
profissionais), alargando o seu âmbito para adultos ativos e reforçando a colaboração com 
empregadores, públicos e privados. 

• Ao nível do ensino pós-graduado (ISCED 7): Impulsionar o desenvolvimento pelas universidades e 
politécnicos de formações pós-graduadas de âmbito profissional, em estreita colaboração com 
empregadores, públicos e privados, a nível nacional e europeu, fomentando a diversificação e 
especialização da oferta de ensino e estimulando redes europeias de instituições e a oferta pós-
graduada. Inclui a instalação de uma rede de dez escolas de pós-graduação em colaboração com 
empresas, com pelo menos quatro escolas no interior do país, incluindo ofertas diversificadas de 
formação de curta duração de pós-graduação, devendo ser estimulada a valorização de Portugal na 
Europa. 

A implementação desta medida, em estreita ligação com a revisão do quadro legal e institucional da cooperação 
entre Ensino Superior e Administração Pública e empresas (reforma RE-r15), contribui assim para a 
diversificação e especialização do sistema de ensino superior português, prioridade estratégica deste governo, 
através da promoção de consórcios duradouros entre IES e empregadores e demais stakeholders para reforço 
da oferta de atividades de requalificação adaptadas aos ecossistemas regionais. 

Em particular, o objetivo passa por reforçar a dinamização de atividades de atualização/aperfeiçoamento e de 
reconversão de competências (i.e., “up-skilling” e “re-skilling”, respetivamente), garantindo que a oferta 
formativa seja adaptada aos diferentes segmentos, em particular: i) aos estratos etários de adultos mais jovens 
(23-35 anos idade), que poderão ter dificuldades acrescidas na inserção ou reinserção no mercado laboral no 
atual contexto social e económico; e ii) à franja substancial da população entre 35-55 anos de idade que, em 
resultado das dificuldades de retoma da normalidade das atividades sociais e económicas, poderá neste período 
ter razões adicionais para investir nas suas competências ou na reorientação da sua carreira profissional. 

No que concerne a rede de escolas de pós-graduação, por meio da sua estrutura de governança compartilhada, 
essas escolas estarão intimamente integradas nos ecossistemas de inovação locais e regionais, atuando como 
catalisadores para o investimento empresarial local e garantindo a disponibilização de trabalhadores 
qualificados de elevada qualidade, exigidos numa economia inovadora, digital e sustentável. Adicionalmente, 
devem ainda estimular a atracão de jovens de todo o mundo para estudos pós-graduados em Portugal. 

Ao estimular o desenvolvimento de arranjos colaborativos entre instituições de ensino superior, empregadores 
e centros de investigação, o Programa IMPULSO ADULTOS pretende assim contribuir para a reforma 
sistémica do processo de formação ao longo da vida, tornando a educação dos adultos mais adequada às 
necessidades do mercado, e, em simultâneo, contribuir para o reforço da competitividade do tecido empresarial 
nacional, em particular apoiando os processos de transição digital. 

 

Natureza do investimento:  

O escopo da medida a implementar passa por projetos locais promotores da qualificação de adultos, não sendo 
de facto exercida uma atividade económica, mas, outrossim, promovido o interesse geral, densificado na 



 

 

inclusão formativa de adultos  em cursos, sem qualquer remuneração do prestador do  serviço, inexistindo no 
plano funcional uma empresa beneficiária. 

A jusante os beneficiários das atividades formativas a desenvolver são também adultos , sem qualquer empresa 
constituída, não exercendo estes últimos qualquer atividade económica, não estando concomitantemente em 
causa "empresas" para efeitos do disposto no artigo 107.º, n.º 1, do TFUE. 

Em qualquer caso, o financiamento associado aos projetos locais promotores da qualificação de adultos é 
objetivamente inapto para distorcer a concorrência ou afetar as trocas comerciais entre Estados-membros, 
verificando-se, neste tema, que as infraestruturas e atividades a desenvolver são de natureza puramente local 
e atraem unicamente a população adulta em áreas circunscritas do território nacional e não se pode considerar, 
com um grau de probabilidade suficiente, que o impacto do financiamento em apreço tenha mais do que um 
efeito marginal, se efeito tiver, sobre as condições dos investimentos transfronteiriços entre Estados-membros, 
inexistindo qualquer efeito sobre o comércio intra-UE. 

No mesmo sentido, mutatis mutandis, processos de Auxílio Estatal (i) N486/2002 – Suécia, Centro de 
convenções em Visby; (ii) SA.33243 (2012/NN) – Portugal – Jornal da Madeira, (iii) SA.33149 (2014/NN) – 
Alemanha – Städtische Projektgesellschaft “Wirtschaftsbüro Gaarden – Kiel”, (iv) SA.34576 (2012/N) – 
Portugal Unidade de cuidados continuados de média e longa duração Jean Piaget/Nordeste e (v) SA.38920 
(2014/NN) – Alegado auxílio estatal à Santa Casa da Misericórdia de Tomar. 

Sempre que aplicável, as regras de contratação pública serão integralmente cumpridas na contratação de 
fornecimento de bens e prestação de serviços junto de entidades terceiras, impedindo qualquer auxílio de 
Estado a jusante. 

 

Implementação: 

No âmbito do incremento do Plano Nacional de Literacia de Adultos serão financiadas até 2025, pelo 
menos 225projetos locais de formação de nível B1/B2/B3 criando oferta de educação e formação de adultos 
adequada às necessidades dos diferentes territórios. Para a sua implementação serão reforçadas as redes locais 
e regionais, para que a partir dos Centros Qualifica se incentive envolvimento de instituições empregadoras, 
organizações comunitárias e instituições do ensino superior, de forma a que a concentração de recursos em 
projetos integrados reforce o papel fundamental da criação de redes na educação e formação dos adultos dos 
respetivos territórios. Será ainda promovida a cooperação entre Centros Qualifica e os parceiros locais 
(câmaras, bibliotecas municipais, cetros culturais, serviços comunitários) na identificação e mapeamento das 
entidades que podem ser mobilizadas, uma vez que estas desempenham um papel fundamental na motivação 
e orientação dos adultos. A entidade responsável pela gestão deste instrumento será a Agência Nacional para 
a Qualificação e o Ensino Profissional (ANQEP), devendo o financiamento anual ser atribuído com base no 
mérito das candidaturas locais, complementado pela avaliação da realização das metas estabelecidas a partir 
do segundo ano de candidatura da mesma entidade. 

No âmbito do Acelerador Qualifica serão atribuídos apoios a adultos que se encontrem em fases consolidadas 
dos processos de RVCC, visando alcançar 100 mil adultos qualificados por essa via, até 2025. As condições 
de acesso e de pagamento dos apoios serão definidas em sede de regulamentação específica, cuja conceção se 
encontra já em curso. A entidade responsável pela implementação da iniciativa é a ANQEP, nomeadamente 
através da sua rede de Centros Qualifica. 

 

No âmbito do Programa Impulso Adultos a participação da população ativa em formações curtas de âmbito 
superior será promovida através da criação de um sistema extraordinário de apoios financeiros destinados quer 



 

 

às instituições de ensino superior, coordenado pela Direção-Geral do Ensino Superior, apoiando 
designadamente: 

• Programas de formação superior inicial e pós-graduada em todas as áreas do conhecimento (incluindo 
diplomas de pós-graduação e mestrados) orientados para adultos, para aumentar a formação ao longo 
da vida (reskilling e upskilling) e reforçar a afirmação nacional e internacional das IES; 

• “Escolas” e/ou “alianças” para a formação pós-graduada, orientadas para aumentar o número de 
adultos no Ensino Superior e promover a formação ao longo da vida (reskilling e upskilling), em 
estreita articulação com centros e redes colaborativas de inovação e a incubação de projetos 
empresarias, assim como incluindo a atração de estudantes estrangeiros. Pretende-se promover uma 
rede de, pelo menos, 10 “Escolas” e/ou “Alianças” para a formação pós-graduada em colaboração com 
empresas, para cursos de curta duração de pós-graduação, com pelo menos 4 iniciativas no interior do 
país. 

 O sistema de apoios será implementado em conjunto com o Programa Impulso Jovens STEAM através de um 
único concurso, aberto e competitivo, ao qual se deverão candidatar as IES interessadas, em consórcio com 
empregadores e outras entidades, designadamente de âmbito municipal. Neste concurso, poderão ser 
submetidas candidaturas a qualquer uma das linhas de financiamento dos dois programas, ou candidaturas que 
incluam mais do que uma das linhas de financiamento consideradas no âmbito dos dois programas. 

O processo envolverá três fases: 

• Fase 1: Concurso de ideias, aberto e competitivo, permitindo a todas as IES a apresentação de 
propostas para os dois programas. Esta fase será aberta no 2º Trimestre de 2021; 

• Fase 2: Avaliação e negociação, seguido de convite direcionado às “propostas de ideia” selecionadas 
na 1º fase, com vista a concretizar “contratos programas”, incluindo os planos e montantes de 
financiamento entretanto selecionados e aprovados, no 3º Trimestre de 2021. 

• Fase 3: Acompanhamento da execução, com avaliações anuais e possibilidade de reprogramação a 
partir de 2023, de modo a garantir a conclusão de execução nos prazos definidos. 

A arquitetura regulamentar, em que se baseia este programa, inspira-se nas boas práticas nacionais e 
internacionais para este tipo de Programas, tendo por base os termos gerais a fixar no âmbito do PRR e nos 
termos do programa “Labour Market Relevance and Outcomes – LMRO”, desenvolvida em conjunto pela 
OCDE e pela Direção-Geral da Educação, da Juventude, do Desporto e da Cultura da Comissão Europeia, 
através da iniciativa “Skills 4 pós-Covid - Competências para o futuro”. 

A avaliação e o acompanhamento dos projetos serão assegurados por um painel de alto nível de seleção e 
acompanhamento independente, incluindo peritos estrangeiros, podendo organizar-se na forma de dois sub-
painéis, um para cada programa, e beneficiando, sempre que necessário, do apoio de peritos externos, nacionais 
e estrangeiros. Este processo contará com a assessoria e o apoio logístico da DGES, assim como o 
acompanhamento e supervisão do Conselho Coordenador do Ensino Superior - CCES. 

Nos dois programas, as despesas elegíveis incluem, nos prazos estabelecidos até 2026:  

• Construção/modernização de infraestruturas, instalações e equipamentos, que não deve exceder 60% 
do total das despesas elegíveis;  

• Apoio à contratação de recursos humanos, sob diversas modalidades; 

• Despesas várias, incluindo consumíveis e despesas com programas específicos de integração, 
acompanhamento, aconselhamento e orientação dos estudantes orientados para promover o seu 
desenvolvimento global (competências pessoais e culturais, associadas às científicas e técnicas) e 



 

 

combater o abandono e garantir o sucesso escolar, bem como definição e implementação de planos de 
carreira e integração profissional; e  

• Apoios e incentivos dirigidos a estudantes, sob a forma de bolsas, bolsas de mérito e/ou outras, que 
deve incluir pelo menos cerca de 10% das despesas elegíveis. 

As despesas elegíveis para o financiamento a atribuir através do Plano de Recuperação e Resiliência devem 
respeitar o “Principio da Adicionalidade” em termos da absoluta necessidade de representarem um adicional 
ao funcionamento corrente das instituições, não podendo incluir a substituição de despesas correntes, 
normalmente financiadas por fundos nacionais ou comunitários. Em particular, os recursos humanos a 
contratar serão financiados por fundos do PRR apenas por um período limitado no tempo, no âmbito do 
impulso esperado por esta medida. A decisão sobre eventual renovação contratual caberá a cada instituição, 
mediante avaliação positiva dos programas implementados, devendo para tal recorrer a fontes de 
financiamento alternativas, como receitas próprias ou outras fontes de financiamento competitivo 
(designadamente para financiamento de projetos de investigação), de forma a assegurar a sustentabilidade 
financeira dos programas, sem dependerem na totalidade de receitas gerais do OE. 

No âmbito do referido concurso, poderão ser apoiadas, enquanto beneficiários elegíveis, todas as IES - 
instituições de ensino superior (i.e., universidades e politécnicos, públicos e privados), em consórcio e 
articulação com associações empresariais, e/ou empregadores públicos e privados, assim como com 
instituições de I&D (i.e., Unidades de I&D, Laboratórios Associados, Laboratórios Colaborativos, Centros de 
Interface Tecnológica) e/ou centros de inovação, bem como entidades de âmbito municipal e/ou regional. 

As seguintes condições de admissão devem ser respeitadas: 

• As candidaturas devem ser submetidas por consórcios liderados por uma IES (universidade ou 
politécnico) e podendo envolver outras IES (universidades ou politécnicos), mas devendo envolver 
necessariamente associações empresariais e/ou empregadores públicos e privados, assim como 
instituições de I&D (i.e., Unidades de I&D, Laboratórios Associados, Laboratórios Colaborativos, 
Centros de Interface Tecnológica) e/ou centros de inovação, bem como entidades de âmbito municipal 
e/ou regional; 

• O envolvimento de empresas, empregadores públicos e/ou privados, autarquias e entidades públicas 
locais, regionais e nacionais deve ser orientado para co-definição e co-concepção dos programas de 
formação, disponibilização de recursos humanos para a formação especializada, atração de estudantes 
(sobretudo adultos) e a empregabilidade dos formandos, assim como para o cofinanciamento das 
atividades a promover. Não é expectável que estes parceiros sejam beneficiários do financiamento 
público a disponibilizar; 

• Só podem candidatar-se individualmente IES com mais de cinco mil estudantes em 2020 (incluindo 
estudantes matriculados em cTESPS, licenciaturas e mestrados), podendo cada IES liderar apenas uma 
única candidatura;  

• As IES com menos de cinco mil estudantes em 2020 (incluindo estudantes matriculados em cTESP, 
licenciaturas e mestrados) só podem concorrer associadas em consórcios de IES, de âmbito regional 
ou nacional, que reúnam uma capacidade atual de pelo menos cerca de cinco mil estudantes. Cada IES 
com menos de cinco mil estudantes só pode participar em uma única candidatura; 

• As candidaturas devem ser instruídas com a indicação de todos os parceiros e respetivos protocolos 
de parceria para a concretização do programa.  As candidaturas a “escolas” e/ou “alianças” 
especificamente orientados para a formação politécnica devem incluir, também, a descrição da 
articulação com escolas secundárias, sobretudo de âmbito profissional; 



 

 

• São elegíveis neste concurso todas as IES:  todas as universidades, institutos universitários, institutos 
superiores politécnicos, escolas não integradas e outras instituições de ensino superior, públicas e 
privadas; 

• A implementação do programa respeitará as regras de auxílios de Estado, sendo que as entidades a 
apoiar serão selecionadas a partir de um concurso aberto, competitivo e transparente, em linha com os 
princípios do TFEU. 

A avaliação das candidaturas será concretizada com base nos seguintes 5 critérios: 

• Mérito académico e de inovação do(s) programa(s) de formação proposto(s), incluindo a análise dos 
seguintes aspetos: 

o Descrição da estratégia institucional e justificação das opções consideradas, 

o análise dos programas de formação propostos, 

o projetos experimentais, num quadro de interdisciplinariedade e transdisciplinariedade, 
seguindo as melhoras praticas internacionais, 

o capacidade científica e relações com unidades de I&D, 

o estratégia de oferta académica e reforço de formações conducentes a micro-credenciações, 

o capacidade de internacionalização e estratégia de atração de estudantes estrangeiros, incluindo 
envolvimento em redes europeias, 

o capacidade e estratégia de articulação com centros e redes colaborativas de inovação, em 
articulação com empregadores e a incubação de projetos empresarias, 

o capacidade e estratégia de articulação com escolas secundárias, sobretudo de âmbito 
profissional, quando aplicável, 

o estratégia de organização dos espaços de aprendizagem/ensino/investigação e de estimular a 
sua ligação aos cidadãos, às cidades e ao território, para o caso de projetos de 
renovação/construção de instalações; 

• Condições de acolhimento/instalação do(s) programa(s) de formação propostos e capacidade de 
execução do financiamento solicitado, preferencialmente até ao final de 2025 e com o total de 
compromissos assumidos e contratualizados pelos proponentes até final de 2023 (designadamente 
para obras, infraestruturas, instalações e equipamentos), designadamente para: 

o obras, infraestruturas, instalações e equipamentos; 

o contratação de recursos humanos; 

o outras despesas várias; 

o apoios a estudantes, sob a forma de bolsas, bolsas de mérito e/ou outras. 

• Impacto regional e nacional em termos dos contributos do(s) programa(s) de formação propostos 
para que se atinjam as seguintes metas em termos da população residente em Portugal: 

o 60% dos jovens de 20 anos a participar no ensino superior até 2030 (enquanto era cerca de 
51% em 2020); 

o 50% de graduados do ensino superior entre a população de 30-34 anos até 2030 (enquanto era 
cerca de 37% em 2020); 



 

 

o Aumentar em cinco vezes o número de adultos em formação ao longo da vida em todas as 
IES, em articulação com empregadores, até 2030; 

O cumprimento destas metas, deve incluir um contributo claro para que o programa Impulso Adultos, 
em termos nacionais, atinja: 

o Pelo menos 23 mil participantes em formações curtas de âmbito superior, de nível inicial e de 
pós-graduação apoiados até ao 3º trimestre de 2025, com uma meta intermédia de 18 mil (2.º 
trimestre de 2023); 

o Instalação de uma rede de, pelo menos, 10 escolas/alianças de pós-graduação em colaboração 
com empregadores, para cursos de curta duração de pós-graduação, com pelo menos 4 
escolas/alianças no interior do país até ao 3º trimestre de 2023. 

• Nível relativo de envolvimento dos parceiros do consórcio, sobretudo dos empregadores públicos 
e privados, na programação e implementação do(s) programa(s) de formação propostos, 
designadamente em: 

o co-definição e co-concepção dos programas de formação, 

o disponibilização de recursos humanos para a formação especializada, 

o atração de estudantes (sobretudo adultos), 

o condições de empregabilidade dos formandos, 

o cofinanciamento das atividades a promover; 

• Capacidade do investimento a realizar conseguir alavancar outras fontes de cofinanciamento, 
público e privado, nacional e europeu, incluindo sinergias com outros programas do PRR, assim 
como outros programas de financiamento nacional e comunitário (i.e., fundos de gestão centralizada, 
incluindo o Horizonte Europa, ou descentralizada, incluindo fundos estruturais). 

A monitorização do programa será concretizada pela DGES, no âmbito do observatório estabelecido pela 
reforma RE-r15. 

 

Público-alvo: 

No âmbito do incremento do Plano Nacional de Literacia de Adultos são destinatários os adultos com 
baixos níveis de qualificações. 

No âmbito do Acelerador Qualifica são destinatários os adultos com nível de qualificação inferior ao nível 
5 do Quadro Nacional de Qualificações, que, ao longo da vida, tenham realizado aprendizagens e adquirido 
competências relevantes em diversos contextos e que, simultaneamente, reúnam as condições de acesso ao 
apoio que vierem a ser definidas em regulamentação própria. 

No âmbito do Programa Impulso Adultos, os destinatários são os participantes nas formações curtas de 
âmbito superior, instituições de ensino superior, em articulação com empregadores, unidades de I&D e centros 
de inovação 

Calendário e riscos:  

O investimento para incrementar o Plano Nacional de Literacia de Adultos passa por criar 300 projetos locais 
promotores de qualificações de nível B1/B2/B3 até 2025. Os riscos inerentes a este investimento assentam no 
possível desfasamento entre o número de matrículas e o número de certificações de conclusão em resultado da 
instabilidade e precariedade da situação laboral. Mitigar esse risco implica, precisamente, melhorar as 



 

 

estratégias de educação e acompanhamento dos adultos e um aumento da flexibilidade na conceção dos 
projetos para que os adultos não abandonem as formações. 

O investimento associado ao Acelerador Qualifica será implementado até ao final de 2025. Considerando que 
os adultos que realizam processos de RVCC não beneficiaram até ao momento de bolsa ou apoio, é incerto o 
impacto que a sua introdução terá na mobilização para a participação e para a obtenção da certificação, razão 
pela qual este projeto-piloto será monitorizado de forma regular. As condições do mercado de trabalho também 
estão, por norma, associadas aos níveis de participação em medidas de qualificação de adultos, em particular, 
em ciclos com menores níveis de desemprego, verificam-se menores níveis de participação dos adultos. 

O esquema de apoios Impulso Adultos deverá estar disponível a partir do ano letivo 2021/22 e deverá decorrer 
até ao fim do ano letivo 2025/2026. 

 

Investimento RE-C06-i04: Impulso Jovens STEAM 

Desafios e Objetivos: 

A participação no ensino superior tem vindo a aumentar de forma gradual nos últimos anos, sobretudo ao nível 
das formações técnicas e profissionais de curto prazo, sendo que 2020 é o primeiro ano em que pelo menos 
50% dos jovens com 20 anos se encontram inscritos no ensino superior. 

Esta evolução recente tem procurado contrariar o estrutural baixo nível de qualificação da mão-de-obra, 
sobretudo da população mais velha, que, de acordo com o Conselho para a Produtividade, tem sido um dos 
principais entraves ao crescimento da produtividade a nível nacional. 

Todavia, um dos impactos mais expressivos associados à pandemia Covid-19 diz respeito à transformação 
disruptiva no mercado laboral a nível global, que acelerando o progresso tecnológico em marcha, tem vindo a 
beneficiar ocupações profissionais altamente qualificadas em detrimento de ocupações associadas a tarefas 
com menor grau de complexidade. 

Esta análise tem sido reforçada recentemente em articulação com o programa “Labour Market Relevance and 
Outcomes – LMRO”, desenvolvida em conjunto pela OCDE e pela Direção-Geral da Educação, da Juventude, 
do Desporto e da Cultura da Comissão Europeia. Neste âmbito, Portugal colabora com um conjunto de equipas 
de outros três países europeus (Áustria, Eslovénia e Hungria), estando em curso a iniciativa “Skills 4 pós-
Covid - Competências para o futuro”. 

Neste contexto, o sucesso de um programa de recuperação económica que se espera centrado nas pessoas e 
que pretende elevar o nível de competitividade e resiliência da economia está ainda mais dependente da 
elevação do nível de qualificação dos recursos humanos, em particular nas áreas científicas e tecnológicas, 
evitando eventuais situações de escassez de recursos humanos qualificados. 

Com o intuito de responder a este desafio, o programa Impulso STEAM está totalmente alinhado com a 
Comunicação COM/2020/274 de 1 de Julho de 2020 que estabelece a “Agenda de Competências para a Europa 
em prol da competitividade sustentável, da justiça social e da resiliência”, nomeadamente com a ação n.º7 
“Aumentar o número de diplomados nas áreas STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharias e Matemática) e 
promover competências empresariais e transversais” que reconhece não só o papel fundamental das 
competências STEM para impulsionar a dupla transição ecológica e digital como  também que, para além de 
competências técnicas, são cada vez mais valorizadas as competências transversais, como a capacidade de 
trabalhar em equipa, o espírito crítico e a criatividade na resolução de problemas. 

Deste modo, justifica-se que um dos objetivos deste programa passe por estimular a adoção de uma abordagem 
interdisciplinar STEAM (i.e., ciência, tecnologia, engenharia, artes/humanidades e matemática), alinhada com 
o reconhecimento quer da importância de melhorar as competências e qualificações STEM a fim de acelerar o 



 

 

processo de recuperação económica e as transições digital e verde, quer da necessidade de aprofundar a ligação 
das áreas STEM a outras áreas de estudo, como artes e humanidades (seguindo o conceito internacional de 
“liberal arts”), como forma de promover o desenvolvimento de competências transversais, tais como 
pensamento crítico, resolução de problemas, empreendedorismo e competências digitais, como forma de 
estimular a combinação de conhecimentos diversos e a cooperação com parceiros não académicos para 
responder a desafios do mundo real, e, também, como forma de atrair mais pessoas do sexo feminino para as 
carreiras científicas e tecnológicas. 

O Programa IMPULSO JOVENS STEAM pretende atingir estes objetivos através do apoio e promoção de 
programas de ação a implementar pelas universidades e politécnicos, públicos e privados, que potenciem uma 
maior participação dos jovens no ensino superior e a redução do abandono escolar, impedindo que eventuais 
constrangimentos financeiros das famílias decorrentes da atual situação pandémica invertam a tendência 
recente. Estes programas deverão ainda conter medidas concretas para mitigar as desigualdades existentes 
nesta área, quer em termos económicos, procurando incentivar o ingresso no ensino superior de alunos 
provenientes de territórios desfavorecidos, quer em termos de género, procurando incentivar o ingresso de 
estudantes do sexo feminino nas áreas STEAM. 

Os programas a promover pelas IES deverão produzir um efeito estrutural no aumento dos graduados, devendo 
as IES demonstrar em sede de candidatura, o contributo específico das operações propostas. 

Paralelamente, a sua implementação permitirá acelerar a reforma da oferta do ensino superior nas áreas ciência, 
tecnologia, engenharia, artes/humanidades e matemática, sobretudo com o reforço da oferta de licenciaturas 
em universidades e politécnicos, púbicos e privados, assim como de diplomas de formação curta inicial de 
âmbito superior em politécnicos (i.e, cTESPs). O reforço de ciclos de licenciatura (3 anos) e de mestrado (entre 
1 a 2 anos) em politécnicos e universidades deve ser concretizado em paralelo com o fim dos atuais mestrados 
integrados (5 anos) em universidades, como planeado desde 2018. 

Em particular, deverá ser garantida a coerência estratégica e as complementaridades entre o presente programa 
e a reforma RE-r15, devendo o presente programa implementar os termos do programa “Labour Market 
Relevance and Outcomes – LMRO”, desenvolvido em conjunto pela OCDE e pela Direção-Geral da Educação, 
da Juventude, do Desporto e da Cultura da Comissão Europeia, no qual Portugal colabora com um conjunto 
de equipas de outros três países europeus (Áustria, Eslovénia e Hungria), estando em curso a iniciativa “Skills 
4 pós-Covid - Competências para o futuro”. 

Neste desígnio de promover uma recuperação assente nas pessoas, importa, pois, promover o ensino-
aprendizagem em áreas STEAM nos vários ciclos de ensino e atrair mais jovens para o ensino superior, em 
particular os jovens das vias profissionalizantes. Este incentivo implica que os estabelecimentos de ensino ao 
nível do ensino básico e secundário reforcem a sua ação, enquanto espaço privilegiado para a experimentação 
e desenvolvimento da literacia científica. No âmbito da promoção de saberes científicos da população escolar 
importa que todos os alunos no final da sua escolaridade obrigatória mobilizem a compreensão de fenómenos 
científicos e técnicos e estejam capacitados para a sua aplicação, com consciência das consequências éticas, 
sociais, económicas e ecológicas. Projetos como a “Rede de Clubes Ciência Viva na Escola" desenvolvido 
entre a Agência Ciência Viva e a DGE, também a “Rede de Escolas Ciência Viva” e o "Cientificamente 
Provável" desenvolvido no âmbito da Rede de Bibliotecas Escolares e em parceria com a MCTES têm tido 
resultados muito positivos e, como tal, urge alargá-los e generalizá-los, garantindo espaços de ciência de 
qualidade em todas as escolas do ensino básico e secundário. 

Em complemento, importa destacar a relevância que estes projetos têm na promoção da igualdade de género e 
na desconstrução de estereótipos, designadamente atraindo mais jovens do sexo feminino para os cursos 
STEAM. Consideramos esta a plataformas privilegiadas para responder a este desafio, considerando que a 



 

 

faixa etária em que se encontram os estudantes envolvidos é determinante na consolidação de preferências e 
na definição dos percursos formativos. 

Natureza do investimento:  

A medida em causa será na sua esmagadora maioria desenvolvida por instituições do ensino público português, 
que se regem pelos princípios da universalidade e solidariedade, não desempenhando estas uma atividade 
económica para efeitos do artigo 107.º do TFUE.  

O ensino público organizado no âmbito do sistema nacional de ensino, financiado e controlado pelo Estado, 
pode ser considerado uma atividade não económica. O Tribunal de Justiça declarou que o Estado: «ao 
estabelecer e ao manter tal sistema de ensino público financiado, em regra, pelo orçamento público e não pelos 
alunos ou pelos seus pais, […] não pretendia envolver-se em atividades remuneradas, mas cumpria a sua 
missão nos domínios social, cultural e educativo perante a sua população» - Acórdão do Tribunal de Justiça 
de 11 de setembro de 2007, Comissão/Alemanha, C-318/05.  

Toda as  atividades a desenvolver por entidades públicas e privadas serão sempre definidas e implementadas 
através de seleção após avaliação com base em processos competitivos, baseados em critérios objetivos, 
transparentes e não discriminatórios, decididos com base na proposta economicamente mais vantajosa, 
impedindo qualquer vantagem ou sobrecompensação da entidade privada - termos em que não estará em causa 
um auxílio de Estado no desenvolvimento das atividades primárias em causa - neste sentido, § 31 da 
Comunicação da Comissão sobre a Noção de Auxílio Estatal (2016/C 262/01).  

Sempre que aplicável, as regras de contratação pública serão integralmente cumpridas na contratação de 
fornecimento de bens e prestação de serviços junto de entidades terceiras, impedindo qualquer auxílio de 
Estado a jusante. 

 

Implementação: 

O programa procurará aumentar o número de graduados, nomeadamente nas áreas STEAM, quer através da 
constituição de um novo incentivo financeiro extraordinário dirigido às instituições de ensino superior e aos 
novos estudantes, quer pelo reforço da promoção e divulgação científica no ensino básico e secundário. 

No âmbito do presente investimento, pretende-se apoiar programas promovidos e a implementar por parte das 
instituições de ensino superior (IES), em parceria ou consórcio com empresas, empregadores públicos e/ou 
privados,  autarquias e entidades públicas locais, regionais e nacionais, assim como em estreita articulação 
com escolas secundárias. Podem assumir a forma de “escolas” e/ou “alianças”, orientados para reforçar a 
formação superior inicial e o aumento do número de graduados em áreas STEAM em todo o País, incluindo 
estudantes estrangeiros, através da oferta de licenciaturas e outras formações iniciais de âmbito superior (e.g., 
cursos técnicos superiores profissionais no caso de ensino politécnico) num quadro de interdisciplinaridade e 
transdisciplinaridade, reforçando a afirmação nacional e internacional das IES. 

Inclui programas especificamente orientados para a formação politécnica em áreas STEAM, estimulando uma 
“oferta de proximidade” em zonas de maior concentração de população junto dos principais centros urbanos, 
incluindo a oferta de ensino superior em estreita articulação com centros e redes colaborativas de inovação, a 
incubação de projetos empresarias, assim como a colaboração com escolas secundárias, sobretudo de âmbito 
profissional. 

O programa, competitivo, será implementado em conjunto com o Programa Impulso Adultos através de um 
único concurso, aberto e competitivo, ao qual se deverão candidatar as universidades e politécnicos 
interessados, em consórcio com empregadores e outras entidades, designadamente de âmbito municipal. Neste 
concurso, poderão ser submetidas candidaturas a qualquer uma das linhas de financiamento dos dois 



 

 

programas, ou candidaturas que incluam mais do que uma das linhas de financiamento consideradas no âmbito 
dos dois programas. 

O processo envolverá três fases: 

• Fase 1: Concurso de ideias, aberto e competitivo, permitindo a todas as universidades e politécnicos a 
apresentação de propostas para os dois programas. Esta fase será aberta no 2º Trimestre de 2021; 

• Fase 2: Avaliação e negociação, seguido de convite direcionado às “propostas de ideia” selecionadas 
na 1º fase, com vista a concretizar “contratos programas”, incluindo os planos e montantes de 
financiamento entretanto selecionados e aprovados, no 3º Trimestre de 2021. 

• Fase 3: Acompanhamento da execução, com avaliações anuais e possibilidade de reprogramação a 
partir de 2023, de modo a garantir a conclusão de execução nos prazos definidos. 

A arquitetura regulamentar, em que se baseia este programa, inspira-se nas boas práticas nacionais e 
internacionais para este tipo de Programas, tendo por base os termos gerais a fixar no âmbito do PRR e nos 
termos do programa “Labour Market Relevance and Outcomes – LMRO”, desenvolvida em conjunto pela 
OCDE e pela Direção-Geral da Educação, da Juventude, do Desporto e da Cultura da Comissão Europeia, 
através da iniciativa “Skills 4 pós-Covid - Competências para o futuro”. 

A avaliação e o acompanhamento dos projetos serão assegurados por um painel de alto nível de seleção e 
acompanhamento independente, incluindo peritos estrangeiros, podendo organizar-se na forma de dois sub-
painéis, um para cada programa, e beneficiando, sempre que necessário, do apoio de peritos externos, nacionais 
e estrangeiros. Este processo contará com a assessoria e o apoio logístico da DGES, assim como o 
acompanhamento e supervisão do Conselho Coordenador do Ensino Superior - CCES. 

As despesas elegíveis incluem, nos prazos estabelecidos até 2026:  

• Construção/modernização de infraestruturas, instalações e equipamentos, que não deve exceder 60% 
do total das despesas elegíveis;  

• Apoio à contratação de recursos humanos, sob diversas modalidades; 

• Despesas várias, incluindo consumíveis e despesas com programas específicos de integração, 
acompanhamento, aconselhamento e orientação dos estudantes orientados para promover o seu 
desenvolvimento global (competências pessoais e culturais, associadas às científicas e técnicas) e 
combater o abandono e garantir o sucesso escolar, bem como definição e implementação de planos de 
carreira e integração profissional; e  

• Apoios e incentivos dirigidos a estudantes, sob a forma de bolsas, bolsas de mérito e/ou outras, que 
deve incluir pelo menos cerca de 10% das despesas elegíveis. 

As despesas elegíveis para o financiamento a atribuir através do Plano de Recuperação e Resiliência devem 
respeitar o “Principio da Adicionalidade” em termos da absoluta necessidade de representarem um adicional 
ao funcionamento corrente das instituições, não podendo incluir a substituição de despesas correntes, 
normalmente financiadas por fundos nacionais ou comunitários. Em particular, os recursos humanos a 
contratar serão financiados por fundos do PRR apenas por um período limitado no tempo, no âmbito do 
impulso esperado por esta medida. A decisão sobre eventual renovação contratual caberá a cada instituição, 
mediante avaliação positiva dos programas implementados, devendo para tal recorrer a fontes de 
financiamento alternativas, como receitas próprias ou outras fontes de financiamento competitivo 
(designadamente para financiamento de projetos de investigação), de forma a assegurar a sustentabilidade 
financeira dos programas, sem dependerem na totalidade de receitas gerais do OE. 



 

 

Pretende-se capacitar as instituições  para introduzirem novos programas de formação e adotarem práticas 
pedagógicas inovadoras, centradas numa abordagem STEAM, e na resposta ao aumento de estudantes. 
Adicionalmente, e de forma complementar, os programas propostos pelas universidades e politécnicos poderão 
incluir ainda um incentivo financeiro extraordinário dirigido aos novos estudantes nestas áreas, com vista a 
acelerar o aumento da participação dos jovens no ensino superior. 

É considerado que estas tipologias de despesas permitirão a construção de programas com efeitos duradouros 
no aumento de graduados, evitando que a deterioração das condições socioeconómicas se repercuta num 
aumento do abandono escolar e possibilitando que cada instituição adapte a sua proposta às suas necessidades  
e oportunidades específicas, privilegiando, designadamente, o aumento da capacidade, a melhoria das 
condições, a adoção de práticas pedagógicas inovadoras e baseadas em metodologias ativas de aprendizagem 
ou a atração de novos estudantes e consolidação dos novos canais de acesso ao ensino superior. 

No âmbito do referido concurso, poderão ser apoiadas, enquanto beneficiários elegíveis, todas as IES - 
instituições de ensino superior (i.e., universidades e politécnicos, públicos e privados), em consórcio e 
articulação com associações empresariais, e/ou empregadores públicos e privados, assim como com 
instituições de I&D (i.e., Unidades de I&D, Laboratórios Associados, Laboratórios Colaborativos, Centros de 
Interface Tecnológica) e/ou centros de inovação, bem como entidades de âmbito municipal e/ou regional. 

As seguintes condições de admissão devem ser respeitadas: 

• As candidaturas devem ser submetidas por consórcios liderados por uma universidade ou um 
politécnico e podendo envolver outras IES  (i.e., universidades e politécnicos, públicos e privados), 
mas devendo envolver necessariamente associações empresariais e/ou empregadores públicos e 
privados, assim como instituições de I&D (i.e., Unidades de I&D, Laboratórios Associados, 
Laboratórios Colaborativos, Centros de Interface Tecnológica) e/ou centros de inovação, bem como 
entidades de âmbito municipal e/ou regional; 

• O envolvimento de empresas, empregadores públicos e/ou privados, autarquias e entidades públicas 
locais, regionais e nacionais deve ser orientado para co-definição e co-concepção dos programas de 
formação, disponibilização de recursos humanos para a formação especializada, atração de estudantes 
(sobretudo adultos) e a empregabilidade dos formandos, assim como para o cofinanciamento das 
atividades a promover. Não é expectável que estes parceiros sejam beneficiários do financiamento 
público a disponibilizar; 

• Só podem candidatar-se individualmente IES com mais de cinco mil estudantes em 2020 (incluindo 
estudantes matriculados em cTESPS, licenciaturas e mestrados), podendo cada IES liderar apenas uma 
única candidatura;  

• As IES com menos de cinco mil estudantes em 2020 (incluindo estudantes matriculados em cTESP, 
licenciaturas e mestrados) só podem concorrer associadas em consórcios de IES, de âmbito regional 
ou nacional, que reúnam uma capacidade atual de pelo menos cerca de cinco mil estudantes. Cada IES 
com menos de cinco mil estudantes só pode participar em uma única candidatura; 

• As candidaturas devem ser instruídas com a indicação de todos os parceiros e respetivos protocolos 
de parceria para a concretização do programa.  As candidaturas a “escolas” e/ou “alianças” 
especificamente orientados para a formação politécnica devem incluir, também, a descrição da 
articulação com escolas secundárias, sobretudo de âmbito profissional; 

• São elegíveis neste concurso todas as IES:  todas as universidades, institutos universitários, institutos 
superiores politécnicos, escolas não integradas e outras instituições de ensino superior, públicas e 
privadas. 



 

 

A avaliação das candidaturas será concretizada com base nos seguintes 5 critérios: 

• Mérito académico e de inovação do(s) programa(s) de formação proposto(s), incluindo a análise dos 
seguintes aspetos: 

o Descrição da estratégia institucional e justificação das opções consideradas, 

o análise dos programas de formação propostos; 

o projetos experimentais, num quadro de interdisciplinariedade e transdisciplinariedade, 
seguindo as melhoras praticas internacionais, 

o capacidade científica e relações com unidades de I&D, 

o estratégia de oferta académica e reforço de formações conducentes a micro-credenciações, 

o capacidade de internacionalização e estratégia de atração de estudantes estrangeiros, incluindo 
envolvimento em redes europeias, 

o capacidade e estratégia de articulação com centros e redes colaborativas de inovação, em 
articulação com empregadores e a incubação de projetos empresarias, 

o capacidade e estratégia de articulação com escolas secundárias, sobretudo de âmbito 
profissional, quando aplicável, 

o estratégia de organização dos espaços de aprendizagem/ensino/investigação e de estimular a 
sua ligação aos cidadãos, às cidades e ao território, para o caso de projetos de 
renovação/construção de instalações; 

• Condições de acolhimento/instalação do(s) programa(s) de formação propostos e capacidade de 
execução do financiamento solicitado, preferencialmente até ao final de 2025 e com o total de 
compromissos assumidos e contratualizados pelos proponentes até final de 2023 (designadamente 
para obras, infraestruturas, instalações e equipamentos), designadamente para: 

o obras, infraestruturas, instalações e equipamentos; 

o contratação de recursos humanos; 

o outras despesas várias; 

o apoios a estudantes, sob a forma de bolsas, bolsas de mérito e/ou outras. 

• Impacto regional e nacional em termos dos contributos do(s) programa(s) de formação propostos 
para que se atinjam as seguintes metas em termos da população residente em Portugal: 

o 60% dos jovens de 20 anos a participar no ensino superior até 2030 (enquanto era cerca de 
51% em 2020); 

o 50% de graduados do ensino superior entre a população de 30-34 anos até 2030 (enquanto era 
cerca de 37% em 2020); 

o Aumentar em cinco vezes o número de adultos em formação ao longo da vida em todas as 
IES, em articulação com empregadores, até 2030; 

o O cumprimento destas metas, deve incluir um contributo claro para que o programa Impulso 
Jovens STEAM, em termos nacionais, atinja as metas propostas 

• Nível relativo de envolvimento dos parceiros do consórcio, sobretudo dos empregadores públicos e 
privados, na programação e implementação do(s) programa(s) de formação propostos, designadamente 
em: 



 

 

o co-definição e co-concepção dos programas de formação; 

o disponibilização de recursos humanos para a formação especializada; 

o atração de estudantes (sobretudo adultos); 

o condições de empregabilidade dos formandos; 

o cofinanciamento das atividades a promover; 

• Capacidade do investimento a realizar conseguir alavancar outras fontes de cofinanciamento, público 
e privado, nacional e europeu, incluindo sinergias com outros programas do PRR, assim como outros 
programas de financiamento nacional e comunitário (i.e., fundos de gestão centralizada, incluindo o 
Horizonte Europa, ou descentralizada, incluindo fundos estruturais). 

 As propostas deverão incluir os objetivos específicos a contratualizar em termos de atração de novos estudantes 
nas áreas STEAM, assim como objetivos relativos ao combate às desigualdades existentes nesta área, quer em 
termos económicos, quer em termos de género. Em particular, as propostas deverão ter em consideração os 
principais resultados dos programas de investigação sobre a temática de desigualdade de género recentemente 
promovidos pela FCT, designadamente no âmbito do programa GENDER RESEARCH 4 COVID-19. 

As propostas deverão ainda explicitar as linhas de ação a implementar para atingir os objetivos propostos, 
designadamente as operações a implementar ao nível das instituições, incluindo modernização de 
infraestruturas e equipamentos necessárias para atualizar o processo de ensino e aprendizagem em linha com 
uma abordagem STEAM, e o modelo de incentivos financeiros dirigidos aos estudantes. 

A monitorização do programa será concretizada pela DGES, no âmbito do observatório estabelecido pela 
reforma RE-r15. 

O alargamento e dinamização da “Rede de Clubes Ciência Viva na Escola” a toda a rede escolar será 
coordenado e assegurado pela Ciência Viva - Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica e a 
Direção-Geral de Educação, como forma de garantir espaços de ciência de qualidade em todas as escolas do 
ensino básico e secundário. Para o efeito, será lançado um concurso para instalação dos Clubes Ciência Viva 
na Escola, dirigido aos estabelecimentos de ensino básico e secundário. 

O tipo de despesas e atividades passíveis de apoio no âmbito da constituição e dinamização dos Clubes Ciência 
Viva na Escola são, designadamente: a aquisição de consumíveis e materiais diversos para a instalação dos 
clubes; o reforço de parcerias entre as escolas e as Universidades, Centros de Investigação ou outros parceiros 
privilegiados; a produção de conteúdos técnicos especializados; a produção de ferramentas e conteúdos 
digitais; a realização de encontros, seminários e workshops, assim como do Fórum Nacional para a partilha de 
práticas.  

A dinamização desta Rede será ainda complementada com a expansão a todos os Centros de Ciência Viva da 
iniciativa “Escolas Ciência Viva”, de forma a abranger estudantes de mais zonas do país. Esta iniciativa 
consiste no aprofundamento da missão educativa dos 20 Centros de Ciência Viva existentes, através do 
desenvolvimento de projetos educativos dotados de um programa de educação científica que aplica os recursos 
dos Centros ao currículo escolar formal, proporcionando espaços privilegiados de contacto precoce com a 
ciência desde o pré-escolar e o primeiro ciclo. Este investimento englobará a aquisição de equipamentos e 
materiais diversos para a adaptação dos espaços, assim como o desenvolvimento de programas e módulos, 
incluindo a produção de conteúdos técnicos especializados. 

Esta iniciativa é desenvolvida através de parcerias institucionais alargadas a escolas, autarquias e instituições 
científicas e de ensino superior, consolidando redes de aprendizagem a nível local e regional, com o intuito de 
apoiar os estabelecimentos de educação formal da comunidade local envolvente na promoção do ensino 
experimental das ciências e no desenvolvimento da cultura científica e tecnológica junto de crianças. 



 

 

Público-alvo: 

Instituições de Ensino Superior, Estudantes inscritos em cursos STEAM, estudantes de estabelecimentos de 
ensino integrados na rede pública de nível básico e secundário e Ciência Viva – Agência Nacional para a 
Cultura Científica e Tecnológica (CV-ANCCT). 

Calendário e riscos:  

Tanto o incentivo financeiro STEAM como o esquema de apoio à Rede de Clubes de Ciência Viva na Escola 
deverá estar disponível a partir do ano letivo 2021/22, devendo as operações decorrer até ao primeiro semestre 
de 2026. 

 

Investimento RE-C06-i05-RAA: Qualificação de adultos e aprendizagem ao longo da vida (RAA) 

Desafios e Objetivos: 

Analisando a sociedade açoriana, a baixa qualificação da sua população, apesar dos progressos registados nas 
últimas décadas, mantém uma divergência significativa quando comparada com o País no seu todo ou com a 
União Europeia. Esta é uma explicação reiteradamente apontada para a baixa produtividade da economia 
açoriana e um entrave ao desenvolvimento das suas empresas e ao surgimento de novas áreas de negócio.  

A situação de deficit estrutural de qualificação da população açoriana está associada a um tipo de economia 
cujo perfil dominante, por um lado, é a do emprego pouco qualificado e com baixa produtividade, constituindo 
um obstáculo à inovação tecnológica e à diversificação produtiva, e, por outro, determina baixos salários, 
fragilidade frente a momentos de crise económica, desemprego e uma maior dependência de prestações sociais.  

A formação prevista neste instrumento, centra-se fundamentalmente na necessidade de dotar e/ou reforçar as 
competências dos adultos em áreas transversais, como línguas, tecnologias de informação e planeamento de 
carreira e, tratando-se de população empregada, formação à medida da necessidade das empresas. 

Acresce a aposta significativa no ensino pós-secundário e superior, cuja formação não é financiada pelo Fundo 
Social Europeu. 

Estas medidas visam essencialmente um público alvo distinto daquele que se pretende financiar no âmbito do 
FSE e no mesmo período, e que, na sua maioria, não detém competências profissionais por via da formação. 

Trata-se, por conseguinte, de uma estratégia complementar ao que se espera vir a ser o programa financiado 
pelo FSE, dotando os participantes com ferramentas muito específicas que permitam uma melhor integração e 
produtividade numa economia cada vez mais global, competitiva e tecnologicamente avançada, com vista à 
convergência necessária aos indicadores nacionais e europeus, que se consubstanciam em: 

• Qualificar a população ativa, desenvolvendo competências básicas ou específicas, que promovam a 
sua inserção no mercado de trabalho e o aumento da qualidade e da produtividade, aumentando o 
número de adultos qualificados com o ensino pós-secundário e superior;  

• Proporcionar uma oferta de percursos de qualificação que atendam às transformações tecnológicas, 
organizacionais, económicas e legais;  

• Desenvolver percursos formativos de curta duração voltados para a capacitação nas áreas das 
competências digitais e línguas estrangeiras;  

• Criação um serviço de orientação dedicado exclusivamente à qualificação da população adulta. 

• Apoio à modernização das escolas profissionais com intervenção na Formação e Reconversão 
Profissional de Adultos dos Açores. 

Estes objetivos serão concretizados através da concretização das seguintes medidas: 



 

 

• M1 - Requalificação profissional o Ensino Superior - Pós-graduações com empregadores, instituições 
científicas e centros de inovação 

o Esta Medida tem por objetivo aumentar o número de adultos qualificados com o ensino pós-
secundário e superior, através do apoio à sua inserção, incluindo desempregados e pessoas em 
lay-off, em pós-graduações no ensino superior, sobretudo de curta duração, a iniciar com ações 
presenciais em setembro de 2021, em regime pós-laboral e em articulação com empregadores 
e unidades de I&D, instituições científicas e centros de inovação.  

• M2 - Requalificação profissional o Ensino Superior - Estímulo à inserção de adultos ativos no ensino 
superior (maiores de 23 anos); 

o Visa aumentar o número de adultos qualificados com o ensino pós-secundário e superior, 
apoiando a inserção de adultos (maiores de 23 anos), incluindo desempregados e pessoas em 
lay-off, em licenciaturas no ensino superior, sobretudo em regime pós-laboral, a iniciar em 
setembro de 2021.  

• M3 - Cursos pós-Secundários de curta duração; 

o Pretende-se aumentar o número de adultos qualificados com o ensino pós-secundário e 
superior, com recurso ao estabelecimento de parceria com a Universidade dos Açores para 
lecionação de cursos pós-Secundários de curta duração, em áreas estratégicas para a Região, 
nomeadamente: 

▪ O desenvolvimento de competências digitais avançadas e de tecnologia dirigidas aos 
setores do Turismo, Comércio, Agricultura, Saúde e Apoio Social; 

▪ As energias renováveis, suas aplicações diretas no mundo e nos Açores e o seu 
impacto nas alterações climáticas; 

▪ As economias circular, verde e azul e a forma de estimular e implementar estes 
modelos nos Açores e em cada ilha. 

• M4 - Qualifica in (Formação setorial à medida); 

o Esta medida visa qualificar a população ativa, desenvolvendo competências básicas ou 
específicas, que promovam a sua inserção no mercado de trabalho e o aumento da qualidade 
e da produtividade, bem como proporcionar uma oferta de percursos de qualificação que 
atendam às transformações tecnológicas, organizacionais, económicas e legais, 
consubstanciado num programa de formação/qualificação intensivo, a realizar em parceria 
com as escolas profissionais da Região, para criação de cursos de formação feita "à medida" 
das especificidades inerentes a cada setor de atividade económica, de forma a qualificar os 
seus recursos humanos e melhor prepará-los para a retoma económica de determinados setores 
(Turismo e.g.) ou emergência de novos setores (Digital; Programação; Novas Tecnologias). 

• M5 - Formação em competências para a empregabilidade; 

o O objetivo desta medida é qualificar desempregados, até o 1.º semestre de 2026, 
desenvolvendo competências básicas ou específicas, que promovam a sua inserção no 
mercado de trabalho e o aumento da qualidade e da produtividade, através de ações de 
formação de curta duração, estruturadas em UFCD’s do Catálogo Nacional de Qualificações. 

• M6 - Formação em línguas estrangeiras (Inglês e Alemão); 

o Esta medida visa desenvolver percursos formativos de curta duração voltados para 
competências nas áreas das línguas estrangeiras, nomeadamente ações de curta duração, 
estruturadas em UFCD’s do Catálogo Nacional de Qualificações, dirigidas a adultos 
empregados e desempregados. 

• M7 - Formação em Competências Digitais; 

o Pretende-se desenvolver percursos formativos de curta duração voltados para competências 
na área da informática, por meio de um programa de qualificação digital para adultos, dotando-



 

 

os de competências básicas designadamente ao nível de literacia da informação, comunicação 
e cidadania e segurança e privacidade, para promoção de uma mais eficaz utilização dos 
serviços públicos e privados online, bem como de instrumentos de cidadania participativa. 

• M8 - Orientação ao Longo da Vida; 

o Atividades de orientação que preparem os cidadãos de diferentes idades e em diversas 
situações para serem capazes de enfrentar os desafios do mercado de trabalho, antecipando e 
gerindo as diversas transições que vão realizar ao longo da vida. Incluem balanço de 
competências, orientação vocacional/profissional e de orientação/gestão da carreira dos 
cidadãos, capacitando-os para a construção de projetos de vida, facilitando várias transições: 
entre escola e mercado de trabalho, o retorno ao sistema de ensino ou de formação, a transição 
entre emprego e desemprego, entre diferentes empregos e entre empregos. 

• M9 - Apoio às escolas profissionais com intervenção na Formação e Reconversão Profissional de 
Adultos dos Açores. 

o Modernização de 17 escolas profissionais da RAA, dotando-as com estruturas e equipamentos 
modernos, em linha com o desenvolvimento tecnológico, permitindo uma oferta formativa em 
sintonia com as exigências do mercado de trabalho e o aumento do número de formandos. 
Quando a modernização das infraestruturas envolver a reabilitação do edificado, importa 
assinalar que a mesmas incorporará preocupações associadas à dimensão ambiental. Deste 
modo, a promoção da reabilitação do edificado constituirá uma renovação de nível médio, de 
acordo com previsto na Recomendação (UE) 2019/786 da Comissão sobre a renovação dos 
edifícios, assegurando elevados padrões de eficiência energética. 

 

Natureza do investimento:  

Considera-se que os investimentos previstos, todos eles associados à qualificação de adultos na Região 
Autónoma dos Açores (RAA), não constituem um auxílio de Estado pelas razões seguintes: 

- Serão desenvolvidos na Região Autónoma dos Açores (RAA), região ultraperiférica da União Europeia ao 
abrigo do artigo 349.º do TFUE, tendo as atividades a desenvolver um impacto puramente local; 

- Destinam-se a melhorar as valências da população adulta dos Açores e são dirigidos à população local, não 
têm fins lucrativos e as vantagens obtidas pelos adultos (desempregados e pessoas em lay-off) serão 
independentes de qualquer contribuição paga, baseando-se no princípio da universalidade do acesso à 
qualificação; 

- Para efeitos de aplicação do artigo 107.º, n.º 1, do TFUE, não se pode, assim, considerar, que estamos perante 
uma "empresa", dado que de facto o escopo dos serviços a prestar não é o exercício de uma atividade 
económica, mas, outrossim, a inclusão social em benefício da sociedade como um todo, em particular na RAA. 

Sempre que aplicável, as regras de contratação pública serão integralmente cumpridas na contratação de 
fornecimento de bens e prestação de serviços junto de entidades terceiras. 

Implementação: 

O departamento do Governo Regional dos Açores competente na área do Emprego e Qualificação Profissional 
será responsável pela implementação deste investimento, em parceria com outros departamentos 
governamentais (Educação e Solidariedade Social, e.g.) e outras partes interessadas (Universidade dos Açores, 
Escolas profissionais, associações empresariais, sindicatos, por exemplo). 

 

Público-alvo: 



 

 

População ativa da RAA. 

 

Calendário e riscos:  

O investimento inicia-se em janeiro de 2021, com duração até ao primeiro semestre de 2026. 

Como principais riscos identificam-se: 

• O grau de adesão das empresas à oferta formativa disponibilizada para os respetivos setores de 
atividade;  

• O nível de escolarização e literacia da população desempregada; 
• A dispersão geográfica do público a abranger; 
• Capacidade de resposta do mercado, ao nível dos operadores económicos. 

 

4. Autonomia estratégica e questões de segurança   

Não aplicável. 

5. Cross-border and multi-country projects   

Não aplicável. 

  

6. Dimensão Verde  

A União Europeia, no âmbito da sua estratégia de prevenção das alterações climáticas, nomeadamente através 
do Pacto Ecológico Europeu, comprometeu-se a reduzir a emissão de gases efeito de estufa (GEE), propondo 
50 medidas para se tornar neutra em carbono, até 2050, sublinhando-se, entre essas medidas, a promoção do 
aperfeiçoamento e requalificação profissionais, com vista a garantir a adaptação dos trabalhadores às novas 
exigências e requisitos associados à transição para uma economia verde, bem como a promoção da eficiência 
energética do edificado. 

Assim, esta componente prevê um investimento relevante em matéria de competências e qualificações, 
apoiando a preparação de jovens e adultos para os desafios que a transição verde encerra. Em todo o caso, 
como o objetivo global da componente é a elevação do nível de competências e qualificações dos portugueses, 
não é possível, em todos os investimentos, assegurar, a priori, a contabilização fina da parte desses apoios que 
se dirigirão a áreas associadas à transição verde. Contudo, no âmbito do investimento RE-C06-i01: 
Modernização da oferta e dos estabelecimentos de ensino e da formação profissional é possível isolar o 
investimento que vai ser feito para garantir que o ensino profissional se adequa às novas necessidades de 
especialização económica decorrentes dessa transição, promovendo o reforço de competências dos portugueses 
nessas áreas. Deste modo, ao nível da submedida deste investimento, serão considerados os apoios ao 
equipamento dos Centros Tecnológicos das Renováveis das Escolas Profissionais como associados à categoria 
de intervenção “01 – Contribuir para as competências e os empregos verdes e para a economia verde”, a qual 
contribui a 100% para a meta climática do MRR. 

Adicionalmente, e tendo em conta a centralidade da promoção da eficiência energética no contexto do Pacto 
Ecológico Europeu, considera-se fundamental que os projetos de construção e reabilitação das escolas 
profissionais ou dos centros de formação profissional privilegiem a eficiência energética, a utilização de 
energias renováveis para autoconsumo e a redução de custos de consumo de energia e de combustíveis na sua 
operação. Assim, quando a modernização das infraestruturas envolver quer a construção nova de 
infraestruturas (centros de formação profissional), quer a sua reabilitação, importa assinalar que as mesmas 



 

 

incorporam preocupações associadas à dimensão ambiental. Deste modo, a promoção da construção nova 
assegurará elevados padrões de eficiência energética, correspondendo a necessidades de energia das novas 
habitações que vão além dos requisitos NZEB impostos pela legislação nacional (no mínimo, para um patamar 
20% mais exigente que o NZEB). Quando a modernização das infraestruturas envolver a reabilitação do 
edificado, esta constituirá uma renovação de nível médio, de acordo com previsto na Recomendação (UE) 
2019/786 da Comissão sobre a renovação dos edifícios, assegurando elevados padrões de eficiência energética. 

Por esta razão, consideram-se as submedidas desta componente que incluem dimensões de construção nova ou 
reabilitação enquanto submedidas associadas a categorias de intervenção com contributo para a meta climática, 
nos seguintes termos sejam as seguintes: 

• RE-C06-i01: Modernização da oferta e dos estabelecimentos de ensino e da formação profissional: 
o  “025ter - Construção de novos edifícios energeticamente eficientes”, com contributo de 40% 

para a meta climática; 
o “026bis - Renovação de infraestruturas públicas visando a eficiência energética ou medidas 

de eficiência energética relativas a tais infraestruturas, projetos de demonstração e medidas de 
apoio, em conformidade com critérios de eficiência energética”, com contributo de 100% para 
a meta climática. 

o  “01 - Contribuir para as competências e os empregos verdes e para a economia verde”, com 
um contributo de 100% para a meta climática. 

• RE-C06-i05-RAA: Qualificação de adultos e aprendizagem ao longo da vida (RAA): 
o “026bis - Renovação de infraestruturas públicas visando a eficiência energética ou medidas 

de eficiência energética relativas a tais infraestruturas, projetos de demonstração e medidas de 
apoio, em conformidade com critérios de eficiência energética”, com contributo de 100% para 
a meta climática. 

 

7. Dimensão Digital  

A trajetória rumo à transição digital e ecológica passa indiscutivelmente pelo investimento em competências. 
Segundo a última atualização do Índice de Digitalidade da Economia e da Sociedade (IDES), não obstante os 
progressos registados nos últimos anos, graças a uma melhoria no nível básico de competência digitais e uma 
maior percentagem de licenciados em TIC, o país continua a registar um mau desempenho de acordo com os 
padrões europeus em matéria de capital humano e de utilização de serviços de Internet. Dessa forma, a 
concretização dos objetivos nacionais e europeus no que diz respeito à transição digital é indissociável da 
elevação dos esforços de investimento no desenvolvimento de competências ao longo da vida. A reforma e 
investimentos, aqui propostos, encontram-se totalmente alinhado com este desafio, podendo dar um contributo 
decisivo para o alcance dos objetivos. Trata-se de investimentos de larga escala para valorizar o ensino 
profissional e a educação de adultos, dando-lhes credibilidade e qualidade, e fortalecendo uma conceção 
integrada de ofertas e de atualização de competências. Este investimento permitirá, assim, que as gerações 
jovens se sintam mais capacitadas em áreas que respondam às exigências da prática profissional, mas também 
que se tornem cidadãos ativos e participantes enquanto alicerces principais da transição digital e energética da 
economia. 

Nesse sentido, o objetivo político desta reforma passa por promover uma transformação económica em direção 
a uma europa mais inteligente e social, aplicando o pilar europeu dos direitos sociais. Apresentam-se, 
sobretudo, medidas de investimento no capital humano focadas na promoção de igualdade de oportunidades, 
de participação ativa na sociedade, no desenvolvimento de competências digitais, científicas e tecnológicas de 
especialização para a transição industrial e no apoio à empregabilidade. 



 

 

Contudo, importa assinalar quais as medidas ou submedidas em que o contributo para a transição digital assume 
maior expressão, configurando um dos móbeis principais da intervenção: 

•  RE-C06-i01: Modernização da oferta e dos estabelecimentos de ensino e da formação profissional o 
qual está, na totalidade, associado à categoria de intervenção “108 – Apoio ao desenvolvimento das 
competências digitais”, com contributo de 100% para a transição digital. 
Neste investimento, considera-se a necessidade de utilizar a possibilidade de dupla classificação para 
efeitos da meta climática e digital. Tal decorre do facto do objetivo das intervenções ser, 
primordialmente, o reforço da oferta de ensino e formação profissional ligados à promoção de 
competências para novas especializações económicas, muito ligadas à digitalização da economia, à 
qual não são alheias as competências em áreas ligadas à transição climática. Contudo, o tipo de 
intervenção que este investimento assume (construção/reabilitação de infraestruturas de educação e 
formação profissional, incorporando padrões de eficiência energética), associado, num dos casos dos 
Centros Tecnológicos a instalar nas escolas profissionais, à temática das competências a promover 
(Centro Tecnológico das Renováveis), leva-nos a considerar, nesta medida específica, adequada a 
categorização destas submedidas para efeitos quer da meta climática, quer da transição digital.   

• RE-C06-i02: Compromisso Emprego Sustentável, em que se considera que, cerca de 40% dos apoios 
poderão ser dirigidos a jovens, podendo, deste modo e nessa medida, ser associados à categoria de 
intervenção “099 - Apoio específico ao emprego dos jovens e à sua integração socioeconómica”, com 
contributo de 40% para a transição digital; 

• RE-C06-i04: Impulso Jovem STEAM, o qual está, na totalidade, associado à categoria de intervenção 
“108 – Apoio ao desenvolvimento das competências digitais”, com contributo de 100% para a 
transição digital; 

• RE-C06-i05-RAA: Qualificação de adultos e aprendizagem ao longo da vida (RAA), na qual se 
considera que as submedidas associadas ao desenvolvimento de cursos pós-Secundários de curta 
duração (M3), de programação de formação em competências digitais (M7) e ao desenvolvimento 
tecnológico das escolas profissionais com intervenção na Formação e Reconversão Profissional de 
Adultos dos Açores (M9) estão associadas à categoria de intervenção “108 – Apoio ao 
desenvolvimento das competências digitais”, com contributo de 100% para a transição digital. 

 

 

 

8. Do No Significant Harm 

 

Reforma RE-9 – Reforma do ensino e da formação profissional 

Parte 1 da lista de controlo do princípio de «não prejudicar significativamente» 

Indicar os objetivos ambientais que 
exigem uma avaliação substantiva 

da medida com base no princípio de 
«não prejudicar significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

Mitigação das alterações climáticas 
 

 X 

A implementação da Reforma RE-9 – Reforma do ensino e da formação 
profissional – tem por base: 

(i) Um diagnóstico dos instrumentos de regulação da oferta de 
dupla certificação de jovens e da formação de adultos adaptada 
às necessidades do mercado de trabalho; 



 

 

Indicar os objetivos ambientais que 
exigem uma avaliação substantiva 

da medida com base no princípio de 
«não prejudicar significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

Adaptação às alterações climáticas 

 X 

(ii) A modernização e/ou instalação de Centros Tecnológicos  
(iii) A modernização da oferta formativa;  
(iv) Incentivos e apoios a jovens e adultos à pressucação de estudos 

e aumento de níveis de qualificação; 
(v) Alterações legislativas com vista à modernização dos 

incentivos à cooperação das instituições de ensino superior com 
a Administração pública e as empresas; 

(vi) Acompanhamento dos resultados das avaliações de impacto 
previstas no Portugal 2020, no que diz respeito à avaliação (i) 
do respetivo contributo no aumento da qualificação e 
(re)inserção no mercado de trabalho dos adultos e (ii) 
qualificações e melhoria da qualidade dos empregos dos adultos 
empregado. 

Destas ações, considera-se que apenas a ação (ii) necessita de uma 
avaliação do príncipio de «não prejudicar significativamente» para cada 
um dos objetivos ambientais, dado que envolve a construção e/ou 
modernização de estabelecimentos de ensino professional. A este 
respeito, a análise realizada ao nível do investimento RE-PP-C6-i1 – 
Modernização da oferta e dos estabelecimentos de ensino e da formação 
profissional demonstra que o princípio de «não prejudicar 
significativamente» é cumprido, pelo que nesta situação o mesmo se pode 
concluir ao nível de atuação mais abrangente da reforma, dado que esta 
não se materializa em riscos adicionais. 

As restantes ações de implementação serão realizadas ao nível de 
processos e de governança necessários para o reforço da capacidade de 
resposta do sistema educativo e formativo nacional para aumentar o nível 
de qualificões dos jovens e adultos. Dada a sua natureza, não são 
identificados impactes negativos, diretos ou indiretos, significativos ao 
longo do ciclo de vida da reforma nos seis objetivos ambientais.  

Utilização sustentável e proteção dos 
recursos hídricos e marinhos 

 X 

Economia circular, incluindo a 
prevenção e a reciclagem de 
resíduos  X 

Prevenção e controlo da poluição do 
ar, da água ou do solo 

 X 

Proteção e restauro da 
biodiversidade e dos ecossistemas 

 X 

 

 

Reforma RE-10 - Reforma da cooperação entre Ensino Superior e Administração Pública e empresas 

Parte 1 da lista de controlo do princípio de «não prejudicar significativamente» 

Indicar os objetivos ambientais que 
exigem uma avaliação substantiva 

da medida com base no princípio de 
«não prejudicar significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

Mitigação das alterações climáticas 
  X 

A implementação da 10 - Reforma da cooperação entre Ensino Superior e 
Administração Pública e empresas – visa rever o quadro legal e 
institucional em vigor de modo a estimular ofertas formativas com base 
em arranjos colaborativos, em rede ou consórcio, diversificando e 
complementando a oferta existente nas áreas em que o ensino superior, a 
Administração Pública e a atividade empresarial e industrial se revelem 
mais úteis para renovar as qualificações dos mercados de trabalho. A 
disponibilização do conjunto de incentivos extraordinários de natureza 
financeira necessários para a pressocução dos objetivos da Reforma, 
serão concretizados pelos investimentos  RE-PP-C6-i3 – Incentivo 
Adultos e RE-PP-C6-i4 – Impulso Jovens STEAM.  

Os investimentos em apreço têm diferentes vertentes de influência nos 
objetivos climáticos e ambientais no entanto a análise realizada ao nível 
dos investimentos demonstra que o princípio de «não prejudicar 

Adaptação às alterações climáticas 
 X 

Utilização sustentável e proteção dos 
recursos hídricos e marinhos  X 

Economia circular, incluindo a 
prevenção e a reciclagem de 
resíduos 

 X 

Prevenção e controlo da poluição do 
ar, da água ou do solo  X 



 

 

Indicar os objetivos ambientais que 
exigem uma avaliação substantiva 

da medida com base no princípio de 
«não prejudicar significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

Proteção e restauro da 
biodiversidade e dos ecossistemas  X 

significativamente» é cumprido, pelo que nesta situação o mesmo se pode 
concluir ao nível de atuação mais abrangente da reforma, dado que esta 
não se materializa em riscos adicionais. 

 

Reforma RE-11 – Redução das restrições nas profissões altamente reguladas  

Parte 1 da lista de controlo do princípio de «não prejudicar significativamente» 

Indicar os objetivos ambientais que 
exigem uma avaliação substantiva 

da medida com base no princípio de 
«não prejudicar significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

Mitigação das alterações climáticas 
  X 

A Reforma - RE-11 – Redução das restrições nas profissões altamente 
reguladas - visa adequar a atuação das associações públicas profissionais, 
eliminando restrições à liberdade de acesso e de exercício da profissão e 
prevenindo infrações às regras da concorrência na prestação de serviços 
profissionais, nos termos do direito nacional e nos termos do direito da 
União Europeia. 
 
Dada a natureza desta agenda, não são identificados impactes negativos, 
diretos ou indiretos, significativos ao longo do ciclo de vida da reforma 
nos seis objetivos ambientais. 

Adaptação às alterações climáticas  X 
Utilização sustentável e proteção dos 
recursos hídricos e marinhos  X 

Economia circular, incluindo a 
prevenção e a reciclagem de 
resíduos 

 X 

Prevenção e controlo da poluição do 
ar, da água ou do solo  X 

Proteção e restauro da 
biodiversidade e dos ecossistemas  X 

 

 

Reforma RE-12 – Agenda de promoção do trabalho digno 

Parte 1 da lista de controlo do princípio de «não prejudicar significativamente» 

Indicar os objetivos ambientais que 
exigem uma avaliação substantiva 

da medida com base no princípio de 
«não prejudicar significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

Mitigação das alterações climáticas 
  X A Reforma RE-12 – Agenda de promoção do trabalho digno – tem como 

objetivo reforçar a criação de emprego permanente e sustentável, de forma  
a combater a tendência estrutural do mercado de trabalho português para 
níveis de precariedade e segmentação acima da média europeia e 
prevenindo o risco, especialmente acentuado em períodos de recuperação 
económica pós-crise, de criação de emprego centrada em formas não 
permanentes.   

Dada a natureza desta agenda, não são identificados impactes negativos, 
diretos ou indiretos, significativos ao longo do ciclo de vida da reforma nos 
seis objetivos ambientais. 

Adaptação às alterações climáticas  X 
Utilização sustentável e proteção dos 
recursos hídricos e marinhos  X 

Economia circular, incluindo a 
prevenção e a reciclagem de 
resíduos 

 X 

Prevenção e controlo da poluição do 
ar, da água ou do solo  X 

Proteção e restauro da 
biodiversidade e dos ecossistemas  X 

 

 

Reforma RE-13 – Combate às desigualdades entre mulheres e homens  

Parte 1 da lista de controlo do princípio de «não prejudicar significativamente» 



 

 

Indicar os objetivos ambientais que 
exigem uma avaliação substantiva 

da medida com base no princípio de 
«não prejudicar significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

Mitigação das alterações climáticas 
  X 

A Reforma RE-12 – Combate às desigualdades entre mulheres e homens  
– tem como objetivo combater as práticas discriminatórias no mercado de 
trabalho e os estereótipos de género que limitam as opções formativas e 
profissionais de mulheres e raparigas, com impactos nos rendimentos e 
carreira profissional. 

Dada a natureza desta agenda, não são identificados impactes negativos, 
diretos ou indiretos, significativos ao longo do ciclo de vida da reforma nos 
seis objetivos ambientais. 

Adaptação às alterações climáticas  X 
Utilização sustentável e proteção dos 
recursos hídricos e marinhos  X 

Economia circular, incluindo a 
prevenção e a reciclagem de 
resíduos 

 X 

Prevenção e controlo da poluição do 
ar, da água ou do solo  X 

Proteção e restauro da 
biodiversidade e dos ecossistemas  X 

 

Investimento RE-C06-i01: Modernização da oferta e dos estabelecimentos de ensino e da formação 
profissional  

 

Parte 1 da lista de controlo do princípio de «não prejudicar significativamente» 

Indicar os objetivos ambientais que 
exigem uma avaliação substantiva 

da medida com base no princípio de 
«não prejudicar significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

Mitigação das 
alterações 
climáticas 

Construção nova 
de centros de 
formação 
profissional 

X   

Reabilitação de 
Centros de 
Formação 
Profissional 

 X 

A medida é elegível para o campo de intervenção 026bis com um 
coeficiente climático de 100% e ambiental de 40% porque visa a 
eficiência energética de edifícios existentes, tendo como objetivo 
alcançar, em média, pelo menos 30% de redução do consumo de energia 
primária.  

A medida contribui substancialmente para o objetivo “mitigação das 
alterações climáticas” previsto no artigo 9.º do Regulamento 
“Taxonomia”, enquadrando-se nas alíneas b) e i) do n.º 1, do artigo 10. 

Desta forma, a medida contribui para que os edifícios intervencionados 
melhorem o seu comportamento térmico e a eficiência energética, 
contribuindo para a redução do consumo de energia e, consequentemente, 
para a redução das emissões de gases com efeito de estufa em linha com o 
previsto no PNEC 2030. Contribui ainda para o cumprimento da meta 
anual de aumento da eficiência energética nos termos previstos no Plano 
Nacional de Energia e Clima. 

A medida não contempla apoio a sistemas que recorram a energias de fonte 
fóssil. 

Equipamentos 
para centros 
tecnológicos das 
escolas 
profissionais e 
dos centros de 
formação 
profissional 

 X 

A medida é elegível para o domínio de intervenção 108 no anexo do 
Regulamento MRR, com um coeficiente para o cálculo de apoio aos 
objetivos climático e ambiental de 0% porque o seu investimento visa 
promover o ensino-aprendizagem em áreas STEAM nos vários ciclos de 
ensino e atrair mais jovens para o ensino superior, em particular os jovens 
das vias profissionalizantes. 

É expectável que as aquisições de equipamentos previstos para os centros 
tecnológicos em apreço, sejam promovidas ao abrigo dos critérios em 



 

 

Indicar os objetivos ambientais que 
exigem uma avaliação substantiva 

da medida com base no princípio de 
«não prejudicar significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

matéria de contratos públicos ecológicos da EU 
(https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm) 

Adicionalmente, os equipamentos mencionados devem cumprir com os 
requisitos definidos no Decreto-Lei n.º 12/2011 quando à sua concepção 
ecológica e eficiência energética.  

Assim, relativamente a este objetivo ambiental considera-se que a medida 
tem um impacto previsível não significativo, no objetivo ambiental 
relacionado com os efeitos diretos e os principais efeitos indiretos da 
medida ao longo do seu ciclo de vida, dada a sua natureza, e, como tal, 
considera-se que, relativamente ao objetivo em causa, o princípio de «não 
prejudicar significativamente» foi cumprido; 

Centros 
Tecnológicos 
das Renováveis 
(equipamento)  

 X 

A medida é elegível para o domínio de intervenção 01–Contribuir para as 
competências e os empregos verdes e para a economia verde – do 
anexo do Regulamento MRR, a qual tem um contributo de 100% para 
a meta climática, dado que visa equipar e modernizar a infraestrutura 
tecnológica do Centros Tecnológicos especializados na área das 
energias renováveis 

Deste modo considera-se que, relativamente ao objetivo em causa, o 
princípio de «não prejudicar significativamente» foi cumprido. 

Adaptação às alterações climáticas X   

Utilização sustentável e proteção dos 
recursos hídricos e marinhos 

 X 

Considera-se não existirem impactes negativos, diretos ou indiretos, 
significativos ao longo do ciclo de vida da medida neste objetivo 
ambiental. 

As operações de construção e reabilitação enquadram-se nas políticas de 
ordenamento do território em vigor, através dos Planos Diretores 
Municipais (PDM) que, por sua vez, assentam na Lei de bases gerais da 
política pública de solos, de ordenamento do território e de urbanismo, 
aprovada pela Lei n.º 31/2014 de 30 de maio, que, por sua vez concretiza 
as opções europeias de desenvolvimento territorial e do quadro de 
referência europeu. Estas têm ainda em consideração as medidas 
decorrentes da Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro (Lei da Água), que 
transpôs para o ordenamento jurídico nacional a Diretiva n.º 2000/60/CE, 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Outubro (Diretiva Quadro 
da Água), e que estabeleceu as bases para a gestão sustentável das águas e 
o quadro institucional para o respetivo sector, assente no princípio da 
região hidrográfica como unidade principal de planeamento e gestão, tal 
como imposto pela mencionada diretiva. 

Por sua vez, investir em edifícios de elevado desempenho energético e de 
necessidades quase nulas de energia, contribui para promover melhorias 
noutras dimensões do desempenho dos edifícios como a eficiência de 
recursos, em particular os recursos hídricos, dado que também incide sobre 
a componente de melhoria de eficiência hídrica a que acresce o forte nexus 
com o respetivo consumo energético. A redução do consumo de água nos 
edifícios, contribui significativamente para a conservação dos recursos 
hídricos e para a redução de consumos energéticos associados ao ciclo 
urbano da água. 

As restantes componentes da medida não têm impacto previsível, no 
objetivo ambiental relacionado com os efeitos diretos e os principais 
efeitos indiretos da medida ao longo do seu ciclo de vida, dada a sua 
natureza, e, como tal, considera-se que, relativamente ao objetivo em 
causa, o princípio de «não prejudicar significativamente» foi cumprido. 

https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm


 

 

Indicar os objetivos ambientais que 
exigem uma avaliação substantiva 

da medida com base no princípio de 
«não prejudicar significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

Economia circular, incluindo a 
prevenção e a reciclagem de 
resíduos 

X   

Prevenção e controlo da poluição do 
ar, da água ou do solo X   

Proteção e restauro da 
biodiversidade e dos ecossistemas 

 X 

Atendendo tanto aos efeitos diretos como aos efeitos indiretos primários 
ao longo do ciclo de vida, o impacto previsível da atividade apoiada pela 
medida sobre este objetivo ambiental é não significativo.  

As atividades de construção e reabilitação de centros de formação 
profissional não diz respeito a infraestruturas situadas em zonas sensíveis 
em termos de biodiversidade ou nas suas proximidades (incluindo a rede 
Natura 2000, de áreas protegidas, os sítios classificados como património 
mundial da UNESCO e as áreas-chave de biodiversidade, bem como outras 
áreas protegidas). 

As intervenções previstas serão desenvolvidas em contexto urbano, e estão 
alinhadas com os princípios de ordenamento do território dos municípios, 
nomeadamente através dos Planos Diretores Municipais. A políticas de 
ordenamento do território vigentes englobam a Estratégia Nacional de 
Conservação da Natureza e Biodiversidade 2030, aprovada pela Resolução 
do Conselho de Ministros n.º 55/2018, que tem em consideração os 
compromissos assumidos no âmbito da Agenda 2030 para o 
Desenvolvimento Sustentável, nomeadamente no que respeita aos 
objetivos e metas de implementação, o Plano Estratégico da Convenção 
sobre a Diversidade Biológica e a Estratégia da União Europeia para a 
Biodiversidade. 

 

 

Parte 2 da lista de controlo do princípio de «não prejudicar significativamente» 
Perguntas 
 

Não Justificação substantiva  

Mitigação das alterações climáticas. 
Prevê-se que a medida dê origem a 
emissões significativas de gases com 
efeito de estufa? 

X 

O investimento é elegível para os seguintes domínios de intervenção do anexo do 
Regulamento MRR:  

• 025ter - Construção de novos edifícios energeticamente eficientes - com 
um coeficiente para o cálculo do apoio aos objetivos ligados às alterações 
climáticas de 40%, dado que visa a construção de novos centros de 
formação profissional, com uma procura de energia primária inferior em, 
pelo menos, 20% ao requisito NZEB (edifícios com necessidades quase 
nulas de energia).  

 

A construção de centros de formação profissional cumprirá os requisitos previstos no 
Decreto-Lei n.º 101-D/2020, de 7 de dezembro, que estabelece os requisitos 
aplicáveis à conceção e renovação de edifícios, com o objetivo de assegurar e 
promover a melhoria do respetivo desempenho energético através do estabelecimento 
de requisitos aplicáveis à sua modernização e renovação, mediante a transposição da 
Diretiva (UE) 2018/844 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de maio de 
2018, (Diretiva EPBD). O enquadramento legal referido implica que os edifícios 
novos sejam “edifícios com necessidades quase nulas de energia” e que os edifícios 
intervencionados melhorem o seu comportamento térmico e a eficiência energética. 

Adicionalmente, as intervenções elegíveis para o domínio 025ter vão para além 
deste requisito legal, no mínimo para um patamar 20% mais exigente que o NZEB. 
O Decreto-Lei n.º 101-D/2020, de 7 de dezembro estabelece que até 1 de julho de 
2021 será publicado a metodologia de cálculo da avaliação de desempenho 
energético dos edifícios, ao abrigo da qual será realizada a emissão de certificados 
energéticos, e a qual será utilizada para garantir o cumprimento deste requisito.  



 

 

Perguntas 
 

Não Justificação substantiva  

A construção de novos edifícios com esta garantia encontra-se enquadrada como 
uma intervenção que contribui substancialmente para o objetivo “mitigação das 
alterações climáticas” previsto no artigo 9.º do Regulamento “Taxonomia”, 
enquadrando-se na alínea b) do n.º1, do artigo 10.º, estando também alinhada com 
os critérios técnicos de avaliação do Ato Delegado relativo à mitigação das 
alterações climáticas, - atividade 7.1 Construction of new buildings. 

Desta forma, o investimento contribui para a redução do consumo de energia, 
melhoria do comportamento térmico,  aumento da eficiência energética, aumento da 
incorporação de energias de fonte renovável, o aumento do desempenho energético 
dos centros de formação profissional e, consequentemente, para a redução das 
emissões de gases com efeito de estufa em linha com o previsto no PNEC 2030. 
Contribui ainda para o cumprimento da meta anual de aumento da eficiência 
energética nos termos previstos no Plano Nacional de Energia e Clima. 

A medida não contempla apoio a sistemas que recorram a energias de fonte fóssil. 

Adaptação às alterações climáticas. 
Prevê-se que a medida dê origem a um 
aumento dos efeitos negativos do clima 
atual e do clima futuro previsto, sobre a 
própria medida, as pessoas, a natureza 
ou os ativos? 

X 

Considerando que Portugal é um dos países europeus mais afetados pelas alterações 
climáticas, destacando-se entre os principais impactes e vulnerabilidades o aumento 
da temperatura máxima e o aumento da frequência e da intensidade de ondas de calor, 
bem como de eventos meteorológicos extremos, investir na construção e reabilitação 
de edifícios com elevado desempenho energético e de necessidades quase nulas de 
energia, contribui para a melhoria do conforto térmico, tornando os edifícios mais 
preparados e adaptados para fazer face aos referidos impactes, reduzindo a 
vulnerabilidade da população. 

O Programa de Ação para a Adaptação às Alterações Climáticas (RCM n.º 130/2019, 
de 2 de agosto) identifica os principais impactes e vulnerabilidades do território 
nacional em resultado dos efeitos das alterações climáticas, bem como as principais 
linhas de ação para a adaptação no território nacional. Neste quadro identifica como 
linha de ação “Redução da vulnerabilidade das áreas urbanas às ondas de calor e ao 
aumento da temperatura máxima”. O investimento na eficiência energética dos 
edifícios enquadra-se assim neste contexto uma vez que permite tornar mais 
resilientes os edifícios já existentes, reduzindo a vulnerabilidade da população, em 
particular às ondas de calor. 

Os riscos físicos associados ao clima que poderão ser significativos para o 
investimento em apreço serão avaliados no âmbito de uma análise de exposição, que 
abrangerá o clima atual e futuro, conforme a localização dos edifícios a construir ou 
a reabilitar e respetivas zonas climáticas. Os sistemas técnicos nos edifícios 
construídos ou reabilitados serão otimizados conforme eventos extremos previstos 
para as respetivas zonas climáticas, de modo a salvaguardar o conforto térmico e a 
segurança dos ocupantes.  

Considera-se assim não existirem impactes negativos, diretos ou indiretos, 
significativos ao longo do ciclo de vida da medida neste objetivo ambiental. 

Transição para uma economia circular, 
incluindo a prevenção e a reciclagem de 
resíduos. Prevê-se que a medida: 

i) conduza a um aumento 
significativo da produção, da 
incineração ou da eliminação de 
resíduos, com exceção da 
incineração de resíduos perigosos 
não recicláveis, ou 

ii) dê origem a ineficiências 
significativas na utilização direta 
ou indireta de qualquer recurso 
natural em qualquer fase do seu 
ciclo de vida que não são 
minimizadas por medidas 
adequadas, ou 

venha a causar danos significativos e de 
longo prazo no ambiente, no contexto da 
economia circular?  

X 

Relativamente às atividades de construção e renovação de edifícios: 

As obras nos centros de formação profissional serão promovidas ao abrigo do novo 
regime geral da gestão de resíduos e do novo regime jurídico da deposição de 
resíduos em aterro, aprovados pelo Decreto-Lei n.º 102-D/2020, de 10 de dezembro, 
que transpôs para a legislação nacional as Diretivas (UE) 2018/849, 2018/850, 
2018/851 e 2018/852. 

Nestes termos, a medida contempla a elaboração de um plano de prevenção e gestão 
de resíduos de construção e demolição, cujo cumprimento, é demonstrado através da 
vistoria, dado ser condição da receção da obra, apliquem uma metodologia de triagem 
dos RCD prévia ao encaminhamento para aterro, cumprem as normas com vista à 
aplicação da hierarquia de gestão de resíduos bem como de favorecer os métodos 
construtivos que facilitem a demolição seletiva orientada para a aplicação dos 
princípios da prevenção e redução e da hierarquia dos resíduos, e a conceção para a 
desconstrução, nomeadamente que permita desmontar o edifício em elementos, não 
só os mais facilmente removíveis, designadamente caixilharias, loiças sanitárias, 
canalizações, entre outros, mas também os componentes e/ou materiais, de forma a 
recuperar e permitir a reutilização e reciclagem da máxima quantidade de elementos 
e/ou materiais construtivos, entre outras obrigações cujo objetivo é garantir a 
valorização de todos os RCD que tenham potencial de valorização de acordo com o 
regime das operações de gestão de RCD, compreendendo a sua prevenção e 



 

 

Perguntas 
 

Não Justificação substantiva  

reutilização e as suas operações de recolha, transporte, armazenagem, tratamento, 
valorização e eliminação em vigor. 

Será assegurado que pelo menos 70% (em peso) dos resíduos de construção e 
demolição não perigosos (excluindo os materiais naturais referidos na categoria 17 
05 04 na Lista Europeia de Resíduos pela Decisão 2000/532 / CE) produzidos serão 
preparados para reutilização, reciclagem e recuperação de outros materiais, incluindo 
operações de enchimento usando resíduos para substituir outros materiais, de acordo 
com a hierarquia de resíduos 

Será ainda garantida a utilização de pelo menos 5% (até 30 de junho de 2021) e 10 
% (a partir de 1 de julho de 2021) de materiais reciclados ou que incorporem 
materiais reciclados relativamente à quantidade total de matérias -primas usadas em 
obra, no âmbito da contratação de empreitadas de construção e de manutenção de 
infraestruturas ao abrigo do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-
Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na sua redação atual (CCP). 

As obras de construção serão promovidas de acordo com as orientações de boas 
práticas estabelecidas no Protocolo de Gestão de Resíduos de Construção e 
Demolição da UE (https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-
demolition-waste-protocol-0_pt) e com os critérios ecológicos, em particular para o 
conjunto de bens e serviços que dispõem já de manuais nacionais 
(https://encpe.apambiente.pt/content/manuais?language=pt-pt) ou Acordos-Quadro 
em vigor ou, no caso de bens e serviços que não dispõem de Manuais ou Acordos-
Quadro nacionais, à adoção, a título facultativo, dos critérios estabelecidos a nível da 
UE (https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm). 

Conclui-se que não são expectáveis impactes negativos, diretos ou indiretos, 
significativos ao longo do ciclo de vida da medida neste objetivo ambiental. 

Relativamente à aquisição de equipamentos para centros tecnológicos das 
escolas profissionais e dos centros de formação profissional: 

É expectável que as aquisições de equipamentos para a concretização dos objetivos 
propostos com a implementação desta medida, sejam promovidas ao abrigo dos 
critérios em matéria de contratos públicos ecológicos da UE, uma vez que a natureza 
do investimento é maioritariamente pública. 

Adicionalmente, os equipamentos mencionados devem cumprir com os requisitos 
definidos no Decreto-Lei n.º 12/2011 quando à sua concepção ecológica e eficiência 
energética sempre que aplicável, e seja assegurado que não contêm as substâncias 
perigosas listadas no Anexo II da Diretiva n.º 2011/65/EU do Parlamento Europeu, 
transposta pelo Decreto-Lei n.º 79/2013, excepto quando as concentrações por peso 
não ultrapassam os valores estabelecidos no mesmo.  

Os equipamentos informáticos e outros deverão estar abrangidos por um plano de 
gestão de resíduos que deve incluir ainda especificações técnicas relativas à 
durabilidade, reparabilidade e reciclabilidade dos equipamentos elétricos e 
eletrónicos a adquirir e instalar, de acordo com as especificações do Decreto-Lei n.º 
178/2006, Decreto-Lei n.º 67/2014 e Decreto-Lei n.º 152-D/2017, pelo que não se 
prevê que a medida conduza a um aumento significativo da produção, da incineração 
ou da eliminação de resíduos, dê origem a ineficiências significativas na utilização 
direta ou indireta de qualquer recurso natural ou venha a causar danos significativos 
e de longo prazo no ambiente. 

A medida é elegível para o domínio de intervenção 011 no anexo do Regulamento 
MRR, com um coeficiente para o cálculo de apoio aos objetivos em matéria de 
alterações climáticas e objetivos ambientais de  0%. Esta medida contribui com um 
coeficiente de 100% para o cálculo do apoio aos objetivos de transição digital. 

Prevenção e controlo da poluição. 
Prevê-se que a medida dê origem a um 
aumento significativo das emissões de 
poluentes para o ar, a água ou o solo? 

X 

Prevê-se que a medida não dê origem a um aumento significativo das emissões de 
poluentes para o ar, a água ou o solo, pelas seguintes razões:  

• A renovação e construção de edifícios de acordo com os requisitos 
NZEB, implica que as necessidades de energia sejam cobertas, em grande 
medida, por energia proveniente de fontes renováveis; o que conduzirá a 
uma redução significativa das emissões para a atmosfera e à consequente 
melhoria da saúde pública.  

• Os operadores que efetuam renovações devem garantir que os 
componentes e materiais de construção utilizados na renovação dos 

https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_pt
https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_pt
https://encpe.apambiente.pt/content/manuais?language=pt-pt
https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm


 

 

Perguntas 
 

Não Justificação substantiva  

edifícios não contêm amianto nem substâncias que suscitam elevada 
preocupação, identificadas com base na lista de substâncias sujeitas a 
autorização constante do anexo XIV do Regulamento (CE) n.o 
1907/2006. 

• Os operadores que efetuam renovações devem garantir que os 
componentes e materiais de construção utilizados na renovação dos 
edifícios que possam entrar em contacto com ocupantes emitam menos de 
0,06 mg de formaldeído por m3 de material ou componente e menos de 
0,001 mg de compostos orgânicos voláteis cancerígenos das categorias 
1A e 1B por m3 de material ou componente, após ensaio em 
conformidade com as normas CEN/TS 16516 e ISO 16000-3 ou com 
outras condições de ensaio e métodos de determinação normalizados 
comparáveis. 

• Durante a fase de construção serão consideradas medidas de mitigação 
das emissões de poeiras e ruído. O Regulamento Geral de Ruído, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007 estabelece regras para a realização 
de obras de construção civil, designadamente exigindo a obtenção de uma 
licença especial de ruído para a execução de atividades ruidosas e 
limitando o período em que estas podem ser concretizadas. 

 

Investimento RE-C06-i02: Compromisso Emprego Sustentável 

Parte 1 da lista de controlo do princípio de «não prejudicar significativamente» 

Indicar os objetivos ambientais que 
exigem uma avaliação substantiva 

da medida com base no princípio de 
«não prejudicar significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

Mitigação das alterações climáticas 
 

 X 

A medida é elegível para os domínios de intervenção 097 e 099 no anexo 
do Regulamento MRR, com um coeficiente para o cálculo de apoio aos 
objetivos climático e ambiental de 0%, porque o seu investimento visa 
exclusivamente o incentivo à criação de emprego. 
Considera-se assim não existirem impactes negativos, diretos ou indiretos, 
significativos ao longo do ciclo de vida da medida neste objetivo 
ambiental. 

Adaptação às alterações climáticas 
 X 

Considerando a natureza deste investimento não são identificados impactes 
negativos, diretos ou indiretos, significativos ao longo do ciclo de vida da 
medida neste objetivo ambiental. 

Utilização sustentável e proteção dos 
recursos hídricos e marinhos  X 

Considerando a natureza deste investimento não são identificados 
impactes negativos, diretos ou indiretos, significativos ao longo do ciclo 
de vida da medida neste objetivo ambiental. 

Economia circular, incluindo a 
prevenção e a reciclagem de 
resíduos 

 X 
Considerando a natureza deste investimento não são identificados 
impactes negativos, diretos ou indiretos, significativos ao longo do ciclo 
de vida da medida neste objetivo ambiental. 

Prevenção e controlo da poluição do 
ar, da água ou do solo  X 

Considerando a natureza deste investimento não são identificados 
impactes negativos, diretos ou indiretos, significativos ao longo do ciclo 
de vida da medida neste objetivo ambiental. 

Proteção e restauro da 
biodiversidade e dos ecossistemas  X 

Considerando a natureza deste investimento não são identificados 
impactes negativos, diretos ou indiretos, significativos ao longo do ciclo 
de vida da medida neste objetivo ambiental. 

 

Investimento RE-C06-i03: Incentivo Adultos 
Parte 1 da lista de controlo do princípio de «não prejudicar significativamente» 



 

 

Indicar os objetivos ambientais que 
exigem uma avaliação substantiva 

da medida com base no princípio de 
«não prejudicar significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

Mitigação das alterações climáticas 
 

 X 

A medida é elegível para o domínio de intervenção 114 no anexo do 
Regulamento MRR, com um coeficiente para o cálculo de apoio aos 
objetivos climático e ambiental de 0%, porque o seu investimento visa 
contribuir para a reforma sistémica do processo de formação ao longo da 
vida, tornando a educação dos adultos mais adequada às necessidades do 
mercado, e, em simultâneo, contribuir para o reforço da competitividade 
do tecido empresarial nacional. 
Considera-se assim não existirem impactes negativos, diretos ou indiretos, 
significativos ao longo do ciclo de vida da medida neste objetivo 
ambiental. 

Adaptação às alterações climáticas 
 X 

Considerando a natureza deste investimento não são identificados impactes 
negativos, diretos ou indiretos, significativos ao longo do ciclo de vida da 
medida neste objetivo ambiental. 

Utilização sustentável e proteção dos 
recursos hídricos e marinhos  X 

Considerando a natureza deste investimento não são identificados 
impactes negativos, diretos ou indiretos, significativos ao longo do ciclo 
de vida da medida neste objetivo ambiental. 

Economia circular, incluindo a 
prevenção e a reciclagem de 
resíduos 

X  
 

Prevenção e controlo da poluição do 
ar, da água ou do solo  X 

Considerando a natureza deste investimento não são identificados 
impactes negativos, diretos ou indiretos, significativos ao longo do ciclo 
de vida da medida neste objetivo ambiental. 

Proteção e restauro da 
biodiversidade e dos ecossistemas  X 

Considerando a natureza deste investimento não são identificados 
impactes negativos, diretos ou indiretos, significativos ao longo do ciclo 
de vida da medida neste objetivo ambiental. 

 

Parte 2 da lista de controlo do princípio de «não prejudicar significativamente» 
Perguntas 
 

Não Justificação substantiva  

Transição para uma economia circular, 
incluindo a prevenção e a reciclagem de 
resíduos. Prevê-se que a medida: 

iii) conduza a um aumento 
significativo da produção, da 
incineração ou da eliminação de 
resíduos, com exceção da 
incineração de resíduos perigosos 
não recicláveis, ou 

iv) dê origem a ineficiências 
significativas na utilização direta 
ou indireta de qualquer recurso 
natural em qualquer fase do seu 
ciclo de vida que não são 
minimizadas por medidas 
adequadas, ou 

venha a causar danos significativos e de 
longo prazo no ambiente, no contexto da 
economia circular?  

X 

As obras nos centros de formação profissional serão promovidas ao abrigo do novo 
regime geral da gestão de resíduos e do novo regime jurídico da deposição de 
resíduos em aterro, aprovados pelo Decreto-Lei n.º 102-D/2020, de 10 de 
dezembro, que transpôs para a legislação nacional as Diretivas (UE) 2018/849, 
2018/850, 2018/851 e 2018/852. 
Nestes termos, a medida contempla a elaboração de um plano de prevenção e 
gestão de resíduos de construção e demolição, cujo cumprimento, é demonstrado 
através da vistoria, dado ser condição da receção da obra, apliquem uma 
metodologia de triagem dos RCD prévia ao encaminhamento para aterro, cumprem 
as normas com vista à aplicação da hierarquia de gestão de resíduos bem como de 
favorecer os métodos construtivos que facilitem a demolição seletiva orientada para 
a aplicação dos princípios da prevenção e redução e da hierarquia dos resíduos, e a 
conceção para a desconstrução, nomeadamente que permita desmontar o edifício 
em elementos, não só os mais facilmente removíveis, designadamente caixilharias, 
loiças sanitárias, canalizações, entre outros, mas também os componentes e/ou 
materiais, de forma a recuperar e permitir a reutilização e reciclagem da máxima 
quantidade de elementos e/ou materiais construtivos, entre outras obrigações cujo 
objetivo é garantir a valorização de todos os RCD que tenham potencial de 
valorização de acordo com o regime das operações de gestão de RCD, 
compreendendo a sua prevenção e reutilização e as suas operações de recolha, 
transporte, armazenagem, tratamento, valorização e eliminação em vigor. 
Será assegurado que pelo menos 70% (em peso) dos resíduos de construção e 
demolição não perigosos (excluindo os materiais naturais referidos na categoria 17 
05 04 na Lista Europeia de Resíduos pela Decisão 2000/532 / CE) produzidos serão 
preparados para reutilização, reciclagem e recuperação de outros materiais, 
incluindo operações de enchimento usando resíduos para substituir outros materiais, 
de acordo com a hierarquia de resíduos 



 

 

Perguntas 
 

Não Justificação substantiva  

Será ainda garantida a utilização de pelo menos 5% (até 30 de junho de 2021) e 10 
% (a partir de 1 de julho de 2021) de materiais reciclados ou que incorporem 
materiais reciclados relativamente à quantidade total de matérias -primas usadas em 
obra, no âmbito da contratação de empreitadas de construção e de manutenção de 
infraestruturas ao abrigo do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-
Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na sua redação atual (CCP). 
As obras de construção serão promovidas de acordo com as orientações de boas 
práticas estabelecidas no Protocolo de Gestão de Resíduos de Construção e 
Demolição da UE (https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-
demolition-waste-protocol-0_pt) e com os critérios ecológicos, em particular para o 
conjunto de bens e serviços que dispõem já de manuais nacionais 
(https://encpe.apambiente.pt/content/manuais?language=pt-pt) ou Acordos-Quadro 
em vigor ou, no caso de bens e serviços que não dispõem de Manuais ou Acordos-
Quadro nacionais, à adoção, a título facultativo, dos critérios estabelecidos a nível 
da UE (https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm). 
Conclui-se que não são expectáveis impactes negativos, diretos ou indiretos, 
significativos ao longo do ciclo de vida da medida neste objetivo ambiental. 

Investimento RE-C06-i04: Impulso Jovens STEAM 

Parte 1 da lista de controlo do princípio de «não prejudicar significativamente» 

Indicar os objetivos ambientais que 
exigem uma avaliação substantiva 

da medida com base no princípio de 
«não prejudicar significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

Mitigação das alterações climáticas 
 

 X 

A medida é elegível para o domínio de intervenção 108 no anexo do 
Regulamento MRR, com um coeficiente para o cálculo de apoio aos 
objetivos climático e ambiental de 0% porque o seu investimento visa 
promover o ensino-aprendizagem em áreas STEAM nos vários ciclos de 
ensino e atrair mais jovens para o ensino superior, em particular os jovens 
das vias profissionalizantes. 
Considera-se assim não existirem impactes negativos, diretos ou indiretos, 
significativos ao longo do ciclo de vida da medida neste objetivo 
ambiental. 

Adaptação às alterações climáticas 
 X 

Considerando a natureza deste investimento não são identificados impactes 
negativos, diretos ou indiretos, significativos ao longo do ciclo de vida da 
medida neste objetivo ambiental. 

Utilização sustentável e proteção dos 
recursos hídricos e marinhos  X 

Considerando a natureza deste investimento não são identificados 
impactes negativos, diretos ou indiretos, significativos ao longo do ciclo 
de vida da medida neste objetivo ambiental. 

Economia circular, incluindo a 
prevenção e a reciclagem de 
resíduos 

X  
 

Prevenção e controlo da poluição do 
ar, da água ou do solo  X 

Considerando a natureza deste investimento não são identificados 
impactes negativos, diretos ou indiretos, significativos ao longo do ciclo 
de vida da medida neste objetivo ambiental. 

Proteção e restauro da 
biodiversidade e dos ecossistemas  X 

Considerando a natureza deste investimento não são identificados 
impactes negativos, diretos ou indiretos, significativos ao longo do ciclo 
de vida da medida neste objetivo ambiental. 

 

Parte 2 da lista de controlo do princípio de «não prejudicar significativamente» 
Perguntas 
 

Não Justificação substantiva  

Transição para uma economia circular, 
incluindo a prevenção e a reciclagem de 
resíduos. Prevê-se que a medida: 

v) conduza a um aumento 
significativo da produção, da 

X 

As obras nos centros de formação profissional serão promovidas ao abrigo do novo 
regime geral da gestão de resíduos e do novo regime jurídico da deposição de 
resíduos em aterro, aprovados pelo Decreto-Lei n.º 102-D/2020, de 10 de 
dezembro, que transpôs para a legislação nacional as Diretivas (UE) 2018/849, 
2018/850, 2018/851 e 2018/852. 

https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_pt
https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_pt
https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm


 

 

Perguntas 
 

Não Justificação substantiva  

incineração ou da eliminação de 
resíduos, com exceção da 
incineração de resíduos perigosos 
não recicláveis, ou 

vi) dê origem a ineficiências 
significativas na utilização direta 
ou indireta de qualquer recurso 
natural em qualquer fase do seu 
ciclo de vida que não são 
minimizadas por medidas 
adequadas, ou 

venha a causar danos significativos e de 
longo prazo no ambiente, no contexto da 
economia circular?  

Nestes termos, a medida contempla a elaboração de um plano de prevenção e 
gestão de resíduos de construção e demolição, cujo cumprimento, é demonstrado 
através da vistoria, dado ser condição da receção da obra, apliquem uma 
metodologia de triagem dos RCD prévia ao encaminhamento para aterro, cumprem 
as normas com vista à aplicação da hierarquia de gestão de resíduos bem como de 
favorecer os métodos construtivos que facilitem a demolição seletiva orientada para 
a aplicação dos princípios da prevenção e redução e da hierarquia dos resíduos, e a 
conceção para a desconstrução, nomeadamente que permita desmontar o edifício 
em elementos, não só os mais facilmente removíveis, designadamente caixilharias, 
loiças sanitárias, canalizações, entre outros, mas também os componentes e/ou 
materiais, de forma a recuperar e permitir a reutilização e reciclagem da máxima 
quantidade de elementos e/ou materiais construtivos, entre outras obrigações cujo 
objetivo é garantir a valorização de todos os RCD que tenham potencial de 
valorização de acordo com o regime das operações de gestão de RCD, 
compreendendo a sua prevenção e reutilização e as suas operações de recolha, 
transporte, armazenagem, tratamento, valorização e eliminação em vigor. 
Será assegurado que pelo menos 70% (em peso) dos resíduos de construção e 
demolição não perigosos (excluindo os materiais naturais referidos na categoria 17 
05 04 na Lista Europeia de Resíduos pela Decisão 2000/532 / CE) produzidos serão 
preparados para reutilização, reciclagem e recuperação de outros materiais, 
incluindo operações de enchimento usando resíduos para substituir outros materiais, 
de acordo com a hierarquia de resíduos 
Será ainda garantida a utilização de pelo menos 5% (até 30 de junho de 2021) e 10 
% (a partir de 1 de julho de 2021) de materiais reciclados ou que incorporem 
materiais reciclados relativamente à quantidade total de matérias -primas usadas em 
obra, no âmbito da contratação de empreitadas de construção e de manutenção de 
infraestruturas ao abrigo do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-
Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na sua redação atual (CCP). 
As obras de construção serão promovidas de acordo com as orientações de boas 
práticas estabelecidas no Protocolo de Gestão de Resíduos de Construção e 
Demolição da UE (https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-
demolition-waste-protocol-0_pt) e com os critérios ecológicos, em particular para o 
conjunto de bens e serviços que dispõem já de manuais nacionais 
(https://encpe.apambiente.pt/content/manuais?language=pt-pt) ou Acordos-Quadro 
em vigor ou, no caso de bens e serviços que não dispõem de Manuais ou Acordos-
Quadro nacionais, à adoção, a título facultativo, dos critérios estabelecidos a nível 
da UE (https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm). 
Conclui-se que não são expectáveis impactes negativos, diretos ou indiretos, 
significativos ao longo do ciclo de vida da medida neste objetivo ambiental. 

 

 

Investimento RE-C06-i05-RAA: Qualificação de adultos e aprendizagem ao longo da vida (RAA) 

Parte 1 da lista de controlo do princípio de «não prejudicar significativamente» 

Indicar os objetivos ambientais que 
exigem uma avaliação substantiva 

da medida com base no princípio de 
«não prejudicar significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

Mitigação das 
alterações 
climáticas 

Reabilitação de 
Centros de 
Formação 
Profissional 
(M9) 

 X 

A medida é elegível para o campo de intervenção 026bis com um 
coeficiente climático de 100% e ambiental de 40% porque visa a 
eficiência energética de edifícios existentes, tendo como objetivo 
alcançar, em média, pelo menos 30% de redução do consumo de energia 
primária.  

A medida contribui substancialmente para o objetivo “mitigação das 
alterações climáticas” previsto no artigo 9.º do Regulamento 
“Taxonomia”, enquadrando-se nas alíneas b) e i) do n.º 1, do artigo 10. 

Desta forma, a medida contribui para que os edifícios intervencionados 
melhorem o seu comportamento térmico e a eficiência energética, 
contribuindo para a redução do consumo de energia e, consequentemente, 
para a redução das emissões de gases com efeito de estufa em linha com o 

https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_pt
https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_pt
https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm


 

 

Indicar os objetivos ambientais que 
exigem uma avaliação substantiva 

da medida com base no princípio de 
«não prejudicar significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

previsto no PNEC 2030. Contribui ainda para o cumprimento da meta 
anual de aumento da eficiência energética nos termos previstos no Plano 
Nacional de Energia e Clima. 

A medida não contempla apoio a sistemas que recorram a energias de 
fonte fóssil. 

Apoio a diversas 
medidas de 
qualificação da 
população adulta 
dos Açores (M1, 
M2, M4, M5 e 
M6) 

 X 

A medida é elegível para o domínio de intervenção 114 no anexo do 
Regulamento MRR, com um coeficiente para o cálculo de apoio aos 
objetivos climático e ambiental de 0%, porque o seu investimento visa 
contribuir para a reforma sistémica do processo de formação ao longo da 
vida, tornando a educação dos adultos mais adequada às necessidades do 
mercado. 
Considera-se assim não existirem impactes negativos, diretos ou indiretos, 
significativos ao longo do ciclo de vida da medida neste objetivo ambiental 

Desenvolviment
o de cursos pós-
Secundários de 
curta duração 
(M3), de 
programação de 
formação em 
competências 
digitais (M7) e 
ao 
desenvolvimento 
tecnológico das 
escolas 
profissionais 
com intervenção 
na Formação e 
Reconversão 
Profissional de 
Adultos dos 
Açores (M9) 

 X 

A medida é elegível para o domínio de intervenção 108 no anexo do 
Regulamento MRR, com um coeficiente para o cálculo de apoio aos 
objetivos climático e ambiental de 0% porque o seu investimento visa 
promover o ensino-aprendizagem ligado ao desenvolvimento de 
competências digitais nos diversos níveis de ensino. 
Considera-se assim não existirem impactes negativos, diretos ou indiretos, 
significativos ao longo do ciclo de vida da medida neste objetivo ambiental 

M8 - Orientação 
ao Longo da 
Vida; 

 X 

A medida é elegível para os domínios de intervenção 097 no anexo do 
Regulamento MRR, com um coeficiente para o cálculo de apoio aos 
objetivos climático e ambiental de 0%, porque o seu investimento visa 
exclusivamente o apooio à orientação profissional da população açoriana. 
Considera-se assim não existirem impactes negativos, diretos ou indiretos, 
significativos ao longo do ciclo de vida da medida neste objetivo 
ambiental. 

Adaptação às alterações climáticas 

X  

Considerando que a medida se destina a aumentar a qualidade e diversidade 
da oferta educativa e formativa adequando-a às necessidades de 
qualificação nos diferentes territórios e valorizando os processos de 
orientação escolar e profissional, em áreas emergentes, não existem 
impactes negativos, diretos ou indiretos, significativos ao longo do ciclo 
de vida da medida neste objetivo ambiental. 

Utilização sustentável e proteção dos 
recursos hídricos e marinhos 

 X 

Com a concretização desta medida não se antecipam riscos de degradação 
ambiental relacionados com a preservação da qualidade da água e a 
pressão sobre os recursos hídricos ao longo do ciclo de vida das 
atividades a apoiar. 
Considera-se não existirem impactes negativos, diretos ou indiretos, 
significativos ao longo do ciclo de vida da medida neste objetivo 
ambiental. 

Economia circular, incluindo a 
prevenção e a reciclagem de 
resíduos 

X   

Prevenção e controlo da poluição do 
ar, da água ou do solo  X Durante a fase de construção serão consideradas medidas de mitigação 

das emissões de poeiras e ruído. O Regulamento Geral de Ruído, 



 

 

Indicar os objetivos ambientais que 
exigem uma avaliação substantiva 

da medida com base no princípio de 
«não prejudicar significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007 estabelece regras para a realização 
de obras de construção civil, designadamente exigindo a obtenção de uma 
licença especial de ruído para a execução de atividades ruidosas e 
limitando o período em que estas podem ser concretizadas. 
Face ao exposto, considera-se não existirem impactes negativos, diretos 
ou indiretos, significativos ao longo do ciclo de vida da medida neste 
objetivo ambiental. 

Proteção e restauro da 
biodiversidade e dos ecossistemas 

 X 

A medida é dirigida exclusivamente a edifícios existentes, não sendo 
expectáveis quaisquer impactes em zonas sensíveis em termos de 
biodiversidade ou nas suas proximidades (incluindo a rede Natura 2000, 
áreas protegidas, os sítios classificados como património mundial da 
UNESCO e as áreas-chave de biodiversidade, bem como outras áreas 
protegidas). 

 

Parte 2 da lista de controlo do princípio de «não prejudicar significativamente» 
Perguntas 
 

Não Justificação substantiva  

Adaptação às alterações climáticas. 
Prevê-se que a medida dê origem a um 
aumento dos efeitos negativos do clima 
atual e do clima futuro previsto, sobre a 
própria medida, as pessoas, a natureza 
ou os ativos? 

X 

Considerando que Portugal é um dos países europeus mais afetados pelas alterações 
climáticas, destacando-se entre os principais impactes e vulnerabilidades o aumento 
da temperatura máxima e o aumento da frequência e da intensidade de ondas de calor, 
bem como de eventos meteorológicos extremos, investir na construção e reabilitação 
de edifícios com elevado desempenho energético e de necessidades quase nulas de 
energia, contribui para a melhoria do conforto térmico, tornando os edifícios mais 
preparados e adaptados para fazer face aos referidos impactes, reduzindo a 
vulnerabilidade da população. 

O Programa de Ação para a Adaptação às Alterações Climáticas (RCM n.º 130/2019, 
de 2 de agosto) identifica os principais impactes e vulnerabilidades do território 
nacional em resultado dos efeitos das alterações climáticas, bem como as principais 
linhas de ação para a adaptação no território nacional. Neste quadro identifica como 
linha de ação “Redução da vulnerabilidade das áreas urbanas às ondas de calor e ao 
aumento da temperatura máxima”. O investimento na eficiência energética dos 
edifícios enquadra-se assim neste contexto uma vez que permite tornar mais 
resilientes os edifícios já existentes, reduzindo a vulnerabilidade da população, em 
particular às ondas de calor. 

Os riscos físicos associados ao clima que poderão ser significativos para o 
investimento em apreço serão avaliados no âmbito de uma análise de exposição, que 
abrangerá o clima atual e futuro, conforme a localização dos edifícios a construir ou 
a reabilitar e respetivas zonas climáticas. Os sistemas técnicos nos edifícios 
construídos ou reabilitados serão otimizados conforme eventos extremos previstos 
para as respetivas zonas climáticas, de modo a salvaguardar o conforto térmico e a 
segurança dos ocupantes.  

Considerando que a medida se destina a aumentar a qualidade e diversidade da oferta 
educativa e formativa adequando-a às necessidades de qualificação nos diferentes 
territórios e valorizando os processos de orientação escolar e profissional, em áreas 
emergentes, não existem impactes negativos, diretos ou indiretos, significativos ao 
longo do ciclo de vida da medida neste objetivo ambiental. 

Transição para uma economia circular, 
incluindo a prevenção e a reciclagem de 
resíduos. Prevê-se que a medida: 

vii) conduza a um aumento 
significativo da produção, da 
incineração ou da eliminação de 
resíduos, com exceção da 
incineração de resíduos perigosos 
não recicláveis, ou 

X 

As obras nas escolas profissionais serão promovidas ao abrigo do novo regime 
geral da gestão de resíduos e do novo regime jurídico da deposição de resíduos em 
aterro, aprovados pelo Decreto-Lei n.º 102-D/2020, de 10 de dezembro, que 
transpôs para a legislação nacional as Diretivas (UE) 2018/849, 2018/850, 
2018/851 e 2018/852. 
Nestes termos, a medida contempla a elaboração de um plano de prevenção e 
gestão de resíduos de construção e demolição, cujo cumprimento, é demonstrado 
através da vistoria, dado ser condição da receção da obra, apliquem uma 
metodologia de triagem dos RCD prévia ao encaminhamento para aterro, cumprem 
as normas com vista à aplicação da hierarquia de gestão de resíduos bem como de 
favorecer os métodos construtivos que facilitem a demolição seletiva orientada para 



 

 

Perguntas 
 

Não Justificação substantiva  

viii) dê origem a ineficiências 
significativas na utilização direta 
ou indireta de qualquer recurso 
natural em qualquer fase do seu 
ciclo de vida que não são 
minimizadas por medidas 
adequadas, ou 

venha a causar danos significativos e de 
longo prazo no ambiente, no contexto da 
economia circular?  

a aplicação dos princípios da prevenção e redução e da hierarquia dos resíduos, e a 
conceção para a desconstrução, nomeadamente que permita desmontar o edifício 
em elementos, não só os mais facilmente removíveis, designadamente caixilharias, 
loiças sanitárias, canalizações, entre outros, mas também os componentes e/ou 
materiais, de forma a recuperar e permitir a reutilização e reciclagem da máxima 
quantidade de elementos e/ou materiais construtivos, entre outras obrigações cujo 
objetivo é garantir a valorização de todos os RCD que tenham potencial de 
valorização de acordo com o regime das operações de gestão de RCD, 
compreendendo a sua prevenção e reutilização e as suas operações de recolha, 
transporte, armazenagem, tratamento, valorização e eliminação em vigor. 
Será assegurado que pelo menos 70% (em peso) dos resíduos de construção e 
demolição não perigosos (excluindo os materiais naturais referidos na categoria 17 
05 04 na Lista Europeia de Resíduos pela Decisão 2000/532 / CE) produzidos serão 
preparados para reutilização, reciclagem e recuperação de outros materiais, 
incluindo operações de enchimento usando resíduos para substituir outros materiais, 
de acordo com a hierarquia de resíduos 
Será ainda garantida a utilização de pelo menos 5% (até 30 de junho de 2021) e 10 
% (a partir de 1 de julho de 2021) de materiais reciclados ou que incorporem 
materiais reciclados relativamente à quantidade total de matérias -primas usadas em 
obra, no âmbito da contratação de empreitadas de construção e de manutenção de 
infraestruturas ao abrigo do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-
Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na sua redação atual (CCP). 
As obras de construção serão promovidas de acordo com as orientações de boas 
práticas estabelecidas no Protocolo de Gestão de Resíduos de Construção e 
Demolição da UE (https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-
demolition-waste-protocol-0_pt) e com os critérios ecológicos, em particular para o 
conjunto de bens e serviços que dispõem já de manuais nacionais 
(https://encpe.apambiente.pt/content/manuais?language=pt-pt) ou Acordos-Quadro 
em vigor ou, no caso de bens e serviços que não dispõem de Manuais ou Acordos-
Quadro nacionais, à adoção, a título facultativo, dos critérios estabelecidos a nível 
da UE (https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm). 
Conclui-se que não são expectáveis impactes negativos, diretos ou indiretos, 
significativos ao longo do ciclo de vida da medida neste objetivo ambiental. 

 

 

Ver Tabela 2: Impacto para a transição climática e digital do Anexo 1. 

 

 

9. Milestones, metas e calendarização   

 

Ver Tabela 1: milestones e metas do anexo. 

https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_pt
https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_pt
https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm


 

 

  

10. Financiamento e custos  

 

Investimento RE-C06-i01: Modernização da oferta e dos estabelecimentos de ensino e da formação 
profissional – 710 Milhões de euros 

No âmbito da Instalação e/ou modernização dos Centros Tecnológicos Especializados: 

 É estimado que a despesa associada a este investimento ascenda a 480M€ para a instalação e/ou modernização 
de um total de 365 Centros Tecnológicos Especializados, em estabelecimentos de ensino público com oferta 
de cursos profissionais e escolas profissionais. 

Este investimento permitirá a criação de uma nova oferta de áreas formativas práticas especializadas em quatro 
áreas estratégicas de grande intensidade tecnológica, são elas: as tecnologias industriais, as tecnologias 
renováveis, as informáticas e as tecnologias digitais. Os Centros são especializados numa destas áreas, 
agregando diversos cursos no respetivo domínio e apresentando valores de custos diferenciados consoante a 
complexidade tecnológica que acarretam. Para tal, são elegíveis custos de encargos com a aquisição de 
equipamentos adequados às diversas áreas de valor acrescentado, modernização da infraestrutura tecnológica, 
apetrechamento dos espaços e oficinas e, eventual, requalificação das mesmas em caso de necessidade. 

Para efeitos de determinação da despesa, foram considerados os seguintes valores médios por centro, tendo 
por referência os custos padrão utilizados no PT2020 de valor de custo médio por metro quadrado, e na consulta 
e conhecimento do preço de mercado, variável consoante a oferta: 

• Centro Tecnológico Industrial   1,7 M€ 
• Centro Tecnológico das Renováveis  1,2 M€ 
• Centro Tecnológico Informática  1,1 M€ 
• Centro de Tecnologias Digitais   1,4 M€ 

São elegíveis os seguintes custos: encargos com equipamentos, infraestrutura tecnológica e a eventual 
requalificação de espaços e oficinas para adaptação aos novos cursos. 

A título de exemplo, os Centros Tecnológicos Industriais direcionados para a formação prática especializada 
na operação e manutenção de equipamentos de grande intensidade tecnológica nas áreas da produção 
aeronáutica, construção e manutenção naval, automação, mecatrónica, eletromecânica, eletrónica e robótica, 
implicam a aquisição de um conjunto de maquinaria diversa tal como: máquinas-ferramentas, equipamentos 
de medição e teste, sistemas mecânicos e eletromecânicos, de custo muito superior ao equipamento necessário 
para as oficinas dos Centros Tecnológicos de Informática, mais vocacionados para os domínios da 
programação básica, sistemas, redes e impressão 3D, e formação inicial na operação de recursos de inteligência 
artificial e IoT - internet das coisas.  

A distribuição anual do financiamento e da execução é a seguinte: 



 

 

 

 

A estimativa da despesa resulta de uma redistribuição percentual do investimento total ao longo dos 4 anos do 
IRR: 2022 – 30%; 2023 – 30%, 2024 – 25%, 2025 – 15%, uma vez que se estima que no primeiro ano a 
capacidade de execução seja inexistente devido às contingências do financiamento e à complexidade dos 
processos aquisitivos. Este investimento é faseado da seguinte forma: 142,8M€ em 2022, 143M€ em 2023, 
122M€ em 2024 e 72M€ em 2025. 

 

Em termos de impacto, prevê-se que cada curso, no âmbito de cada centro, arranque com uma média de duas 
turmas de início de ciclo por ano, com uma média de 20 a 25 alunos por turma, o que permitirá a criação de 
um total de 20.000 vagas em permanência de oferta inicial para início de ciclo no final de 2026. Quando esta 
alteração estrutural estiver cumprida, após 2026, prevemos garantir a frequência em permanência de 
aproximadamente 60 000 alunos (20 000 por cada ano de escolaridade) nos cursos destes centros. 

 

No âmbito da Modernização dos centros de formação profissional da rede IEFP: 

É estimado que a despesa associada a este investimento ascenda os 230 M€, considerando-se duas grandes 
tipologias de encargos: 

• Construção e requalificação do edificado dos centros de formação profissional, designadamente os 
encargos com os projetos de execução de arquitetura e especialidades, com a fiscalização, com a 
coordenação e segurança em obra e com a empreitada; 

• aquisição de equipamentos para espaços oficinais e laboratoriais, de natureza não digital e digital, de 
apoio à formação à distância, incluindo computadores, acessos de banda larga, routers móveis, 
webcams e outros, bem como simuladores, designadamente, nas áreas das energias renováveis e 
eficiência energética, do ambiente e descarbonização, da digitalização na indústria (automação, 
robótica, mecatrónica, CNC e realidade virtual aumentada), da produção e manutenção aeronáutica, 
da digitalização do comércio e da produção de serviços, da saúde e gerontologia e dos equipamentos 
terrestres (simuladores de pórticos de cais), entre outros. 

A distribuição indicativa do investimento por estas duas grandes tipologias de encargos é de, 
aproximadamente, 66% para empreitadas de requalificação e construção dos centros de formação profissional, 

 

  2022 2023 2024 2025 Total 

Centro Tecnológico 
Industrial 

Nº Centros 34 35 29 17 115 
Investimento 
(M€) 59,7 60 50 29,4 199  

Centro Tecnológico 
das Renováveis 

Nº Centros 9 9 8 4 30 
Investimento 
(M€) 10,8 10,8 9,6 4,8 36  

Centro Tecnológico 
Informática 

Nº Centros 58 58 49 30 195 
Investimento 
(M€) 62,5 62,5 52,7 32,3 210  

Centro de 
Tecnologias Digitais 

Nº Centros 7 7 7 4 25 
Investimento 
(M€) 9,8 9,8 9,8 5,6 35  



 

 

e 34% para aquisição de equipamentos formativos para apetrechamento dos espaços de aprendizagem dos 
centros de formação profissional. 

No que diz respeito à primeira tipologia de encargos, isto é, requalificação e construção do edificado dos 
centros de formação profissional, a área estimada a intervencionar é de cerca de 143.000 m2, dos quais 
119.000 m2 em obras de reabilitação/readaptação e 24.000 m2 em construção de raiz. 

Considerando que se trata maioritariamente de obras de reabilitação/readaptação e que se trata de obras 
infraestruturais muito profundas, foi nossa opção adotar o mesmo custo médio independentemente da natureza 
da obra. Este custo médio (1.006€/m2) resulta da ponderação de custos diferenciados em função da tipologia 
de espaço – administrativo ou oficinal, e da distribuição espacial de referência. 

Esta ponderação toma por referência o Manual de Requalificação e Reorganização dos Espaços Formativos, 
que dá indicação sobre as áreas mínimas e máximas recomendadas para cada tipologia de espaços que integra 
um centro de formação profissional. Com base neste referencial, 38% da área bruta de construção deve ser 
afeta a espaços de formação oficinal, 30% a espaços de formação teórica e 32% a espaços de circulação e a 
espaços de suporte ao funcionamento do centro. 

A estimativa de encargos tem ainda em consideração que os custos por m2 são diferentes em função da 
tipologia de espaços a instalar e/ou requalificar: 800€/m2 (sem IVA) no caso dos espaços de formação teórica 
e dos espaços administrativos e de circulação; 1.500 €/m2 (sem IVA) nos espaços de formação oficinal, tendo 
permitido apurar um custo-padrão de 1.066 €/m2 (sem IVA). A este propósito, importa clarificar que as 
atividades desenvolvidas em espaços oficinais são projetadas de forma a permitir o funcionamento, em 
simultâneo, de vários postos de formação, pelo que as infraestruturas necessárias para manter a qualidade do 
espaço onde decorre a atividade formativa requerem sistemas de ventilação, extração, climatização, 
infraestruturas elétricas, gás comprimido, gás natural (entre outras infraestruturas específicas) que suportem 
volumes de caudais simultaneamente, o que vem fundamentar o diferencial de custo por m2 em função da 
tipologia de espaço. 

Naturalmente que a determinação de um valor (€/m2) depende das características específicas de cada 
edificação e de cada espaço funcional, sendo que as características construtivas são individuais. A obtenção 
de um valor por m2 mais exato será definido nos projetos de execução, pelo que o custo médio por m2 
apresentado foi formado com base no valor de obras equiparáveis executadas recentemente, consultas 
informais ao mercado, análise comparativa de dados publicados, estudos publicados por universidades e ainda 
por consultas informais a entidades e pessoas de elevado conhecimento nesta temática. Foi ainda tido em 
consideração o crescimento dos custos associados à construção, vertidos nos custos da mão-de-obra, dos 
materiais e dos equipamentos e as exigências no que respeita a necessidades de conforto ambiental, acústico, 
de eficiência energética, de segurança contra incêndios e sismos, de acessibilidade a pessoas com mobilidade 
condicionada, entre outras. Em concreto, o custo-padrão estimado por m2 (1.066€), tem por base de partida 
duas empreitadas executadas muito recentemente na rede de centros do IEFP, para as duas tipologias de 
espaços – administrativos/formação teórica e espaços oficinais. Os respetivos dossiers do processo contêm 
toda a informação disponível, nomeadamente, projeto de arquitetura e execução, adjudicação, contratos 
firmados, e demais serviços executados até à conclusão da empreitada e respetivo apuramento do valor total e 
final da mesma. 

Assim, da aplicação do referencial de programação dos espaços formativos, resulta o seguinte cenário de 
investimento: 

- Obras de reabilitação/readaptação: 127M€ 

- Construção de raíz: 25,6M€ 



 

 

O Manual de Requalificação e Reorganização dos Espaços Formativos recomenda uma ocupação padrão por 
postos de formação: i) 5m2 por posto de formação nos espaços de formação teórica e 17m2 por posto de 
formação nos espaços de formação oficinal. Daqui resulta que esta tipologia de encargo irá permitir beneficiar 
aproximadamente 12.000 postos de formação. 

 

No que se refere à segunda tipologia de encargos, isto é, ao apetrechamento dos centros de formação 
profissional da rede do IEFP com novos equipamentos, sublinhe-se que se pretende dar resposta a carências 
de duas naturezas diferentes: por um lado, a substituição de equipamentos obsoletos que não permitem uma 
resposta formativa adequada à evolução das necessidades do mercado e, por outro lado, a equipagem dos 
espaços para dar resposta a novas ofertas formativas. 

A conceção do Plano de Investimentos de Modernização e (Re)Equipamento dos Centros de Formação 
Profissional da rede do IEFP está em curso. No entanto, é possível tomar como referencial o mapeamento já 
existente para um conjunto de centros, sectores de atividade e saídas profissionais a abranger, de modo a 
estimar as necessidades de toda a rede e respetivo investimento1.  

Note-se que, por um lado, o custo unitário dos vários equipamentos formativos é muito diferenciado e, em 
alguns casos, os equipamentos nem sequer são valorados unitariamente, mas em formato kit ou laboratório. 
Por outro lado, há postos de formação cuja beneficiação conjuga vários equipamentos, assim como, há 
equipamentos/kits/laboratórios que beneficiam vários postos de formação. 

Os custos base de referência foram apurados através de consultas informais ao mercado, consultas de preços 
na internet (para equipamentos com preços tabelados) e, para alguns tipos de equipamentos, tomando por 
referência equipamentos similares adquiridos recentemente. 

 

Acresce referir que se estima beneficiar 22.000 postos de formação com esta tipologia de encargos, estimando-
se um custo médio por posto de formação beneficiado de aproximadamente 3,5 mil euros (sem IVA), com 
tradução num investimento total de 77,4 M€. 

Referir, por último, que se estima que cerca de 2/3 dos postos de formação sejam beneficiados com ambas as 
tipologias de investimento: obras (11.000 postos de formação) e equipamentos (22.000 postos de formação), 
pelo que em termos globais, se estima que este investimento beneficie 22.000 postos de formação, com pelo 
menos um dos dois tipos de encargos previstos. 

 
1 A título ilustrativo, refiram-se os seguintes grandes grupos de equipamentos:  
- energias renováveis e eficiência energética: eólico & fotovoltaico; solar térmico; domótica (KNX); tecnologia da água;  
- digitalização na indústria: automação, robótica, mecatrónica, CNC e realidade virtual aumentada: simuladores de 
soldadura (realidade virtual aumentada); robótica industrial; drones; impressoras 3D; laboratório de eletrónica; laboratório 
de metrologia; mecatrónica industrial; kits de afinação mecânica (realidade virtual aumentada); kits formativos de 
eletrónica (Arduino); centro maquinagem (fresa e torno CNC e controladores); 
- aeronáutica: produção e manutenção,  
- digitalização do comércio e da produção de serviços:macintosh; bundles (gestão de redes informáticas); mesa 
digitalizadora (USB - 152 x 95 mm - 2540 lpi); plotter de corte; plotter de impressão; pack estampagem múltiplo laser; 
pack sublimação tintas; TEXPRINT; prensa canecas; kit de crachás; máquina de ilhoses manual APM3; kit 
vídeo/fotografia digital; 
- equipamentos terrestres: simuladores (pórticos de cais, de parque, grua móvel e ECH; gruas móveis portuárias; pá 
carregadora; empilhador frontal; giratória; módulo de construção civil (grua torre e movimentação de terras; 
- tecnologia digital para a integração de pessoas com deficiência ou incapacidade, qualidade e inovação na formação 
profissional: quadros interativos com mesa de suporte e caneta; tablets; óculos de realidade virtual (para PC - wireless e 
bluetooth - ecrã Amoled - 2160x1200p); projetores portáteis (3000 lúmens); kit de produtos de apoio (invisuais e surdos-
mudos). 



 

 

unidade: Milhões de euros 2021 2022 2023 2024 2025 Total 

Modernizar os centros de 
formação profissional da rede 
IEFP 

15 46 61 61 46 230 

 

 

Investimento RE-C06-i02: Compromisso Emprego Sustentável – 230 Milhões de euros 

O Compromisso Emprego Sustentável é uma medida de incentivo à criação de emprego permanente de carácter 
excecional, dirigida a pessoas em situação de desemprego, e que deverá, pois, vigorar durante um período 
limitado de tempo – i.e. 12 meses, com possibilidade de prorrogação em função da evolução do contexto e 
cumprimento das metas, no período 2021-2022. A medida distingue-se dos incentivos à criação de emprego já 
existentes no quadro das políticas ativas de emprego atuais, por assentar numa combinação de dois 
instrumentos de políticas públicas: apoios diretos à contratação - em que o montante mínimo definido (12 
vezes IAS) equipara o montante dos apoios diretos à contratação sem termo no âmbito da medida Incentivo 
Ativar.pt (Portaria n.º 207/2020, de 27 de agosto) atualmente em vigor - com apoios de natureza parafiscal, i.e. 
por prever um reembolso de 50% do valor das contribuições a cargo da entidade empregadoras.  Esta 
combinação não só não existe no quadro atual de apoios à contratação como se encontra aliás vedada, desde 
2017, a possibilidade de acumulação de apoios diretos à criação de emprego com outros incentivos da mesma 
natureza para o mesmo posto de trabalho. Esta medida reveste-se, por isso, de maior atratividade para os 
empregadores e tem, por essa razão, um maior impacto potencial do ponto de vista da criação de emprego 
permanente. A medida assenta, pois, nos seguintes instrumentos cumulativos, direcionados exclusivamente 
para a celebração de contratos sem termo com pessoas em situação de desemprego: 

• Será concedido um apoio financeiro direto à contratação: no valor de pelo menos 12 vezes o valor do 
IAS (5.265,72 €). O apoio será majorado em 25% no caso de contratação de jovens até 35 anos e 
quando a remuneração base seja igual ou superior a duas vezes o salário mínimo nacional, sendo as 
majorações acumuláveis. No caso da majoração associada ao montante salarial, importa referir que se 
visa estimular um maior dinamismo salarial considerando que o salário médio em Portugal é de cerca 
de 1.000 euros mensais, não existindo nos apoios à contratação prática instituída de discriminação 
positiva de salários mais elevados, neste tipo de apoios. Adicionalmente, o apoio terá uma majoração, 
também acumulável, quando esteja em causa a contratação do sexo sub-representado na profissão; 

• Adicionalmente, será concedido um apoio no valor de 50% da contribuição para a Segurança Social a 
cargo da entidade empregadora durante o período de um ano (14 meses). 

Este financiamento irá permitir apoiar a criação de 30 mil empregos permanentes. 

De referir que, para cálculo da estimativa das majorações, se consideraram os seguintes pressupostos: 

• 8.000 empregos destinam-se a jovens até aos 35 anos ou a salários iguais ou superiores a duas vezes o 
valor do SMN (66M€); 

• 4.000 empregos destinam-se a jovens até aos 35 anos e a salários iguais ou superiores a duas vezes o 
valor do SMN (40M€); 

• a majoração associada à contratação do sexo sub-representado na profissão não será suportada pela 
fonte de financiamento PRR. 

Considerando que o modelo de pagamento se baseará, indicativamente, no seguinte: o montante total aprovado 
é pago em três prestações i.e. 60% a título de adiantamento, depois da celebração do contrato de trabalho 
apoiado, 20% no 13.º mês de vigência do contrato apoiado e 20% no 25.º mês de vigência do contrato apoiado; 



 

 

e que, previsivelmente, a implementação da medida terá a sua maior execução no ano de 2022, não obstante 
se prever que possa ser prorrogável por mais 12 meses. 

 

unidade: Milhões de euros 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Total 

Apoiar a criação de 30 mil 
empregos permanentes 

 
138 46 46   230 

 

 

Investimento RE-C06-i03: Incentivo Adultos – 225 M 

 

a) Financiamento de 225 projetos locais promotores de qualificações de nível B1/B2/B3 – 40 M€ 

O financiamento a estes projetos será atribuído mediante candidaturas anuais a financiamento, avaliadas por 
um júri independente. Os projetos devem ser promovidos por Centros Qualifica, envolvendo instituições 
empregadoras, organizações comunitárias assim como estabelecer metas claras de educação, formação e 
qualificação de adultos que se traduzam em certificações coerentes com os objetivos nacionais e europeus. A 
não concretização das metas anuais conduzirá à não renovação do financiamento e à exclusão das entidades 
proponentes do concurso seguinte.  

O diagnóstico realizado no âmbito do Plano Nacional de Literacia de Adultos identificou a existência de 
entidades e redes locais/regionais com disponibilidade e expertise nesta área, com capacidade de mobilização 
das comunidades e de inovação metodológica, mas que carecem de reconhecimento e de um mecanismo de 
apoio mais consistente e transparente, de forma a conseguirem desenvolver as suas atividades. Por seu lado, a 
recente melhoria das orientações curriculares para os cursos de Educação e Formação de Adultos de nível 
básico (EFA B1/B2/B3) e a legislação para os processos de RVCC serão potenciadas pela capacidade destes 
projetos de mobilizar os adultos para estas diferentes modalidades conducentes à certificação, assim como de 
acompanhar os seus percursos, combatendo o insucesso e abandono nos cursos e promovendo a prossecução 
de níveis superiores de qualificação. 

. 

Assim, foi estimada a aprovação de 18 projetos locais até ao 4º trimestre de 2021; 45 projetos até ao 3º trimestre 
de 2022; 62 projetos até ao 3º trimestre de 2023; 55 projetos até ao 3º trimestre de 2024 e 45 projetos até ao 4º 
trimestre de 2025. 

Foi estimado um custo anual de 165 mil euros para cada projeto, tendo por base a seguinte estrutura modelar 
de custos: 4 profissionais de educação a tempo inteiro (108 mil euros, tendo como remuneração base de 
referência 27 mil euros por profissional); incentivos aos próprios adultos, entidades empregadoras ou 
mediadores comunitários (30 mil euros); atividades de promoção e divulgação (17 mil euros); aquisição de 
equipamentos e materiais pedagógicos de suporte à realização dos cursos (10 mil euros). Os valores por ano 
civil foram calculados, de acordo com a previsão de que os primeiros projetos serão autorizados até setembro, 
iniciando-se em outubro e correspondendo a um ano letivo, pelo que se prevê a alocação de ¼ da verba ao 
período de outubro-dezembro e os restantes ¾ são imputados ao ano civil seguinte. 

Cada projeto deverá criar 100 vagas, o que permitirá ao programa a educação, formação, qualificação e 
certificação de cerca de 22,5 mil adultos até 2026. Este processo contará com um sistema de monitorização 
contínuo, integrado no sistema de monitorização dos Centros Qualifica, permitindo a avaliação periódica, a 
prestação de contas e o apoio à decisão. 



 

 

Complementarmente, prevê-se um financiamento anual de 1,1 M€ para o acompanhamento e avaliação, a nível 
nacional, bem como para as despesas inerentes aos consultores e técnicos que se dedicarão à produção de 
documentos de apoio e materiais pedagógicas, às atividades de publicidade e divulgação e o processo associado 
ao processo de submissão e avaliação de candidaturas.  

A distribuição anual do financiamento é a seguinte: 

 

unidade: Milhões de euros 2021 2022 2023 2024 2025 Total 

Projetos locais promotores de 
qualificações de nível 

B1/B2/B3 por ano 
0,78 6,65 9,36 9,67 10,67 37,13 

Atividades acompanhamento 
e avaliação 0,27 0,65 0,65 0,65 0,65 2,87 

Total 
     

40 

 

b) Acelerador Qualifica – 55M€ 

No âmbito do Acelerador Qualifica serão atribuídos, até 2025, apoios a adultos que se encontrem em fases 
consolidadas dos processos de RVCC, visando alcançar 100 mil adultos qualificados por essa via.  

O investimento será na sua totalidade aplicado no pagamento de apoios aos adultos em fases maduras do 
processo de RVCC de modo a incentivar a participação e a conclusão dos mesmos, não obstante poder ser 
atribuído um adiantamento. O modelo e condições de pagamento serão definidas em sede de regulamentação. 
O apoio será num montante até 1,25 IAS (que, em 2021, equivale a 548,51 euros) por adulto. 

Este investimento articula-se e é complementar ao financiamento do funcionamento dos Centros Qualifica, 
que implementam os processos de RVCC, enquadrável no âmbito do FSE. 

 

unidade: Milhões de euros 2021 2022 2023 2024 2025 Total 

Acelerador Qualifica (RVCC) 
5,5 11 13,75 13,75 11 55 

 

 

c) Impulso ADULTOS – 130 Milhões de euros 

A medida será implementada através de subvenções concedidas às IES para promover programas integrados, 
adaptados às condicionantes e desafios específicos, selecionados a partir de um processo competitivo. Assim, 
a alocação de despesa aqui apresentada é meramente indicativa, permitindo aferir a razoabilidade dos 
montantes propostos, tendo por base as tipologias de despesa elegíveis e as melhores estimativas possíveis 
com base na auscultação preliminar efetuada junto dos representantes dos beneficiários. 

Para efeitos de determinação do custo total elegível da medida, sem prejuízo de situações a densificar no âmbito 
dos trabalhos de preparação, aprovação e publicação dos atos regulamentares, são elegíveis os seguintes custos: 



 

 

• Encargos com estudantes, designadamente as despesas com bolsas, alimentação, transporte e 
alojamento bem como encargos com remunerações dos ativos em formação que decorra durante o 
período normal de trabalho; 

• Os custos de formação das entidades formadoras para a execução e concretização dos objetivos e os 
trabalhos descritos no âmbito das candidaturas; 

• Investimentos na modernização de infraestruturas e equipamentos. 

No que concerne a capacitação das IES, e em particular, dos investimentos na modernização de infraestruturas 
e equipamentos e na instalação das Escolas de Pós-graduação, é considerado um custo médio de 7.9 mil euros 
por aluno beneficiado pelas intervenções, de acordo com o histórico recente de projetos de intervenções nas 
instalações de ensino das IES aprovados pela DGES. Tendo em conta o objetivo relativamente ao número 
anual de estudantes beneficiados anualmente por estas intervenções (9750), estas tipologias de despesa deverão 
absorver cerca de 76.8 milhões de euros, ou seja, cerca de 60% do investimento dos programas a promover.. 

No que diz respeito às restantes tipologias de despesa é considerado um custo unitário de 2300€/aluno a 
abranger os 23 mil participantes nos programas a apoiar que terão, em média, uma duração semestral. O valor 
de referência considera:  

• 1) Incentivo financeiro dirigido a estudantes de 350€ por estudante apoiado, tomando como referência 
50% do valor da propina máxima anualmente fixada para o 1.º ciclo de estudos do ensino superior 
público nos termos legais para 2020/2021; 

• 2) Custos de formação por estudante de 1950€. Este valor de referência resulta dos seguintes 
pressupostos: i) 50% dos estudantes a apoiar frequentarão cursos de formação inicial, com um custo 
unitário de formação de 1750€ (tomando como referência a metodologia de cursos simplificados nos 
apoios do PT2020 a TESP); e ii) 50% dos estudantes frequentarão cursos de pós-graduação, com um 
custo unitário de 2150€, (majorando em 23% o referencial associado às formações de nível inicial, 
considerando a diferença da despesa total por estudante entre ISCED 5 e o restante ensino superior 
computada pela OCDE). 

 

Tabela 1 – Calendário Indicativo de Execução de Despesa 

unidade: Milhões de euros 2021 2022 2023 2024 2025 Total 

Total  12 54 49 8 7 130 

 

 

Investimento RE-C06-i04: Impulso Jovens STEAM – 130 Milhões de euros (122 M€ + 8 M€) 

 

a) Impulso Jovens STEAM – 122 Milhões de euros 

É estimado que a despesa associada a esta submedida orientada para as universidades e politécnicos ascenda a 
122 milhões de euros. 

A medida será implementada através de subvenções concedidas às IES para promover programas integrados, 
adaptados às condicionantes e desafios específicos, selecionados a partir de um processo competitivo. Assim, 
a alocação de despesa aqui apresentada é meramente indicativa, permitindo aferir a razoabilidade dos 
montantes propostos, tendo por base as tipologias de despesa elegíveis e as melhores estimativas possíveis 
com base na auscultação preliminar efetuada junto dos representantes dos beneficiários. 



 

 

Assim, para efeitos de determinação de despesa, é considerado um apoio anual de 697 euros a disponibilizar 
aos 10 mil alunos tidos como objetivo ao longo do seu percurso académico (3 anos). Este apoio é equivalente 
ao valor da propina máxima anualmente fixada para o 1.º ciclo de estudos do ensino superior público nos 
termos legais para 2020/2021, estando ainda prevista a possibilidade de majorar o apoio para os estudantes 
provenientes de territórios de intervenção prioritária abrangidos pela ação social. Tendo em consideração o 
objetivo quanto ao número de estudantes abrangidos (10 mil), esta tipologia de despesa deverá absorver cerca 
de 21 milhões de euros, ou seja, 17% do investimento dos programas a promover pelas IES. 

No que concerne a capacitação das IES, e em particular, dos investimentos na modernização de infraestruturas 
e equipamentos, é considerado um custo médio de 7,9 mil euros por aluno beneficiado pelas intervenções, de 
acordo com o histórico recente de projetos de intervenções nas instalações de ensino das IES aprovados pela 
DGES. Tendo em conta o objetivo estipulado relativamente ao número anual de estudantes beneficiados por 
estas intervenções (9.250), estas tipologias de despesa deverão absorver cerca de 73 milhões de euros, ou seja, 
cerca de 60% do investimento dos programas a promover.. 

É ainda previsto que as instituições apliquem cerca de 23% do investimento, 28 milhões de euros, a outros 
gastos operacionais necessários à implementação dos projetos, incluindo encargos com docentes, formadores 
e outros técnicos, encargos com a produção de ferramentas e conteúdos digitais ou outros conteúdos técnicos 
especializados. Equivale à contratação de 275 especialistas durante 36 meses, considerando um salário base 
mensal médio de 2.282,81€, acrescido dos respetivos encargos sociais obrigatórios, 23,75% referentes à taxa 
social única. Este valor de referência está alinhado com salário considerado em avisos para contratação de 
Recursos Humanos Altamente Qualificado no Portugal 2020, conforme exemplo de Aviso de Abertura de 
Candidaturas em anexo. 

Importa reforçar que as despesas elegíveis para o financiamento a atribuir através deste programa deverão 
respeitar o “Principio da Adicionalidade” em termos da absoluta necessidade de representarem um adicional 
ao funcionamento corrente das instituições, não podendo incluir a substituição de despesas correntes, 
normalmente financiadas por fundos nacionais ou comunitários. Em particular, os recursos humanos a 
contratar serão financiados por fundos do PRR apenas por um período limitado no tempo, no âmbito do 
impulso esperado por esta medida. A decisão sobre eventual renovação contratual caberá a cada instituição, 
mediante avaliação positiva dos programas implementados, devendo para tal recorrer a fontes de 
financiamento alternativas, como receitas próprias ou outras fontes de financiamento competitivo 
(designadamente para financiamento de projetos de investigação), de forma a assegurar a sustentabilidade 
financeira dos programas, sem dependerem na totalidade de receitas gerais do OE. 

 

b) Alargamento da Rede de Clubes Ciência Viva na Escola– 8 Milhões de euros 

É estimado que a despesa associada a esta submedida ascenda a 8 milhões de euros. A estimativa resulta da 
consideração de pelo menos 650 projetos apoiados, por forma a alargar a Rede de Clubes de Ciência Viva a 
todos os agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas da rede pública. Para efeitos de determinação de 
despesa, é considerado um apoio médio por projeto de 10 mil euros para a instalação e desenvolvimento de 
atividades de cada clube, de acordo com o histórico relativo aos avisos abertos no âmbito do PT2020. Este 
investimento destina-se à instalação dos Clubes, à elaboração do projeto, aquisição de consumíveis e materiais 
e equipamentos diversos e à criação de parcerias com Universidades, Politécnicos e/ou Centros de 
Investigação. 

Paralelamente, é também considerado o montante de 1,5M€ para apoiar a dinamização dos projetos 
dinamização da Rede de Clubes de Ciência Viva na Escola, como a organização do Fórum Nacional, a 
promoção de encontros e seminários para partilha de experiências, workshops, visitas de estudo, e deslocações 
às escolas, e apoiar o desenvolvimento da iniciativa da Rede de Escolas Ciência Viva. Para efeitos de 



 

 

determinação de despesa, o montante proposto tem como referência o histórico de custos relativo aos avisos 
abertos no PT2020, cujos custos médios para esta iniciativa ascenderam os 500.000€ para cada 2 anos, 
majorado em 50% para responder ao aumento do número de clubes e escolas (de acordo com o aviso em 
anexo). 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1 – Calendário Indicativo de Execução de Despesa 

unidade: Milhões de euros 2021 2022 2023 2024 2025 Total 

Total 16 34 57 23  130 

Impulso Jovens STEAM 15 31 54 22  122 

Alargamento das Redes de 
Escolas e de Clubes 

Ciência Viva na Escola 1 3 3 1  8 

 

 

Investimento RE-C06-i05-RAA: Qualificação de adultos e aprendizagem ao longo da vida (RAA) 

O custo total associado a este investimento ascende a 29 milhões de euros, repartido por cada uma das nove 
medidas propostas, de acordo com a seguinte anualização, alguma das quais, atendendo à tipologia das 
mesmas, terminarão no 1º semestre de 2026. 

 

Calendário Indicativo de Execução de Despesa 

unidade: Milhões de euros 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Total 

Total 3,31 8,29 8,38 4,35 4,11 0,56 29,00 

Medida 1 0,20 0,40 0,40 0,60 0,40 0,00 2,00 

Medida 2 0,09 0,17 0,26 0,17 0,09 0,00 0,78 

Medida 3 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 0,00 7,00 

Medida 4 0,12 0,29 0,29 0,29 0,33 0,12 1,44 

Medida 5 0,13 0,27 0,27 0,27 0,27 0,14 1,35 

Medida 6 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,54 

Medida 7 0,17 0,34 0,34 0,34 0,34 0,17 1,70 



 

 

Medida 8 0,00 0,08 0,08 0,08 0,08 0,04 0,36 

Medida 9 1,11 5,25 5,25 1,11 1,11 0,00 13,83 

 

Medida 1 – Requalificação profissional o Ensino Superior - Pós-graduações  

Para o cálculo dos valores unitários utilizaram-se os históricos dos valores médios de propinas cobradas pela 
Universidade dos Açores no ano letivo 2019/2020 (Anexo “M1 e M2 - despacho 43-2019 propinas2019-
2020”), enquanto custo suportado por esta entidade para a realização dos cursos previstos (2.000,00€), com 
duração de dois anos cada. Estima-se que em cada ano letivo 100 novos participantes iniciem o percurso 
formativo, à exceção do ano 2024 em que número será de 200 participantes. Esse pressuposto corresponde a 
28% dos 360 desempregados inscritos nas Agências para a Qualificação e Emprego da RAA, detentores de 
licenciatura e que eventualmente estarão disponíveis para aumentar o seu nível de qualificações, tendo em 
conta que se trata de um público adulto, que saiu do sistema de ensino há algum tempo. 

• 3 anos letivos x 2 anos de duração x 100 participantes x 2.000€ = 1.200.000€ 

• 1 ano letivos x 2 anos de duração x 200 participantes x 2.000€ = 800.000€ (ano 2024) 

Medida 2 - Requalificação profissional o Ensino Superior - Licenciatura  

Para o cálculo dos valores unitários utilizaram-se os históricos dos valores de propinas cobradas pela 
Universidade dos Açores no ano letivo 2019/2020 (Anexo “M1 e M2 - despacho 43-2019 propinas2019-
2020”), enquanto custo suportado por esta entidade para a realização dos cursos previstos (871,52€), com 
duração de três anos cada. Estima-se que em cada ano letivo 100 novos participantes iniciem o percurso 
formativo. Esse pressuposto corresponde a 7% dos 1420 desempregados inscritos nas Agências para a 
Qualificação e Emprego da RAA, detentores do ensino secundário e que, eventualmente estarão disponíveis 
para aumentar o seu nível de qualificações.  

• 3 anos letivos x 3 anos duração x 100 participantes x 871,52€ 

Medida 3 - Cursos pós-Secundários de curta duração  

Para o cálculo dos valores unitários utilizaram-se o histórico dos custos por formando dos projetos aprovados 
no PO Açores 2020 (9.300,00€), para a tipologia de cursos CET – Cursos de Especialização Tecnológica, com 
duração de 12 meses cada (Anexo “M3 – CET”). Estima-se que em cada ano 150 novos participantes iniciem 
o percurso formativo. Esse pressuposto corresponde a 11% dos 1420 desempregados inscritos nas Agências 
para a Qualificação e Emprego da RAA, detentores do ensino secundário e que, eventualmente estarão 
disponíveis para adquirir uma qualificação profissional. Esse valor é um superior ao da licenciatura, por se 
tratar de uma modalidade com maior procura, por implicar uma duração inferior. 

 Esta modalidade de formação, até agora financiada em regime de custos reais, pode implicar custos muito 
diferentes de instituição para instituição e de acordo com a área de formação, pois nem todas solicitam 
financiamento para o elenco de despesas consideradas elegíveis, tais como, bolsas de formação. 

Utilizou-se como referência o valor médio dos projetos aprovados, uma vez que, à data da elaboração do 
documento, não havia saldos analisados e encerrados, para se aferir com um maior rigor a despesa efetivamente 
incorrida e validada. 

• 5 anos x 150 participantes x 9.300,00€ = 6.975.000€ 

Medida 4 - Qualifica In   

Para o cálculo dos valores unitários utilizou-se como referencial o apoio financeiro de 40€/hora previsto na 
medida Qualifica+ de natureza semelhante (vide artigo 16º do Anexo à Resolução de Conselho de Governo 



 

 

“M4 - Resolução_do_Conselho_do_Governo-197-2020, de 15 julho”). Estão previstas 60 ações de 
formação, de 600 horas cada, compostas por 15 adultos por grupo. Apesar de estatisticamente haver margem 
para metas mais ambiciosas, a meta proposta fundamenta-se na dimensão das empresas regionais, na 
experiência passada com a disponibilidade dos empresários em colocarem os seus colaboradores em formação, 
bem como à duração da mesma. 

• 60 ações x 600h x 40€ = 1.440.000€ 

Medida 5 - Formação em competências para a empregabilidade  

Para o cálculo dos valores unitários (valor hora/formador; apoios aos formandos; despesas gerais), utilizou-se 
como referencial o custo histórico do “Curso de Competências Básicas para a Empregabilidade”, no âmbito 
da Rede Valorizar, prevendo-se assim que cada ação tenha um custo de 6.750,00€ (Anexo “M5 – CPE”). 
Estão previstas 200 ações de formação, de 150 horas cada, compostas por 15 adultos por grupo, que visam 
abranger cerca de 100% dos desempregados de longa duração, inscritos nas Agências para a Qualificação e 
Emprego da RAA. 

• 200 ações x 6.750,00€ = 1.350.000€ 

Medida 6 - Formação em línguas estrangeiras (Inglês e Alemão)  

Para o cálculo dos valores unitários (valor hora/formador; apoios aos formandos; despesas gerais), utilizou-se 
como referencial o custo histórico da “Formação em Línguas Estrangeiras”, no âmbito da Rede Valorizar, 
prevendo-se assim que cada ação tenha um custo de 9.400,00€ (Anexo “M6 – LE”). Estão previstas 60 ações 
de formação, de 200 horas cada, compostas por 18 adultos por grupo. Esta meta corresponde a cerca de 50% 
dos adultos desempregados inscritos nas Agências para a Qualificação e Emprego da RAA, detentores do 3.º 
ciclo do ensino básico, muito embora a medida não se destine exclusivamente a este púbico.  

• 60 ações x 9.400,00€ = 564.000€ 

Medida 7 - Formação em competências digitais 

Para o cálculo dos valores unitários (valor hora/formador; apoios aos formandos; despesas gerais), utilizou-se 
como referencial o custo histórico do “Curso de Competências Digitais”, no âmbito da Rede Valorizar, 
prevendo-se assim que cada ação tenha um custo de 7.500,00€ (Anexo “M7 – CD”). Estão previstas 226 ações 
de formação, de 150 horas cada, compostas por 15 adultos por grupo. Pretende-se abranger um número 
participantes equivalente a cerca de 50% dos desempregados inscritos nas Agências para a Qualificação e 
Emprego da RAA. 

• 226 ações x 7.500,00€ = 1.695.000€ 

Medida 8 - Orientação ao longo da vida 

Para o cálculo dos valores unitários (valor por participante) utilizou-se como referencial o custo histórico no 
projeto “Orientação ao Longo da Vida” (160€/participante), no âmbito da Rede Valorizar (Anexo “M8 – 
OAL”). Está previsto o acompanhamento a 2.250 participantes, que corresponde a cerca de 90% dos 
desempregados de longa duração, inscritos nas Agências para a Qualificação e Emprego da RAA. 

• 2.250 participantes x 160€ = 360.000€ 

Medida 9 - Apoio à modernização das 17 escolas profissionais com intervenção na Formação e 
Reconversão Profissional de Adultos dos Açores  

• Renovação e apetrechamento da Escola Profissional de Capelas, num valor estimado de €8.281.632, 
tendo por base o valor médio aprovado para a construção das duas escolas profissionais financiadas 
pelo FEDER no PROCONVERGENCIA, ou seja, EPROSEC (€9.192.508) e Escola Profissional da 



 

 

Praia da Vitória (€7.484.640) (Anexos “M9 - Escola Profissional EPROSEC” e “M9 - Escola 
Profissional da Praia da Vitória”); 

• Investimentos em 16 escolas profissionais, com vista à renovação/atualização das suas oficinas, 
laboratórios e salas de formação em TIC, permitindo-lhes uma melhor resposta às questões 
relacionadas com as competências digitais e formação a distância e economia verde e azul. O cálculo 
do valor global a investir (€5.550.000) teve em consideração o número de cursos aprovado por ano 
(37), o número médio de formandos por curso (20) e o número de alunos que iniciarão a sua formação 
nos anos de 2021 a 2025 (3.700), à razão de €1.500 por cada um. Como referência foi estimado um 
custo da criação de um laboratório de informática que serviria 2 turmas, num total de 40 formandos, o 
que resulta no valor médio indicado (€1500/formando). (Anexo “M9 – Orçamento de laboratório 
de informática”). 

 

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Total 

RE-C06-i01: Modernização do ensino e 
formação profissional 15,00 189,00 204,00 184,00 118,00 0,00 710 

RE-C06-i02: Compromisso Emprego 
Sustentável 0,00 138,00 46,00 46,00 0,00 0,00 230 

RE-C06-i03: Incentivo Adultos 18,55 72,30 72,76 32,07 29,32 0,00 225 

RE-C06-i04: Impulso Jovens STEAM 16,00 34,00 57,00 23,00 0,00 0,00 130 

RE-C06-i05-RAA: Qualificação de adultos e 
aprendizagem ao longo da vida (RAA) 3,31 8,29 8,38 4,35 4,11 0,56 29 

TOTAL 53 442 388 289 151 1 1324 

 

Ver Tabela 3: Custo estimado do plano do Anexo 1. 

 

11. Fundamentação do pedido de empréstimo  

Não aplicável. 

 



 

 

PART 2: DESCRIÇÃO DAS REFORMAS E DOS INVESTIMENTOS   

 

A. COMPONENTE 7: Infraestruturas  
  

1. Descrição da Componente 
  

Infraestruturas   

Área de política: Resiliência - Competitividade e Coesão Territorial  

 

Objetivos:  

Esta componente visa intervir em duas dimensões que contribuem para os seguintes objetivos: 

• Reforçar a resiliência e a coesão territorial; 

• Aumentar a competitividade do tecido produtivo; e 

• Contribuir para a redução dos custos de contexto, em particular no acesso aos mercados. 

As dimensões referem-se à reforma do conceito de Áreas de Acolhimento Empresarial, criando 
condições para alterar a forma como o território e as empresas assumem estes espaços, e ao investimento 
em infraestruturas rodoviárias que prosseguem estes objetivos. 

 

Reformas e/ou investimentos: 

Investimentos:  
 

• RE-C07-i00: Alargamento da Rede de Carregamento de Veículos Elétricos 

• RE-C07-i01: Áreas de Acolhimento Empresarial (AAE) 

• RE-C07-i02: Missing links e Aumento da capacidade da Rede 

• RE-C07-i03: Ligações transfronteiriças 

• RE-C07-i04: Áreas de Acolhimento Empresarial (AAE) – Acessibilidades Rodoviárias 

• RE-C07-i05-RAA: Circuitos logísticos - Rede Viária Regional dos Açores 

 

Custo estimado: 690 M EUR 

Subvenções IRR: 690 M EUR 

Empréstimos IRR: NA 

 

 

 



 

 

 

 

2. Principais desafios e objetivos 
 

Contexto 

O setor dos transportes é essencial ao desenvolvimento económico e coesão social, mas é um dos principais 
responsáveis pelo consumo de energia primária e uma das principais fontes de emissões de gases com efeito 
de estufa (GEE), representando 24% do total das emissões nacionais em 2015.  

Este desafio está patente no Pacto Ecológico Europeu, que define uma estratégia para tornar a economia da 
UE sustentável, e que assegure o crescimento económico dissociado da exploração de recursos. No plano de 
ação do Pacto Ecológico Europeu é definida, como medida para atingir os objetivos propostos, a 
implementação de formas de transporte público e privado mais limpas, mais baratas e mais saudáveis, 
isto é, a atuação no domínio da Mobilidade Sustentável. 

Neste contexto, Portugal assumiu o compromisso de atingir a neutralidade carbónica em 2050. Cumprir este 
objetivo exige uma redução de emissões superior a 85%, em relação às emissões de 2005, e uma capacidade 
de sequestro de carbono de 13 milhões de toneladas, conforme identificado no RNC 2050. As metas definidas 
para o setor dos transportes, sendo este um dos emissores principais, são ainda mais ambiciosas, impondo, até 
2050, uma redução das emissões de 98% em relação a 2005, e a incorporação entre 94% e 96% de energias 
renováveis nos seus consumos. 

Em 2030, de acordo com o PNEC 2030, as metas de energia e clima apontam para a necessidade de o setor 
dos transportes e mobilidade alcançar uma redução de 40% das suas emissões, em relação a 2005, e a 
incorporação de uma quota de 20% de energia renovável no consumo final de energia, contribuindo de forma 
significativa para a redução dos consumos de energia. 

Para atingir estas metas de descarbonização, o RNC 2050 e o PNEC 2030 definiram como fundamental a 
adoção de políticas proativas de ordenamento do território que permitam uma maior articulação e 
utilização do sistema de transportes públicos. Foi ainda definido como essencial o reforço da oferta dos 
sistemas de transporte público, bem como a expansão das suas redes e respetiva integração multimodal. 
Todas estas alterações integrarão um ecossistema de transportes muito diversificado e descarbonizado, 
onde a complementaridade e a articulação modal, a par de uma ainda maior digitalização, permitirão ganhos 
de eficiência progressivamente maiores.  

A estratégia política seguida para atingir estas metas assenta em três pilares: a promoção do transporte 
público (através medidas de redução de tarifas, de melhoria de frotas e de adequação de redes), a aposta na 
promoção da mobilidade ativa e a aposta transversal na introdução de veículos limpos.  

 

Nos territórios mais densos do litoral, a concentração de atividade tem justificado, por isso, investimentos em 
meios de transporte coletivo mais pesados e em sítio próprio, como a ferrovia, pesada ou ligeira, ou 
autocarros de elevada frequência. 

 

 

No entanto, o território nacional é extremamente heterogéneo do ponto de vista socioeconómico e 
sobretudo de ocupação territorial, fundamentalmente no interior, onde a tendência de desertificação é 
reconhecida pelos instrumentos de planeamento de referência a nível nacional, o que sustenta a adoção de um 



 

 

modelo territorial equilibrado, que mitigue as assimetrias regionais identificadas, conforme defendido no 
Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT). 

 

Por outro lado, e como notado na Recomendação do Conselho relativa ao Programa Nacional de Reformas de 
Portugal de 2020, a pandemia trouxe um risco substancial de agravamento das disparidades regionais e 
territoriais em Portugal, em particular em regiões mais vulneráveis como o Algarve e as regiões 
ultraperiféricas (Regiões Autónomas da Madeira e Açores), pela relevância que o turismo assume nestas 
regiões; sobressaem igualmente as regiões raianas que, para aproveitar o potencial que advém da proximidade 
às regiões vizinhas do outro lado da fronteira com Espanha, necessitam de condições para o maior diálogo 
transfronteiriço e para o desenvolvimento de espaços geoeconómicos integrados, com enquadramento na 
recente Estratégia Comum de Desenvolvimento Transfronteiriço aprovada a 10 de outubro de 2020 na XXXI 
Cimeira Luso-Espanhola. 

 

A realidades territoriais de menor densidade e maior dispersão populacional, ajustam-se soluções 
distintas, maioritariamente dependentes da infraestrutura rodoviária. De forma a assegurar a capilaridade 
da rede e a acessibilidade rodoviária a estes locais mais remotos e menos povoados adapta-se, sobretudo, o 
transporte flexível e/ou em veículos de pequena dimensão, tanto para o transporte de pessoas como para a 
logística de mercadorias, em paralelo com o imprescindível recurso ao transporte individual (público ou 
privado), devendo a estratégia da descarbonização ser implementada através do fomento do uso de veículos 
limpos para o transporte público e privado e/ou encurtando os trajetos entre dois pontos, minimizando 
todos os impactes inerentes à deslocação entre eles. 

 

A este propósito, verifica-se que a rede nacional complementar regista elevados níveis de congestionamento 
em alguns pontos (estrangulamentos), com consequente degradação do nível de serviço (atente-se por exemplo 
na EN14, onde o tráfego médio chega a 22.000 veículos por dia, ou no acesso a Sines, onde se localiza o porto 
marítimo nacional mais importante, que conta também com um terminal ferroviário de mercadorias, onde 12% 
do tráfego é de veículos pesados) e ainda que subsistem trajetos relevantes que continuam a utilizar troços da 
rede nacional com travessias urbanas, o que penaliza a segurança rodoviária (p.e., o atual IC35 em Penafiel, 
no interior do país), a qualidade do ar e o ruído. 

Assim, o que Portugal pretende é uma melhor gestão da sua rede, retirando veículos das zonas urbanas (com a 
materialização, por exemplo, do “IP2. Variante nascente de Évora”) ou encaminhando-os para corredores de 
elevada capacidade, onde as condições de segurança são melhores e causam menos impacte no meio ambiente 
e aos utilizadores mais vulneráveis. 

Os investimentos rodoviários propostos no âmbito do presente documento consubstanciam intervenções quer 
de requalificação de troços de vias existentes quer de construção de novos troços de via. Importa referir que, 
mesmo as intervenções identificadas como de “construção” não se destinam à expansão da Rede Rodoviária 
Nacional, mas antes à substituição de troços de vias com piores condições de circulação e de segurança, e que 
por vezes atravessam zonas urbanas, como já mencionado, por vias mais modernas e com traçados que 
permitem uniformizar a velocidade de circulação, permitindo a manutenção de uma condução de velocidade 
mais constante, ou seja, vias mais “amigas do ambiente”. 

Por outro lado, e apesar do grau de desenvolvimento da rede nacional fundamental, a rede complementar ainda 
não foi totalmente implementada, existindo troços da rede parcialmente executados, resultando na ausência de 
fecho de malha, ou seja, não estão criadas as condições para o cumprimento da função destas vias, impedindo 
o retorno total do investimento já realizado. Estas ligações em falta, “missing links”, também condicionam o 
desempenho da Rede Rodoviária Nacional e, consequentemente, os agentes económicos, ao implicarem perda 
de competitividade das empresas. 



 

 

Alguns destes “missing links” na rede nacional também constituem “missing links” na TEN-T, como é o caso 
do “IP2. Variante nascente de Évora”, do “IP8 (EN121). Ferreira do Alentejo / Beja, incluindo Variante a 
Beringel”, do “IP8 (EN259). Santa Margarida do Sado / Ferreira do Alentejo, incluindo Variante de Figueira 
de Cavaleiros” e, muito especialmente, do “IP8 (A26). Aumento de Capacidade na ligação entre Sines e a A2”, 
troço que integra a rede core da TEN-T. 

 

Desafios 

Para além do já mencionado a propósito da mobilidade sustentável, reconhece-se o modo como se encontra 
organizada a rede viária um dos fatores estruturais mais importantes para uma política eficaz do ordenamento 
do território. O reconhecimento desta importância traduz-se na existência de um Plano Rodoviário Nacional, 
ferramenta de planeamento de longo-prazo onde se encontram definidas as grandes diretrizes da política 
rodoviária. Na definição da Rede Rodoviária Nacional nele plasmada foram adotados critérios funcionais, 
operacionais e de acessibilidade, nomeadamente a garantia de serem asseguradas as ligações a portos e a 
fronteiras por estradas nacionais. É amplamente reconhecido que Portugal possui uma rede rodoviária moderna 
e abrangente, desenvolvida de acordo com as orientações ali definidas, as quais se mantêm válidas. 

No entanto, e conforme assinalado no Plano Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT), 
continuam a existir necessidades pontuais por suprir. 

Todos os investimentos propostos se encontram fundados em programas nacionais já existentes, como sejam 
o Programa de Valorização do Interior, nomeadamente no seu Eixo 4: Tornar os Territórios do Interior mais 
Competitivos, aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 116/2018, de 6 de setembro e o Programa 
de Valorização de Áreas Empresariais, apresentado pelo XXI Governo Constitucional da República 
Portuguesa a 7 de fevereiro de 2017, já na fase de conclusão, ou o Programa Nacional de Investimentos 2030 
- PNI2030, que integra já uma 2ª fase do referido Programa de Valorização de Áreas Empresariais, assim como 
na já mencionada Estratégia Comum de Desenvolvimento Transfronteiriço aprovada a 10 de outubro de 2020 
na XXXI Cimeira Luso-Espanhola. 

O PNI2030, onde figuram mais de 70% dos projetos de âmbito rodoviário em Portugal Continental propostos 
no presente documento, materializa os investimentos estratégicos e estruturantes de âmbito nacional para fazer 
face às necessidades e desafios da próxima década, sem esquecer a necessária articulação com os respetivos 
instrumentos de estratégia e política pública. 

Na sua elaboração foram auscultadas entidades setoriais, académicas e outros especialistas; foi alvo de debate 
público e submetido à avaliação e revisão final do Conselho Superior de Obras Públicas, órgão independente 
de consulta em matéria de infraestruturas, designadamente aeroportuárias, rodoviárias, ferroviárias, portuárias, 
ambientais, energéticas e de comunicações, que se pronunciou sobre as vertentes técnica, económica, 
financeira e ambiental. 

Trata-se de um programa multissetorial que tem por base a articulação com outros instrumentos estratégicos e 
de planeamento. Abarca os principais investimentos em infraestruturas e equipamentos a realizar em 4 áreas 
temáticas: Regadio, incluindo a reabilitação e modernização do existente; Ambiente, com investimento em 
vertentes onde se destacam, entre outras, a promoção para a economia circular, a adaptação/reforço da 
resiliência às alterações climáticas e a descarbonização do setor da água; Energia, com grande foco no reforço 
da produção de energia de fontes renováveis, nomeadamente produção e distribuição de hidrogénio, mas sem 
esquecer a aposta na promoção da eficiência energética; e Transportes e Mobilidade. 

Concretamente nesta última área, Transportes e Mobilidade, está previsto um investimento na casa dos 
21.660 M€, cerca de 50% do investimento global do PNI2030. A ferrovia é o setor com maior investimento, 
com 10.500M€ (50% do programado para esta área), que se materializa, por exemplo, no aumento de 
capacidade nas áreas urbanas, na aquisição de material circulante e na conclusão da eletrificação da Rede 
Ferroviária. Seguem-se a Mobilidade e Transportes Públicos, com um investimento de 5.850 M€ no 
desenvolvimento de redes de metro e sistemas de transporte em sítio próprio nas áreas metropolitanas e na 



 

 

promoção da mobilidade elétrica, e o setor portuário, onde estão previstos investimentos que ultrapassam os 
2.000 M€. Por fim, estão ainda contemplados o setor aeroportuário e a rodovia, que apresenta programas 
relacionados com segurança rodoviária, renovação e reabilitação, redução de ruído, construção de Missing 
links e conetividade transfronteiriça, com investimentos que não ultrapassam os 2.000 M€ por setor (menos 
de 5% do investimento global do PNI2030). 

O PNI2030 será agora objeto de Avaliação Ambiental Estratégica. 

Faz-se ainda notar que Portugal assegura, por imposição da legislação nacional, uma análise de custo-benefício 
a cada investimento superior a 5 milhões de euros. 

As abordagens escolhidas respondem às preocupações e ao reforço do modelo territorial do Programa Nacional 
de Política de Ordenamento do Território (PNPOT), e este alinhamento preside à lógica dos princípios 
concursais na identificação das áreas empresarias a selecionar. Importa ainda reforçar que na dimensão 
empresarial, pretende-se uma abordagem de “Living Lab”, incentivando a aplicação e monitorização do 
desempenho, de soluções inovadoras e diferenciadas, para mobilizar a transferência de conhecimento e a 
apropriação de soluções inovadoras, em domínios que estando já maduros para o processo de implementação, 
necessitam de escala e demonstração de eficácia, para se tornarem soluções economicamente viáveis no 
mercado, em linha com os processos de descoberta empreendedora dos ecossistemas de inovação regionais e 
nacionais. 

O PRR insere-se no âmbito da Estratégia Portugal 2030, o referencial estratégico para as opções estruturais do 
nosso país ao longo da década, e que tem por base a Visão estratégica para o plano de recuperação económica 
de Portugal 2020-2030, o qual, foi objeto de um amplo processo de auscultação pública da sociedade 
portuguesa, tendo merecido um vasto consenso no que respeita à generalidade das prioridades elencadas. 

O processo de discussão e auscultação pública específica para o PRR foi iniciado em 16 de fevereiro de 2021, 
explicitando a toda a população as propostas de investimento nominais constante do documento apresentado à 
COM, refletindo a ambição e adequação das respostas aos constrangimentos e desafios de Portugal. 

Relativamente ao contributo da Medida para a transferência da procura para modos ambientalmente mais 
sustentáveis, como o ferroviário ou o marítimo, revela-se, particularmente, importante destacar que a 
Infraestruturas de Portugal é a empresa pública que gere as redes rodoviária e ferroviária nacionais, de acordo 
com uma estratégia conjunta, integrada e complementar. 

Para além das ligações diretas, a maior parte dos investimentos contribuem de forma significativa através da 
melhoria de acessibilidade aos principais corredores e, por esta via, aos portos e ferrovia, reduzindo também 
os custos de contexto1 para a atividade empresarial. 

Neste sentido, destaca-se o reforço das ligações ao mais importante porto nacional, o Porto de Sines. Este 
investimento, tal como os restantes nos corredores IP8 e IP2, integram-se na TEN-T e potenciam os 
investimentos já realizados nas infraestruturas associadas. 

A contribuição dos investimentos do PRR para a transferência modal direta pode ser encontrada, entre outras, 
nas ações: 

 
1 Em anexo (Anexo 2) é apresentada uma lista de Estudos/Análises que explicam e/ou quantificam o impacto positivo 
da melhoria da acessibilidade nos custos de contexto das empresas e na sua produtividade 



 

 

• No IP8, beneficiando o acesso ao terminal de Sines, porto e ferrovia, e a Beja, bem como ao projeto 
ferroviário Beja-Casa Branca consagrado no PNI2030; 

• Na EN14, ligando ao Interface Rodoferroviário da Trofa; 
• No IP2, em Évora, facultando acesso ao caminho de ferro através do Corredor Internacional Sul Évora-

Elvas (fronteira); 
• No acesso a Riachos, melhorando a conexão a um parque empresarial atualmente já com 100 empresas, 

ao terminal multimodal, essencial para o transporte ferroviário de mercadorias; 
• Na EN211, entre Quintã e Mesquinhata, melhorando acessos na influência da Linha Ferroviária do 

Douro; 
• No Eixo Aveiro - Águeda, melhorando o acesso ao Porto de Aveiro; 
• Na EN10-4, aumentando a capacidade de acesso de mercadorias ao Porto de Setúbal; 
• Na ligação de Bragança para a fronteira com Espanha, e para a linha férrea de alta velocidade em 

Sanabria. 

O PRR contempla ainda outros investimentos que, garantindo ligações de proximidade a corredores de alta 
capacidade, irão incentivar a transferência modal. Assim, o PRR contribui significativamente para a 
transferência do transporte para modos ambientalmente mais sustentáveis. 

Os restantes investimentos, bem como muitos dos anteriormente mencionados, estão profundamente 
relacionados com o desenvolvimento de Áreas de Acolhimento Empresarial e na Estratégia Comum de 
Desenvolvimento Transfronteiriço, iniciativa conjunta de Espanha e Portugal assumida a 10 de outubro de 
2020, na Guarda, na XXXI Cimeira Luso-Espanhola. 

 

Objetivos 

Os programas de investimento que integram a presente componente, fundam-se em 4 pilares de atuação 
programáticos:  

• Alargamento da rede de carregamento de veículos elétricos; 
• Áreas de Acolhimento Empresarial do continente (AAE); 
• Desenvolvimento da rede rodoviária, assente em três prioridades: resolução de missing links e 

aumento da capacidade das vias estruturantes; desenvolvimento das ligações transfronteiriças; e 
acessibilidade rodoviária às Áreas de Acolhimento Empresarial (AAE); 

• Acessibilidades Rodoviárias e Circuitos logísticos - Rede Viária Regional dos Açores. 

Dada a natureza dos investimentos, os mesmos não estão abrangidos pelas regras de auxílios de Estado. 

Para além da componente de dinamização das acessibilidades rodoviárias a um conjunto de AAE que já se 
encontram consolidadas e que apresentam elevada relevância no contexto regional e nacional, o conjunto de 
intervenções estruturantes está alicerçada na consecução dos seguintes objetivos: 



 

 

1. Alargamento da Rede de Carregamento de Veículos Elétricos 

a. Alargamento da rede de carregamento de veículos elétricos, incluindo a supressão das falhas de 
mercado nos territórios de baixa densidade. 

2. Criação de Áreas de Acolhimento Empresarial de “Nova Geração” 

a. Promover soluções de auto produção de energia consolidando e aperfeiçoando o conceito de 
Comunidade Energética (conceito estabilizado, mas sem implementação neste contexto); 

b. Criação de Ilhas de Qualidade Energética A+ em AAE com maior densidade de consumidores 
(conceito tecnicamente estabilizado, com soluções piloto identificadas); 

c. Criação de Centros de Armazenamento de Energia (tecnologia madura, mas com rápida evolução, 
teste de novas soluções de armazenamento para esta dimensão de intervenção); 

d. Carregamento elétrico e a Hidrogénio de viaturas (conceito técnica e tecnologicamente 
estabilizado, mas que precisa de soluções práticas para definição de referenciais para este âmbito 
de intervenção), com base em produção local; 

e. Criação de ilhas pioneiras em AAE preferencialmente em áreas no interior, para permitir 
desenvolvimento de novas tecnologias (conceito tecnologicamente maduro, em início de 
implementação em Portugal, com previsão de arranque de mercado em ambiente urbano de maior 
densidade. Aposta em resposta a falhas geográficas de mercado e incentivo ao desenvolvimento 
empresarial de soluções que incrementem o usos da nova tecnologia); 

f. Soluções de Resiliência a Incêndios. 

3. Contribuir para a competitividade económica e para a recuperação da economia nacional: 

a. Adequar a capacidade das infraestruturas à procura prospetiva, em particular nos corredores de 
escoamento de mercadorias e nos que asseguram ligações transfronteiriças, em cumprimento dos 
níveis de serviço adequados, através da adequação de plataformas, criação de variantes em 
travessias urbanas ou outras intervenções tendentes à adequação da infraestrutura, numa 
perspetiva de gestão multimodal; 

b. Estimular quer a criação de empregos diretos e indiretos por via do reforço do investimento 
público, mitigando assim os impactos da crise económica. 

4. Reforço das acessibilidades, redução do congestionamento e aumento da segurança rodoviária: 

a. Promover a concretização de fechos da malha rodoviária e a construção de missing links e de 
variantes em travessias urbanas, melhorando as condições de acessibilidade, mobilidade e 
segurança rodoviária; 

b. Mitigar situações de congestionamento rodoviário, contribuindo deste modo para a redução de 
emissões poluentes. 

5. Promoção da competitividade socioeconómica das regiões, em especial de baixa densidade e 
transfronteiriças, reforçando assim a coesão territorial: 

a. Contribuir para uma coesão territorial transfronteiriça e a dinamização da mobilidade nos 
territórios de baixa densidade, facultando ligações de proximidade aos corredores de grande 



 

 

capacidade, potenciando a dinâmica socioeconómica dos territórios localizados junto à fronteira e 
criando condições para o usufruto comum dos serviços ou infraestruturas existentes ou projetados; 

b. Dinamizar o tecido económico dos concelhos onde as áreas de acolhimento empresariais estão 
inseridas, e dinamizar as economias locais e regionais, onde se inserem essas áreas. 

6. Contribuir para os objetivos de transição verde e digital, incorporando essas dimensões nas 
intervenções a realizar: 

a. Promover a mitigação e a adaptação às alterações climáticas, quer seja por via da melhoria das 
acessibilidades às infraestruturas ferroviárias e portuárias de grande capacidade e da redução de 
percursos rodoviários nas deslocações transfronteiriças, quer seja por via da promoção de transição 
climática nas áreas de acolhimento empresarial, com recurso à mobilidade verde ou à produção de 
energia renovável para autoconsumo e smart grids nesses espaços; 

b. Assegurar uma mais adequada cobertura de comunicações digitais nas áreas de acolhimento 
empresarial. 

A presente componente integra investimentos concretos para reforço da Competitividade e Coesão, quer nas 
áreas de acolhimento empresarial, quer na rede rodoviária nacional, visando completar a malha existente, 
reforçar a coesão e coerência territorial e as dinâmicas socioeconómicas transfronteiriças. 

Assim, e considerando o contexto e objetivos elencados, para além de induzir um ímpeto reformista em si 
mesma, esta componente complementa as demais consideradas no âmbito do Plano de Recuperação e 
Resiliência Português.  

Tal sucede, pois, os investimentos nas infraestruturas aqui previstos favorecem os contextos sobre os quais se 
vão operar reformas ligadas ao tecido empresarial, como as previstas no âmbito das componentes C8 – 
Floresta, C11 - Descarbonização da Indústria, C13 - Eficiência Energética em Edifícios, C14 - Hidrogénio e 
Renováveis, C15 - Mobilidade Sustentável e C16- Empresas 4.0. Tal decorre pelo contributo para a 
competitividade que induz nas empresas nacionais, com reflexo não só no robustecimento do mercado 
nacional, como na competitividade internacional do país em sentido mais lato e particularmente através da 
maior inserção no mercado ibérico. 

Não descurando as Regiões Autónomas, com as necessárias adaptações em termos de relevância e objetivos 
em relação ao apresentado supra, também na Região Autónoma dos Açores se evidenciam necessidades nas 
ligações rodoviárias por forma a robustecer as cadeias logísticas regionais. 

Deste modo, esta componente inscreve-se nos pilares do Mecanismo Europeu de Recuperação e Resiliência 
relativo à coesão social e territorial e ao crescimento inteligente, sustentável e inclusivo, incluindo coesão 
económica, emprego, produtividade, competitividade, investigação, desenvolvimento e inovação, e um 
mercado único em bom funcionamento com pequenas e médias empresas (PME) fortes. 

Adicionalmente, esta componente endereça a recomendação específica por país (REP) de 2020 associada à 
antecipação da realização de projetos de investimento público robustos e promover o investimento privado 
para estimular a recuperação económica. 

Em termos de impactos esperados, através dos investimentos propostos pretende-se melhorar as condições 
para a atração e fixação de investimento bem como o contributo para o aumento da competitividade económica 
pela melhoria das condições de mobilidade e de acessibilidade, concorrendo deste modo para o potencial de 
crescimento, criação de emprego e resiliência económica e social. A geração de emprego direto contribui para 
atenuar no curto prazo o impacto económico e social da crise. É ainda de salientar os efeitos na redução e 
mitigação de impactes ambientais, que resultam da eliminação de atravessamentos urbanos e na redução de 
congestionamento rodoviário. 



 

 

Salienta-se que o financiamento ora proposto para a componente 7 é fundamental para apoiar Portugal num 
esforço significativo de investimento seletivo, orientado para fins especificamente ponderados com vista à 
coesão, à competitividade e inovação e à sustentabilidade e ação climática, devendo esta componente ser 
analisada de forma global com as restantes componentes do PRR, numa perspetiva articulada e complementar, 
e não apenas numa análise isolada e redutora. 

 
 
3. Descrição das reformas e dos investimentos da Componente  
 

Esta componente compreende seis investimentos, com a seguinte caracterização: 

 

Investimento RE-C07-i00: Alargamento da Rede de Carregamento de Veículos Elétricos 

 

Desafios e Objetivos: 

 

No âmbito da promoção de uma mobilidade sustentável, para além do fomento do transporte público, nos 
últimos anos houve um forte enfoque no estímulo e dinamização da mobilidade elétrica privada e na 
mobilidade ativa, nomeadamente através de investimentos na expansão da rede de pontos de carregamento e 
através da atribuição de incentivos à aquisição de veículos 100% elétricos a pessoas singulares e coletivas, 
incluindo motociclos e bicicletas elétricas. 

Tal como já referido, Portugal, em 2009, foi pioneiro na criação de uma rede pública de carregamento de 
veículos elétricos baseada na universalidade de acesso, o que significa que todos os utilizadores podem 
carregar os seus veículos em qualquer ponto de carregamento com o mesmo cartão e com o mesmo contrato 
com um comercializador de eletricidade para a mobilidade elétrica (CEME). Tal exigiu a criação de nova 
regulamentação, que definiu as figuras dos operadores de postos de carregamento (OPC), os CEME, bem como 
o sistema de rede de comunicações que interligaria todos estes agentes entre eles e com os utilizadores de 
veículos elétricos. Para gerir esta rede, incluindo os fluxos elétricos, de informação e financeiros, esta 
regulamentação criou também uma entidade pública, a Mobi.E, que atua neste mercado regulado como 
Entidade Gestora da Mobilidade Elétrica. 

Em 2020 foi feita a concessão da exploração a privados dos últimos postos ainda explorados pela Mobi.E, 
passando os carregamentos a serem pagos pelo utilizador, o que constituiu um incentivo adicional para 
captação de investimento por parte de agentes privados, que deverão passar a ser os principais agentes de 
expansão da rede.  

Durante 2020 o número de postos ligados à rede duplicou, e nos primeiros meses de 2021 registou-se um 
crescimento mensal de 6% do número de postos. A título de exemplo, a Brisa, empresa concessionária de 
autoestradas, irá instalar, em parceria com operadores de postos de carregamento, 82 postos ultrarrápidos em 
42 estações de serviço, num investimento de 10 milhões de euros, que deverão ficar operacionais até ao 
próximo verão. Por outro lado, têm-se registado fortes intenções de investimento quer por parte de Municípios 
(só a Câmara Municipal de Lisboa pretende instalar 4500 postos até 2025 e há projetos em curso noutros 
Municípios como Barreiro, Sintra, Viseu, Covilhã ou Valongo), quer por parte de Operadores Privados de 
Combustíveis (a GALP pretende instalar 800 postos em áreas de serviço e 250 em condomínios residenciais) 
ou até por parte de empresas de distribuição e venda a retalho como a Lidl (em parceria com o operador de 
postos de carregamento KLC para a disponibilização de carregamento rápido de veículos elétricos integrado 
da rede pública), sendo estes, apenas, alguns exemplos. 

O Estado português focará agora o seu investimento na plataforma de gestão da rede Mobi.E, e em cobrir as 
lacunas do mercado, apoiando o investimento em certas regiões do país onde a escala de negócio dificilmente 
permitiria o investimento por parte dos operadores privados. É este o caso do recente investimento de 3 M€ do 



 

 

PEES Programa de Estabilização Económica e Social para implementar 10 HUBs de carregamento e 12 pontos 
de carregamento ultrarrápidos nos municípios sem essa capacidade, principalmente no interior de Portugal.  

O objetivo nacional é que, em 2030, 30% dos veículos a circular em Portugal sejam elétricos, valor que deverá 
ascender a próximo dos 100% em 2050, em linha com as metas de descarbonização. O papel do Estado será 
continuar a incentivar essa transição (através de incentivos diretos e fiscais, como até agora) e também garantir 
que a rede de carregamento acompanha o crescimento, cumprindo ou mesmo superando os rácios 
regulamentares aplicáveis, nomeadamente pelo cumprimento da Diretiva 2014/94/EU relativa à Infraestrutura 
de Combustíveis Alternativos.  

  
Concluindo, espera-se em 2025, a concretização do alargamento da rede de carregamento de veículos elétricos 
de 15.000 pontos, com um aumento de cerca de 2.300 pontos por ano, compatível com a dinâmica de mercado 
atual, estando o governo a acompanhar o desenvolvimento da rede e disposto a suprir as falhas de cobertura 
de mercado, se estas se vierem a verificar. 

 

Natureza do investimento: 

O investimento é, essencialmente, de natureza privada, não se aplicando questões de auxílios de estado. 

 

Implementação: 

A partir de 2020, as entidades privadas passaram a ser os principais agentes de expansão da rede. 

O Estado Português focará o seu investimento na plataforma de gestão da rede Mobi.E, e na cobertura das 
lacunas do mercado, apoiando o investimento nas regiões deficitárias, designadamente onde a escala de 
negócio dificilmente permitirá o investimento por parte das entidades referidas. 

 

Calendário e riscos: 

Todas as intervenções serão concluídas até ao 4.º T 2025.  

 

 

Investimento RE-C07-i01: Áreas de Acolhimento Empresarial (AAE) 

Desafios e Objetivos: 

A pandemia da COVID-19 demonstrou alguma fragilidade do modelo de desenvolvimento económico europeu 
e português, assente sobretudo na especialização produtiva e consequente dependência de longas cadeias 
logísticas e de abastecimento de bens essenciais. Tal conclusão tornou evidente a necessidade de uma 
reindustrialização a nível europeu e, à escala, em cada Estado-Membro, que promova o reforço da autonomia 
estratégica em bens essenciais como forma de promover a resiliência do sistema económico. 

À escala nacional, o mesmo racional se aplica. Importa assim criar condições para reforçar a competitividade 
territorial para promover a atração e fixação de empresas em diversos pontos do país, favorecendo um 
desenvolvimento mais equilibrado do tecido produtivo, uma reindustrialização desconcentrada no território e 
uma otimização das cadeias logísticas do país. 

As AAE, na sua grande maioria, surgem como resposta ao aumento dos custos dos usos do solo em ambiente 
urbano.  

A esmagadora maioria dos loteamentos industriais, estruturados e desenhados como tal, surgem só após a 
estabilização da primeira geração de Instrumentos de Gestão Territorial na segunda metade da década de 80, 
princípio dos anos 90 do século XX. A sua génese surgiu como resposta à arrumação de atividades, que pela 



 

 

dimensão, pelo impacto e pela oportunidade, passaram a não ter capacidade de acolhimento no tecido urbano 
tradicional ou como legalização de aglomerações de génese não programada.  

Este modelo reativo e não prospetivo, criou do ponto de vista do território um conjunto complexo de 
constrangimentos, em particular ao nível das acessibilidades e da sua eficiência interna, com consequências 
relevantes na sua competitividade. Nesse contexto, foi lançado o programa de longo prazo de Valorização das 
Áreas Empresariais, focado fundamentalmente na identificação de respostas a falhas de acessibilidade (parte 
delas contempladas nesta componente) e que tem continuidade no âmbito do PNI2030. O Programa de 
Valorização das Áreas Empresariais (1ª e 2ª fase) centra-se quase exclusivamente na dimensão de 
acessibilidades para a competitividade, também incluída nesta componente. 

Num segundo período, estes espaços foram programados, como áreas de atração de investimento, mas na sua 
grande maioria, mimetizando os erros dos exemplos anteriores. O foco centrou-se mais na organização do 
loteamento e na sua capacidade de acolher atividades com usos não desejados no âmbito urbano, do que nas 
funções e competências das caraterísticas dos espaços oferecidos. 

As novas abordagens à inovação, os novos conceitos mais tecnológicos ou a consciência da necessidade de 
ligações virtuosas com os sistemas científicos e tecnológicos, obrigaram a repensar a estruturação e o papel 
destas áreas. No entanto, pela densidade de atores, pela proximidade ao mercado, pelos níveis de maturidade 
dos ecossistemas regionais de inovação, esta transformação é lenta e profundamente assimétrica. A nova 
dimensão de espaços (Parques de Ciência e Tecnologia, Polos Tecnológicos, Centros de Interface, etc.), tem 
privilegiado a proximidade aos grandes centros urbanos, descapitalizando dimensões de oportunidade do 
restante território.  

A reforma que se propõe, num contexto de resiliência, competitividade e coesão, pretende criar espaços de 
demonstração, em linha com as novas agendas climáticas e digitais, testando soluções integradas, que 
mobilizem para uma agenda de mudança sobre o papel destes espaços e a sua articulação com a estruturação 
de clusters e cadeias de valor de especialização produtiva, escaláveis para outras áreas no futuro. Esta 
abordagem assume-se ainda como resposta a questões mais abrangentes do PNPOT. 

Assim, o investimento a realizar entre 2021 e 2025 compreende o apoio com vista à realização das seguintes 
intervenções: 

1. Sistemas de produção e armazenamento de energia renovável para autoconsumo (e.g. energia solar); 

Os custos com energia representam um peso estrutural nos fatores de produção para a generalidade das 
empresas, tanto pelo impacto direto dos custos nas receitas, como pelo enfraquecimento da 
competitividade face a concorrentes globais, com acesso a energia mais barata.  

Este problema pode significar, num futuro próximo, a inviabilidade de algumas das empresas que exercem 
atualmente a sua atividade em áreas onde o custo da energia é muito relevante. 

Garantir condições para auto produção, preferencialmente com soluções de armazenagem, para suporte a 
diferentes perfis de consumo (e.g. utilização fora das horas de sol) e não conflituar com incapacidade 
instalada da rede elétrica para receber a produção. 

A ideia é dar corpo ao Decreto-Lei n.º 162/2019, de 25 de outubro, que transpõe parcialmente a Diretiva 
(UE) 2018/2001, de 11 de dezembro, instituindo as Comunidades de Energia de autoconsumo de energia 
renovável. Para tal, será feito um ajustamento ao referido Decreto-Lei para reforçar componentes das 
Comunidades de Energia. Tendo por base alguns ensaios, nomeadamente a área de testes de Martinlongo 
ou a intervenção no município do Porto, estamos a falar de intervenções a rondar 700.000€/MW mais 
400.000 € por /MW de armazenagem. Podendo representar até 35% da redução do consumo. 

• Solução proposta: Dois modelos 2 MW e 10 MW em função das dimensões, com armazenagem para 
7 MW e 33 MW 



 

 

• Tomadores: Municípios 
• Entidade de Monitorização: DGEG 
• Timing: 3 a 5 meses de projeto – 6 a 12 meses de implementação e licenciamento 
• Intervenção: 10  intervenções (metodologia de seleção descrita adiante) 

 

2. Intervenções piloto para testar Ilhas de qualidade de serviço de estabilidade energética: 

A Qualidade de Serviço Técnico associada a cada instalação consumidora, atual ou futura, por exemplo, 
parques industriais ou empresariais, está na generalidade dos casos associada às características técnicas 
da alimentação pela rede a que se encontra ligada: tipologia de rede (subterrânea ou área); comprimento 
das saídas da subestação; número de instalações de consumo que são alimentados por essas mesmas 
saídas. 

As redes elétricas em Média Tensão e Baixa Tensão estão organizadas em 3 zonas de qualidade de serviço 
(Zonas A, B, C), definidas pelo Regulamento de Qualidade de Serviço, aprovado pela ERSE, com níveis 
de qualidade de serviço em função ao número de clientes:  

• Zona A  > 25.000 clientes (e capitais de distrito) 
• Zona B  2.500 a 25.000 clientes 
• Zona C  < 2.500 clientes 

 
A cada Zona estão subjacentes padrões de qualidade de serviço 
associados a indicadores de continuidade, designadamente Duração 
das Interrupções e Frequência das interrupções.  

 

 



 

 

Tendo como objetivo, testar soluções capazes de resolver falhas de estabilidade e de qualidade de 
fornecimento, foi criado um grupo de trabalho entre a ERSE, o IAPMEI, a DGEG, a EDP Distribuição e 
a REN – Rede Elétrica Nacional, tendo sido desenvolvidos três conceitos com vista à melhoria da 
qualidade de serviço de parques empresariais e valorização dessa melhoria, nomeadamente através de 
ilhas de qualidade de serviço superior. 

No contexto de desenvolvimento de soluções de desmonstração, este grupo de trabalho escolheu as 
seguintes áreas para intervenção: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Tomadores: Municípios 
• Entidade de Monitorização: ERSE 
• Timing: 3 a 5 meses de projeto – 6 a 12 meses de implementação e licenciamento 
• Reforma de Legislação: Consolidação regulamentar e definição de instrumentos de cobertura de risco 
• Intervenção: 5 intervenções de demonstração 

 

3. Mobilidade sustentável nas AAE (e.g. mobilidade elétrica/ pontos de carregamento elétrico e áreas piloto 
de soluções de produção e carregamento a Hidrogénio): 

A alteração dos modos de mobilidade continua a ter uma adesão relativamente lenta, nomeadamente a 
mobilidade elétrica. No entanto, a rede nacional de postos de carregamento é um fator essencial para a 
mudança. Sendo imprescindível a sua implementação fora da mobilidade ligeira, incluindo os transportes 
coletivos de passageiros em contexto urbano. 

Neste contexto, a abordagem assume duas dimensões: carregamento elétrico para viatura ligeiras, 
utilizando a energia produzida nas AAE; soluções piloto de produção e carregamento a Hidrogénio verde 
para frotas de pesados (passageiros, resíduos, logística etc.), alinhadas com o desenvolvimento da 
produção de hidrogénio verde prevista na componente 14 do PRR. Trata-se de tecnologias maduras, mas 
com níveis de serviço insuficientes ou com necessidade de ganhar escala para permitir custos de 
exploração aceitáveis e indução da procura.   

• Solução proposta:  
o Carregamento elétrico: Uma ilha por AAE com 1 ponto de carregamento ultrarrápido, 

3 rápidos e 5 normais, uma rede de pontos de carregamento normal distribuídos pelas 
AAE rácio 2 postos por cada 100 trabalhadores) – 250.000€ por ilha, 3.000€ por posto;  

Parque Empresarial de Chaves – Câmara Municipal de Chaves 

Parque Empresarial de Sátão – Câmara Municipal de Sátão 

Parque Empresarial do Casarão – Câmara Municipal de Águeda 

Parque de Negócios de Rio Maior – DEPOMOR e  
Câmara Municipal de Rio Maior 

Zona Industrial e Logística de Sines – AICEP Global Parques 

Parque Empresarial de Tavira – EMPET e Câmara Municipal de 
Tavira 



 

 

o Produção e Carregamento Hidrogénio Verde – produção de 2MW – carregamento diário 
de 10 veículos – 2M€; 

• Tomadores: Municípios 
• Entidade de Monitorização: MOBI-E 
• Timing: 6 meses de projeto – 12 meses de implementação e licenciamento 
• Reforma de Legislação: Regulamentação para permitir o carregamento a partir de fontes de 

armazenamento  
• Intervenção: 10 ilhas, 10 redes de carregamento (4 PCN cada), 2 áreas piloto HidrogénioVerde 

(metodologia de seleção descrita adiante) 

 

4. Reforço da cobertura de AAE com soluções de comunicação 5G: 

As próximas dinâmicas e reconfigurações territoriais vão depender muito das opções tecnológicas e 
digitais que estruturam a matriz base de um território em termos de informação e conhecimento, cultura 
e criatividade e a rede 5G irá privilegiar as atividades e profissões da nova economia digital. 

Temos de evitar a todo o custo que se forme um círculo vicioso entre as opções tecnológicas e a qualidade 
dos serviços oferecidos com impactos diretos sobre a coesão dos territórios; um sistema de Tecnologias 
de Informação e Comunicação mais evoluído produz mais funcionalidades e serviços, mas pode não ser 
rentável em determinados territórios por falta de utentes e utilizadores; se a opção recai sobre um sistema 
menos complexo e mais barato, essas funcionalidades e serviços não são oferecidos, o território fica 
privado dessas opções e vê reduzido o seu campo de oportunidades de desenvolvimento; cria-se assim um 
círculo vicioso entre as opções da economia digital e as exigências da coesão territorial que só um ator-
rede dedicado poderá abordar com racionalidade e sensatez. 

A tecnologia 5G está a fazer o seu percurso, estando programado que a partir do primeiro trimestre de 
2021 tem condições para se afirmar enquanto oferta estruturada. No entanto, isto coloca dois desafios: o 
mercado vai necessitar de escala e a procura de densidade de utilizadores vai reforçar as assimetrias aos 
territórios com menos utilizadores; e uma nova tecnologia necessita de desenvolvimento de aplicações e 
produtos. 

Nesse sentido, a criação de AAE com oferta de cobertura 5G (possível assim que se vá concluindo a 
reorganização de frequências à escala nacional), permite cobrir falhas de mercado (acelerando a presença 
desta tecnologia em territórios interiores) e permite criar condições para atrair empresas que queiram 
desenvolver produtos e serviços sobre esta nova tecnologia (IOT, Realidade aumentada, Inteligência 
artificial, etc.). 

• Solução proposta: Antena geral e antenas por unidade industrial – 1M€ por intervenção; 
• Tomadores: Municípios 
• Entidade de Monitorização: ANACOM 
• Timing: 6 meses de projeto – 6 meses de implementação e licenciamento 
• Reforma de Legislação: Regulamentação para gestão e partilha 5G, medidas de incentivo ao 

desenvolvimento de IDT sobre 5G 
• Intervenção: 10 AAE tecnológicas em áreas de interior (evolvendo 84 empresas em cada AAE). 

 

5. Medidas ativas de prevenção e proteção contra incêndios: 

Conforme o processo de génese das AAE já contextualizado, muitos destes espaços não adequadamente 
programados, surgem em contexto rural/urbano ou florestal/urbano disperso.  



 

 

As condições de resiliência a incêndios destas áreas é um estrangulamento que justifica soluções 
inovadoras. Para além de faixas de contenção, devem ser encontradas, sempre que possível, soluções 
ativas e inovadoras para situações em que não se consegue assegurar o distanciamento de 100 metros face 
a povoamentos florestais em redor das áreas instaladas. 

O objetivo é identificar e testar um conjunto de soluções de alerta e intervenção de primeira linha, para 
reduzir riscos e encontrar soluções “inteligentes” que permita adotar intervenções para as áreas existentes 
e servir de demonstração para as restantes áreas. 

• Solução proposta: Soluções passivas e ativas de resiliência a incêndios – 1M€ por intervenção; 
• Tomadores: Municípios 
• Entidade de Monitorização: SG Florestas e Autoridade Nacional de Proteção Civil 
• Timing: 6 meses de projeto – 12 meses de implementação e licenciamento 
• Reforma de Legislação: Definição de Legislação específica para instalação em áreas empresariais 
• Intervenção: 4 soluções em áreas empresariais em contexto rural/urbano ou florestal/urbano disperso 

 

Metodologia de Seleção 

No que respeita ao modelo de implementação deste investimento, a escolha das áreas será feita por processo 
concursal. As intervenções a apoiar não têm de garantir todas as soluções em simultâneo, mas as candidaturas 
que assegurem condições para o fazer, devem ter prioridade. Tal como preconizado no PNPOT, as intervenções 
devem privilegiar a consolidação de um desenvolvimento territorial policêntrico. Nesse sentido, a apresentação 
de candidaturas nos Centros Regionais e Complementares das Agregações Policêntricas – Corredores de 
Polaridade (CP) e Relações Interurbanas do interior devem ter majoração (Mapa 1 – CP 1,2,3,4,5,6,8,9), no 
entanto não haverá exclusão de candidaturas dos CR do litoral. 

Finalmente, a valorização das intervenções com articulação com as intervenções rodoviárias previstas nesta 
componente, em particular como reforço de ligações intermodais aos níveis ferroviários e portuários. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mapa 1 

 

Sistema Urbano do Modelo Territorial Interior (Agregações Policêntricas – Corredores de Polaridade e 
Relações Interurbanas): 

1 – Bragança (CR), Vinhais, Macedo Cavaleiros, Mirandela; 

2 – Guarda (CR), Pinhel, Seia, Sabugal, Gouveia, Belmonte, Covilhã (CR), Fundão, Castelo Branco (CR), 
Idanha; 

3 – Portalegre (CR), Nisa; 

4 – Elvas (CR), Campo Maior; 

5 – Évora (CR), Arraiolos, Redondo, Reguengos Monsaraz, Portel, Viana do Alentejo; 

6 – Beja (CR), Serpa, Ferreira do Alentejo, Vidigueira, Cuba, Aljustrel, Castro Verde, Almodôvar 

7 – Sines (CR), Santiago do Cacém, Odemira; 

8 – Viseu (CR), Castro D’Aire, S. Pedro do Sul, Tondela, Nelas, Mangualde, Carregal do Sal, Satão; 

9 – Chaves (CR), Valpaços, Vila Real (CR), Vila Pouca de Aguiar, Peso da Régua, Lamego, Tarouca. 
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Centros Regionais das Agregações do Litoral: 

10 – Faro; 

11 – Portimão; 

12 - V. Castelo (CR), Braga (CR), Guimarães (CR), Vila Nova de Famalicão (CR), Paços de Ferreira (CR); 

14 - Aveiro (CR), Coimbra (CR), Figueira da Foz (CR), Leiria (CR); 

15 - Torres vedras (CR), Óbidos (CR), Santarém (CR). 

Natureza do investimento: 

Em várias das cinco tipologias do investimento, associada a 10 Áreas de Acolhimento Empresarial (AAE) pré-
existentes, estará em causa o exercício de uma atividade económica pelas entidades direta ou indiretamente 
beneficiárias do financiamento público previsto. Os financiamentos em causa podem configurar um auxílio de 
Estado para efeitos do artigo 107.º do TFUE. 

Densificando: 

1. Sistemas de produção e armazenamento de energia renovável para autoconsumo (e.g. energia solar), 
enquadramento no artigo 41.º (Auxílios ao investimento a favor da promoção da energia produzida a partir de 
fontes renováveis) do Regulamento (UE) n.º 651/2014, da Comissão de 16 de junho de 2014 (RGIC). 
2. Intervenções piloto para testar Ilhas de qualidade de serviço de estabilidade energética, enquadramento no 
artigo 48.º (Auxílios ao investimento a favor de infraestruturas energéticas) do RGIC. 

3. Mobilidade sustentável nas AAE (e.g. mobilidade elétrica/ pontos de carregamento elétrico e áreas piloto de 
soluções de produção e carregamento a Hidrogénio): 

- Carregamento elétrico, enquadramento no artigo 56.º (Auxílios ao investimento a favor de infraestruturais 
locais) do RGIC. 

- Produção e Carregamento Hidrogénio Verde, enquadramento no artigo 41.º do RGIC 

4. Reforço da cobertura de AAE com soluções de comunicação: 

Rede de acesso de nova geração, enquadramento no artigo 52.º (Auxílios a infraestruturas de banda larga) do 
RGIC. 

5. Medidas ativas de prevenção e proteção contra incêndios: 

Soluções de prevenção e combate a fogos na área do domínio público das AEE. 1M€ por intervenção. O 
objetivo é testar um conjunto de soluções de alerta e intervenção de primeira linha. Atuação do Estado no 
exercício da sua autoridade pública, atividade não económica. Medida não configura um auxílio de Estado na 
aceção do artigo 107.º do TFUE. 

- Sempre que aplicável, as regras de contratação pública serão integralmente cumpridas na contratação de 
fornecimento de bens e prestação de serviços junto de entidades terceiras nas 5 medidas.  

Implementação: 

Como referido na ficha, a seleção de projetos é concorrencial, e as componentes de investimentos serão 
ajustadas aos projetos selecionados e à natureza das áreas e perfil de empresas e do seu consumo energético.  

Calendário e riscos: 

Todas as intervenções prevêem-se concluídas antes de 2025, o rico é o atraso no arranque da medida, 
decorrente da conclusão da negociação. Todas as intervenções são com base é tecnologias testadas, mas nunca 
mobilizadas para o mesmo contexto. 

 



 

 

Investimento RE-C07-i02: Missing links e Aumento de capacidade da Rede 

Desafios e Objetivos: 

Não obstante o elevado grau de concretização da rede rodoviária principal, a rede complementar, tão ou mais 
importante para o ordenamento do território, encontra-se ainda por ultimar. Concretamente, existem secções 
da rede parcialmente executadas com troços por concretizar, de que resultam itinerários com descontinuidades 
ou malhas de rede por fechar (“missing links”), impossibilitando o máximo retorno do investimento já 
realizado. 

Estas descontinuidades constituem um constrangimento na rede rodoviária nacional e, consequentemente, para 
os agentes económicos, com destaque para as empresas que perdem competitividade. Como agravante, a rede 
complementar regista níveis elevados de congestionamento e consequente degradação do nível de serviço. 

A existência de “missing links” faz com que percursos relevantes utilizem ainda troços da rede nacional com 
atravessamentos urbanos, os quais penalizam a mobilidade e a segurança rodoviária, bem como a qualidade 
do ar e o ruído nas localidades atravessadas pela rede nacional. 

Alguns destes “missing links” na rede nacional, também constituem “missing links” na TEN-T, como o IP2. 
Variante nascente de Évora ou os investimentos no IP8. 

Os investimentos propostos no PRR permitirão também promover a redução de emissão de gases poluentes, 
através da eliminação de travessias urbanas e da adequação da capacidade da via, reduzindo tempos de percurso 
e situações de congestionamento, bem como reforçar as acessibilidades aos grandes corredores e às interfaces 
multimodais, reduzindo custos de contexto ao tecido empresarial. 

Realça-se, a este propósito, o reforço das ligações ao mais importante porto nacional, em Sines. Este 
investimento, bem como os restantes no corredor do IP8 e IP2 integram a Rede Transeuropeia de Transportes 
e potenciam investimentos já realizados nas infraestruturas conexas. 

Podem ainda ser mencionados, entre outros: 

• EN125. Variante a Olhão, que permite retirar tráfego de atravessamento desta zona urbana; 
• EN14. Interface Rodoferroviário da Trofa / Santana, incluindo nova ponte sobre o Rio Ave e EN14. 

Maia (Via Diagonal) / Interface Rodoferroviário da Trofa, que promovem a transferência modal para 
o transporte ferroviário (Linha do Minho); 

• Variante à EN211 - Quintã / Mesquinhata, que promovem a transferência modal para o transporte 
ferroviário (Linha do Douro); 

• Eixo Rodoviário Aveiro – Águeda, permitindo uma ligação direta entre Águeda e Aveiro, promovendo 
a transferência modal para o transporte marítimo e ferroviário; 

• EN4. Variante da Atalaia, que permite retirar tráfego de atravessamento desta zona urbana. 

São assinaláveis as melhorias ocorridas nas últimas décadas em termos de segurança rodoviária, mas Portugal 
mantém ainda níveis de sinistralidade indesejados, o que reforça a necessidade de promover estes 
investimentos, melhorando níveis de serviço da rede complementar e suprimindo pontos de acumulação de 
acidentes 

Adicionalmente, regista-se a existência de regiões com carências de acessibilidade, em particular em territórios 
de baixa densidade, penalizando ainda mais essas regiões que tipicamente evidenciam assimetrias regionais 
significativas. 

Noutra perspetiva, estes investimentos são também importantes numa lógica de reforço da competitividade das 
empresas e produção locais, contribuindo para o crescimento económico e reforçando, também por esta via, a 
coesão territorial. 

Estes projetos complementam os investimentos ferroviários em curso âmbito do Programa Ferrovia 2020, e 
previstos no âmbito do PNI 2030, ao promover, direta ou indiretamente, o acesso aos terminais ferroviários de 



 

 

mercadorias. As intervenções de âmbito ferroviário têm como grandes objetivos, entre outros, assegurar e 
melhorar as ligações ferroviárias entre Portugal e a Europa, de modo a viabilizar um transporte ferroviário de 
mercadorias eficiente contribuindo para o aumento da competitividade. Estão em curso ações que melhorarão 
a ligação ferroviária do Norte e Centro de Portugal com a Europa, permitindo a articulação entre os portos do 
Norte/Centro e a fronteira de Vilar Formoso. 

Facilitando o acesso de mercadorias aos portos marítimos, potenciam também o forte investimento que neles 
se regista ou está previsto, nomeadamente no PNI2030, de onde se destaca, pela sua transversalidade, o 
desenvolvimento da Janela Única Logística. 

Como já mencionado, o investimento compreenderá um conjunto de intervenções quer de requalificação de 
troços de vias existentes quer de construção de novos troços de via. 

É importante notar que a requalificação de uma estrada pressupõe a execução de trabalhos que vão muito para 
além de uma manutenção ou conservação de via. Numa requalificação são executados trabalhos que podem ir 
para além da plataforma existente, tais como sejam alargamentos, retificações de traçado ou alteração da 
geometria de interseções, entre outros, com o objetivo, por exemplo, de homogeneizar as características da via 
no que respeita ao seu traçado e perfil transversal tipo ou de eliminar pontos de acumulação de acidentes. A 
requalificação pressupõe ainda a execução de trabalhos de melhoria em taludes e/ou sistemas de drenagem, de 
sinalização e segurança e de atuação ao nível estrutural do pavimento. Assim, e em conclusão, pode-se 
considerar que a requalificação é a modernização de uma via existente de forma a conferir-lhe caraterísticas 
adequadas às necessidades de capacidade e tráfego, bem como a dotá-la com sistemas mais eficazes e 
preparados para as alterações climáticas, tornando-a uma infraestrutura mais resiliência. 

Assim, as intervenções previstas no âmbito deste investimento podem ser agrupadas da seguinte forma: 

Construção 

• EN14. Maia (Via Diagonal) / Interface Rodoferroviário da Trofa [1];  
• EN14. Interface Rodoferroviário da Trofa / Santana, incluindo nova ponte sobre o Rio Ave [2];  
• EN4. Variante da Atalaia [3];  
• IC35. Penafiel (EN15) / Rans [4];  
• IC35. Rans / Entre-os Rios [5];  
• IP2. Variante nascente de Évora6; 
• Eixo Rodoviário Aveiro – Águeda [7];  
• EN125. Variante a Olhão [8];  
• Variante à EN211 - Quintã / Mesquinhata [9]; 

Requalificação 

• EN344. km 67+800 a km 75+520 – Pampilhosa da Serra [10];  
• IC2 (EN1). Meirinhas (km 136,700) / Pombal (km 148,500) [11];  
• IP8 (A26). Aumento de Capacidade na ligação entre Sines e a A2 [12];  

Construção e requalificação 

• Ligação de Baião a Ponte de Ermida (aproximadamente 50% de construção de via nova) [13];  
• IP8 (EN121). Ferreira do Alentejo / Beja, incluindo Variante a Beringel (apenas a Variante a 

Beringel, correspondendo a 16% do traçado, é construção de novo troço) [14]; 
• IP8 (EN259). Santa Margarida do Sado / Ferreira do Alentejo, incluindo Variante de Figueira de 

Cavaleiros (apenas a Variante de Figueira de Cavaleiros, correspondendo a 18% do traçado, é 
construção de novo troço) [15]. 

 

A sua distribuição no país está espelhada na figura seguinte. 



 

 

 
 

EN14. Maia (Via Diagonal) / Interface Rodoferroviário da Trofa 

EN14. Interface Rodoferroviário da Trofa / Santana, incluindo nova ponte sobre o Rio Ave 

A atual EN14 entre a Maia e Famalicão caracteriza-se pelo seu desenvolvimento, essencialmente, em áreas, 
do ponto de vista do Ordenamento do Território, classificadas como urbanas, atravessando inúmeros 
aglomerados urbanos que por si só geram muito tráfego, o qual é agravado por a EN14 ser a principal via de 
escoamento do tráfego associado às diversas áreas industriais e empresariais existentes na sua zona de 
influência.  



 

 

 
A EN14 apresenta, neste troço, um tráfego médio diário anual (TMDA) de 22.400 veículos/dia com 6% de 
veículos pesados e nenhuma alternativa comparável está disponível, o que implica a existência de inúmeros 
congestionamentos ao longo do dia, com repercussões no tempo de percurso. 

A materialização desta Variante à EN14 permitirá o descongestionamento da atual EN14, permitindo que no 
futuro possam aqui ser implementadas soluções mais eficientes de transporte coletivo ou de mobilidade suave, 
em sintonia com o ambiente urbano que essa via atravessa. 

Atente-se que as intervenções “EN14. Maia (Via Diagonal) / Interface Rodoferroviário da Trofa” e “EN14. 
Interface Rodoferroviário da Trofa / Santana, incluindo nova ponte sobre o Rio Ave” dão continuidade a duas 
intervenções já realizadas no mesmo eixo: uma de requalificação “EN14. Beneficiação Santana / Vitória e 
Duplicação Vitória / Rotunda da Variante de Famalicão”, concluída em 2019 no âmbito do Programa de 
Valorização de Áreas Empresariais, e outra de construção “EN14. Maia (Nó do Jumbo) / Maia (Via Diagonal)”, 
concluída em 2020 no âmbito do Plano Estratégico de Transportes e Infraestruturas (PETI3+) e a sua 
materialização permitirá a conclusão da Variante à EN14 

A nova via irá assegurar as ligações rodoviárias das sedes de concelho da Maia, Vila Nova de Famalicão e 
Trofa ao IP1 (rede TEN-T) evitando atravessamentos urbanos. 

Trará benefícios para a segurança rodoviária, que decorrem da constituição de uma alternativa com melhores 
características, a qual, desvia o tráfego do atravessamento urbano minimizando o risco de atropelamento. 
Estima-se uma redução de 50% no número de acidentes registados nos últimos 5 anos. 

O projeto “EN14. Interface Rodoferroviário da Trofa / Santana, incluindo nova ponte sobre o Rio Ave” tem 
uma ciclovia prevista na travessia do Rio Ave, que permite ligar as duas margens do rio, ligando a ciclovias 
existentes e a construir.  

A implementação destes projetos ao efetuar uma variante à atual EN14, descongestionando essa via no 
atravessamento de diversas zonas urbanas, viabiliza igualmente a implementação de medidas de mobilidade 
suave na atual EN14 e rede viária envolvente. 



 

 

A intervenção em via nova a construir incluirá intervenções ao nível da drenagem da própria via e da área 
envolvente (com regularização e requalificação ambiental de um afluente do Rio Ave e com a implantação de 
bacias de retenção para minimizar situações de cheias, estando igualmente prevista a implementação de 
passadiços e ciclovias) e estabilização de taludes. 

Nos projetos estão incluídas estas e outras medidas necessárias para garantir a adaptação das infraestruturas às 
alterações climáticas e assim aumentar a sua capacidade de resiliência a fenómenos extremos. 

Estes projetos foram já objeto de procedimento de Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) em fase de estudo 
prévio, com Declaração de Impacto Ambiental (DIA) favorável. Assim, serão definidas e implementadas todas 
as medidas para salvaguardar a minimização dos impactes negativos e a maximização dos impactes positivos, 
quer durante a fase de obra, quer durante a fase de exploração. 

Estas intervenções na EN14 irão ligar ao Terminal rodoferroviário de Trofa, potenciando a multimodalidade e 
complementaridade do modo rodoviário com o modo ferroviário. Note-se que no âmbito do PNI2030 está 
previsto o Programa “Aumento de capacidade na rede ferroviária das áreas metropolitanas”, de onde se 
destacam as intervenções que visam o aumento de capacidade na Linha do Minho, entre as estações de 
Contumil e Ermesinde bem como a modernização das principais estações e interfaces rodoferroviários, 
potenciando o tráfego ferroviário de mercadorias e de passageiros. 

Estes projetos no âmbito da EN14 integram o Programa de Construção de Missing links do PNI2030. 

 

EN4. Variante da Atalaia 

No âmbito da empreitada da atual A33/IC32, foi iniciada a construção da Variante à EN4 (p.e., já foram 
executadas a generalidade das terraplenagens), que ficou interrompida no troço entre o Nó do Montijo da 
A33/IC32 e o Cruzamento do Passil na EN118. A conclusão da construção deste troço da variante permitirá 
capitalizar o investimento já efetuado e concluir na sua totalidade a denominada Variante à EN4 na Atalaia. 

 



 

 

O investimento é uma alternativa à EN4, num seu troço com TMDA de 8.362 veículos/dia com 7% de veículos 
pesados; nenhuma alternativa comparável está disponível. 

Permite descongestionar a EN4 no atravessamento da área peri-urbana do Montijo e área urbana da Atalaia, 
permitindo melhorar as condições de circulação e de segurança nesses atravessamentos e incorporar no projeto 
infraestruturas para potenciar a mobilidade suave.  

Os benefícios para a segurança rodoviária decorrem da constituição de uma alternativa com melhores 
características, a qual, desvia o tráfego do atravessamento urbano minimizando o risco de atropelamento. 
Estima-se uma redução de 65% no número de acidentes registados nos últimos 5 anos. 

A intervenção em via nova a construir incluirá intervenções ao nível da drenagem e estabilização de taludes. 

No âmbito do desenvolvimento do Estudo de Impacto Ambiental (EIA), que acompanha o projeto, será 
avaliada esta matéria e incluídas no projeto as medidas necessárias para garantir a adaptação das infraestruturas 
às alterações climáticas e assim aumentar a sua capacidade de resiliência a fenómenos extremos. 

Assegura ligações rodoviárias da sede de concelho do Montijo ao IP1 e Ponte Vasco da Gama (rede TEN-T) e 
incentiva a multimodalidade, reforçando a quota modal dos modos ferroviário e marítimo, ao promover o 
acesso à Linha do Sul (ferrovia) e ao Porto de Setúbal por meio de rodovias de alta capacidade: A12 e A33. 

Note-se que em final de 2020 foi concluída uma intervenção no Porto de Setúbal de melhoria das 
acessibilidades marítimas e está também prevista a melhoria dos acessos ferroviários, no sentido de resolver 
os congestionamentos operacionais que impedem o pleno e eficiente aproveitamento da interface entre os 
modos marítimos e ferroviário, possibilitando o aumento da capacidade de receção de comboios (projeto 
“Linha do Sul – Modernização das infraestruturas e eliminação de constrangimentos na ligação ferroviária ao 
Porto de Setúbal e Praias-Sado”). 

O projeto da EN4 integra o Programa de Construção de Missing links do PNI2030. 

 

IC35. Penafiel (EN15) / Rans 

IC35. Rans / Entre-os Rios 

O IC35 entre Penafiel e Entre-os-Rios apresenta-se como variante à EN106. 

A EN106 é uma via que se desenvolve, essencialmente, em áreas, do ponto de vista do Ordenamento do 
Território, classificadas como urbanas, atravessando inúmeros aglomerados urbanos que geram um elevado 
número de movimentos pendulares. Estas características levaram a que a EN106 se tenha tornado uma estrada 
com alguma sinistralidade, o que levou a que nos últimos anos se tenham vindo a efetuar várias intervenções, 
designadamente nas interseções, com o objetivo de melhorar as condições de segurança. 

No entanto, estas medidas refletem-se numa diminuição na fluidez do tráfego, com forte penalização do tráfego 
de passagem, principalmente os veículos pesados, associados na sua larga maioria à atividade resultante das 
várias pedreiras existentes na região, e que deveriam aceder às vias de alta capacidade o mais rapidamente 
possível. Note-se que esta via permite o escoamento deste tráfego para a A4 (IP4), via de alta capacidade que 
liga ao Porto de Leixões. 

A EN106 apresenta um TMDA que atinge os 14.358 veículos/dia, com 10% de pesados. 



 

 

 
Encontrando-se já executada a duplicação da EN15 entre Paredes e Penafiel, com ligação ao Nó da A4 em 
Penafiel, que é o primeiro troço do IC35, estas intervenções dão seguimento à materialização, de forma 
faseada, deste itinerário entre Penafiel e Entre-os-Rios. 

O trecho de Penafiel (EN15) a Rans está atualmente em fase de contratação da empreitada e o trecho entre 
Rans e Entre-os-Rios encontra-se em fase de avaliação de impacto ambiental. 

O projeto permite descongestionar a EN106 no atravessamento de diversas povoações e permitindo melhorar 
as condições de circulação e de segurança nesses atravessamentos. Encontra-se prevista a implementação de 
percursos pedonais e ciclovias.  

Assegura ligações rodoviárias da sede de concelho de Penafiel ao IP4 e A4 (RTE-T). 

Os benefícios para a segurança rodoviária decorrem da constituição de uma alternativa com melhores 
características, a qual, desvia o tráfego do atravessamento urbano minimizando o risco de atropelamento. 
Estima-se uma redução de 65% no número de acidentes registados nos últimos 5 anos. 

A intervenção em via nova a construir incluirá intervenções ao nível da drenagem e estabilização de taludes. 

O projeto de execução inclui as medidas necessárias para garantir a adaptação da infraestrutura às alterações 
climáticas e assim aumentar a sua capacidade de resiliência a fenómenos extremos. 

O projeto “IC35. Penafiel (EN15) / Rans” foi objeto de procedimento de AIA em fase de estudo prévio, com 
DIA favorável e o projeto “IC35. Rans / Entre-os Rios” encontra-se atualmente nessa fase. 

Assim, estão definidas e serão implementadas todas as medidas para salvaguardar a minimização dos impactes 
negativos e a maximização dos impactes positivos, quer durante a fase de obra, quer durante a fase de 
exploração. 

Incentiva a multimodalidade de forma indireta promovendo o acesso ao porto / ferrovia (ex.: Porto e Terminal 
de Leixões) por meio de rodovia de alta capacidade: A4. 



 

 

Destaca-se a complementaridade com o projeto de “Intervenções para melhoramento da capacidade ferroviária 
na linha de leixões e do novo terminal rodoferroviário no Grande Porto”, na dependência do Porto de Leixões, 
bem como os investimentos neste porto para reconversão da Terminal de Contentores Sul e criação de uma 
Plataforma Multimodal Logística, em curso, prolongamento do quebramar, recentemente adjudicado, e 
melhoria das acessibilidades marítimas, em fase de adjudicação, não esquecendo o projeto “Via Navegável do 
Douro 2020”, cuja Fase 2 foi concluída em dezembro de 2019, e que cuja Fase 3 se encontra em preparação. 

Este projeto integram o Programa de Construção de Missing links do PNI2030. 

 

 

IP2. Variante nascente de Évora 

O IP2, neste troço, é um corredor internacional inserido na componente global da Rede Transeuropeia e 
assegura ligações rodoviárias da capital de distrito e sede de concelho de Évora à Rede Core desta mesma Rede 
Transeuropeia. 

Trata-se de uma estrada com TMDA de 10.150 veículos/dia e 5% de veículos pesados e sem qualquer 
alternativa comparável disponível. 

Esta intervenção visa suprir um "missing link" na zona de Évora, numa infraestrutura já parcialmente 
executada, capitalizando investimento já realizado. 

Pretende-se constituir uma alternativa para o tráfego de médio e longo curso no corredor norte/sul que 
atualmente tem de atravessar as artérias urbanas do centro de Évora, cidade classificada como Património da 
UNESCO, descongestionando as vias urbanas e permitindo melhorar as condições de circulação e de 
segurança. 

 
Incentiva a multimodalidade de forma direta, potenciando o Corredor Internacional Sul Évora-Elvas 
(fronteira), atualmente em evoluída fase de construção no quadro do Plano de Investimentos Ferrovia 2020. 

Os benefícios para a segurança rodoviária decorrem da constituição de uma alternativa com melhores 
características, a qual, desvia o tráfego do atravessamento urbano minimizando o risco de atropelamento. 
Estima-se uma redução de 65% no número de acidentes registados nos últimos 5 anos. 



 

 

Esta intervenção incluirá intervenções ao nível da drenagem e estabilização de taludes. No âmbito do EIA a 
desenvolver, será avaliada esta matéria e incluídas no projeto as medidas necessárias para garantir a adaptação 
das infraestruturas às alterações climáticas e assim aumentar a sua capacidade de resiliência a fenómenos 
extremos. Serão também devidamente identificados e avaliados os impactes positivos e negativos da 
intervenção, sendo igualmente preconizadas as medidas a implementar quer na fase de construção, quer na 
fase de exploração da via.  

Este projeto integram o Programa de Construção de Missing links do PNI2030. 

 

Eixo Rodoviário Aveiro – Águeda 

Pretende-se, com este investimento, dar resposta à dinâmica económica gerada entre os polos industriais de 
Aveiro e Águeda, através de uma ligação direta e eficiente, reduzindo assim custos de contexto. 

Este novo eixo rodoviário dará sequência a uma pequena parcela já construída em Aveiro, substituindo a atual 
Rede Rodoviária Nacional constituída por vias com traçados pouco adequados para o elevado valor de pesados 
que a utiliza. 

 
Variante à ligação pelas EN235 e EN333, sem alternativa comparável disponível, esta intervenção permite 
criar um novo eixo de ligação entre Aveiro e Águeda, contribuindo para o descongestionamento de diversas 
vias que atravessam zonas urbanas e periurbanas, permitindo melhorar as condições de circulação e de 
segurança. 

Trata-se de uma malha onde o TMDA ascende a 20.500 veículos/dia e 5% de veículos pesados. 

O novo eixo irá assegurar as ligações rodoviárias de Aveiro, capital de distrito e sede de concelho, e de Águeda, 
sede de concelho, à Rede Transeuropeia através do IP1 e IP5. 

Os benefícios para a segurança rodoviária decorrem da constituição de uma alternativa com melhores 
características, a qual, desvia o tráfego do atravessamento urbano minimizando o risco de atropelamento. 

A intervenção em via nova a construir incluirá intervenções ao nível da drenagem e estabilização de taludes. 

No âmbito do EIA a desenvolver, será avaliada esta matéria e incluídas no projeto as medidas necessárias para 
garantir a adaptação das infraestruturas às alterações climáticas e assim aumentar a sua capacidade de 
resiliência a fenómenos extremos. Serão também devidamente identificados e avaliados os impactes positivos 
e negativos da intervenção, sendo igualmente preconizadas as medidas a implementar quer na fase de 
construção, quer na fase de exploração da via. 



 

 

O projeto será submetido a procedimento de AIA. 

O projeto incentiva a multimodalidade de forma direta, uma vez que liga polos industriais ao Porto e Terminal 
ferroviário de Aveiro, potenciando os investimentos já mencionados ali em curso. 

Este projeto potenciará a multimodalidade com a ferrovia, designadamente através da Linha do Vouga cuja 
requalificação em toda a sua extensão, entre Espinho e Aveiro, está prevista no âmbito PNI2030. 

Este projeto integra o Programa de Valorização das Áreas Empresariais (PVAE) 2ª Fase do PNI2030.  

 

EN125. Variante a Olhão 

A EN125 apresenta, neste troço, valores de TMDA que ascendem a 26.175 veículos/dia e 4% de veículos 
pesados. À data, não existe alternativa comparável disponível. 

Esta variante à EN125 pretende, assim, resolver os congestionamentos do tráfego que se verificam diariamente 
na travessia urbana de Olhão. 

A intervenção tem como objetivo principal desviar o tráfego de passagem que circula na EN125 e atravessa a 
povoação de Olhão melhorando ainda as acessibilidades locais. Irá permitir implementar, na via atual, medidas 
de mobilidade suave, em sintonia com o ambiente urbano que esta via atravessa - está prevista a implementação 
de percursos pedonais e ciclovias.  

 
A via assegura ligações rodoviárias da sede de concelho de Olhão à capital de distrito, Faro, e ao IP2\IC4 (rede 
TEN-T). 

A Variante traz benefícios para a segurança rodoviária que decorrem da constituição de uma alternativa com 
melhores características, a qual desvia o tráfego do atravessamento urbano minimizando o risco de 
atropelamento. Estima-se uma redução de 65% no número de acidentes registados nos últimos 5 anos. 

O projeto foi já objeto de procedimento de AIA em fase de estudo prévio, com DIA favorável. Assim, estão 
definidas e serão implementadas todas as medidas para salvaguardar a minimização dos impactes negativos e 
a maximização dos impactes positivos, quer durante a fase de obra, quer durante a fase de exploração. 

No EIA que suportou o procedimento de AIA é referido que a implementação da Variante de Olhão induzirá 
um impacte positivo na medida em que melhora as condições de fluidez do tráfego nesta região, retirando parte 
do tráfego da cidade, induzindo um impacte positivo na mobilidade e nos consumos energéticos associados à 
circulação. O projeto está adaptado às alterações climáticas previstas, com um sistema de drenagem transversal 



 

 

e longitudinal capaz de lidar com o aumento de eventos de precipitação extrema e o aumento do nível do mar 
e com um pavimento flexível, constituído por materiais locais, adaptados ao clima local. 

Este projeto integra o Programa de Alargamentos/Aumento de Capacidade do PNI2030.  

 

Variante à EN211 - Quintã / Mesquinhata 

Com esta intervenção pretende-se concluir uma variante à EN211 cuja construção foi já iniciada no final dos 
anos 90. 

A infraestrutura ligará os territórios interiores dos concelhos de Baião e Marco de Canavezes, proporcionando 
uma substantiva melhoria das acessibilidades na região, permitindo melhorar as condições de circulação e de 
segurança. 

Esta intervenção permite efetuar uma variante à atual EN211, descongestionando essa via no atravessamento 
de diversas zonas urbanas e permitindo melhorar as condições de circulação nessas zonas. 

 
Incentiva a multimodalidade de forma direta, potenciando a Linha do Douro, cuja eletrificação e modernização 
até á Régua está em curso, no âmbito do programa Ferrovia 2020 estando previsto no PNI2030 a eletrificação 
e modernização entre a Régua e o Pocinho. 

Os benefícios para a segurança rodoviária decorrem da constituição de uma alternativa com melhores 
características, a qual, desvia o tráfego do atravessamento urbano minimizando o risco de atropelamento. 
Estima-se uma redução de 65% no número de acidentes registados nos últimos 5 anos. 

Intervenção em via nova a construir, incluirá intervenções ao nível da drenagem e estabilização de taludes. 

Com o projeto será acompanhado pelo desenvolvimento de um EIA, no âmbito do qual serão devidamente 
identificados e avaliados os impactes positivos e negativos da intervenção, sendo igualmente preconizadas as 
medidas a implementar quer na fase de construção, quer na fase de exploração da via para garantir a adaptação 



 

 

das infraestruturas às alterações climáticas e assim aumentar a sua capacidade de resiliência a fenómenos 
extremos. 

O projeto será submetido a procedimento de AIA. 

Este projeto integra o Programa de Alargamentos/Aumento de Capacidade do PNI2030.    

 

EN344. km 67+800 a km 75+520 – Pampilhosa da Serra 

A EN344 localiza-se no interior do País, desenvolve-se numa orografia difícil e assegura ligações rodoviárias 
de Pampilhosa da Serra, sede de concelho, ao IP2 (rede TEN-T). Garante ainda o acesso à Zona Industrial de 
Pampilhosa da Serra. 

A intervenção pretende proporcionar melhores condições de circulação e de segurança da EN344, promovendo 
a sua requalificação, fundamentando-se na necessidade de pequenas correções de traçado que melhorarão as 
suas caraterísticas, aumentando a sua resiliência. 

Os benefícios para a segurança rodoviária decorrem, assim, da requalificação da via existente, dotando-a de 
caraterísticas geométricas mais generosas e de melhores condições de segurança. Estima-se uma redução de 
50% no número de acidentes registados nos últimos 5 anos. 

A intervenção, em via existente, incluirá intervenções ao nível da drenagem e estabilização de taludes. 

O desenvolvimento do projeto foi acompanhado de estudos ambientais, no âmbito dos quais foram avaliados 
os impactes da intervenção e preconizadas as medidas de minimização a implementar em obra, e na fase de 
exploração. 

 
O projeto está sedimentado no Programa de Valorização do Interior, Eixo 4. Um Território Interior + 
CONECTADO - Programa de investimentos nas acessibilidades de proximidade, apresentado pelo XXI 
Governo em 14 de julho de 2018.   

 



 

 

IC2 (EN1). Meirinhas (km 136,700) / Pombal (km 148,500) 

O troço do IC2 (EN1) entre Meirinhas e Pombal é um troço no qual, nos últimos anos, é recorrente a existência 
de pontos negros/acumulação de acidentes, pelo que a intervenção que se encontra a ser desenvolvida tem 
como objetivo principal adotar um conjunto de medidas que contribuam para a melhoria das condições de 
segurança rodoviária, dando sequência às medidas já adotadas nesta via no Concelho de Leiria e assim 
proporcionando condições homogéneas de circulação. 

A estrada, que assegura as ligações rodoviárias de Pombal, sede de concelho, ao IP1 (rede TEN-T) apresenta 
TMDA de 22.000 veículos/dia e 17% de veículos pesados, não contando com nenhuma alternativa comparável 
disponível. 

Esta intervenção desenvolve-se num troço com grande ocupação urbana e tem o seu foco na melhoria das 
condições de segurança e do acesso em melhores caraterísticas aos parques industriais do concelho de Pombal, 
atendendo sobretudo à elevada procura de pesados. 

 

 
A intervenção incluirá a introdução de rotundas e passeios, contribuindo para disciplinar o tráfego, 
uniformizando a sua fluidez e reduzindo a emissão de gases de combustão. 

Os benefícios para a segurança rodoviária decorrem da requalificação da via existente dotando-a de 
caraterísticas geométricas mais generosas e de melhores condições de segurança. Estima-se uma redução de 
50% no número de acidentes registados nos últimos 5 anos. 

O projeto contempla ainda a implementação de gares para permitir a paragem de transportes públicos em 
segurança, fomentando o transporte coletivo de passageiros, de ciclovia e a melhoria das condições de 
circulação no atravessamento de povoações que se localizam na envolvente do troço a intervencionar (passeios 
e passadeiras). 

Intervenção em via existente, que inclui melhorias ao nível da drenagem para melhorar condições atuais. 

No âmbito dos estudos ambientais é avaliada esta matéria e são incluídas no projeto as medidas necessárias 
para garantir a adaptação das infraestruturas às alterações climáticas e assim aumentar a sua capacidade de 
resiliência a fenómenos extremos. 



 

 

Este projeto integra o Programa de Alargamentos/Aumento de Capacidade do PNI2030.    

 

IP8 (A26). Aumento de Capacidade na ligação entre Sines e a A2 

Esta ligação insere-se na componente principal (Core) da Rede Transeuropeia e assegura ligações rodoviárias 
das sedes de concelho de Sines, Santiago do Cacém e Grândola ao IP1. 

Apresenta TMDA que ascende a 8.000 veículos/dia com 12% de veículos pesados e não tem alternativa 
comparável disponível. 

A intervenção proposta visa, entre outros objetivos, proporcionar melhores condições de acesso para as 
mercadorias movimentadas no Porto de Sines, requalificar a via atual dotando-a de caraterísticas homogéneas 
e compatíveis com um itinerário principal e, ainda, capitalizar o investimento já efetuado em parte do traçado, 
numa intervenção anterior. 

Pretende-se adequar a capacidade da via, aproveitando a plataforma já existente, em parte do troço, para uma 
via de dupla faixa, fazendo um upgrade de IC para IP e de faixa simples para faixa dupla, com ganhos de 
segurança rodoviária. 

Os benefícios para a segurança rodoviária decorrem da requalificação da via existente dotando-a de 
caraterísticas geométricas mais generosas, como a duplicação da atual plataforma de modo a eliminar os 
choques frontais entre veículos. Estima-se uma redução de 65% no número de acidentes registados nos últimos 
5 anos. 

O alargamento de via existente incluirá intervenções ao nível da drenagem e estabilização de taludes. 

No âmbito do EIA a desenvolver, será avaliada esta matéria e incluídas no projeto as medidas necessárias para 
garantir a adaptação das infraestruturas às alterações climáticas e assim aumentar a sua capacidade de 
resiliência a fenómenos extremos. 

A via tem potencial para implementar uma área de serviço onde poderão ser instalados postos de carregamento 
de veículos elétricos. 

 
De notar que esta é também uma intervenção extremamente importante para o pólo industrial Porto de Sines / 
Terminal XXI, sendo elemento fundamental para garantir a sua competitividade no quadro económico onde se 
inserem, e para o incentivo da multimodalidade no transporte de mercadorias, complementando e potenciando 
o retorno dos investimentos em curso e previstos no âmbito da ferrovia e dos portos. 



 

 

No âmbito do Programa Ferrovia 2020 estão em curso os investimentos que têm como grandes objetivos 
assegurar e melhorar as ligações ferroviárias entre Portugal e a Europa, de modo a viabilizar um transporte 
ferroviário de mercadorias eficiente contribuindo para o aumento da competitividade. 

No que respeita à ligação ferroviária entre o sul de Portugal e a Europa, permitindo a articulação entre os Portos 
do Sul e a fronteira do Caia, estão em curso as ações no âmbito do designado Corredor Internacional Sul 
incluindo a modernização da linha que liga o Porto de Sines à Linha do Sul, cuja empreitada terá início ainda 
em 2021. As intervenções previstas visam assegurar a interoperabilidade ferroviária tendo como grandes 
objetivos, no que respeita em particular ao transporte de mercadorias, o aumento da capacidade das linhas, 
através da construção de estações técnicas, de modo a garantir condições que permitam a circulação diária de 
maior número de comboios e a criação de condições para a circulação de comboios de mercadorias de 
comprimento até 750m. 

Na continuidade, a proposta de PNI 2030 apresentado publicamente pelo governo em outubro de 2020, 
contempla o Programa respeitante à 2ª fase do Corredor Internacional Sul, que tem como objetivo potenciar o 
transporte em modo ferroviário e promover a interoperabilidade com as redes Espanhola e Europeia no âmbito 
da Rede Transeuropeia de Transportes e reduzir tempos de viagem de Lisboa para Sul e Espanha. 

No âmbito deste programa destacam-se: 

• os projetos de construção de uma nova ligação ferroviária, em via única eletrificada, entre Sines e 
Grândola Norte (linha do Sul), garantindo condições para cruzamento de comboios com 750m de 
comprimento, incluindo a concordância com a Linha do Sul e a adaptação da estação de Grândola; 

• a duplicação do troço Poceirão-Bombel; 
• a retoma dos estudos de viabilidade de um novo atravessamento do tejo em Lisboa, visando a redução 

dos constrangimentos ao tráfego de mercadorias e dos tempos de viagem para o Alentejo, Algarve e 
Espanha. 

Por outro lado, então em curso importantes investimentos no Porto de Sines, quer no Terminal Vasco da Gama 
quer no Terminal XXI (implementação da Fase 3 de Expansão, incluindo a requalificação do seu ramal 
ferroviário). 

Em conclusão, os projetos previstos na rodovia, ferrovia e porto, são complementares e potenciadores entre si. 

Este projeto integra o Programa Conclusão do IP8 entre Sines e Beja do PNI2030. 

 

 

Ligação de Baião a Ponte de Ermida  

Esta intervenção visa assegurar a melhoria da ligação de Baião para Sul, promovendo a dinâmica intraregional, 
sobretudo com o concelho vizinho de Resende. 

A intervenção decompõe-se em seções, uma de construção, retirando o tráfego de zonas urbanas, e outra de 
requalificação da estrada existente, minimizando o impacte no território. 

O investimento foca-se na melhoria das condições de segurança, sobretudo, tendo presente a orografia muito 
complexa. 

Os benefícios para a segurança rodoviária decorrem da requalificação da via existente dotando-a de 
caraterísticas geométricas mais generosas, bem como, da constituição de alternativa com melhores 
características, a qual, desvia o tráfego do atravessamento urbano minimizando o risco de atropelamento. 
Estima-se uma redução superior a 50% no número de acidentes registados nos últimos 5 anos. 

Intervenção em via existente e em via a construir, que incluirá intervenções ao nível da drenagem e 
estabilização de taludes. 



 

 

Com o projeto vai ser desenvolvido um EIA, no âmbito do qual serão devidamente identificados e avaliados 
os impactes positivos e negativos da intervenção, sendo igualmente preconizadas as medidas a implementar 
quer na fase de construção, quer na fase de exploração da via, também, para garantir a adaptação da 
infraestrutura às alterações climáticas e assim aumentar a sua capacidade de resiliência a fenómenos extremos. 

Este projeto será remetido à Agência Portuguesa do Ambiente para avaliação do enquadramento em AIA. 

 
Potencia a interação com a Linha do Douro, cuja eletrificação e modernização até á Régua está em curso, no 
âmbito do programa Ferrovia 2020 estando previsto no PNI2030 a eletrificação e modernização entre a Régua 
e o Pocinho. 

O projeto integra o Programa de Construção de Missing links do PNI2030. 

 

IP8 (EN121). Ferreira do Alentejo / Beja, incluindo Variante a Beringel 

IP8 (EN259). Santa Margarida do Sado / Ferreira do Alentejo, incluindo Variante de Figueira de 
Cavaleiros 

O IP8 entre Grândola e Beja faz parte da componente principal (Core) da Rede Transeuropeia. 

É o principal acesso entre a A2 e Beja, ligando Ferreira do Alentejo, sede de concelho, à sua capital de distrito, 
Beja e à A2. 

Apresenta, na EN121, TMDA que ascende a 6.332 veículos/dia com 10% de veículos pesados e na EN259, 
TMDA que ascende a 4.117 veículos/dia com 18% de veículos pesados. Não conta com nenhuma alternativa 
comparável disponível. 

 



 

 

O troço da EN121 apresenta um constrangimento no atravessamento de Beringel; o troço da EN259 apresenta 
constrangimento semelhante no atravessamento de Figueira dos Cavaleiros. 

Assim, o projeto a desenvolver tem por objetivo melhorar as condições de circulação e segurança no corredor 
do IP8 (EN121 e EN259) entre Santa Margarida do Sado (com ligação ao IP8\A26, já em serviço), Ferreira do 
Alentejo e Beja (com ligação ao IP2), através da beneficiação estrutural do pavimento existente, da 
pavimentação das bermas, do reordenamento das áreas adjacentes à via, como por exemplo as gares para 
permitir a paragem de transportes públicos em segurança (incentivando o transporte coletivo de passageiros), 
e do melhoramento dos diversos entroncamentos e cruzamentos existentes. 

Faz parte dos projetos a construção das Variante a Beringel e Variante a Figueira de Cavaleiros, que integrarão 
o IP8, permitindo que o tráfego de passagem não tenha de circular pelo interior das povoações. Os projetos 
permitem assegurar melhores condições de circulação e de segurança no atravessamento das povoações. 

Estas variantes capitalizam o investimento já efetuado, ao desenvolverem-se em espaço canal anteriormente já 
definido para este efeito. 

Os benefícios para a segurança rodoviária decorrem da requalificação da via existente dotando-a de 
caraterísticas geométricas mais generosas, bem como, da constituição de alternativa com melhores 
características, a qual, desvia o tráfego do atravessamento urbano minimizando o risco de atropelamento. 
Estima-se uma redução de 65% no número de acidentes registados nos últimos 5 anos. 

As intervenções em via existente e em via nova a construir (variantes) incluirão intervenções ao nível da 
drenagem e estabilização de taludes. 

No âmbito do EIA a desenvolver, será avaliada esta matéria e incluídas no projeto as medidas necessárias para 
garantir a adaptação das infraestruturas às alterações climáticas e assim aumentar a sua capacidade de 
resiliência a fenómenos extremos. 

A via tem potencial para implementar uma área de serviço em cada troço, onde poderão ser instalados postos 
de carregamento de veículos elétricos. 

Apresenta ainda, como benefício, o incentivo da multimodalidade, facultando acesso direto ao caminho de 
ferro, em Beja e ao Porto e Terminal de Sines, na continuação do projeto “IP8 (A26). Aumento de Capacidade 
na ligação entre Sines e a A2” também proposto neste Investimento RE-C07-i02, do qual é complementar. 

Neste caso, para além de ser um complemento aos projetos ferroviários e em portos atrás mencionados, este 
projeto promoverá ainda uma positiva dinâmica modal com a ferrovia, considerando o projeto de 
Modernização do troço Casa Branca-Beja da Linha do Alentejo e o estudo da viabilidade e pertinência das 
ligações ferroviárias ao aeroporto de Beja, previstos no PNI 2030. 

Este projeto integra o Programa Conclusão do IP8 entre Sines e Beja do PNI2030. 

 

Natureza do investimento:  

Os investimentos a desenvolver na rede rodoviária nacional serão levados a cabo pela Infraestruturas de 
Portugal, IP ("IP"), empresa pública, de capital 100% público. A IP "tem por objeto a conceção, projeto, 
construção, financiamento, conservação, exploração, requalificação, alargamento e modernização das redes 
rodoviária e ferroviária nacionais, incluindo-se nesta última o comando e o controlo da circulação." (artigo 6.º, 
n.º 1, da Lei n.º 91/2015, de 29 de maio).  A rede rodoviária nacional operada pela IP ascende a 15.114 km. 
As infraestruturas rodoviárias a financiar são todas de natureza "não dedicada" e não se destinam a ser 
exploradas comercialmente. Estão em causa atividades de natureza não económica, pelo que não são 
abrangidas pelo âmbito de aplicação das regras em matéria de auxílios estatais. Com efeito, as estradas 
disponibilizadas para utilização pública gratuita são infraestruturas gerais e o seu financiamento público não é 
abrangido pelas regras em matéria de auxílios estatais. 



 

 

Sempre que aplicável, as regras de contratação pública serão integralmente cumpridas na contratação de 
fornecimento de bens e prestação de serviços junto de entidades terceiras. 

 

Implementação: 

A Infraestruturas de Portugal, S.A, enquanto entidade responsável pela conceção, projeto, construção, 
financiamento, conservação, exploração, requalificação, alargamento e modernização da rede rodoviária 
nacional, assegurará a implementação das intervenções previstas no âmbito desta medida. 

Não está previsto o modelo de exploração com recurso à cobrança de portagens em qualquer dos investimentos 
propostos. 

 

Público-Alvo: 

Calendário e riscos: 

A execução deste investimento está prevista iniciar-se em 2021, com a contratação das empreitadas de 
construção do “IC35. Penafiel (EN15) / Rans” e da “EN14. Maia (Via Diagonal) / Interface Rodoferroviário 
da Trofa” e com a contratação, entre outros, dos projetos do “IP8 (EN121). Ferreira do Alentejo / Beja, 
incluindo Variante a Beringel” e do “IP8 (EN259). Santa Margarida do Sado / Ferreira do Alentejo, incluindo 
Variante de Figueira de Cavaleiros”, e decorrer até à conclusão das obras, no final do programa. 

Identificam-se como principais riscos na implementação deste investimento, eventuais litigâncias no âmbito 
dos procedimentos de contratação pública ou desvios das empreitadas face ao seu planeamento devidos a 
eventos não programáveis (p.e., deteção de património arqueológico não conhecido durante os trabalhos de 
escavação). 

 

Investimento RE-C07-i03: Ligações transfronteiriças 

Desafios e Objetivos: 

A criação de zonas territoriais transfronteiriças, através da facilitação das interações sociais e comerciais é um 
objetivo claro da União Europeia.  

À escala ibérica, a cooperação transfronteiriça assume uma posição de destaque nas relações bilaterais, como 
demonstra a abordagem da temática nas recentes cimeiras luso-espanholas, reconhecendo-se desafios comuns 
como a desertificação dos territórios ou oportunidades decorrentes da cooperação transfronteiriça, como 
desenvolvimento de novos modelos de negócio. Ainda neste âmbito, é de destacar a assinatura da Declaração 
de Intenções sobre as infraestruturas de transporte transfronteiriças, ocorrida na XXIX Cimeira Luso-
espanhola no dia 30 de maio de 2017 e a Estratégia Comum de Desenvolvimento Transfronteiriço, apresentado 
a 10 de outubro de 2020, na mais recente Cimeira Luso-Espanhola, a XXXI. 

Importa realçar que esta Estratégia Comum ficou sedimentada na Resolução de Conselho de Ministros 
105/2020, publicada em 14 de dezembro, determinando a “articulação (…) com a aplicação dos fundos 
europeus para a cooperação transfronteiriça para o período pós -2020, no quadro dos programas de 
cooperação territorial da União Europeia, quer no contexto dos novos instrumentos de apoio à recuperação, 
quer no contexto dos fundos disponíveis no novo quadro financeiro plurianual para o período de programação 
2021 -2027, quer de outras fontes de financiamento definidas de acordo com a tipologia do projeto apoiado 
em cada caso, contando com a colaboração de diferentes áreas governativas e, sempre que tal se justificar, a 
intervenção conjunta de entidades setoriais, assegurando a máxima eficiência e eficácia dos investimentos a 
efetuar, a complementaridade dos programas e a distribuição operacional nos territórios transfronteiriços.”. 



 

 

Assim, assume especial importância o aproveitamento das sinergias que se podem alcançar através do uso 
partilhado das infraestruturas existentes, independentemente da sua localização nacional. Neste contexto, 
identificam-se diversas situações em que a melhoria das ligações rodoviárias poderá contribuir, ou mesmo 
viabilizar, a existência de contextos transfronteiriços favoráveis, que de outra forma não terão condições para 
existir, a não ser num nível micro local. 

Asseguram ligações de proximidade aos corredores de grande capacidade, ampliando este empenho para a 
dinâmica socioeconómica dos territórios localizados junto à fronteira e criando condições para o usufruto 
comum dos serviços ou infraestruturas existentes ou projetados, como são exemplo a linha ferroviária de alta 
velocidade em Sanabria ou o aeródromo de Bragança. 

O investimento alavancará o desenvolvimento da mobilidade transfronteiriça e a redução dos custos de 
contexto – centrada na mobilidade dos trabalhadores destas zonas, tornando a fronteira um fator de união e 
não de separação. 

Como consequência da pandemia COVID-19, é de grande importância apresentar boas práticas de cooperação 
transfronteiriça que demonstrem a relevância de avançar na aplicação da Estratégia Comum para 
Desenvolvimento Transfronteiriço. 

Para maximizar os benefícios desta cooperação, é necessário facilitar a comunicação entre os dois lados da 
fronteira, através do estabelecimento de ligações que permitam a deslocação ágil de pessoas e bens. 

Também este investimento compreenderá um conjunto de intervenções quer de requalificação de troços de 
vias existentes quer de construção de novos troços de via. 

É importante notar que a requalificação de uma estrada pressupõe a execução de trabalhos que vão muito para 
além de uma manutenção ou conservação de via. Numa requalificação são executados trabalhos que podem ir 
para além da plataforma existente, tais como sejam alargamentos, retificações de traçado ou alteração da 
geometria de interseções, entre outros, com o objetivo, por exemplo, de homogeneizar as características da via 
no que respeita ao seu traçado e perfil transversal tipo ou de eliminar pontos de acumulação de acidentes. A 
requalificação pressupõe ainda a execução de trabalhos de melhoria em taludes e/ou sistemas de drenagem, de 
sinalização e segurança e de atuação ao nível estrutural do pavimento. Assim, e em conclusão, pode-se 
considerar que a requalificação é a modernização de uma via existente de forma a conferir-lhe caraterísticas 
adequadas às necessidades de capacidade e tráfego, bem como a dotá-la com sistemas mais eficazes e 
preparados para as alterações climáticas, tornando-a uma infraestrutura mais resiliência. 

Neste contexto pretende-se concretizar um conjunto de importantes investimentos como sejam: 

Construção 

• Ponte internacional sobre o Rio Sever [16];  
• Ponte Alcoutim – Saluncar de Guadiana (ES) [17]; 

Construção e requalificação 

• EN103. Vinhais / Bragança (variantes), em que as variantes, sendo construção de novo troço, 
correspondem apenas a 16% do traçado a intervencionar [18]; 

• Ligação de Bragança a Puebla de Sanabria (ES), com apenas 0,5% de construção de via nova [19]. 

 



 

 

A sua distribuição no país está espelhada na figura seguinte. 

 
 

Ponte internacional sobre o Rio Sever 

Tratando-se de um projeto fundamental para o desenvolvimento turístico, social e económico, de cooperação 
e emprego nos dois lados da fronteira, o projeto da construção da Ponte sobre o Rio Sever é considerado de 
capital importância para ambos os países, não só para os territórios abrangidos como também para toda a região 
do Alentejo e Extremadura.  



 

 

 
O presente projeto insere-se na Euro-região EUROACE, agrupamento integrado pelas regiões do Alentejo e 
Centro de Portugal e a Comunidade Autónoma da Extremadura, de Espanha. O âmbito territorial de atuação 
da EUROACE abrange o espaço geográfico do Alentejo, Região Centro de Portugal e Extremadura. Conta 
com uma extensão aproximada de 92 500 km2, onde residem 3 388 563 pessoas (6% da população peninsular). 

Salienta-se a Resolução do Parlamento Europeu sobre o papel das "Euro-regiões" no desenvolvimento da 
política regional (2004/2257(INI)), e que “o objectivo primordial das euro-regiões consiste em promover a 
cooperação transfronteiras entre regiões fronteiriças ou entidades locais e autoridades regionais, bem como 
parceiros sociais e todos os outros actores, (…), em domínios como a cultura, a educação, o turismo e as 
questões económicas, bem como todos os outros aspectos da vida quotidiana” ou que “reputa a cooperação 
transfronteiriça de fundamental importância para a coesão e a integração europeias, e entende que a mesma 
deve, por isso, ser objecto de amplo apoio”. 

O território EUROACE equivale a quase um quinto da superfície de Espanha e supera Portugal em extensão. 
Esta Eurorregião materializa a vontade das três regiões de reforçar e dar um novo impulso às suas relações de 
cooperação, iniciando uma nova etapa de colaboração em que possam ser desenvolvidos conjuntamente 
projectos mais próximos e úteis para os cidadãos, para as empresas e para a sociedade em geral 

O projeto pretende, assim, assegurar uma interligação com a rede rodoviária espanhola, desenvolvendo os 
territórios do interior e fomentando a coesão territorial e transfronteiriça, a competitividade e a atratividade 
das regiões desfavorecidas, bem como reforçar as relações transfronteiriças e criar condições para o pleno 
desenvolvimento desta Euro-região. 

O investimento permite uma redução de 85 km na ligação entre Montalvão/PT e Cedillo/ES, ligação esta não 
servida por modo ferroviário. 

No cumprimento das boas praticas de desenvolvimentos de projetos rodoviários serão incluídas no projeto as 
medidas necessárias para garantir a adaptação das infraestruturas às alterações climáticas e assim aumentar a 
sua capacidade de resiliência a fenómenos extremos. 

Está sedimentado na Estratégia Comum de Desenvolvimento Transfronteiriço. 

 

Ponte Alcoutim – Saluncar de Guadiana (ES); 

A cooperação institucional transfronteiriça assume um papel de extrema relevância na aproximação e no 
enriquecimento cultural, social e económico das três regiões e constitui um instrumento fundamental para a 
participação de forma conjunta em projetos e ações comunitárias. A cooperação entre as regiões do Algarve e 
da Andaluzia iniciou-se há mais de 30 anos.  



 

 

A fim de dar um novo impulso ao trabalho desenvolvido pelas três regiões foi criada a Euro-região Alentejo-
Algarve-Andaluzia, com Protocolo assinado em 5 de maio de 2010. A Euro-região tem uma área de 119.869 
km2, ocupando 21% da superfície da Península Ibérica. 

O presente projeto insere-se na Euro-região EUROAAA, Alentejo, Algarve, Andaluzia, que permite dar 
continuidade, de maneira duradoura, ao desenvolvimento do território que partilham, assim como de melhoria 
da qualidade de vida dos seus habitantes. 

 
Pretende-se assegurar uma interligação com a rede rodoviária espanhola, desenvolvendo os territórios do 
interior, fomentando a coesão territorial e contribuindo para o reforço das ligações transfronteiriças e, como 
tal, para os objetivos de coesão e eficiência europeus. 

O investimento permite uma redução de 70 km na ligação entre Alcoutim/PT e Saluncar de Guadiana/ES, 
ligação esta não servida por modo ferroviário. 

No cumprimento das boas praticas de desenvolvimentos de projetos rodoviários serão incluídas no projeto as 
medidas necessárias para garantir a adaptação das infraestruturas às alterações climáticas e assim aumentar a 
sua capacidade de resiliência a fenómenos extremos. 

Está sedimentado na Estratégia Comum de Desenvolvimento Transfronteiriço 

 

EN103. Vinhais / Bragança (variantes) 

A EN103 assegura ligação rodoviária de Vinhais, sede de concelho, à capital de distrito, Bragança, e ao IP4 
(rede TEN-T). 

O presente projeto insere-se na Euro-região Galiza-Norte de Portugal, localizada no noroeste da Península 
Ibérica, e composta por duas regiões nacionais (Galiza e Norte de Portugal) que tem vindo a constituir uma 



 

 

espécie de minimercado de seis milhões de pessoas, com um capital humano de alto potencial, com 
universidades de mérito internacional e vistas como fontes de conhecimento ao serviço da economia 
transfronteiriça. 

A Euro-região Galiza-Norte de Portugal é uma experiência pioneira na cooperação territorial e é também uma 
das mais antigas estruturas de cooperação no âmbito europeu e, obviamente, peninsular. Esta Euro-região 
promove as vantagens estratégicas da cooperação, atendendo à natureza periférica do Noroeste europeu e aos 
desafios que o estado de incerteza e de concentração da economia mundial e da própria União Europeia coloca 
a este tipo de territórios. 

 
O projeto visa a requalificação da via existente, com retificação de algumas curvas e a construção pequenas 
variantes (como é o caso da Variante a Vila Verde, com uma extensão de 4km) correspondendo a 16% de via 
nova no total da intervenção. 

Esta intervenção permitirá uma substantiva melhoria das condições de segurança e de circulação na ligação a 
Bragança, ligação não servida por modo ferroviário, num território interior e numa região de orografia difícil, 
potenciando assim a coesão territorial. 

Neste caso, contribui também para o reforço das ligações transfronteiriças e, como tal, dos objetivos de coesão, 
eficiência e sustentabilidade europeus para melhorar a intermodalidade e a conectividade. 

Não esquecer que Espanha inaugurou recentemente uma nova estação ferroviária de alta velocidade em Puebla 
de Sanabria. Desta forma, o projeto incentiva a transferência modal para o transporte ferroviário ao promover 
um mais rápido e mais seguro acesso à referida estação ferroviária, a qual ficará mais acessível às populações 
deste território. Este incentivo é reforçado pelo projeto de requalificação da ligação entre Bragança e Puebla 
de Sanabria, que complementa e potencia o investimento na atual EN103. 

Os benefícios para a segurança rodoviária decorrem da requalificação da via existente dotando-a de 
caraterísticas geométricas mais generosas, bem como, da constituição de alternativa com melhores 
características e que desvia o tráfego do atravessamento urbano, minimizando o risco de acidentes, 
nomeadamente atropelamento. Estima-se uma redução de 65% no número de acidentes registados nos últimos 
5 anos. 

Com o projeto foi desenvolvido um EIA no âmbito do qual são identificados e avaliados os impactes positivos 
e negativos da intervenção, sendo igualmente preconizadas as medidas a implementar quer na fase de 



 

 

construção, quer na fase de exploração da via, bem como as medidas necessárias para garantir a adaptação da 
infraestrutura às alterações climáticas e assim aumentar a sua capacidade de resiliência a fenómenos extremos. 

O projeto será submetido a um procedimento de AIA. 

Este projeto integra o Programa de Coesão Territorial e Transfronteiriça do PNI2030. 

 

Ligação de Bragança a Puebla de Sanabria (ES) 

Como o anterior, também o presente projeto se insere na Euro-região Galiza-Norte de Portugal. 

 
O projeto visa, no essencial, a requalificação da via existente. Dos 19 km de total da intervenção, apenas 0,5% 
em extensão são construção de via nova, correspondendo a pequenas variantes a 2 núcleos urbanos (Varge e 
Rio de Onor). 

O projeto promoverá a melhoria das condições de segurança e de circulação na ligação de Bragança a Puebla 
de Sanabria, contribuindo para o reforço das ligações transfronteiriças e, como tal, dos objetivos de coesão, 
eficiência e sustentabilidade europeus para melhorar a intermodalidade e a conectividade. 

Os benefícios para a segurança rodoviária decorrem da requalificação da via existente dotando-a de 
caraterísticas geométricas mais generosas, bem como, da constituição de alternativa com melhores 
características e que desvia o tráfego do atravessamento urbano, minimizando o risco de acidentes. Estima-se 
uma redução de 65% no número de acidentes registados nos últimos 5 anos. 

Esta intervenção permitirá uma substantiva redução dos tempos de percurso na ligação de Bragança a Puebla 
de Sanabria e à recentemente inaugurada nova estação ferroviária de alta velocidade aqui localizada. Desta 
forma, o projeto incentiva a transferência modal para o transporte ferroviário ao promover um mais rápido e 
mais seguro acesso à referida estação ferroviária, a qual ficará mais acessível às populações deste território.  

Com o projeto de execução será desenvolvido um EIA no âmbito do qual são identificados e avaliados os 
impactes positivos e negativos da intervenção, sendo igualmente preconizadas as medidas a implementar quer 
na fase de construção, quer na fase de exploração da via, bem como as medidas necessárias para garantir a 
adaptação da infraestrutura às alterações climáticas e assim aumentar a sua capacidade de resiliência a 
fenómenos extremos. 

O projeto será submetido a um procedimento de AIA. 

Este projeto integra o Programa de Coesão Territorial e Transfronteiriça do PNI2030. 



 

 

 

 

Natureza do investimento:  

Os investimentos a desenvolver na rede rodoviária nacional serão levados a cabo pelas Comissões de 
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, Alentejo e Algarve (entidades públicas) e pela 
Infraestruturas de Portugal, IP ("IP"), empresa pública, de capital 100% público. A IP "tem por objeto a 
conceção, projeto, construção, financiamento, conservação, exploração, requalificação, alargamento e 
modernização das redes rodoviária e ferroviária nacionais, incluindo-se nesta última o comando e o controlo 
da circulação." (artigo 6.º, n.º 1, da Lei n.º 91/2015, de 29 de maio).  A rede rodoviária nacional operada pela 
IP ascende a 15.114 km. As infraestruturas rodoviárias a financiar são todas de natureza "não dedicada" e não 
se destinam a ser exploradas comercialmente. Estão em causa atividades de natureza não económica, pelo que 
não são abrangidas pelo âmbito de aplicação das regras em matéria de auxílios estatais. Com efeito, as estradas 
disponibilizadas para utilização pública gratuita são infraestruturas gerais e o seu financiamento público não é 
abrangido pelas regras em matéria de auxílios estatais. Cumulativamente não está previsto o modelo de 
exploração com recurso à cobrança de portagens em qualquer um dos investimentos propostos. 

Sempre que aplicável, as regras de contratação pública serão integralmente cumpridas na contratação de 
fornecimento de bens e prestação de serviços junto de entidades terceiras. 

Implementação: 

Os investimentos rodoviários integrados nesta medida serão promovidos, no caso de intervenções na rede 
rodoviária nacional, pela Infraestruturas de Portugal, S.A, enquanto entidade responsável pela conceção, 
projeto, construção, financiamento, conservação, exploração, requalificação, alargamento e modernização 
desta mesma rede, e, no que diz respeito à ligação de Bragança a Puebla de Sanabria e à construção das pontes 
sobre o Rio Sever e o Rio Guadiana, pelas Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) 
do Norte, do Alentejo e do Algarve, respetivamente. 

Não está previsto o modelo de exploração com recurso à cobrança de portagens em qualquer dos investimentos 
propostos. 

Público-Alvo: 

Calendário e riscos:  

A execução deste investimento está prevista desde 2021, com a submissão do projeto da “EN103. Vinhais / 
Bragança (variantes)” a avaliação de impacte ambiental, até à conclusão das obras, no final do programa. 

Identificam-se como principais riscos na implementação deste investimento, eventuais litigâncias no âmbito 
dos procedimentos de contratação pública ou desvios das empreitadas face ao seu planeamento devidos a 
eventos não programáveis (p.e., deteção de património arqueológico não conhecido durante os trabalhos de 
escavação). 

 

RE-C07-i04: Áreas de Acolhimento Empresarial (AAE) – Acessibilidades Rodoviárias 

Desafios e Objetivos: 

Como referido, verifica-se a necessidade de desenvolver condições para reforçar a competitividade territorial 
para promover a atração e fixação de empresas em diversos pontos do país, favorecendo um desenvolvimento 
mais equilibrado do tecido produtivo, uma reindustrialização desconcentrada no território e uma otimização 
das cadeias logísticas do país. 

Uma das principais formas de promover este desígnio, passa por melhorar a acessibilidade rodoviária às Áreas 
Acolhimento Empresarial que ainda apresentam situações deficitárias para aceder aos grandes corredores de 
tráfego de médio / longo curso, concretizando um lote de intervenções prioritárias, as quais contribuirão para 
a efetiva promoção das acessibilidades rodoviárias entre aqueles corredores e as AAE, permitindo em 



 

 

simultâneo reduzir custos de contexto, fomentando a competitividade dos territórios onde estas se inserem e 
por fim, das empresas que neles se fixem. 

Importa, ainda, referir que as acessibilidades rodoviárias são imprescindíveis para alavancar o investimento já 
efetuado em Áreas de Acolhimento Empresarial já estabelecidas, constituindo o suporte mais adequado para 
garantir a entrada e saída de mercadoria, de forma eficiente e económica. 

Mais uma vez, este investimento compreenderá um conjunto de intervenções quer de requalificação de troços 
de vias existentes quer de construção de novos troços de via. 

É importante notar que a requalificação de uma estrada pressupõe a execução de trabalhos que vão muito para 
além de uma manutenção ou conservação de via. Numa requalificação são executados trabalhos que podem ir 
para além da plataforma existente, tais como sejam alargamentos, retificações de traçado ou alteração da 
geometria de interseções, entre outros, com o objetivo, por exemplo, de homogeneizar as características da via 
no que respeita ao seu traçado e perfil transversal tipo ou de eliminar pontos de acumulação de acidentes. A 
requalificação pressupõe ainda a execução de trabalhos de melhoria em taludes e/ou sistemas de drenagem, de 
sinalização e segurança e de atuação ao nível estrutural do pavimento. Assim, e em conclusão, pode-se 
considerar que a requalificação é a modernização de uma via existente de forma a conferir-lhe caraterísticas 
adequadas às necessidades de capacidade e tráfego, bem como a dotá-la com sistemas mais eficazes e 
preparados para as alterações climáticas, tornando-a uma infraestrutura mais resiliência. 

Destacam-se os empreendimentos seguintes, que se podem agrupar em: 

Construção 

• Ligação da A8 à Área Empresarial das Palhagueiras em Torres Vedras [20]; 
• Ligação da Zona Industrial de Cabeça de Porca (Felgueiras) à A11 [21]; 
• Melhoria das acessibilidades à Área de Localização Empresarial de Lavagueiras (Castelo de Paiva) 

[22]; 
• Melhoria de acessibilidades à Zona Industrial Campo Maior [23]; 
• Variante à EN248 (Arruda dos Vinhos) [24]; 
• Variante de Aljustrel – Melhoria das acessibilidades à Zona de Extração Mineira e à Área de 

Localização Empresarial [25]; 
• Via do Tâmega – Variante à EN210 (Celorico de Basto) [26]; 
• Ligação do Parque Empresarial do Casarão ao IC2 [27]; 
• Nova travessia do Rio Lima entre EN203-Deocriste e EN202-Nogueira [28]; 
• Acesso ao Avepark - Parque de Ciência e Tecnologia das Taipas (Guimarães) [29]; 
• Acesso rodoviário da zona industrial do Vale do Neiva ao Nó da A28 [30]; 

Requalificação 

• Ligação ao Parque Industrial do Mundão - Eliminação de constrangimentos na EN229 Viseu / Sátão 
[31]; 

• Acessibilidades à Zona Industrial de Riachos [32]; 
• Acesso do Parque Empresarial de Camporês ao IC8 (Ansião) [33]; 
• EN10-4. Setúbal / Mitrena [34]; 
• Ligação à Área Industrial de Fontiscos e reformulação do Nó de Ermida (Santo Tirso) [35]; 
• Ligação da Zona Industrial de Rio Maior à EN114 [36]; 
• Rotunda na EN246 para acesso à zona industrial de Portalegre [37]; 

Construção e requalificação 

• Ligação ao Parque Industrial do Mundão: EN229 – ex-IP5 / Parque Industrial do Mundão 
(aproximadamente 47% de construção de via nova) [38]. 



 

 

 

A sua distribuição no país está espelhada na figura seguinte. 

 
 

 

Ligação da A8 à Área Empresarial das Palhagueiras em Torres Vedras 



 

 

A ligação visa melhorar as condições de acesso ao IC1 (A8), potenciando, para além da área empresarial de 
Palhagueiras, a capacidade produtiva de toda a região. 

 
Potencia a capacidade da Linha do Oeste, cuja eletrificação e modernização até Caldas da Rainha está em 
curso, no âmbito do programa Ferrovia 2020, estando previsto no PNI2030 a eletrificação e modernização 
entre Caldas da Rainha e Louriçal. 

Os benefícios para a segurança rodoviária decorrem da constituição de alternativa com melhores 
características, a qual, desvia o tráfego do atravessamento urbano minimizando o risco de atropelamento. 

No cumprimento das boas praticas de desenvolvimentos de projetos rodoviários serão incluídas no projeto as 
medidas necessárias para garantir a adaptação das infraestruturas às alterações climáticas e assim aumentar a 
sua capacidade de resiliência a fenómenos extremos. 

Este projeto integra o Programa de Valorização das Áreas Empresariais (PVAE) 2ª Fase do PNI2030. 

 

Ligação da Zona Industrial de Cabeça de Porca (Felgueiras) à A11 

A variante tem como objetivo a melhoria das condições de acessibilidade, circulação e segurança, contribuindo 
para a diminuição do tempo de percurso entre a Zona Industrial de Cabeça da Porca e o Nó da A42. Potencia 
também acessibilidade à Zona de Acolhimento Empresarial do concelho de Fafe. 

No eixo em causa, a rede observa, atualmente, valores de TMDA próximos de 9.200 veículos/dia com 4% de 
veículos pesados; nenhuma alternativa comparável está disponível. O investimento contribuirá para reduzir 
situações de congestionamento na malha urbana, sobretudo na ER207, reduzindo também as externalidades 
ambientais negativas resultantes do atual atravessamento do centro urbano de Felgueiras pelo tráfego de 
veículos pesados. 



 

 

 
Os benefícios para a segurança rodoviária decorrem da constituição de alternativa com melhores 
características, a qual, desvia o tráfego do atravessamento urbano minimizando o risco de atropelamento. 

Com o projeto está a ser desenvolvido um EIA, no âmbito do qual serão devidamente identificados e avaliados 
os impactes positivos e negativos da intervenção, bem como as medidas necessárias contemplar no projeto 
para garantir a adaptação das infraestruturas às alterações climáticas e assim aumentar a sua capacidade de 
resiliência a fenómenos extremos; serão igualmente preconizadas as medidas de minimização ou mitigação a 
implementar quer na fase de construção quer na fase de exploração da via. 

Incentiva a multimodalidade ao melhor o acesso, através da A11, ao Porto e Terminal Ferroviário de Leixões. 

Este projeto foi remetido à Agência Portuguesa do Ambiente para avaliação do enquadramento em AIA. 

O projeto integra o Programa de Valorização das Áreas Empresariais (PVAE), em curso, apresentado pelo 
Governo de Portugal em 7 de fevereiro de 2017. 

 

Melhoria das acessibilidades à Área de Localização Empresarial de Lavagueiras (Castelo de Paiva) 

Visa a criação de uma ligação com características geométricas que garantam a redução do tempo de percurso 
entre a Área de Localização Empresarial de Lavagueiras, em Castelo de Paiva, e a rede nacional de 
Autoestradas (através da A32) em condições de segurança e comodidade. 

No eixo em causa, a rede observa, atualmente, valores de TMDA próximos de 5.400 veículos/dia com 5% de 
veículos pesados; nenhuma alternativa comparável está disponível. O investimento contribuirá para reduzir 
situações de congestionamento na malha urbana ao longo da atual EN222, reduzindo também as externalidades 
ambientais negativas resultantes do atual atravessamento de vários aglomerados urbanos pelo tráfego de 
veículos pesados. 



 

 

 
Os benefícios para a segurança rodoviária decorrem da constituição de alternativa com melhores 
características, a qual, desvia o tráfego do atravessamento urbano minimizando o risco de atropelamento. 

Com o projeto está a ser desenvolvido um EIA, no âmbito do qual serão devidamente identificados e avaliados 
os impactes positivos e negativos da intervenção, bem como as medidas necessárias contemplar no projeto 
para garantir a adaptação das infraestruturas às alterações climáticas e assim aumentar a sua capacidade de 
resiliência a fenómenos extremos; serão igualmente preconizadas as medidas de minimização ou mitigação a 
implementar quer na fase de construção quer na fase de exploração da via. 

Incentiva a multimodalidade ao melhor o acesso, através da A32, ao Porto e Terminal Ferroviário de Leixões. 

Este projeto foi remetido à Agência Portuguesa do Ambiente para avaliação do enquadramento em AIA. 

O projeto integra o Programa de Valorização das Áreas Empresariais (PVAE), em curso, apresentado pelo 
Governo de Portugal em 7 de fevereiro de 2017. 

 

Melhoria de acessibilidades à Zona Industrial Campo Maior 

Pretende-se construir uma Variante à EN371 no atravessamento do centro urbano de Campo Maior, evitando 
o seu atravessamento quer pelo tráfego de veículos pesados com origem e destino na zona industrial, quer pelo 
tráfego de passagem com origem em Portalegre que utiliza o eixo da EN371 com acesso preferencial para 
Espanha. 

O investimento promove melhoria das condições de acessibilidade, circulação e segurança e eduz as 
externalidades ambientais negativas resultantes do atual atravessamento do centro urbano de Campo Maior. 

 



 

 

A EN371 neste troço tem TMDA de cerca de 5.300 veículos/dia com 16% de veículos pesados e não tem 
alternativa comparável disponível. 

Os benefícios para a segurança rodoviária decorrem da constituição de alternativa com melhores 
características, a qual, desvia o tráfego do atravessamento urbano minimizando o risco de atropelamento. 
Estima-se uma redução de 50% no número de acidentes registados nos últimos 5 anos. 

Com o projeto está a ser desenvolvido um EIA, no âmbito do qual serão devidamente identificados e avaliados 
os impactes positivos e negativos da intervenção, bem como as medidas necessárias contemplar no projeto 
para garantir a adaptação das infraestruturas às alterações climáticas e assim aumentar a sua capacidade de 
resiliência a fenómenos extremos; serão igualmente preconizadas as medidas de minimização ou mitigação a 
implementar quer na fase de construção quer na fase de exploração da via. 

O projeto prevê a implementação de percursos pedonais e ciclovias. 

Incentiva a multimodalidade de forma direta, potenciando o Corredor Internacional Sul Évora-Elvas 
(fronteira), atualmente em evoluída fase de construção no quadro do Plano de Investimentos Ferrovia 2020. 

Este projeto foi remetido à Agência Portuguesa do Ambiente para avaliação do enquadramento em AIA. 

O projeto integra o Programa de Valorização das Áreas Empresariais (PVAE), em curso, apresentado pelo 
Governo de Portugal em 7 de fevereiro de 2017. 

 

Variante à EN248 (Arruda dos Vinhos) 

Esta intervenção permite efetuar uma variante a Arruda dos Vinhos, diminuindo o tráfego que circula nas 
EN248 e EN115-5 e que atravessa essa localidade, melhorando as condições de circulação e reduzindo as 
externalidades ambientais negativas resultantes do atual atravessamento do centro de Arruda dos Vinhos pelo 
tráfego de veículos pesados. 

A rede, atualmente, observa valores de TMDA próximos de 5.700 veículos/dia com 3% de veículos pesados; 
nenhuma alternativa comparável está disponível. 

 



 

 

 
Os benefícios para a segurança rodoviária decorrem da constituição de alternativa com melhores 
características, a qual, desvia o tráfego do atravessamento urbano minimizando o risco de atropelamento. 
Estima-se uma redução de 65% no número de acidentes registados nos últimos 5 anos. 

Com o projeto foi desenvolvido um EIA, no âmbito do qual foram devidamente identificados e avaliados os 
impactes positivos e negativos da intervenção, bem como as medidas necessárias contemplar no projeto para 
garantir a adaptação das infraestruturas às alterações climáticas e assim aumentar a sua capacidade de 
resiliência a fenómenos extremos; serão igualmente preconizadas as medidas de minimização ou mitigação a 
implementar quer na fase de construção quer na fase de exploração da via. 

Este projeto foi remetido, para avaliação do enquadramento em AIA, à Agência Portuguesa do Ambiente, que 
concluiu que o mesmo não induz impactes negativos significativos. 

Este projeto integra o Programa de Valorização das Áreas Empresariais (PVAE) 2ª Fase do PNI2030. 

 

Variante de Aljustrel – Melhoria das acessibilidades à Zona de Extração Mineira e à Área de 
Localização Empresarial 

A intervenção a implementar pretende reformular a rede envolvente a Aljustrel, dotando-a de uma estrutura 
racional e operacional adequada às suas relevantes funções, habilitando melhores acessibilidades aos pólos de 
extração de minério, dos mais importantes do País. 

Esta variante permite que os veículos de transporte de mercadorias deixem de atravessar a zona urbana 
(atravessamento atualmente com TMDA de 2.800 veículos/dia e 4% de veículos pesados), com imediatos 
ganhos para o ambiente urbano, qualidade de vida da população e benefícios para a segurança rodoviária, que 
decorrem da constituição de alternativa com melhores características, a qual, desvia o tráfego do 
atravessamento urbano minimizando o risco de atropelamento. Estima-se uma redução de 65% no número de 
acidentes registados nos últimos 5 anos. 



 

 

 
Com o projeto será desenvolvido um EIA, no âmbito do qual serão devidamente identificados e avaliados os 
impactes positivos e negativos da intervenção, sendo igualmente preconizadas as medidas a implementar quer 
na fase de construção, quer na fase de exploração da via. 

Incentiva a multimodalidade, nomeadamente no que se refere à ferrovia, ao fomentar o acesso ao Ramal de 
Aljustrel. 

Este projeto será remetido à APA para avaliação do enquadramento em AIA. 

Este projeto integra o Programa de Valorização das Áreas Empresariais (PVAE) 2ª Fase do PNI2030. 

 

Via do Tâmega – Variante à EN210 (Celorico de Basto) 

O investimento promove a redução do tempo de deslocação entre a Zona Industrial de Mondim de Basto, uma 
região do interior de orografia difícil, à A7. 

Esta ligação dá continuidade ao investimento que tem vindo a ser feito na região, na construção da designada 
Via do Tâmega, nomeadamente ao empreendimento designado “Ligação entre Mondim de Basto e a EN210 
(Via do Tâmega)” cuja obra se concluiu em 2010. 

Note-se, ainda, a importância das indústrias extrativas de pedra no Concelho de Mondim de Basto, as quais 
serão também beneficiadas com esta nova ligação que permite o encaminhamento do tráfego à A7, via de alta 
capacidade. 

A rede, atualmente, observa valores de TMDA de 4.850 veículos/dia com 11% de veículos pesados; nenhuma 
alternativa comparável está disponível. 



 

 

 
Os benefícios para a segurança rodoviária decorrem da constituição de alternativa com melhores 
características, a qual, desvia o tráfego do atravessamento urbano minimizando o risco de atropelamento. 
Estima-se uma redução de 50% no número de acidentes registados nos últimos 5 anos. 

Com o projeto foi desenvolvido um EIA, no âmbito do qual foram devidamente identificados e avaliados os 
impactes positivos e negativos da intervenção, bem como as medidas necessárias contemplar no projeto para 
garantir a adaptação das infraestruturas às alterações climáticas e assim aumentar a sua capacidade de 
resiliência a fenómenos extremos; serão igualmente preconizadas as medidas de minimização ou mitigação a 
implementar quer na fase de construção quer na fase de exploração da via. 

Este projeto foi remetido à APA para avaliação do enquadramento em AIA. 

Este projeto integra o Programa de Valorização das Áreas Empresariais (PVAE) 2ª Fase do PNI2030. 

 

Ligação do Parque Empresarial do Casarão ao IC2 

A variante tem como objetivo a melhoria das condições de acessibilidade, circulação e segurança, contribuindo 
para a diminuição do tempo de percurso entre o Parque Empresarial do Casarão e o IC2. 

O investimento contribuirá ainda para evitar o atravessamento de pequenos aglomerados urbanos pelo tráfego 
de veículos pesados, com benefícios para a segurança rodoviária decorrentes da constituição de alternativa 
com melhores características, e reduzindo também as externalidades ambientais negativas resultantes destes 
atravessamentos, com imediatos ganhos para o ambiente urbano e qualidade de vida da população. 



 

 

 
No cumprimento das boas praticas de desenvolvimentos de projetos rodoviários serão incluídas no projeto as 
medidas necessárias para garantir a adaptação das infraestruturas às alterações climáticas e assim aumentar a 
sua capacidade de resiliência a fenómenos extremos. 

O projeto incentiva a multimodalidade ao contribuir para um melhor acesso ao IC2, em Águeda, e daqui ao 
Porto e Terminal ferroviário de Aveiro, potenciando os investimentos já mencionados ali em curso. É um 
projeto complementar ao Eixo Aveiro-Águeda. 

Este projeto potenciará a multimodalidade com a ferrovia, designadamente através da Linha do Vouga cuja 
requalificação em toda a sua extensão, entre Espinho e Aveiro, está prevista no âmbito PNI2030 

Este projeto integra o Programa de Valorização das Áreas Empresariais (PVAE) 2ª Fase do PNI2030. 

 

Nova travessia do Rio Lima entre EN203-Deocriste e EN202-Nogueira 

A ligação prevista facilitará o acesso a vias de elevado débito, adequadas ao escoamento de produtos em 
condições mais vantajosas para a economia local, com redução das externalidades ambientais negativas 
resultantes, por redução dos percursos, desviando o tráfego de pesados da EN203, atualmente sobrecarregada 
pela atividade industrial crescente na margem esquerda do rio, para a A27. 

A nova via inclui uma ponte para atravessamento do Rio Lima. 



 

 

 
Os benefícios para a segurança rodoviária decorrem da constituição de alternativa com melhores 
características, a qual, desvia o tráfego do atravessamento urbano minimizando o risco de atropelamento. 

No cumprimento das boas praticas de desenvolvimentos de projetos rodoviários serão incluídas no projeto as 
medidas necessárias para garantir a adaptação das infraestruturas às alterações climáticas e assim aumentar a 
sua capacidade de resiliência a fenómenos extremos. 

O projeto incentiva a multimodalidade ao promover melhores acessos desta zona industrial aos Portos de Viana 
do Castelo e Leixões, bem como à ferrovia - Terminal de Leixões e da Linha do Minho. 

Note-se que estão em curso, no Porto de Viana do Castelo, intervenções de melhoria das acessibilidades 
rodoviárias, de aprofundamento do canal de navegação e de consolidação do Molhe Norte, estando também 
prevista uma nova Doca Seca. 

Este projeto integra o Programa de Valorização das Áreas Empresariais (PVAE) 2ª Fase do PNI2030. 

 

Acesso ao Avepark - Parque de Ciência e Tecnologia das Taipas (Guimarães) 

O projeto pretende aproximar o Parque de Ciência e Tecnologia das Taipas - AVEPARK de eixos que 
constituem uma malha essencial para o transporte de pessoas e mercadorias, tendo como foco a melhoria das 
condições de acessibilidade, circulação e segurança, bem como a diminuição do tempo de percurso à A11 e, 
através da A11, ao Porto e Terminal Ferroviário de Leixões. 

Desta forma, incentiva a multimodalidade. 



 

 

 
Os benefícios para a segurança rodoviária decorrem da constituição de alternativa com melhores 
características, a qual, desvia o tráfego do atravessamento urbano minimizando o risco de atropelamento. 

No cumprimento das boas praticas de desenvolvimentos de projetos rodoviários serão incluídas no projeto as 
medidas necessárias para garantir a adaptação das infraestruturas às alterações climáticas e assim aumentar a 
sua capacidade de resiliência a fenómenos extremos. 

O projeto integra o Programa de Valorização das Áreas Empresariais (PVAE), em curso, apresentado pelo 
Governo de Portugal em 7 de fevereiro de 2017. 

 

Acesso rodoviário da zona industrial do Vale do Neiva ao Nó da A28 

A nova via a construir constituirá uma nova ligação de Barroselas à rede viária estruturante, mais 
especificamente ao IC1/A28 e EN103/EN13 — Nó da zona Industrial de Neiva, tendo como grande objetivo 
melhorar as condições de segurança e conforto de circulação rodoviária, permitindo ainda a redução 
significativa do tempo de percurso entre Barroselas e a futura expansão da zona industrial de Neiva. 

A ligação, numa extensão total aproximada de 5,2 km, terá um perfil transversal 1+1 vias com uma ciclovia 
ao longo de toda a extensão, prevendo ainda bolsas de estacionamentos nas zonas urbanas. 

Os benefícios para a segurança rodoviária decorrem da constituição de alternativa com melhores 
características, a qual, desvia o tráfego do atravessamento urbano minimizando o risco de atropelamento. 

 



 

 

 
No cumprimento das boas praticas de desenvolvimentos de projetos rodoviários serão incluídas no projeto as 
medidas necessárias para garantir a adaptação das infraestruturas às alterações climáticas e assim aumentar a 
sua capacidade de resiliência a fenómenos extremos. 

O projeto incentiva a multimodalidade ao promover melhores acessos desta zona industrial aos Portos de Viana 
do Castelo e Leixões, bem como à ferrovia - Terminal de Leixões e da Linha do Minho. 

Este projeto integra o Programa de Valorização das Áreas Empresariais (PVAE) 2ª Fase do PNI2030. 

 

Ligação ao Parque Industrial do Mundão - Eliminação de constrangimentos na EN229 Viseu / Sátão 

O projeto visa a requalificação da EN229 entre Sátão e o Parque Industrial do Mundão (Viseu), intervenção 
que se complementa com a “Ligação ao Parque Industrial do Mundão: EN229 – ex-IP5 / Parque Industrial do 
Mundão” para a execução de uma nova ligação entre o ex-IP5 e este parque industrial. 

A rede na região, atualmente, observa valores de TMDA próximos de 8.300 veículos/dia com 5% de veículos 
pesados. 

A intervenção irá permitir a melhoria das condições de acessibilidade, circulação e segurança nas 
acessibilidades entre o Parque Industrial do Mundão e a rede nacional de autoestradas (ex-IP5, A24 e A25) e 
Satão. 

 



 

 

O projeto incentiva a multimodalidade, muito especialmente através da A25 acesso ao Porto e Terminal 
ferroviário de Aveiro, potenciando os investimentos já mencionados ali em curso.  

Os benefícios para a segurança rodoviária decorrem da requalificação da via existente dotando-a de 
caraterísticas geométricas mais adequadas. Estima-se uma redução de 50% no número de acidentes registados 
nos últimos 5 anos. 

Para este projeto foram desenvolvidos estudos ambientais, no âmbito dos quais foram identificados e avaliados 
os impactes positivos e negativos da intervenção, sendo igualmente preconizadas as medidas a implementar 
quer na fase de construção, quer na fase de exploração da via. 

No projeto foram incluídas as medidas necessárias para garantir a adaptação das infraestruturas às alterações 
climáticas, nomeadamente ao nível da drenagem e estabilização de taludes, e assim aumentar a sua capacidade 
de resiliência a fenómenos extremos. 

O projeto contempla a implementação de gares para permitir a paragem de transportes públicos em segurança, 
fomentando o transporte coletivo de passageiros. 

O projeto integra o Programa de Valorização das Áreas Empresariais (PVAE), em curso, apresentado pelo 
Governo de Portugal em 7 de fevereiro de 2017. 

 

Acessibilidades à Zona Industrial de Riachos 

O projeto promove a melhoria das condições de acessibilidade, circulação e segurança, muito especialmente 
ao nível do transporte de mercadorias, à zona industrial de Riachos e a plataformas logísticas existentes na 
região, numa ligação onde atualmente se observa um TMDA de 3.900 veículos/dia com 5% de veículos 
pesados e sem alternativa comparável disponível. 

 
Melhora os acessos ao Terminal Multimodal de Riachos, tendo assim um impacto direto no favorecimento da 
transferência modal de mercadorias para a ferrovia. 

Os benefícios para a segurança rodoviária decorrem da requalificação da via existente dotando-a de 
caraterísticas geométricas mais generosas, bem como, da constituição de alternativa com melhores 
características, a qual, desvia o tráfego do atravessamento urbano minimizando o risco de atropelamento. 
Estima-se uma redução de 50% no número de acidentes registados nos últimos 5 anos. 

Para este projeto foram desenvolvidos estudos ambientais, no âmbito dos quais foram identificados e avaliados 
os impactes positivos e negativos da intervenção, sendo igualmente preconizadas as medidas a implementar 
quer na fase de construção, quer na fase de exploração da via. 

No projeto foram incluídas as medidas necessárias para garantir a adaptação das infraestruturas às alterações 
climáticas, nomeadamente ao nível da drenagem e estabilização de taludes, e assim aumentar a sua capacidade 
de resiliência a fenómenos extremos. 



 

 

O projeto contempla a implementação gares para permitir a paragem de transportes públicos em segurança, 
fomentando o transporte coletivo de passageiros, bem como de ciclovia e passeios.  

Este projeto foi remetido, para avaliação do enquadramento em AIA, à Agência Portuguesa do Ambiente, que 
concluiu que o mesmo não induz impactes negativos significativos. 

O projeto integra o Programa de Valorização das Áreas Empresariais (PVAE), em curso, apresentado pelo 
Governo de Portugal em 7 de fevereiro de 2017. 

 

Acesso do Parque Empresarial de Camporês ao IC8 (Ansião) 

O Projeto a desenvolver visa a criação de um acesso desnivelado da atual ligação do itinerário complementar 
IC8 ao Parque Empresarial de Camporês, criando uma ligação mais eficiente e segura, estimando-se uma 
redução de 50% no número de acidentes registados nos últimos 5 anos. 

A concretização deste acesso irá assegurar às empresas ali instaladas um acesso direto e mais rápido ao IC8, 
que se constitui como um importante eixo rodoviário transversal ao país, ligando a região ao litoral e ao Porto 
da Figueira da Foz e terminal ferroviário aí existente, pela A17. 

 
O IC8 apresenta TMDA de 6.000 veículos/dia e 12% de veículos pesados. 

Os benefícios para a segurança rodoviária decorrem da reformulação geométrica da interseção, a qual se adapta 
de forma mais adequada à circulação gerada pelo pólo industrial. 

A intervenção, em via existente, inclui intervenções ao nível da drenagem para melhorar condições atuais. 

Este projeto será remetido à APA para avaliação do enquadramento em AIA. 

Este projeto integra o Programa de Valorização das Áreas Empresariais (PVAE) 2ª Fase do PNI2030. 

 

EN10-4. Setúbal / Mitrena 

A EN10-4 é a via que liga de forma direta, ao Porto de Setúbal e ao terminal ferroviário, a península da Mitrena, 
área fortemente industrializada na zona Este do concelho de Setúbal. 



 

 

 
Atualmente, a EN10-4 observa valores de TMDA no limiar dos 15.600 veículos/dia, não tendo alternativa 
disponível. 

Os benefícios para a segurança rodoviária decorrem da requalificação da via existente dotando-a de 
caraterísticas geométricas mais adequadas ao movimento de veículos para acesso ao Porto de Setúbal. 

O projeto prevê a reabilitação da via com o objetivo do seu descongestionamento e aumento de segurança de 
circulação na mesma, estimando-se uma redução de 50% no número de acidentes registados nos últimos 5 
anos. 

No cumprimento das boas praticas de desenvolvimentos de projetos rodoviários serão incluídas no projeto as 
medidas necessárias para garantir a adaptação das infraestruturas às alterações climáticas e assim aumentar a 
sua capacidade de resiliência a fenómenos extremos. 

O investimento na EN10-4 incentiva a multimodalidade, por via direta, ao Porto de Setúbal, sendo 
complementar às intervenções nesse mesmo porto, de melhoria das acessibilidades marítimas e dos acessos 
ferroviários, já mencionados atrás.    

Note-se que o Porto de Setúbal é, atualmente, o segundo porto com maior quota de mercadorias transportadas 
por modo ferroviário na ligação com o hinterland. 

Este projeto integra o Programa de Valorização das Áreas Empresariais (PVAE) 2ª Fase do PNI2030. 

 

Ligação à Área Industrial de Fontiscos e reformulação do Nó de Ermida (Santo Tirso) 

O projeto visa a melhoria das condições de acessibilidade, circulação e segurança da ligação entre o Nó da A3 
e a Área Industrial de Fontiscos, através da reformulação de 2 nós, nas EN104 e EN105, num eixo que 
apresenta TMDA na casa dos 25.800 veículos/dia com 5% de veículos pesados e sem alternativa comparável 
disponível. 



 

 

O projeto reduz as externalidades ambientais negativas resultantes do atual atravessamento de aglomerados 
urbanos pelo tráfego de veículos pesados e promove a multimodalidade, por via indireta, melhorando os 
acessos ao IP1 (A3), itinerário principal de Portugal (e rede TEN-T). 

Os benefícios para a segurança rodoviária decorrem da reformulação geométrica das interseções, as quais se 
adaptam de forma mais adequada à circulação gerada pelo pólo industrial, estimando-se uma redução de 45% 
no número de acidentes registados nos últimos 5 anos. 

 
Para este projeto foram desenvolvidos estudos ambientais, no âmbito dos quais foram identificados e avaliados 
os impactes positivos e negativos da intervenção, sendo igualmente preconizadas as medidas a implementar 
quer na fase de construção, quer na fase de exploração da via. 

No projeto foram incluídas as medidas necessárias para garantir a adaptação das infraestruturas às alterações 
climáticas, nomeadamente ao nível da drenagem e estabilização de taludes, e assim aumentar a sua capacidade 
de resiliência a fenómenos extremos. 

Este projeto foi remetido à APA para avaliação do enquadramento em AIA, tendo esta concluído que o mesmo 
não induz impactes negativos significativos. 

O projeto integra o Programa de Valorização das Áreas Empresariais (PVAE), em curso, apresentado pelo 
Governo de Portugal em 7 de fevereiro de 2017. 

 

Ligação da Zona Industrial de Rio Maior à EN114 

O investimento visa a melhoria das condições de acessibilidade, circulação e segurança num lanço da EN114 
que serve de acesso principal entre a A15 e os diversos polos industriais existentes ao longo deste troço da 
EN114. 

Atualmente, neste troço da EN114 observa-se TMDA de 8.400 veículos/dia com 12% de veículos pesados; 
nenhuma alternativa comparável está disponível. 

Incentiva a multimodalidade por via indireta, p.e. através da ligação A15+IP1/A1 ao Terminal Multimodal de 
Riachos ou ao Terminal Ferroviário de Castanheira do Ribatejo. 

Os benefícios para a segurança rodoviária decorrem da requalificação da via existente, dotando-a de 
caraterísticas geométricas mais generosas. Estima-se uma redução de 50% no número de acidentes registados 
nos últimos 5 anos. 



 

 

 

 
Para este projeto foram desenvolvidos estudos ambientais, no âmbito dos quais foram identificados e avaliados 
os impactes positivos e negativos da intervenção, sendo igualmente preconizadas as medidas a implementar 
quer na fase de construção, quer na fase de exploração da via. 

No projeto foram incluídas as medidas necessárias para garantir a adaptação das infraestruturas às alterações 
climáticas, nomeadamente ao nível da drenagem e estabilização de taludes, e assim aumentar a sua capacidade 
de resiliência a fenómenos extremos. 

O projeto contempla a implementação gares para permitir a paragem de transportes públicos em segurança, 
fomentando o transporte coletivo de passageiros, bem como de ciclovia e passeios/ percursos pedonais. 

Este projeto foi remetido à APA para avaliação do enquadramento em AIA. 

O projeto integra o Programa de Valorização das Áreas Empresariais (PVAE), em curso, apresentado pelo 
Governo de Portugal em 7 de fevereiro de 2017. 

 

Rotunda na EN246 para acesso à zona industrial de Portalegre 

O projeto visa reformular a atual interseção da EN246 com a ligação à Zona Industrial de Portalegre, 
disciplinando o tráfego e tornando-a mais eficiente e segura. 

Ente troço da EN246, atualmente, tem TMDA de 5.900 veículos/dia com 18% de pesados. 

Os benefícios para a segurança rodoviária decorrem da reformulação geométrica da interseção, a qual se adapta 
de forma mais adequada à circulação gerada pelo pólo industrial. Trata-se, em concreto, de uma zona de 
acumulação de acidentes e frequentemente considerada um Ponto Negro. 

 

 



 

 

 
No cumprimento das boas praticas de desenvolvimentos de projetos rodoviários, serão incluídas no projeto as 
medidas necessárias para garantir a adaptação das infraestruturas às alterações climáticas e assim aumentar a 
sua capacidade de resiliência a fenómenos extremos. 

Este projeto integra o Programa de Valorização das Áreas Empresariais (PVAE) 2ª Fase do PNI2030. 

 

Ligação ao Parque Industrial do Mundão: EN229 – ex-IP5 / Parque Industrial do Mundão 

O projeto promove a implantação de uma nova ligação entre o ex-IP5 e a rotunda de acesso ao Parque Industrial 
do Mundão, intervenção que se complementa com a “Eliminação de constrangimentos na EN229 Viseu / 
Sátão” 

A intervenção irá permitir a melhoria das condições de acessibilidade, circulação e segurança nas 
acessibilidades entre o Parque Industrial do Mundão e a rede nacional de autoestradas (ex-IP5, A24 e A25) e 
Satão. 

A rede na região, atualmente, observa valores de TMDA próximos de 8.300 veículos/dia com 5% de veículos 
pesados. 



 

 

 
O projeto incentiva a multimodalidade, muito especialmente através da A25 acesso ao Porto e Terminal 
ferroviário de Aveiro, potenciando os investimentos já mencionados ali em curso.  

Os benefícios para a segurança rodoviária decorrem da constituição de alternativa com melhores 
características, a qual, desvia o tráfego do atravessamento urbano minimizando o risco de atropelamento. 
Estima-se uma redução de 50% no número de acidentes registados nos últimos 5 anos. 

Para este projeto foi desenvolvido um EIA, no âmbito do qual foram identificados e avaliados os impactes 
positivos e negativos da intervenção, sendo igualmente preconizadas as medidas a implementar quer na fase 
de construção, quer na fase de exploração da via. 

No projeto foram incluídas as medidas necessárias para garantir a adaptação das infraestruturas às alterações 
climáticas, nomeadamente ao nível da drenagem e estabilização de taludes, e assim aumentar a sua capacidade 
de resiliência a fenómenos extremos. 

Este projeto foi remetido à APA para avaliação do enquadramento em AIA, que concluiu que o mesmo não 
induz impactes negativos significativos. 

O projeto integra o Programa de Valorização das Áreas Empresariais (PVAE), em curso, apresentado pelo 
Governo de Portugal em 7 de fevereiro de 2017. 

 

Natureza do investimento:  

Os investimentos a desenvolver na rede rodoviária nacional serão levados a cabo pela Infraestruturas de 
Portugal, IP ("IP"), empresa pública, de capital 100% público. A IP "tem por objeto a conceção, projeto, 
construção, financiamento, conservação, exploração, requalificação, alargamento e modernização das redes 
rodoviária e ferroviária nacionais, incluindo-se nesta última o comando e o controlo da circulação." (artigo 6.º, 
n.º 1, da Lei n.º 91/2015, de 29 de maio).  A rede rodoviária nacional operada pela IP ascende a 15.114 km. 
As infraestruturas rodoviárias a financiar são todas de natureza "não dedicada", de acesso livre por todo e 
qualquer utilizador, de forma não discriminatória, em terrenos do domínio público, em benefício da sociedade 
como um todo e do interesse geral, e não se destinam a ser exploradas comercialmente. Estão em causa 
atividades de natureza não económica, pelo que não são abrangidas pelo âmbito de aplicação das regras em 
matéria de auxílios estatais. Com efeito, as estradas disponibilizadas para utilização pública gratuita são 
infraestruturas gerais e o seu financiamento público não é abrangido pelas regras em matéria de auxílios 
estatais. 



 

 

No mesmo sentido, e a título meramente exemplificativo, SA.36019 (2014/NN) – Belgium Financing of road 
infrastructure in the vicinity of a real estate project – Uplace e SA.36147 - Alleged infrastructure aid for 
Propapier PM2, §§ 151, 153, 155. 

Sempre que aplicável, as regras de contratação pública serão integralmente cumpridas na contratação de 
fornecimento de bens e prestação de serviços junto de entidades terceiras. 

 

Implementação: 

A implementação do investimento integrado nesta medida será assegurada pela Infraestruturas de Portugal, 
S.A, enquanto entidade responsável pela conceção, projeto, construção, financiamento, conservação, 
exploração, requalificação, alargamento e modernização da rede rodoviária nacional, no caso de intervenções 
nesta mesma rede rodoviária nacional (caso da Ligação da Zona Industrial de Cabeça de Porca (Felgueiras) à 
A11 ou das Acessibilidades à Zona de Extração Mineira e Área de Localização Empresarial de Aljustrel), e 
pelas CCDR, no caso de intervenções que integram ou irão integrar as rede rodoviária municipal (de que são 
exemplo o Acesso ao Avepark - Parque de Ciência e Tecnologia das Taipas (Guimarães) ou a Ligação 
Deocriste (EN203) / Nogueira (EN202) - Nova travessia do Rio Lima). 

Não está previsto o modelo de exploração com recurso à cobrança de portagens em qualquer dos investimentos 
propostos. 

Público-Alvo: 
 
Calendário e riscos: 
A execução deste investimento está prevista entre 2021, com o lançamento do concurso para as empreitadas 
de construção das “Acessibilidades à Zona Industrial de Riachos”, da “Ligação à Área Industrial de Fontiscos”, 
a “reformulação do Nó de Ermida (Santo Tirso)” e a “Ligação da Zona Industrial de Rio Maior à EN114” e 
com a contratação, entre outros, dos projetos do “Acesso do Parque Empresarial de Camporês ao IC8 
(Ansião)”, e o final do programa. 

Identificam-se como principais riscos na implementação deste investimento, eventuais litigâncias no âmbito 
dos procedimentos de contratação pública ou desvios das empreitadas face ao seu planeamento devidos a 
eventos não programáveis (p.e., deteção de património arqueológico não conhecido durante os trabalhos de 
escavação). 

 

Investimento RE-C07-i05-RAA: Circuitos logísticos - Rede Viária Regional dos Açores 

Desafios e Objetivos: 

A mobilidade e a acessibilidade interna terrestre de pessoas e mercadorias na Região Autónoma dos Açores é 
assegurada exclusivamente por meio de transporte rodoviário, pelo que a modernização do sistema rodoviário 
é crucial ao desenvolvimento económico e social do arquipélago. 

A melhoria das acessibilidades aos centros populacionais e aos núcleos de atividade económica e às principais 
infraestruturas de entrada em cada ilha, os aeródromos/ aeroportos e os portos marítimos, será promovida com 
os investimentos em projetos de expansão e requalificação da rede viária regional, os quais visam criar 
condições para favorecer um desenvolvimento mais equilibrado, dinamizando o tecido económico fora dos 
grandes centros urbanos. Neste âmbito, pretende-se uma melhoria significativa dos níveis de serviço de alguns 
troços de estradas, a par da redução de tempos de percurso e distâncias a percorrer.  

Prevê-se também intervenção na construção de circulares aos principais centros urbanos, com redução dos 
atravessamentos urbanos e situações de congestionamento, reduzindo distâncias e tempos de percurso, o que 
promove a mobilidade, a segurança rodoviária, a redução do ruído nas localidades atravessadas e redução de 
emissão de gases poluentes, promovendo ainda a melhoria da qualidade de vida das populações. 



 

 

A situação de infraestruturas rodoviárias na região ultraperiférica e arquipelágica dos Açores é distinta da 
existente no território continental português, justificando-se este investimento. Os circuitos logísticos previstos 
permitem poupanças de tempo e de consumos de combustíveis, bem como condições de segurança que 
presentemente não são possíveis. Atendendo à configuração do arquipélago, são investimentos naturalmente 
dispersos por diversas ilhas. 

Neste contexto, verifica-se que algumas ilhas do arquipélago ainda se encontram muito carenciadas em 
investimentos nas infraestruturas rodoviárias, mesmo ao nível da rede viária principal, nomeadamente ligações 
interconcelhias, acessos aos portos, aeroportos e centros logísticos. De facto, existem ainda inúmeras situações 
em que tais acessibilidades se efetuam através dos centros urbanos, por inexistência de variantes rodoviárias, 
indispensáveis para absorver tal tráfego. Destacamos assim que a realidade das acessibilidades no Arquipélago 
dos Açores é substancialmente diferente da verificada no território continental português. 

É com base neste cenário que é urgente atuar nas infraestruturas rodoviárias regionais, com predominância na 
rede primária, sendo por isso que a maior parte do investimento proposto é destinado a investimento na rede 
de estradas principal.  

Enquadram-se neste objetivo os seguintes investimentos propostos: na Ilha de Sta. Maria - Variante à Vila do 
Porto, na Ilha de S. Miguel - Melhoria da acessibilidade Furnas / Povoação – 1º Lanço – Variante Furnas, 
Variante a Capelas e Variante a S. Roque, na ilha Graciosa - Ligação entre a E.R. 3-2ª e a E.R. 4-2ª, na ilha do 
Pico - Construção da Circular à Vila da Madalena e na ilha do Faial - Construção da 2.ª fase da Variante à 
Cidade da Horta. 

É com estes investimentos que serão alcançados objetivos essenciais em termos de encurtar distâncias, redução 
de tempos de percurso e eliminação de congestionamentos nos centros urbanos, provocados pelo tráfego de 
passagem, o qual, na realidade do arquipélago, é predominantemente pendular, permitindo assim a redução de 
consumo de combustível e consequente contributo para a descarbonização, a par do forte contributo para a 
qualidade de vida das populações e aumento da segurança rodoviária, bem como segurança e bem-estar das 
populações. 

Em menor dimensão, mas não menos importante, estão também propostos investimentos de beneficiação da 
rede secundária, visando sobretudo o aumento da segurança rodoviária, com a adequação de traçados às normas 
em vigor, bem como contribuir para a redução de consumos de combustíveis, em virtude da melhoria das suas 
caraterísticas geométricas. A título de exemplo, destaca-se o Variante ao Portal do Vento, que reduz o atual 
percurso em 1.6 km, permitindo a preservação de uma zona sensível e de elevado potencial turístico 
(Miradouro da Vista do Rei). 

Enquadram-se neste grupo os empreendimentos seguintes: na ilha de S. Miguel -Variante Portal do Vento, na 
ilha Terceira - Promoção das condições de acessibilidade, mobilidade e segurança rodoviária - Ligação entre 
Via Vitorino Nemésio e Circular de Angra, na ilha de S. Jorge - Promoção das condições de acessibilidade, 
mobilidade e segurança rodoviária -   Ligação entre o norte e sul da ilha (transversal). 

Importa clarificar que as beneficiações propostas são muito mais do que manutenção de estradas, uma vez que 
visam a redefinição de parâmetros geométricos do traçado, alteração de interseções com problemas de 
segurança rodoviária, inclusão de passeios e arborização, de forma a incentivar o trafego pedonal e clicável, 
como é o caso da Ligação entre Via Vitorino Nemésio e Circular de Angra, prevendo-se ainda a resolução de 
problemas de drenagem em ambos os casos. Para além destes aspetos, no caso do investimento de beneficiação 
previsto para a Ilha de S. Jorge -  Ligação entre o Norte e Sul da ilha, este irá proporcionar uma aproximação 
entre os centros populacionais da costa Norte aos pontos de entrada na ilha situados na costa Sul (portos e 
aeroporto), sendo por isso fundamental para aumentar o desenvolvimento local e competitividade do tecido 
empresarial mais afastado. 

Salienta-se ainda que a realidade dos Açores é caracterizada por ilhas dispersas, cada uma com reduzida área 
territorial, não sendo por isso admissível outras modalidades de transporte, sendo o transporte rodoviário o 
único viável.  

Dentro desta modalidade de transporte, ainda se verifica a dificuldade e inércia dos utilizadores em recorrer 
ao transporte coletivo, face ao facto da mobilidade se estabelecer em curtas distâncias e ser afetada pelas 
condições atmosféricas locais, tipicamente de frequente pluviosidade. Neste contexto, a atuação proposta nas 



 

 

infraestruturas rodoviárias, não leva a um incremento da utilização do transporte rodoviária privado, para além 
daquele que já se verifica.  

Sempre que possível, é promovida a vertente de mobilidade suave, com a construção de ciclovias e circuitos 
pedonais. 

A adoção de medidas de promoção da mobilidade elétrica não está inserida neste investimento, por ser matéria 
que já está a ser desenvolvida por outro departamento governamental dos Açores. 

 

Destacam-se assim os seguintes empreendimentos propostos: 

• Ilha de Santa Maria 
o Variante à Vila do Porto (2.2 km): 

 
 
▪ construção de uma nova via variante à vila do Porto, principal centro urbano da ilha de 

Santa Maria, por forma a evitar o atravessamento urbano na vila do tráfego de passagem 
e de todo o trafego com origem e destino no porto e aeroporto, proporcionando, ainda, 
redução de distâncias e tempos de percurso. 

▪ Os benefícios para a segurança rodoviária decorrem da constituição de alternativa com 
melhores características, a qual, desvia o tráfego do atravessamento urbano, minimizando 
o risco de atropelamento, contribuindo para a redução da sinistralidade. 

 
 
 

• Ilha de São Miguel 
 

o Melhoria da acessibilidade Furnas / Povoação – 1º Lanço - Variante Furnas (1.6 km): 
 



 

 

 
 

 
▪ construção de uma nova via variante às Furnas, por forma a evitar o atravessamento urbano 

na vila do tráfego de passagem e de todo o tráfego com origem e destino no porto e 
aeroporto com destino ao concelho de Povoação, proporcionando, ainda, redução de 
distâncias e tempos de percurso. As Furnas são, por excelência, o maior ponto turístico da 
ilha de S. Miguel. 

▪ Forte contributo para a redução da sinistralidade, por desvio do tráfego de passagem para 
a nova via, aliviando os congestionamentos provocados pelas interseções existentes e 
reduzindo pontos de conflito. 

 
 

o Variante Capelas (9,0 km): 

 
▪ construção de uma nova via variante à vila de Capelas, por forma a evitar o 
atravessamento urbano na vila do tráfego de passagem do tipo pendular e de todo o 
tráfego com origem e destino no porto e aeroporto com destino a toda a costa 



 

 

norte/poente da ilha de S. Miguel, proporcionando, ainda, redução de distâncias e 
tempos de percurso. 

▪ Os benefícios para a segurança rodoviária decorrem da constituição de alternativa com 
melhores características, a qual, desvia o tráfego do atravessamento urbano, 
minimizando os riscos de atropelamento, contribuindo para a redução da 
sinistralidade. 
▪ Este projeto reduz o tempo de percurso em 12 minutos, reduzindo a distância 
a percorrer em 3.0 km e retira o tráfego de pesados do centro urbano de Capelas. 
 

o Variante de São Roque (0.45 km): 

 

▪ construção de uma nova via variante a parte da freguesia de S. Roque, por forma a 
evitar o atravessamento urbano no povoado do tráfego de passagem do tipo pendular.  

▪ A via existente é um trecho de via urbano desprovido de passeios e onde os peões 
partilham, com o tráfego rodoviário, a faixa de rodagem. 

 

o Variante Portal do Vento (0.40 km):  
 

 
 



 

 

▪ construção de uma nova via variante à Vista do Rei (principal ponto turístico da ilha de S. 
Miguel e de grande valor e equilíbrio ambiental) por forma a evitar o atravessamento desta 
zona pelo tráfego de passagem. 

▪ Proporciona, ainda, redução de distâncias e tempos de percurso no acesso às Sete Cidades, 
sendo que reduz o atual percurso em 1.9 km. 

▪ A nova variante permite libertar o atual percurso, para o desenvolvimento de mobilidade 
suave inerente aquela atração turística. 

 
• Ilha Terceira 

o Promoção das condições de acessibilidade, mobilidade e segurança rodoviária - Ligação entre 
Via Vitorino Nemésio e Circular de Angra (3.10 km): 
 

 
 

▪ beneficiação de uma estrada regional existente com vista a resolver problemas de 
insegurança rodoviária, problemas de drenagem, com incorporação de passeios e 
arborização para circulação pedonal e clicável.  

▪ Os benefícios para a segurança rodoviária decorrem da requalificação da via existente, 
dotando-a de caraterísticas geométricas mais adequadas para a circulação rodoviária 
em ambiente urbano. 
 

• Ilha Graciosa 
o Ligação entre a E.R. 3-2ª e a E.R. 4-2ª (0.63 km): 

 



 

 

 

▪ Construção de uma nova via variante à vila de Santa Cruz, principal centro urbano da ilha 
Graciosa, por forma a evitar o atravessamento urbano na vila do tráfego de passagem e de 
grande parte do tráfego com origem e destino no aeroporto, proporcionando, ainda, redução 
de distâncias e tempos de percurso. 

▪ Forte contributo para a redução da sinistralidade, por desvio do tráfego de passagem para 
a nova via, aliviando os congestionamentos provocados pelas interseções existentes e 
reduzindo pontos de conflito. 

 

• Ilha de São Jorge  
o Promoção das condições de acessibilidade, mobilidade e segurança rodoviária -   Ligação entre 

o norte e sul da ilha (transversal) (13 km): 
 

 



 

 

 
▪ beneficiação de uma estrada regional existente que liga a costa norte à costa sul da ilha, por 

forma a aumentar a segurança, drenagem, comodidade e redução dos tempos de percurso 
aos portos e aeroporto localizados todos na costa sul. 

▪ visa sobretudo o aumento da segurança rodoviária, com a adequação de traçados às normas 
em vigor, bem como contribuir para a redução de consumos de combustíveis, em virtude 
da melhoria das suas caraterísticas geométricas. 

• Ilha do Pico  
o Construção da Circular à Vila da Madalena (1.4 km): 

 

 
▪ Construção de uma nova via variante à vila da Madalena, principal centro urbano da ilha do 

Pico, por forma a evitar o atravessamento urbano na vila do tráfego de passagem e de grande 
parte do tráfego com origem e destino no porto e aeroporto, proporcionando, ainda, redução 
de distâncias e tempos de percurso. 

▪ Forte contributo para a redução da sinistralidade, por desvio do tráfego de passagem para a 
nova via, aliviando os congestionamentos provocados pelas interseções existentes e reduzindo 
pontos de conflito. 

• Ilha do Faial  
o Construção da 2.ª fase da Variante à Cidade da Horta (2,6 km): 

 



 

 

 
 

▪ construção de uma nova via variante à cidade da Horta, cuja 1ª fase já se encontra 
construída por forma a evitar o atravessamento urbano na cidade do tráfego de passagem e 
de grande parte do tráfego com origem e destino no porto e aeroporto, proporcionando, 
ainda, redução de distâncias e tempos de percurso. 

▪ Forte contributo para a redução da sinistralidade, por desvio do tráfego de passagem para 
a nova via, aliviando os congestionamentos provocados pelas interseções existentes e 
reduzindo pontos de conflito. 

 

Todos os empreendimentos supra referidos não serão sujeitos à instalação nem cobrança de portagens. 

O conjunto de variantes rodoviárias propostas da rede principal de acessibilidades das ilhas açorianas, tal como 
já referido, proporcionarão redução de percursos automóveis, redução de tempos de percurso com 
consequentes benefícios ambientais por redução de emissão de gases para a atmosfera. 

A origem vulcânica das ilhas, associada a uma difícil orografia, dão azo a uma rede de vias existentes sinuosas 
e com declives longitudinais acentuados, tendo-se de percorrer vários quilómetros, por vias sinuosas que 
atravessam meios urbanos, para distancias de deslocação curtas. Estas vias são de velocidade reduzida e 
possuem traçados sinuosos em planimetria e altimetria, proporcionando elevados consumos de combustível. 
As variantes rodoviárias propostas proporcionarão obter redução de emissões de gases para a atmosfera por 
serem traçados mais homogéneos, retilíneos a inclinações longitudinais suaves, sem constrangimentos na 
circulação, evitando o pára/arranca dos meios urbanos provocados por cruzamentos, semáforos, passadeiras e 
engarrafamentos, onde a emissão de gases para a atmosfera é muito elevada.  

Acresce neste tipo de investimento o inquestionável ganho da segurança rodoviária e a descarbonização nos 
povoados urbanos, a par do bem-estar e saúde das populações. 

Podemos ainda assegurar que todos os projetos serão objeto de Estudo de Impacte Ambiental, sendo garantido 
que não introduzem prejuízos significativos, e que serão implementadas todas as medidas de mitigação 
propostas, o que virá a ser demonstrado numa fase posterior. 

 

Natureza do investimento:  

Os investimentos a desenvolver na rede rodoviária da Região Autónoma dos Açores, região ultraperiférica da 
União Europeia, na aceção do artigo 349.º do TFUE, serão da responsabilidade direta do departamento da 



 

 

administração regional responsável pelas obras públicas nos Açores. As infraestruturas rodoviárias a financiar 
são todas de natureza "não dedicada" e não se destinam a ser exploradas comercialmente. Estão em causa 
atividades de natureza não económica, pelo que não são abrangidas pelo âmbito de aplicação das regras em 
matéria de auxílios estatais. Com efeito, as estradas disponibilizadas para utilização pública gratuita são 
infraestruturas gerais e o seu financiamento público não é abrangido pelas regras em matéria de auxílios 
estatais.  

Sempre que aplicável, as regras de contratação pública serão integralmente cumpridas na contratação de 
fornecimento de bens e prestação de serviços junto de entidades terceiras. 

Implementação: 

A promoção destes investimentos é da responsabilidade direta do departamento da administração regional 
responsável pelas obras públicas nos Açores e decorrerá até ao final de 2025. A sua operacionalização será 
concretizada através do recurso à contratação pública, no regime de empreitadas para as obras e aquisição de 
serviços para os projetos e fiscalizações, de forma independente para cada intervenção. 

Não se prevê o recurso a parcerias público-privadas. 

 

Público-Alvo: 

 

Calendário e riscos: 

A execução deste investimento decorrerá entre 2021 e 2025. 

Os principais riscos residem nos eventuais atrasos na contratação pública inerente aos contratos de empreitada, 
com consequentes atrasos no início das obras (consignação). 

 

4. Autonomia estratégica e questões de segurança   

Não aplicável. 

 

5. Cross-border and multi-country projects   

Não aplicável. 

  

6. Dimensão Verde 

Para Portugal, a política ambiental é uma política ativa, que defende os valores ambientais ao erigir um modelo 
económico sustentável, nele abarcando formas de produzir, de consumir e de proteger recursos, em linha com 
o Acordo de Paris, tendo Portugal sido o primeiro país a assumir o desígnio da neutralidade carbónica até 2050. 

Nesta matéria, Portugal tem fortes argumentos para continuar a construir uma estratégia rumo à neutralidade 
carbónica e a uma economia neutra em carbono, baseada em fontes de energia renovável, com foco na 
eficiência energética e no consumidor de energia. Prova disso é a ambição que se tem defendido, quer a nível 
nacional quer europeu, para as metas no horizonte 2030. 

Enquanto se prepara para cumprir o seu desafio para 2020, que passa por uma meta de 31,0% de incorporação 
de renováveis no consumo de energia (a 5ª meta mais exigente da UE-28), Portugal definiu já novas ambições 
para a década 2021-2030. 



 

 

O PNEC 2030 foi já aprovado e publicado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 53/2020, e prevê, de 
entre um conjunto de metas para o horizonte 2030, reduzir em 40% as emissões de gases com efeito de estufa, 
por referência às emissões registadas no ano de 2005. É o principal instrumento de política energética e 
climática nacional até 2030, decisivo para a definição das linhas estratégicas para a próxima década rumo à 
neutralidade carbónica, e está necessariamente alinhado com as visões e narrativas definidas no Roteiro para 
a Neutralidade Carbónica 2050. Tratando-se de um instrumento decisivo para a definição dos investimentos 
estratégicos para a próxima década na área da energia, o PNEC2030 está também alinhado com o Plano 
Nacional de Investimentos 2030 (PNI2030), onde se integra a grande maioria (mais de 70%) dos investimentos 
na rodovia em Portugal Continental propostos nesta componente. 

A sua concretização permite a Portugal assumir o compromisso da transição energética enquanto alavanca de 
competitividade, com o objetivo de reduzir as suas emissões de GEE, traçando uma estratégia e um conjunto 
de objetivos que ajudam a consolidar uma trajetória rumo a um futuro neutro em carbono e que possibilite 
consolidar uma economia nacional competitiva, resiliente e cada vez mais de baixo carbono. 

Pela sua relevância, visto serem medidas paralelas e de acompanhamento face aos investimentos rodoviários 
previstos nesta componente do plano, destacam-se as medidas de promoção de transferência modal para o 
transporte público, de estímulo da transição energética do setor dos transportes, de promoção e apoio da 
mobilidade elétrica, de promoção de serviços partilhados de veículos, de promoção da produção e consumo de 
combustíveis renováveis alternativos, de promoção de infraestruturas de abastecimentos de combustíveis 
alternativos no que respeita a combustíveis limpos, de promoção da mobilidade ativa e comportamentos mais 
eficientes e de promoção do transporte de mercadorias por via ferroviária e marítima. Destaca-se, em concreto, 
o investimento i0 – Alargamento da Rede de Carregamento de Veículos Elétricos incluído nesta componente, 
como flanking measure. 

O investimento relativo à Rede de Áreas de Acolhimento Empresarial (AAE) A medida foca-se num conjunto 
de ações que impulsionam a competitividade dos clusters empresariais em Portugal, através do aumento da 
capacidade de produção renovável e gestão integrada de energia para uso industrial ou nos transportes, de 
forma articulada com a promoção da inovação digital, através da melhoria da ligação de redes móveis e uma 
gestão inteligente da informação na prevenção e proteção contra incêndios.  

As cinco ações que constituem este investimento abrangem diferentes domínios de intervenção, de acordo 
com o Anexo VI “Metodologia para acompanhamento da ação climática” do Regulamento que cria o MRR, 
nomeadamente: 

1. Sistemas de produção e armazenamento de energia renovável para autoconsumo (e.g. energia solar), que 
se enquadra com os domínios de intervenção 029 – “Energia solar” e 033 - “Sistemas energéticos 
inteligentes (incluindo as redes inteligentes e sistemas de TIC) e respetivo armazenamento”, ambos com 
coeficientes de 100% para o cálculo do apoio aos objetivos em matéria de alterações climáticas e 40% 
para cálculo do apoio aos objetivos ambientais. 

2. Intervenções piloto para testar Ilhas de qualidade de serviço de estabilidade energética, que se enquadra 
como uma medida complementar que visa melhorar a qualidade e eficiência do uso da energia, e 
consequentemente está enquadrada com o domínio de intervenção 024 – “Projetos de eficiência energética 
e de demonstração nas PME e medidas de apoio “, com coeficiente de 40% para o cálculo do apoio aos 
objetivos em matéria de alterações climáticas e 40% para cálculo do apoio aos objetivos ambientais. 

3. Mobilidade sustentável nas AAE (e.g. mobilidade elétrica/ pontos de carregamento elétrico e áreas piloto 
de soluções de produção e carregamento a Hidrogénio), que se enquadra com o Domínio de intervenção 
077 - Infraestruturas para combustíveis alternativos, com coeficientes de 100% para o cálculo do apoio 
aos objetivos em matéria de alterações climáticas e 40% para cálculo do apoio aos objetivos ambientais. 



 

 

4. Reforço da cobertura de AAE com soluções de comunicação 5G, que se enquadra no domínio 051 - TIC: 
Rede de banda larga de capacidade muito elevada (incluindo rede principal/intermédia), com coeficientes 
de 0% para o cálculo do apoio aos objetivos em matéria de alterações climáticas e 0% para cálculo do 
apoio aos objetivos ambientais. 

5. Medidas ativas de prevenção e proteção contra incêndios, enquadra-se no domínio de intervenção 036 - 
Medidas de adaptação às alterações climáticas e prevenção e gestão de riscos associados ao clima: 
incêndios (incluindo sensibilização, proteção civil e sistemas e infraestruturas de gestão de catástrofes e 
abordagens baseadas nos ecossistemas), com coeficientes de 100% para o cálculo do apoio aos objetivos 
em matéria de alterações climáticas e 100% para cálculo do apoio aos objetivos ambientais. 

 

No que se refere aos projetos rodoviários, importa desde já salientar que o seu desenvolvimento e aprovação 
salvaguardam o prévio cumprimento dos requisitos legais em vigor em matéria ambiental, quer ao nível do 
Direito Nacional, quer do Direito Comunitário. 

Estes projetos respeitam designadamente o definido no Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua 
redação atual, que regula, em Portugal, o Regime Jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental (RJAIA) dos 
projetos públicos e privados suscetíveis de produzirem efeitos significativos no ambiente. Este diploma 
transpõe para a ordem jurídica nacional a Diretiva n.º 2011/92/EU, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
13 de dezembro de 2011.  

Para além do RJAIA, os projetos terão em conta o estrito cumprimento da legislação aplicável, nomeadamente 
em matéria de ruído, de recursos hídricos, de biodiversidade e conservação da natureza, de alterações 
climáticas, de qualidade do ar, de resíduos e de património cultural, entre outros. 

No âmbito do projeto são desenvolvidos os estudos necessários não só para assegurar a prevenção e o controlo 
da poluição durante o ciclo de vida da infraestrutura, incluindo o período de construção, mas também para 
contribuir de forma efetiva para a definição de soluções de projeto mais sustentáveis, identificando medidas 
que maximizem impactes positivos e minimizem, ou anulem caso tal seja viável, os impactes negativos 
induzidos pelas intervenções. Estas medidas são integradas no projeto e escrupulosamente cumpridas nas fases 
de obra e de operação e desativação da infraestrutura. 

Acresce ainda referir que a generalidade dos investimentos na rodovia integra o Programa Nacional de 
Investimentos 2030, acima mencionado, contribuindo para a adaptação dos territórios às alterações climáticas, 
garantindo uma maior resiliência das infraestruturas, nomeadamente aos fenómenos climatéricos adversos 
extremos, através das mais adequadas escolhas de soluções de projeto, nomeadamente no que respeita a 
traçado, sistemas de drenagem, estabilização de taludes e materiais a introduzir. 

Não obstante estarem previstos troços de estrada a construir de raiz, as intervenções têm por objetivo permitir 
a ligação das regiões mais desfavorecidas do interior à rede rodoviária de alta prestação, contribuindo para a 
melhoria da segurança rodoviária.  

A tipologia das intervenções a desenvolver permite, para além da retirada do tráfego de passagem dos núcleos 
urbanos intersetados pelas atuais vias, sobretudo o tráfego pesado, a modelação da circulação, através da 
eliminação das constantes mudanças de velocidade inerentes às limitações associadas ao atravessamento de 
localidades, contribuindo, assim, para a redução da emissão de gases com efeito de estufa e, desse modo, para 
a descarbonização.  

Em complemento, algumas das intervenções caracterizam-se pela materialização da “última milha”, ou seja, o 
pequeno troço de estrada em falta que permite a articulação com a rede nacional, permitindo que na atual 
infraestrutura seja possível a materialização de soluções que promovam a mobilidade suave ou elétrica, com 
destaque para a implementação de vias dedicadas a transportes públicos, percursos pedonais e ciclovias. 

A proximidade e relacionamento entre dois Países caracteriza-se pelo número e tipologia das ligações 
existentes entre os dois lados da fronteira, perdurando muitas destas ligações durante séculos e sendo 
melhoradas ao longo do tempo em função das necessidades locais e de proximidade dos Estados. Assim, a 



 

 

melhoria das ligações transfronteiriças tem por objetivo garantir a permeabilidade dos territórios em condições 
de circulação e segurança, na maioria das vezes condicionadas pela orografia dos locais, por vezes associada 
à necessidade de transposição de cursos de água, cuja dificuldade de transposição e sinuosidade dos traçados 
induziam no passado alguma segurança e soberania, que não se coaduna com a economia e vivencia requerida 
no presente. 

Os investimentos previstos caracterizam-se pela melhoria das acessibilidades junto às linhas de fronteira, 
recorrendo à requalificação e correção de traçados de vias existentes associada à construção de novos troços 
de estrada com características consentâneas com o tráfego que nelas circulam e, eventualmente, de pontes.  

A melhoria das acessibilidades rodoviárias a Áreas de Acolhimento Empresarial tem como grande objetivo 
assegurar a ligação à rede de alta prestação de áreas com potencial económico para a região e para o País, 
garantindo o escoamento de produtos através de portos e plataformas ferroviárias, seja indústria, comércio ou 
serviços.  

Este tipo de intervenções caracteriza-se pela melhoria das condições de circulação e segurança, materializada 
através da implementação de plataformas consentâneas com o tráfego de veículos pesados que nelas circulam, 
nomeadamente no que concerne à largura da plataforma, proximidade a habitações e afetação de zonas 
comerciais e de lazer, e complementada com a retificação e eliminação de pontos condicionantes do traçado, 
permitindo a adoção de velocidades de circulação homogéneas, contribuindo, assim, para a redução da emissão 
de gases com efeito de estufa e, desse modo, para a descarbonização. Em complemento, será possível avaliar 
a adequabilidade de materialização de soluções devidamente dimensionadas que promovam a convivência 
entre o tráfego de cariz industrial com os modos de mobilidade suave ou elétrica, nomeadamente, através da 
construção de percursos pedonais e ciclovias. 

À data, podemos já referir que:  

- o projeto “Ligação à área industrial de Fontiscos e reformulação do nó de Ermida (Santo Tirso)” [RE-
C07-i04] incluirá uma ciclovia segregada; 

- o projeto “IC2 (EN1). Meirinhas (km 136.700) e Pombal (km 148.500)” [RE-C07-i02] contará com 
uma ciclovia dedicada, promovendo a mobilidade suave;  

- o projeto “EN14. Interface Rodoferroviário da Trofa / Santana, incluindo nova ponte sobre o Rio Ave” 
[RE-C07-i02] prevê, entre as duas margens do rio, uma ciclovia segregada;  

- o projeto “EN125. Variante a Olhão” [RE-C07-i02] irá libertar espaço no canal atual, permitindo, no 
futuro, a implementação de soluções de mobilidade suave;  

- os projetos “EN125. Variante a Olhão” [RE-C07-i02] e “EN103. Vinhais / Bragança (variantes)” [RE-
07-i03] irão libertar espaço no canal de vias existentes, permitindo, no futuro, a execução de ciclovias. 

Para as intervenções rodoviárias incluídas nas diferentes medidas podemos ainda realçar que, em fase de 
projeto, os traçados a construir são estudados de forma a utilizar, sempre que possível, corredores já 
materializados, utilizando por vezes troços de estradas existentes, e evitando a afetação direta ou indireta de 
áreas de maior sensibilidade ambiental, minimizando assim os impactos associados à construção de troços 
novos, sobretudo em zonas classificadas ou sensíveis do ponto de vista ambiental, quando não é possível evitar 
a sua afetação. 

Importa reforçar, relativamente ao objetivo de melhorar a resiliência das infraestruturas, que a conceção do 
projeto das infraestruturas rodoviárias avalia os riscos climáticos, com base no nível de risco de cada local e 
no histórico de eventos climáticos extremos. Os critérios de dimensionamento e desenho do projeto serão 
adaptados para maior resiliência da infraestrutura, de forma a garantir as suas condições de operabilidade, 
mesmo com eventos climáticos extremos. As intervenções dedicarão uma preocupação especial à resolução de 
problemas recorrentes de operação rodoviária, nomeadamente nos seus sistemas de drenagem 
(redimensionamento) e nos taludes (estabilização), causados por eventos meteorológicos extremos. 

De salientar que a concretização das intervenções rodoviárias previstas nesta componente, que se assumem 
como variantes a vias com características marcadamente urbanas, beneficiará a qualidade de vida das 
populações destas mesmas zonas urbanas, com a retirada de tráfego de atravessamento, local e médio/longo 
curso, em especial dos veículos de maiores dimensões que servem as zonas industriais. 



 

 

No que concerne à fase de construção, as atividades serão sempre desenvolvidas dando cumprimento à 
legislação, nomeadamente no âmbito da gestão de resíduos. Neste âmbito específico realça-se que é 
desenvolvido, ainda em fase de projeto, um Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e 
Demolição (PPGRCD) que reflete a adoção de medidas de prevenção da produção desta tipologia de resíduos 
e da sua perigosidade, desde a fase de conceção do projeto, aliando as melhores tecnologias disponíveis à 
utilização de materiais com melhor potencial de reutilização e reciclagem, assegurando o cumprimento dos 
princípios gerais de gestão de resíduos e das demais normas aplicáveis. Este plano é de implementação 
obrigatória em obra. 

As seguintes intervenções, cujos projetos de execução já se encontram desenvolvidos, contemplam a 
implementação de processos de reciclagem “in situ”: 

- Ligação ao Parque Industrial do Mundão – Eliminação de constrangimentos na EN229 Viseu/ Sátão; 
- Ligação ao Parque Industrial do Mundão: EN229 – ex-IP5 / Parque Industrial do Mundão; 
- Acessibilidades à Zona Industrial de Riachos; 
- Ligação da Zona Industrial de Rio Maior à EN114. 

Com base na experiência da execução de intervenções de natureza similar, não é expectável que a concretização 
destes investimentos dê origem a ineficiências significativas na utilização dos materiais ou na utilização direta 
ou indireta de recursos naturais, cabendo igualmente ao construtor o cumprimento das normas vigentes em 
matéria de maquinaria a utilizar em obra, que possa infligir danos no ambiente. Estes aspetos constam dos 
cadernos de encargos das obras e o seu cumprimento é supervisionado pelo dono de obra.  

De realçar que a fase de construção deste tipo de infraestruturas é em regra objeto da implementação de Planos 
de Gestão Ambiental, promovidos por técnicos especialistas de Ambiente, e supervisionados pelo dono de 
obra. No âmbito da gestão ambiental das empreitadas é assim garantido o cumprimento de todos os requisitos 
em matéria ambiental, que constam das diversas aprovações ambientais obtidas previamente para cada 
intervenção, de acordo com o quadro legal em vigor, assim como de todas as regras de boas práticas de 
execução, constantes, nomeadamente, da Lista de Medidas de Minimização Gerais da Fase de Construção, 
publicada pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e dos próprios Cadernos de Encargos das empreitadas. 

Em resumo, as infraestruturas não irão comprometer os princípios da economia circular na fase de construção, 
uma vez que os processos construtivos serão selecionados de forma a otimizar o consumo de recursos. 

Relativamente à fase de exploração é garantida a implementação dos planos de monitorização ambiental das 
intervenções realizadas, em sintonia com o definido nos estudos/aprovações ambientais, podendo estas incluir 
a monitorização de diversos fatores ambientais, de que são exemplo o ruído, os recursos hídricos, a qualidade 
do ar, a componente biológica, a componente social, entre outros. Da implementação destes Planos de 
Monitorização durante a fase de exploração, poderá vir a ser identificada a necessidade de implementar 
medidas de minimização adicionais ou de adaptar medidas já implementadas, cuja execução será assegurada. 

A infraestrutura terá um longo horizonte de tempo de operação, e as matérias-primas utilizadas permitirão que 
sejam reaproveitadas para outras finalidades no final de seu ciclo de vida. 

Sempre que existam troços de estrada a desativar – fase de desativação, como por exemplo quando se efetuam  
retificações de estradas, é preconizado o levantamento do pavimento atual e a renaturalização dos respetivos 
troços, de forma a garantir a sua integração paisagística e ecológica, devolvendo a essas áreas o uso original e 
garantindo um adequado continuum com a envolvente. 

Por fim, reforça-se que durante o desenvolvimento dos projetos são ouvidos diferentes stakeholders, 
nomeadamente a Mobi.E, empresa pública que gere a rede nacional de postos de carregamento de veículos 
elétricos, garantindo que os projetos dão resposta às necessidades identificadas por esta empresa, 
proporcionando, as condições de espaço e infraestruturas necessárias à instalação dos referidos postos de 
carregamento, nomeadamente em áreas de serviço, incentivando, assim, a utilização de veículos menos 
poluentes. 

Recorda-se que o modelo português de desenvolvimento da rede de carregadores é gerido centralmente pela 
Entidade Gestora da Mobilidade Elétrica, Mobi.E, que garante a cobertura dos carregadores de rede em 
qualquer posto de carregamento público, independentemente do seu prestador de serviços. 



 

 

O Governo Português concessionou a exploração de todos os postos da rede pública de carregamento, após 
uma primeira fase de investimento público para desenvolver e implantar uma rede pública de carregamento 
quando não existia qualquer rede. Desde então, tem-se assistido a um crescente interesse de operadores 
privados em expandir a rede pública, incluindo empresas de eletricidade, centros comerciais, hotéis, etc., e 
existem vários projetos a serem lançados em 2021. Isso fornece uma boa base para o otimismo do Governo 
Português em relação a uma rápida expansão da rede pública de carregamento de veículos elétricos. 

Ainda assim, o Governo português acompanha de perto o comportamento de expansão da rede, dando especial 
atenção a regiões de baixa densidade, onde se encontra, através da Mobi.E, a cobrir as lacunas do mercado e a 
investir em centros de carregamento de acesso público (cada um com vários pontos de carregamento Ultra 
rápidos, Rápidos e normais) e em carregadores Ultra rápidos, recorrendo para a concretização destes 
investimentos, não incluídos no Plano de Recuperação e Resiliência, a outros mecanismos de financiamento 
complementares nacionais e europeus (QFP, CEF, Fundo Ambiental, etc.). 

Presentemente, e dando especial atenção a regiões de baixa densidade, o Estado Português encontra-se já, 
através da Mobi.E, a cobrir as lacunas do mercado e a investir em centros de carregamento de acesso público 
(cada um com vários pontos de carregamento Ultra rápidos, Rápidos e normais) e em carregadores Ultra 
rápidos, recorrendo para a concretização destes investimentos, não incluídos no Plano de Recuperação e 
Resiliência, a outros mecanismos de financiamento complementares nacionais e europeus (como o QFP, o 
CEF e o Fundo Ambiental). 

 

Ver Tabela 2: Impacto para a transição climática e digital do Anexo 1. 

 

7. Dimensão Digital  

Aos fatores acima indicados, acresce a contribuição para a agenda digital, contribuindo para a transição digital 
das empresas o que, dependendo da área de negócio, poderá também contribuir indiretamente para diminuir o 
impacto ambiental das mesmas. 

 A medida relativa à Rede de Áreas de Acolhimento Empresarial (AAE), como ficou descrito, inclui 
intervenções que implicam ações conducentes a resultados positivos quer na melhoria da eficiência energética 
e aumento de uso de energias renováveis e contribuem para a transição digital ao assegurar cobertura de 
comunicações de última geração. 

 

8. Do No Significant Harm 

Os projetos relativos a infraestruturas rodoviárias a desenvolver no âmbito das medidas relativas a Missing 
links e Aumento de capacidade da Rede, Ligações transfronteiriças e Áreas de Acolhimento Empresarial 
(AAE) – Acessibilidades Rodoviárias, bem como a intervenção nos Circuitos logísticos - Rede Viária Regional 
dos Açores, não prejudicam significativamente nenhum dos objetivos ambientais estabelecidos no artigo 9.º 
nos termos do artigo 17.º do Regulamento (EU) 2020/852 uma vez que será garantido o cumprimento de toda 
a legislação aplicável, bem como o seguimento das melhores práticas disponíveis. 

Na legislação nacional, todos os projetos potencialmente suscetíveis de provocar impactes significativos no 
ambiente terão necessariamente de ser sujeitos a Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) ao abrigo do Regime 
Jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental (RJAIA), instituído no Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de 
outubro, na sua atual redação. Em sede de procedimento de AIA serão avaliados os potenciais impactes, na 
fase de construção, exploração e desativação, e será determinado o plano de monitorização ambiental e o 
reporte necessário a estas fases. O procedimento de Pós-Avaliação, também enquadrado pelo RJ AIA, 
verificará o cumprimento e avaliará a adequabilidade e a eficácia dos termos e condições de aprovação dos 
projetos, estabelecidas no procedimento de AIA, designadamente condicionantes, medidas de minimização, 
medidas de compensação, programas de monitorização. Este procedimento aplica-se às fases de pré-



 

 

construção, construção, exploração e desativação do projeto. A verificação do cumprimento e a eficácia das 
condições estabelecidas no procedimento de AIA é efetuada in loco ou através da demonstração documental, 
fotográfica e cartográfica. A análise contínua efetuada ao abrigo deste procedimento permite verificar a 
necessidade de adotar medidas adicionais, adequar as medidas previstas e adaptar as ações estabelecidas nos 
planos de monitorização. O procedimento de Pós-Avaliação é gerido pela Autoridade de AIA, com a 
participação das entidades cujas competências o justifiquem ou que detenham conhecimento técnico relevante. 

Acresce, ainda, que o Regime Jurídico da Rede Natura 2000, instituído pelo DL n.º 140/99, de 24 de abril, na 
sua atual redação, obriga a que todos os projetos localizados em Rede Natura 2000 tenham, no mínimo, uma 
avaliação de incidências ambientais, que reveste a forma de AIA se o projeto for enquadrável no RJAIA. 

As medidas identificadas no âmbito do desenvolvimento dos estudos de impacto ambiental ou de incidências 
ambientais como necessárias à proteção e à garantia do cumprimento dos princípios de «não prejudicar 
significativamente» do ambiente são integradas no projeto e escrupulosamente cumpridas nas fases de obra e 
de operação e desativação da infraestrutura. 

No que se refere à utilização dos recursos hídricos, as atividades que potencialmente tenham um impacte 
significativo no estado das águas só podem ser desenvolvidas desde que ao abrigo de um título de utilização 
emitido nos termos e condições previstos na Lei da Água (Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro) e no Regime 
de Utilizações dos Recursos Hídricos (Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. Para novos projetos é 
necessário avaliar, independentemente de haver ou não processo de AIA, se a sua implementação permite o 
atingir dos objetivos da Diretiva Quadro da Água transposta pela Lei da Água (DQA/LA). É necessário aferir, 
nomeadamente, se as novas modificações físicas nas massas de água superficiais ou se a alteração dos níveis 
freáticos nas massas de água subterrâneas, devidas à implementação do projeto são permanentes e provocam 
alteração do estado das massas de água, devido a alterações de qualquer um dos elementos de qualidade que 
integram o potencial /estado das massas de água. 

Tendo igualmente presente a crescente pressão sobre os recursos hídricos e a necessidade de eliminar os 
obstáculos à promoção generalizada da utilização de Água Residual Tratada, no  enquadramento do 
Regulamento UE 2020/741 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de maio de 2020, que estabelece 
requisitos mínimos para a qualidade da água e a respetiva monitorização e disposições sobre a gestão dos 
riscos, para a utilização segura da água para reutilização no contexto da gestão integrada da água, foi aprovado 
o Decreto-Lei n.º 119/2019, de 21 de agosto, que contempla a maioria das disposições do referido 
Regulamento, assegurando o seu uso adequado. 

Releva-se também as disposições do regime jurídico das Operações de Gestão de Resíduos de Construção e 
Demolição (regime jurídico RCD), que compreende a prevenção, reutilização e as operações de recolha, 
transporte, armazenagem, tratamento, valorização e eliminação de RCD instituído pelo Decreto-lei n.º 
46/2008, de 12 de março, na sua redação atual, com efeitos até 30 de junho de 2021, passando, a partir de 1 de 
julho, a estar integrado e reforçado no Novo Regime Geral de Gestão de Resíduos Decreto - Lei n.º 102-
D/2020, de 10 de dezembro).  

Para cada uma das medidas relativas a Missing links e Aumento de capacidade da Rede, Ligações 
transfronteiriças e Áreas de Acolhimento Empresarial (AAE) – Acessibilidades Rodoviária, apresenta-se o 
resultado da análise face ao princípio de “não prejudicar significativamente” ao abrigo do Regulamento que 
cria o Mecanismo de Recuperação e Resiliência. 

Investimento RE-C07-i00: Alargamento da Rede de Carregamento de Veículos Elétricos 
Parte 1 da lista de controlo do princípio de «não prejudicar significativamente» 

Indicar os objetivos ambientais 
que exigem uma avaliação 

substantiva da medida com base 
no princípio de «não prejudicar 

significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 



 

 

Mitigação das alterações 
climáticas 

 X 

A medida é elegível para o domínio de intervenção 077 no anexo 
do Regulamento MRR, com um coeficiente para o cálculo do 
apoio aos objetivos ligados às alterações climáticas de 100 %.  

As infraestruturas de carregamento elétrico prmovem a 
eletrificação da mobilidade e a introdução de veículos limpos 
em circulação e consequente redução do número de veículos 
movidos a combustíveis de origem fóssil, dando assim um 
contributo relevante para a mitigação das alterações climáticas 
através da redução de emissões de gases com efeito de estufa. 

Adaptação às alterações 
climáticas 

 X 

A medida é elegível para o domínio de intervenção 077 no anexo 
do Regulamento MRR, com um coeficiente para o cálculo do 
apoio aos objetivos ligados às alterações climáticas de 100 %.  

Esta medida ao pomover a utilização de energia renovável em 
detrimento de combustíveis de origem fóssil, contribui para as 
medidas de adaptação às alterações climáticas. 

Considera-se, assim, não existirem impactes negativos, diretos 
ou indiretos, significativos ao longo do ciclo de vida da medida 
neste objetivo ambiental. 

Utilização sustentável e proteção 
dos recursos hídricos e marinhos  X 

Atendendo tanto aos efeitos diretos como aos efeitos indiretos 
primários ao longo do ciclo de vida, o impacto previsível do 
investimento sobre este objetivo ambiental é insignificante. 

Economia circular, incluindo a 
prevenção e a reciclagem de 
resíduos 

 X 

Face à tipologia de intervenção prevista não é expectável que 
as atividades a apoiar gerem quantidades significativas de 
resíduos de construção e demolição.    

Assim, atendendo tanto aos efeitos diretos como aos efeitos 
indiretos primários ao longo do ciclo de vida, o impacto 
previsível do investimento sobre este objetivo ambiental é 
insignificante. 

Prevenção e controlo da poluição 
do ar, da água ou do solo 

 X 

Este investimento promoverá a introdução de veículos limpos 
no mercado, reduzindo a quota de veículos poluentes. Esta 
pormoção terá, netre outros benefícios diretos, a redução da 
quantidade de emissões poluentes e a redução do ruído gerado 
pelos veículos em circulação. 

Assim, não se prevê que este investimento dê origem a um 
aumento significativo das emissões de poluentes para a 
atmosfera ou ao aumento do ruído. 

Esta medida será desenvolvida no cumprimento do disposto no 
Decreto-Lei n.º 146/2006, de 31 de julho, que transpõe para a 
ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2002/49/CE, do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 25 de junho, relativa à avaliação e 
gestão do ruído ambiente, e do Regulamento Geral do Ruído 
(RGR), aprovado pelo Decreto-Lei 9/2007, de 17 de janeiro, que 
estabelece o regime de prevenção e controlo da poluição sonora, 
visando a salvaguarda da saúde humana e o bem-estar das 
populações. 

Adicionalmente, serão tomadas medidas para reduzir o ruído, 
poeira e emissões poluentes durante as obras de construção dos 
projetos. 

Proteção e restauração da 
biodiversidade e dos ecossistemas  X 

Atendendo tanto aos efeitos diretos como aos efeitos indiretos 
primários ao longo do ciclo de vida, o impacto previsível do 
investimento sobre este objetivo ambiental é insignificante. 

 

 

 
 



 

 

Investimento RE-C07-i01: Áreas de Acolhimento Empresarial (AAE) 

Avaliação ao nível das submedidas: 

1- Sistemas de produção e armazenamento de energia renovável para autoconsumo (e.g. energia 
solar):  

Parte 1 —Análise dos seis objetivos ambientais a fim de indicar aqueles que exigem uma avaliação substantiva  

Indicar os objetivos ambientais que exigem 
uma avaliação substantiva da medida com 
base no princípio de «não prejudicar 
significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

Mitigação das alterações climáticas  X  A medida é elegível para os domínios de intervenção 029 – 
“Energia solar” e 033 - “Sistemas energéticos inteligentes 
(incluindo as redes inteligentes e sistemas de TIC) e respetivo 
armazenamento” do anexo do Regulamento MRR, dado que 
envolve, por um lado a instalação de paineis fotovoltaicos 
para produção de energia renovavel, com uma dotação de 
49% dos 74 M € alocados esta submedida e 51% dedicados 
aos sistemas de armazemanto e gestão inteligente da energia 
produzida, que será consumida de forma otimizada pelas 
comunidades energéticas das respetivas AAE, concebidas nos 
termos do Decreto-Lei n.º 162/2019, de 25 de outubro, que 
transpõe parcialmente a Diretiva (UE) 2018/2001, de 11 de 
dezembro, instituindo as Comunidades de Energia de 
autoconsumo de energia renovável, que será ajustado no 
âmbito deste investimento. Ambos os domínios de intervenção 
do Regulamento MRR têm um coeficiente para o cálculo do 
apoio aos objetivos ligados às alterações climáticas de 100%.  

Além disso, os sistemas de produção e armazenamento de 
energia renovável para autoconsumo promovem a 
eletrificação e, como tal, podem ser consideradas como um 
investimento necessário para permitir a transição para uma 
economia com impacto neutro no clima. A justificação e as 
provas do aumento da capacidade de produção de energia de 
fontes renováveis a nível nacional são apresentadas na 
componente 14 do PRR.. 

Adaptação às alterações climáticas  X Considerando que a medida envolve o desenvolvimento de 
projetos de produção, armazenamento e utilização de energia 
fotovoltaica em AAE pré-existentes,  prevê-se que a solução 
dê origem a uma maior resiliência das empresas instaladas 
na AAE face a eventos extremos e eventuais falhas de energia 
na rede elétrica nacional ao instituirem uma comunidade de 
energia renovável a nivel local/regional.  Dessa forma a 
medida poderá ter efeitos positivos na adaptação às 
alterações climáticas, estando elegível para os domínios de 
intervenção 029 – “Energia solar” e 033 - “Sistemas 
energéticos inteligentes (incluindo as redes inteligentes e 
sistemas de TIC) e respetivo armazenamento” do anexo do 
Regulamento, com um coeficiente para o cálculo do apoio aos 
objetivos ligados às alterações climáticas de 100%. 

Utilização sustentável e proteção dos recursos 
hídricos e marinhos 

 X Considerando que a medida envolve o desenvolvimento de 
projetos de produção, armazenamento e utilização de energia 
fotovoltaica em AAE pré-existentes,  não se prevê dê origem a 
impactes negativos significativos específicos, diretos ou 
indiretos, ao longo do ciclo de vida da medida neste objetivo 
ambiental. Como tal, considera-se que é assegurado o 
princípio de «não prejudicar significativamente». 

Economia circular, incluindo a prevenção e a 
reciclagem de resíduos 

X   



 

 

Prevenção e controlo da poluição do ar, da 
água ou do solo 

 X  Considerando que a medida envolve o desenvolvimento de 
projetos de produção, armazenamento e utilização de energia 
fotovoltaica em AAE pré-existentes,  não se prevê dê origem a 
impactes negativos significativos específicos, diretos ou 
indiretos, ao longo do ciclo de vida da medida neste objetivo 
ambiental. Como tal, considera-se que é assegurado o 
princípio de «não prejudicar significativamente». 

Proteção e restauro da biodiversidade e dos 
ecossistemas 

X   

 

 

 

 

Parte 2 —Avaliação substantiva da medida com base no princípio de «não prejudicar significativamente» para 
os objetivos ambientais que assim o exigirem. 

Perguntas Não Justificação substantiva 

Transição para uma economia circular, 
incluindo a prevenção e a reciclagem de 
resíduos. Prevê-se que a medida: 

i) conduza a um aumento significativo 
da produção, da incineração ou da 
eliminação de resíduos, com 
exceção da incineração de resíduos 
perigosos não recicláveis, ou 

ii) dê origem a ineficiências 
significativas na utilização direta 
ou indireta de qualquer recurso 
natural2 em qualquer fase do seu 
ciclo de vida que não sejam 
minimizadas por medidas 
adequadas3, ou 

iii) venha a causar danos significativos 
e de longo prazo no ambiente, no 
contexto da economia circular4?  

X Considerando a natureza da medida no que se refere à implementação de 
sistemas e soluções tecnológicas e de gestão de energia, é expectável que 
as necessidades em termos de aquisição de equipamentos e software 
associados, sejam promovidas ao abrigo dos critérios em matéria de 
contratos públicos ecológicos da UE, uma vez que a natureza do 
investimento é maioritariamente pública. 

Neste sentido, os mesmos devem cumprir com os requisitos definidos no 
Decreto-Lei n.º 12/2011 quando à sua concepção ecológica e eficiência 
energética, sempre que aplicável, e seja assegurado que não contêm as 
substâncias perigosas listadas no Anexo II da Diretiva n.º 2011/65/EU do 
Parlamento Europeu, transposta pelo Decreto-Lei n.º 79/2013, excepto 
quando as concentrações por peso não ultrapassam os valores 
estabelecidos no mesmo. 

 Deverão ainda estar abrangidos por um plano de gestão de resíduos que 
deve incluir ainda especificações técnicas relativas à durabilidade, 
reparabilidade e reciclabilidade dos equipamentos elétricos e eletrónicos a 
adquirir e instalar, de acordo com as especificações do Decreto-Lei n.º 
178/2006, Decreto-Lei n.º 67/2014 e Decreto-Lei n.º 152-D/2017. 

Desta forma, não se prevê que a medida conduza a um aumento 
significativo da produção, da incineração ou da eliminação de resíduos, dê 
origem a ineficiências significativas na utilização direta ou indireta de 
qualquer recurso natural ou venha a causar danos significativos e de longo 
prazo no ambiente. 

Proteção e restauro da biodiversidade e 
dos ecossistemas. Prevê-se que a medida: 

i) prejudique de forma 
significativa as boas 

X As intervenções previstas ao nivel da adoção de soluções de produção de 
energia renovável para autoconsumo serão desenvolvidas nos perímetros 
das AAE, e estão alinhadas com os princípios de ordenamento do território 
dos municípios, nomeadamente através dos Planos Diretores Municipais. 
As políticas de ordenamento do território vigentes englobam a Estratégia 
Nacional de Conservação da Natureza e Biodiversidade 2030, aprovada 

 
2 Os recursos naturais incluem a energia, os materiais, os metais, a água, a biomassa, o ar e os solos. 
3 A título de exemplo, as ineficiências podem ser minimizadas aumentando significativamente a durabilidade, a reparabilidade e as 
possibilidades de atualização e reutilização dos produtos ou diminuindo significativamente a utilização de recursos através da conceção 
e da escolha de materiais que promovam a reorientação, a desmontagem e a desconstrução, em particular para reduzir a utilização de 
materiais de construção e promover a sua reutilização. Podem igualmente ser minimizadas transitando para modelos de negócio que 
concebam o produto como um serviço e para cadeias de valor circulares, com o objetivo de garantir que os produtos, componentes e 
materiais mantêm o máximo de utilidade e valor durante tanto tempo quanto possível. Tal comporta igualmente uma redução 
significativa do teor de substâncias perigosas nos materiais e produtos, incluindo pela sua substituição por alternativas mais seguras. 
Passa ainda por reduzir significativamente o desperdício alimentar na produção, transformação, fabrico ou distribuição de alimentos. 
4 Para mais informações sobre o objetivo da economia circular, consultar o considerando 27 do Regulamento Taxonomia.  



 

 

condições5 e a resiliência dos 
ecossistemas, ou 

ii) prejudique o estado de 
conservação das espécies e 
habitats, incluindo os de 
interesse da União? 

pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 55/2018, que tem em 
consideração os compromissos assumidos no âmbito da Agenda 2030 para 
o Desenvolvimento Sustentável, nomeadamente no que respeita aos 
objetivos e metas de implementação, o Plano Estratégico da Convenção 
sobre a Diversidade Biológica e a Estratégia da União Europeia para a 
Biodiversidade.  

Desta forma, considera-se que a medida não vem provocar alterações 
significativas à natureza das atividades a realizar nas AAE, nem altera 
significativamente o uso do solo em termos de categorias de ocupação, não 
se prevendo que haja algum incremento nos riscos na proteção e restauro 
da biodiversidade e dos ecossistemas, adicional à que eventualemente já 
tenha sido verificada nos processos de Avaliação de Impacte Ambiental ou 
Avaliação Ambiental Estratégica, realizados no processo de licenciamento 
das AAE, nomeadamente no que diz respeito a Parques de negócios, 
Parques empresariais e industriais ou outros como Parques de Ciência e 
Tecnologia, Polos Tecnológicos, Centros de Interface, entre outros. 
 
Assim sendo, a medida tem um impacte previsível não significativo, no 
objetivo ambiental da Proteção e restauro da biodiversidade e dos 
ecossistemas e  considera-se que relativamente ao objetivo em causa, o 
princípio de «não prejudicar significativamente» é cumprido. 

 

2. Intervenções piloto para testar Ilhas de qualidade de serviço de estabilidade energética 

Parte 1 —Análise dos seis objetivos ambientais a fim de indicar aqueles que exigem uma avaliação substantiva  

Indicar os objetivos ambientais que exigem 
uma avaliação substantiva da medida com 
base no princípio de «não prejudicar 
significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

Mitigação das alterações climáticas X   

Adaptação às alterações climáticas X   

Utilização sustentável e proteção dos recursos 
hídricos e marinhos 

 X Considerando que a medida envolve a criação de projetos 
piloto para resolver falhas de estabilidade e de qualidade de 
fornecimento de energia em AAE seleccionadas,  não se prevê 
dê origem a impactes negativos significativos específicos, 
diretos ou indiretos, ao longo do ciclo de vida da medida neste 
objetivo ambiental. Como tal, considera-se que é assegurado 
o princípio de «não prejudicar significativamente». 

Economia circular, incluindo a prevenção e a 
reciclagem de resíduos 

X   

Prevenção e controlo da poluição do ar, da 
água ou do solo 

 X  Considerando que a medida envolve a criação de projetos 
piloto para resolver falhas de estabilidade e de qualidade de 
fornecimento de energia em AAE seleccionadas,  não se 
prevê dê origem a impactes negativos significativos 
específicos, diretos ou indiretos, ao longo do ciclo de vida da 
medida neste objetivo ambiental. Como tal, considera-se que 
é assegurado o princípio de «não prejudicar 
significativamente». 

Proteção e restauro da biodiversidade e dos 
ecossistemas 

 X Considerando que a medida será realizada em zonas AAE 
pré-existentes irá respeitar a hierarquia de mitigação e outros 
requisitos pertinentes ao abrigo da Diretiva Habitats e da 
Diretiva Aves. Qualquer atividade com potencial impacte na 
biodiversidade e ecossistemas, ao nivel da infraestrutura de 

 
5 Em conformidade com o artigo 2.º, ponto 16, do Regulamento Taxonomia, entende-se por «“boas condições”, em relação a um 
ecossistema, que o ecossistema se encontra em boas condições físicas, químicas e biológicas ou que apresenta uma boa qualidade 
física, química e biológica e que é capaz de se autorreproduzir ou autorregenerar, em que a composição de espécies, a estrutura do 
ecossistema e as funções ecológicas não são comprometidas». 



 

 

redes elétricas, nomeadamente caso haja intervenção ao nível 
da alta tensão, estará abrangida pela realização de uma 
Avaliação de Impacte Ambiental, nos termos da Diretiva 
2011/92/EU. Assim, não se prevê que a medida dê origem a 
impactes negativos significativos específicos, diretos ou 
indiretos, ao longo do ciclo de vida da medida neste objetivo 
ambiental. Como tal, considera-se que é assegurado o 
princípio de «não prejudicar significativamente». 

 

Parte 2 —Avaliação substantiva da medida com base no princípio de «não prejudicar significativamente» para 
os objetivos ambientais que assim o exigirem. 

Perguntas Não Justificação substantiva 

Mitigação das alterações climáticas. 
Prevê-se que a medida dê origem a 
emissões significativas de gases com 
efeito de estufa? 

X A medida é elegível para o domínio de intervenção 024bis- “Eficiência 
energética e projetos de demonstração nas grandes empresas e medidas de 
apoio“ do anexo do Regulamento MRR, com um coeficiente para o cálculo 
do apoio aos objetivos ligados às alterações climáticas de 40% e objetivos 
ambientais de 40%.  

Além disso, a criação de projetos piloto para resolver falhas de estabilidade 
e de qualidade de fornecimento de energia em AAE seleccionadas promove 
a  eficiência energética do sistema de transporte e distribuição de 
eletricidade nacional que, juntamente com o processo de a eletrificação e 
do aumento da capacidade de produção de energia de fontes renováveis a 
nível nacional, apresentadas na componente 14 do PRR, contribuem para 
transição para modelos de produção e consumo de energia compatíveis 
com os esforços no sentido de limitar o aumento da temperatura a 1,5 °C 
em relação aos níveis pré-industriais.  

Estes projetos, pela sua natureza de teste e pelos parceiros envolvidos, têm 
o potencial de identificar situações de replicação noutros locais a nivel 
nacional, que reunam as condiçoes ao nivel de padrões de consumo 
energético das atividades. 

Assim sendo, não se prevê que a medida dê origem a emissões significativas 
de gases com efeito de estufa e considera-se que relativamente ao objetivo 
em causa, o princípio de «não prejudicar significativamente» é cumprido. 

Adaptação às alterações climáticas. 
Prevê-se que a medida dê origem a um 
aumento dos efeitos negativos do clima 
atual e do clima futuro previsto, sobre a 
própria medida, as pessoas, a natureza 
ou os ativos? 

X A medida é elegível para o domínio de intervenção 024bis- “Eficiência 
energética e projetos de demonstração nas grandes empresas e medidas de 
apoio“no anexo do Regulamento MRR, com um coeficiente para o cálculo 
do apoio aos objetivos ligados às alterações climáticas de 40% e objetivos 
ambientais de 40%. 

Além disso, o sistema de transporte e distribuição de eletricidade nacional 
é especialmente vulnerável a riscos fisicos decorrentes das alterações 
climáticas, como por exemplo ao aumento de intensidade e frequência de 
eventos extremos.   

A criação de projetos piloto para resolver falhas de estabilidade e de 
qualidade de fornecimento de energia em AAE seleccionadas promove a 
resiliência do sistema de transporte e distribuição de eletricidade para as 
AAE abrangidas, na medida em que permite testar soluções replicáveis a 
nivel nacional que permitem uma resposta mais rápida a falhas e 
interrupções no fornecimento de energia. 

Assim sendo, não se prevê que a medida dê origem a um aumento dos efeitos 
negativos do clima atual e do clima futuro previsto, sobre a própria medida, 
as pessoas, a natureza ou os ativos e considera-se que relativamente ao 
objetivo em causa, o princípio de «não prejudicar significativamente» é 
cumprido. 

Transição para uma economia circular, 
incluindo a prevenção e a reciclagem de 
resíduos. Prevê-se que a medida: 

X Considerando a natureza da medida no que se refere à implementação de 
sistemas e soluções tecnológicas, é expectável que as necessidades em 
termos de aquisição de equipamentos e software associados, sejam 
promovidas ao abrigo dos critérios em matéria de contratos públicos 



 

 

iv) conduza a um aumento significativo 
da produção, da incineração ou da 
eliminação de resíduos, com 
exceção da incineração de resíduos 
perigosos não recicláveis, ou 

v) dê origem a ineficiências 
significativas na utilização direta 
ou indireta de qualquer recurso 
natural6 em qualquer fase do seu 
ciclo de vida que não sejam 
minimizadas por medidas 
adequadas7, ou 

vi) venha a causar danos significativos 
e de longo prazo no ambiente, no 
contexto da economia circular8?  

ecológicos da UE (para equipamentos informáticos e outros aplicáveis), 
uma vez que a natureza do investimento é maioritariamente pública. 

Neste sentido, os mesmos devem cumprir com os requisitos definidos no 
Decreto-Lei n.º 12/2011 quando à sua concepção ecológica e eficiência 
energética, sempre que aplicável, e seja assegurado que não contêm as 
substâncias perigosas listadas no Anexo II da Diretiva n.º 2011/65/EU do 
Parlamento Europeu, transposta pelo Decreto-Lei n.º 79/2013, excepto 
quando as concentrações por peso não ultrapassam os valores 
estabelecidos no mesmo. 

 Deverão ainda estar abrangidos por um plano de gestão de resíduos que 
deve incluir ainda especificações técnicas relativas à durabilidade, 
reparabilidade e reciclabilidade dos equipamentos elétricos e eletrónicos a 
adquirir e instalar, de acordo com as especificações do Decreto-Lei n.º 
178/2006, Decreto-Lei n.º 67/2014 e Decreto-Lei n.º 152-D/2017. 

Desta forma, não se prevê que a medida conduza a um aumento 
significativo da produção, da incineração ou da eliminação de resíduos, dê 
origem a ineficiências significativas na utilização direta ou indireta de 
qualquer recurso natural ou venha a causar danos significativos e de longo 
prazo no ambiente. 

 

 

3. Mobilidade sustentável nas AAE (e.g. mobilidade elétrica/ pontos de carregamento elétrico e 
áreas piloto de soluções de produção e carregamento a Hidrogénio) 

 

Parte 1 —Análise dos seis objetivos ambientais a fim de indicar aqueles que exigem uma avaliação substantiva  

Indicar os objetivos ambientais que exigem 
uma avaliação substantiva da medida com 
base no princípio de «não prejudicar 
significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

Mitigação das alterações climáticas  X A medida é elegível para o domínio de intervenção 077 no 
anexo do Regulamento MRR, com um coeficiente para o 
cálculo do apoio aos objetivos ligados às alterações 
climáticas de 100%.  

Além disso, as infraestruturas de carregamento elétrico e de 
abastecimento de hidrogénio (que serão baseadas no 
hidrogénio verde) promovem a eletrificação e, como tal, 
podem ser consideradas como um investimento necessário 
para permitir a transição para uma economia com impacto 
neutro no clima. A justificação e as provas do aumento da 
capacidade de produção de energia de fontes renováveis a 
nível nacional são apresentadas na componente 14 do PRR.. 

Adaptação às alterações climáticas  X Considerando que a medida está ligada às atividades a 
desenvolver nas AAE, a componente de adaptação às 
alterações climáticas da rede de carregamento é avaliada no 

 
6 Os recursos naturais incluem a energia, os materiais, os metais, a água, a biomassa, o ar e os solos. 
7 A título de exemplo, as ineficiências podem ser minimizadas aumentando significativamente a durabilidade, a reparabilidade e as 
possibilidades de atualização e reutilização dos produtos ou diminuindo significativamente a utilização de recursos através da conceção 
e da escolha de materiais que promovam a reorientação, a desmontagem e a desconstrução, em particular para reduzir a utilização de 
materiais de construção e promover a sua reutilização. Podem igualmente ser minimizadas transitando para modelos de negócio que 
concebam o produto como um serviço e para cadeias de valor circulares, com o objetivo de garantir que os produtos, componentes e 
materiais mantêm o máximo de utilidade e valor durante tanto tempo quanto possível. Tal comporta igualmente uma redução 
significativa do teor de substâncias perigosas nos materiais e produtos, incluindo pela sua substituição por alternativas mais seguras. 
Passa ainda por reduzir significativamente o desperdício alimentar na produção, transformação, fabrico ou distribuição de alimentos. 
8 Para mais informações sobre o objetivo da economia circular, consultar o considerando 27 do Regulamento Taxonomia.  



 

 

contexto das análises de risco e vulnerabilidade climática 
destas zonas, não sendo imputados à rede de carregamento 
impactes negativos significativos específicos, diretos ou 
indiretos, ao longo do ciclo de vida da medida neste objetivo 
ambiental. Como tal, considera-se que é assegurado o 
princípio de «não prejudicar significativamente». 

Utilização sustentável e proteção dos recursos 
hídricos e marinhos 

 X Considerando que a medida envolve a criação de 30 zonas de 
carregamento elétrico e 2 áreas piloto de hidrogénio verde em 
AAE pré-existentes,  não se prevê que sejam imputados à rede 
de carregamento impactes negativos significativos 
específicos, diretos ou indiretos, ao longo do ciclo de vida da 
medida neste objetivo ambiental. Como tal, considera-se que 
é assegurado o princípio de «não prejudicar 
significativamente». 

Economia circular, incluindo a prevenção e a 
reciclagem de resíduos 

X   

Prevenção e controlo da poluição do ar, da 
água ou do solo 

 X Considerando que a medida envolve a criação de 30 zonas de 
carregamento elétrico e 2 áreas piloto de hidrogénio verde em 
AAE pré-existentes,  não se prevê que sejam imputados à rede 
de carregamento impactes negativos significativos 
específicos, diretos ou indiretos, ao longo do ciclo de vida da 
medida neste objetivo ambiental. Como tal, considera-se que 
é assegurado o princípio de «não prejudicar 
significativamente». 

Proteção e restauro da biodiversidade e dos 
ecossistemas 

 X Considerando que a medida envolve a criação de 30 zonas de 
carregamento elétrico e 2 áreas piloto de hidrogénio verde em 
AAE pré-existentes,  não se prevê que sejam imputados à rede 
de carregamento impactes negativos significativos 
específicos, diretos ou indiretos, ao longo do ciclo de vida da 
medida neste objetivo ambiental. Como tal, considera-se que 
é assegurado o princípio de «não prejudicar 
significativamente». 

 

Parte 2 —Avaliação substantiva da medida com base no princípio de «não prejudicar significativamente» para 
os objetivos ambientais que assim o exigirem. 

Perguntas Não Justificação substantiva 

Transição para uma economia circular, 
incluindo a prevenção e a reciclagem de 
resíduos. Prevê-se que a medida: 

vii) conduza a um aumento significativo 
da produção, da incineração ou da 
eliminação de resíduos, com 
exceção da incineração de resíduos 
perigosos não recicláveis, ou 

viii) dê origem a ineficiências 
significativas na utilização direta 
ou indireta de qualquer recurso 
natural9 em qualquer fase do seu 
ciclo de vida que não sejam 
minimizadas por medidas 
adequadas10, ou 

X É expectavel que os equipamentos eletricos e eletrónicos ou outros 
equipamentos tecnológicos a adquirir para concretização das ações 
contempladas, cumpram com os requisitos definidos no Decreto-Lei n.º 
12/2011 quando à sua concepção ecológica, sempre que aplicável, e seja 
assegurado que não contêm as substâncias perigosas listadas no Anexo II 
da Diretiva n.º 2011/65/EU do Parlamento Europeu, transposta pelo 
Decreto-Lei n.º 79/2013, excepto quando as concentrações por peso não 
ultrapassam os valores estabelecidos no mesmo.  

Os equipamentos estarão abrangidos por um plano de gestão de resíduos 
que irá incluir ainda especificações técnicas relativas à durabilidade, 
reparabilidade e reciclabilidade dos equipamentos elétricos e eletrónicos a 
adquirir e instalar (equipamento informático, de som e de projeção, 
equipamentos de cobertura de redes sem fios, etc.), de acordo com as 
especificações do Decreto-Lei n.º 178/2006, Decreto-Lei n.º 67/2014 e 
Decreto-Lei n.º 152-D/2017, pelo que não se prevê que a medida conduza 

 
9 Os recursos naturais incluem a energia, os materiais, os metais, a água, a biomassa, o ar e os solos. 
10 A título de exemplo, as ineficiências podem ser minimizadas aumentando significativamente a durabilidade, a reparabilidade e as 
possibilidades de atualização e reutilização dos produtos ou diminuindo significativamente a utilização de recursos através da conceção 
e da escolha de materiais que promovam a reorientação, a desmontagem e a desconstrução, em particular para reduzir a utilização de 
materiais de construção e promover a sua reutilização. Podem igualmente ser minimizadas transitando para modelos de negócio que 
concebam o produto como um serviço e para cadeias de valor circulares, com o objetivo de garantir que os produtos, componentes e 

 



 

 

ix) venha a causar danos significativos 
e de longo prazo no ambiente, no 
contexto da economia circular11?  

a um aumento significativo da produção, da incineração ou da eliminação 
de resíduos, dê origem a ineficiências significativas na utilização direta ou 
indireta de qualquer recurso natural ou venha a causar danos significativos 
e de longo prazo no ambiente. 

 

 

4. Reforço da cobertura de AAE com soluções de comunicação 5G,  

 

Parte 1 —Análise dos seis objetivos ambientais a fim de indicar aqueles que exigem uma avaliação substantiva  

Indicar os objetivos ambientais que exigem 
uma avaliação substantiva da medida com 
base no princípio de «não prejudicar 
significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

Mitigação das alterações climáticas X    

Adaptação às alterações climáticas  X Considerando que a medida o reforço da cobertura de 
soluções de comunicação 5G em AAE pré-existentes,  não se 
prevê que sejam imputados a esta medida impactes negativos 
significativos específicos, diretos ou indiretos, ao longo do 
ciclo de vida da medida neste objetivo ambiental. Como tal, 
considera-se que é assegurado o princípio de «não prejudicar 
significativamente». 

Utilização sustentável e proteção dos recursos 
hídricos e marinhos 

 X Considerando que a medida o reforço da cobertura de 
soluções de comunicação 5G em AAE pré-existentes,  não se 
prevê que sejam imputados a esta medida impactes negativos 
significativos específicos, diretos ou indiretos, ao longo do 
ciclo de vida da medida neste objetivo ambiental. Como tal, 
considera-se que é assegurado o princípio de «não prejudicar 
significativamente». 

Economia circular, incluindo a prevenção e a 
reciclagem de resíduos 

X   

Prevenção e controlo da poluição do ar, da 
água ou do solo 

 X  Considerando que a medida o reforço da cobertura de 
soluções de comunicação 5G em AAE pré-existentes,  não se 
prevê que sejam imputados a esta medida impactes negativos 
significativos específicos, diretos ou indiretos, ao longo do 
ciclo de vida da medida neste objetivo ambiental. Como tal, 
considera-se que é assegurado o princípio de «não prejudicar 
significativamente». 

Proteção e restauro da biodiversidade e dos 
ecossistemas 

 X Considerando que a medida o reforço da cobertura de 
soluções de comunicação 5G em AAE pré-existentes,  não se 
prevê que sejam imputados a esta medida impactes negativos 
significativos específicos, diretos ou indiretos, ao longo do 
ciclo de vida da medida neste objetivo ambiental. Como tal, 
considera-se que é assegurado o princípio de «não prejudicar 
significativamente». 

Parte 2 —Avaliação substantiva da medida com base no princípio de «não prejudicar significativamente» para 
os objetivos ambientais que assim o exigirem. 

Perguntas Não Justificação substantiva 

 
materiais mantêm o máximo de utilidade e valor durante tanto tempo quanto possível. Tal comporta igualmente uma redução 
significativa do teor de substâncias perigosas nos materiais e produtos, incluindo pela sua substituição por alternativas mais seguras. 
Passa ainda por reduzir significativamente o desperdício alimentar na produção, transformação, fabrico ou distribuição de alimentos. 
11 Para mais informações sobre o objetivo da economia circular, consultar o considerando 27 do Regulamento Taxonomia.  



 

 

Mitigação das alterações climáticas. 
Prevê-se que a medida dê origem a 
emissões significativas de gases com 
efeito de estufa? 

X É expectável que as aquisições de equipamento informático e eletrónico 
para a concretização dos objetivos propostos com a implementação desta 
medida, sejam promovidas ao abrigo dos critérios em matéria de contratos 
públicos ecológicos da UE (para equipamento de reforço de cobertura de 
rede móvel e fibra ótica, datacenters, serviços cloud, e outros aplicáves) 
uma vez que a natureza do investimento é maioritariamente pública. 

Adicionalmente, os equipamentos mencionados devem cumprir com os 
requisitos definidos no Decreto-Lei n.º 12/2011 quando à sua concepção 
ecológica e eficiência energética.  A investimento deverá promover a 
adoção das melhores tecnologias disponiveis no que toca à rede de 5G, 
tendo em conta os parâmteros estabelecidos em termos de eficiência 
energética. 

Assim, relativamente a este objetivo ambiental considera-se que a medida 
tem um impacto previsível insignificante, no objetivo ambiental 
relacionado com os efeitos diretos e os principais efeitos indiretos da 
medida ao longo do seu ciclo de vida, dada a sua natureza, e, como tal, 
considera-se que, relativamente ao objetivo em causa, o princípio de «não 
prejudicar significativamente» foi cumprido; 

Transição para uma economia circular, 
incluindo a prevenção e a reciclagem de 
resíduos. Prevê-se que a medida: 

x) conduza a um aumento significativo 
da produção, da incineração ou da 
eliminação de resíduos, com 
exceção da incineração de resíduos 
perigosos não recicláveis, ou 

xi) dê origem a ineficiências 
significativas na utilização direta 
ou indireta de qualquer recurso 
natural12 em qualquer fase do seu 
ciclo de vida que não sejam 
minimizadas por medidas 
adequadas13, ou 

xii) venha a causar danos significativos 
e de longo prazo no ambiente, no 
contexto da economia circular14?  

X É expectavel que os equipamentos de IT ou outros a adquirir para 
concretização das ações contempladas, cumpram com os requisitos 
definidos no Decreto-Lei n.º 12/2011 quando à sua concepção ecológica, 
sempre que aplicável, e seja assegurado que não contêm as substâncias 
perigosas listadas no Anexo II da Diretiva n.º 2011/65/EU do Parlamento 
Europeu, transposta pelo Decreto-Lei n.º 79/2013, excepto quando as 
concentrações por peso não ultrapassam os valores estabelecidos no 
mesmo.  

Os equipamentos IT e outros estarão abrangidos por um plano de gestão 
de resíduos que irá incluir ainda especificações técnicas relativas à 
durabilidade, reparabilidade e reciclabilidade dos equipamentos elétricos 
e eletrónicos a adquirir e instalar (equipamento informático, equipamentos 
de cobertura de redes sem fios, etc.), de acordo com as especificações do 
Decreto-Lei n.º 178/2006, Decreto-Lei n.º 67/2014 e Decreto-Lei n.º 152-
D/2017, pelo que não se prevê que a medida conduza a um aumento 
significativo da produção, da incineração ou da eliminação de resíduos, dê 
origem a ineficiências significativas na utilização direta ou indireta de 
qualquer recurso natural ou venha a causar danos significativos e de longo 
prazo no ambiente. 

 

 

5- Medidas ativas de prevenção e proteção contra incêndios 

 

Parte 1 —Análise dos seis objetivos ambientais a fim de indicar aqueles que exigem uma avaliação substantiva  

Indicar os objetivos ambientais que exigem 
uma avaliação substantiva da medida com 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

 
12 Os recursos naturais incluem a energia, os materiais, os metais, a água, a biomassa, o ar e os solos. 
13 A título de exemplo, as ineficiências podem ser minimizadas aumentando significativamente a durabilidade, a reparabilidade e as 
possibilidades de atualização e reutilização dos produtos ou diminuindo significativamente a utilização de recursos através da conceção 
e da escolha de materiais que promovam a reorientação, a desmontagem e a desconstrução, em particular para reduzir a utilização de 
materiais de construção e promover a sua reutilização. Podem igualmente ser minimizadas transitando para modelos de negócio que 
concebam o produto como um serviço e para cadeias de valor circulares, com o objetivo de garantir que os produtos, componentes e 
materiais mantêm o máximo de utilidade e valor durante tanto tempo quanto possível. Tal comporta igualmente uma redução 
significativa do teor de substâncias perigosas nos materiais e produtos, incluindo pela sua substituição por alternativas mais seguras. 
Passa ainda por reduzir significativamente o desperdício alimentar na produção, transformação, fabrico ou distribuição de alimentos. 
14 Para mais informações sobre o objetivo da economia circular, consultar o considerando 27 do Regulamento Taxonomia.  



 

 

base no princípio de «não prejudicar 
significativamente» 

Mitigação das alterações climáticas  X Tendo em conta o já reconhecido risco de incêndio acrescido 
que decorre da génese de muitos destes espaços de AAE, não 
adequadamente programados, que surgem em contexto 
rural/urbano ou florestal/urbano disperso, a medida prevê 
uma ação de criação de medidas ativas de prevenção e 
proteção contra incêndio.  
 
Os incêndios em Portugal têm ocorrencia frequente e estima-
se que se observe uma tendencia crescente de intensidade, 
decorrente dos efeitos das alterações climáticas. Esta ação em 
concreto enquadra-se no domínio de intervenção “036 - 
Medidas de adaptação às alterações climáticas e prevenção e 
gestão de riscos associados ao clima: incêndios (incluindo 
sensibilização, proteção civil e sistemas e infraestruturas de 
gestão de catástrofes e abordagens baseadas nos 
ecossistemas)”com coeficientes de 100% para o cálculo do 
apoio aos objetivos em matéria de alterações climáticas e 
100% para cálculo do apoio aos objetivos ambientais. 
 
Estima-se que esta medida tenha efeitos positivos em todos os 
objetivos climáticos e ambientais da EU no âmbito do Pacto 
Ecológico Europeu, já que tem o potencial para: 
- Reduzir as emissões gases de efeito estufa e outros poluentes 
do ar e dos recursos hidricos decorrentes dos incêndios 
florestais; 
- Permite às AAE aumentar a capacidade de prevenção e 
resposta a eventos extremos, cuja ocorrência e intensidade 
tem tendencia a aumentar no contexto da exposição nacional 
aos efeitos dos alterações climáticas; 
- Contribui para a preservação da biodiversidade e dos 
ecossistemas nacionais. 
 

Adaptação às alterações climáticas  X 

Utilização sustentável e proteção dos recursos 
hídricos e marinhos 

 X 

Economia circular, incluindo a prevenção e a 
reciclagem de resíduos 

 X 

Prevenção e controlo da poluição do ar, da 
água ou do solo 

 X  

Proteção e restauro da biodiversidade e dos 
ecossistemas 

 X 

´ 

Investimento RE-C07-i02: Missing links e Aumento de capacidade da Rede 

Parte 1 —Análise dos seis objetivos ambientais a fim de indicar aqueles que exigem uma avaliação substantiva  

Indicar os objetivos ambientais que exigem 
uma avaliação substantiva da medida com 
base no princípio de «não prejudicar 
significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

Mitigação das alterações climáticas X   

Adaptação às alterações climáticas X   

Utilização sustentável e proteção dos 
recursos hídricos e marinhos 

X   

Economia circular, incluindo a prevenção e a 
reciclagem de resíduos 

X   

Prevenção e controlo da poluição do ar, da 
água ou do solo 

X   

Proteção e restauro da biodiversidade e dos 
ecossistemas 

X   

 

Parte 2 —Avaliação substantiva da medida com base no princípio de «não prejudicar significativamente» para 
os objetivos ambientais que assim o exigirem. 



 

 

Perguntas Não Justificação substantiva 

Mitigação das alterações 
climáticas. Prevê-se que a medida 
dê origem a emissões significativas 
de gases com efeito de estufa? 

X 1. Esta medida visa a construção de troços para fecho de rede rodoviária e 
capacitar as infraestruturas para os elevados níveis de tráfego que aí circulam, 
tendo em vista uma maior fluidez e capilaridade da rede, reduzindo ainda os 
congestionamentos de tráfego, podendo também revestir-se como um vetor de 
descarbonização, já que os utilizadores das infraestruturas tenderão a utilizar cada 
vez mais veículos elétricos 

Destacam-se os seguintes projetos que envolvem um aumento de capacidade: 

O projeto "IP8 (A26) Aumento de capacidade na Ligação entre Sines e a A2", está 
incluído na rede RTE-T, envolve um aumento de capacidade do IC33 necessário 
para otimizar a gestão do tráfego num perfil rodoviário 1x1 onde o tráfego diário 
médio anual soma até 8000 veículos/dia com 12% de veículos pesados de 
mercadorias e sem alternativas comparáveis disponíveis. 

O projeto "IC2 (EN1). Meirinhas (km 136.700) /Pombal (km 148.500)" envolve um 
aumento de capacidade do IC2 (EN1) nesta secção necessária para otimizar a 
gestão do tráfego numa estrada onde o tráfego diário médio anual ultrapassa os 
22.000 veículos/dia com 17% dos veículos pesados; não existem alternativas 
comparáveis para otimizar a gestão do tráfego numa estrada onde o tráfego diário 
médio anual ultrapassa os 22.000 veículos/dia com 17% dos veículos pesados. 

As infraestruturas não conduzirão a emissões significativas de gases com efeito de 
estufa, uma vez que melhorarão as condições de circulação rodoviária, reduzirão 
os veículos pesados e o tráfego de velocidade nas zonas urbanas, diminuirão o 
tempo de viagem e, subsequentemente, reduzirão as emissões: 

 

Nova construção 

EN14. Interface Rodoferroviário da Trofa / Santana, incluindo nova ponte sobre o 
Rio Ave  

Redução de tempo percurso estimada em 50%  

EN14. - Maia (Via Diagonal) / Interface Rodoferroviário da Trofa 

Redução de tempo percurso estimada em 56%  

EN4. Variante da Atalaia 

Redução de tempo percurso estimada em 71%  

IC35. Penafiel (EN15) / Rans  

Redução de tempo percurso estimada em 80% 

IC35. Rans / Entre-os Rios 

Redução de tempo percurso estimada em  50%  

IP2. Variante nascente de Évora  

Redução de tempo percurso estimada em  47%  

Eixo Rodoviário Aveiro – Águeda 

Redução de tempo percurso estimada em 65%  

EN125. Variante a Olhão  

Redução de tempo percurso estimada em  50% 

Variante à EN211 - Quintã / Mesquinhata 

Redução de tempo percurso estimada em 54% 

Reabilitação de infraestrutura existente  

EN344. km 67+800 a km 75+520 – Pampilhosa da Serra 

Redução de tempo percurso estimada em 11% 

IC2 (EN1). Meirinhas (km 136,700) /Pombal (KM 148,500)Redução de tempo 
percurso estimada em 17% 



 

 

IP8(A26). Aumento de Capacidade na ligação entre Sines e a A2Redução de 
tempo percurso estimada em 17% 

Construção de novas seções de estrada  

Ligação de Baião a Ponte de Ermida 

Redução de tempo percurso estimada em 15% 

IP8 (EN121). Ferreira do Alentejo /Beja, incluindo Variante a Beringel  

Redução de tempo percurso estimada em 24% 

IP8 (EN259). Sta. Margarida do Sado /Ferreira do Alentejo, incluindo Variante 
de Figueira de Cavaleiros 

Redução de tempo percurso estimada em 29%  

 

2. A medida será um fator-chave que permitirá melhorar a captação das 
atividades de transporte e aumentará a disponibilidade de infraestruturas para o 
transporte de baixo carbono, como os veículos elétricos. Portugal está entre os 
países europeus onde são vendidos mais carros elétricos, ocupando o 5º lugar, de 
acordo com um estudo da Federação Europeia de Transportes e Ambiente – no 
relatório "Missão (quase) cumprida". No primeiro semestre de 2020, 11% dos 
carros vendidos em Portugal eram elétricos. O desempenho das emissões de CO2 
das vendas de automóveis durante o primeiro semestre de 2020 em Portugal foi de 
99 gCO2/km, ocupando o 3º lugar, e apenas atrás de França e Noruega. 

 

 Além disso, Portugal tem metas claras para a descarbonização do sector dos 
transportes previstas no Plano Nacional de Energia e Clima 2030, no âmbito do 
qual o sector dos transportes e da mobilidade deverá reduzir as suas emissões em 
40%, em comparação com 2005. 

Pela sua relevância visto serem medidas paralelas e de acompanhamento face aos 
investimentos rodoviários previstos, destacam-se as medidas de promoção de 
transferência modal para o transporte público, de estímulo da transição energética 
do setor dos transportes, de promoção e apoio da mobilidade elétrica, de promoção 
de serviços partilhados de veículos, de promoção da produção e consumo de 
combustíveis renováveis alternativos, de promoção de infraestruturas de 
abastecimentos de combustíveis alternativos no que respeita a combustíveis limpos, 
de promoção da mobilidade ativa e comportamentos mais eficientes e de promoção 
do transporte de mercadorias por via ferroviária e marítima.  

As medidas já em curso visam a eletrificação dos transportes e da mobilidade, 
nomeadamente através da disponibilização de incentivos à compra de veículos 
elétricos, reforço da rede de carregamento de veículos elétricos, medidas fiscais 
que dão uma discriminação positiva à mobilidade elétrica e também uma taxa de 
carbono que também afeta os combustíveis rodoviários (nomeadamente o gasóleo 
e a gasolina). Estão também a ser desenvolvidas medidas para promover os pontos 
de carregamento dos veículos a hidrogénio. 

Destaca-se, mais em particular, o investimento i0 – Alargamento da Rede de 
Carregamento de Veículos Elétricos incluído nesta componente, como flanking 
measure. 

 

3. O projeto "EN 125 – Variante de Olhão" vai permitir o desvio de veículos 
pesados da cidade de Olhão, reduzindo as emissões nas zonas urbanas; 

 

4. Os projetos "Ligação entre a Interface Rodoferroviário/EN14 (Santana), 
incluindo Nova Ponte sobre o rio Ave" e "EN14 - Maia (Via Diagonal) / Interface 
Rodoferroviário da Trofa" incluídos nesta medida, vão melhorar a transferência 
modal à ferrovia (Linha do Minho). 

 

5. O projeto "VARIANTE À EN211 - QUINTÃ / METO" vai melhorar a 
mudança modal para a ferrovia (Linha doDouro). Este projeto permite ainda 



 

 

construir uma variante à EN211, descongestionando esta rota na travessia de 
várias aldeias e permitindo melhorar as condições de circulação e segurança 
nestas travessias e contribuir para a redução de emissões. 

 

6. O projeto "IP8 (A26) Aumento de capacidade na Ligação entre Sines e a 
A2" vai melhorar as ligações portuárias de Sines, e a ferrovia (Linha de Sines),  
promovendo a mudança modal para o transporte marítimo e ferroviário. 

 

7. Os projetos "IP8 (EN121) - FERREIRA DO ALENTEJO - BEJA, 
INCLUINDO VARIANTE A BERINGEL"; "IP8 (EN259) STA. MARGARIDA DO 
SADO - FERREIRA DO ALENTEJO, INCLUINDO VARIANTE DE FIGUEIRA DE 
CAVALEIROS" vai melhorar as ligações portuárias de Sines, promovendo a 
transferência modal para o transporte marítimo e transporte ferroviário (Beja). 

 

8. O projeto "IP8 (EN259) STA. MARGARIDA DO SADO - FERREIRA DO 
ALENTEJO, INCLUINDO VARIANTE DE FIGUEIRA DE CAVALEIROS" 
contempla uma via variante que permitirá a implementação da mobilidade suave 
na atual EN259, nomeadamente na travessia da vila de Figueira de Cavaleiros, 
melhorando assim as condições de circulação, segurança e redução de emissões. 

 

9. O projeto "IP8 (EN121) - FERREIRA DO ALENTEJO - BEJA, 
INCLUINDO VARIANTE A BERINGEL" inclui uma variante rodoviária que 
permitirá a implementação de medidas de mobilidade suave na atual EN121, 
nomeadamente na travessia da vila de Beringel, melhorando assim as condições de 
circulação e segurança nesta travessia. 

 

10. O projeto "IP2. VARIANTE NASCENTE DE ÉVORA" melhora as 
acessibilidades rodoviárias para articulação com a futura Linha Ferroviária de 
Évora. O projeto permite ainda fazer uma variante para atravessar a zona nascente 
da cidade de Évora, descongestionando estas estradas e permitindo melhorar as 
condições de circulação e segurança e redução de emissões. 

 

11. O projeto "EIXO AVEIRO-ÁGUEDA" vai melhorar as ligações 
portuárias de Aveiro, promovendo a transferência modal para o transporte 
marítimo.  

 

12. O projeto "EIXO AVEIRO-ÁGUEDA" permite uma ligação direta entre 
Águeda e Aveiro, contribuindo para melhorar as condições de circulação e 
segurança de várias estradas que atualmente garantem esta ligação, como a 
EN235, contribuindo também para a redução de emissões. 

 

13. O projeto "IC35. A RANS-ENTRE OS RIOS "permite construir uma via 
variante para a atual EN 106, descongestionando esta rota na travessia de várias 
aldeias do Montijo e permitindo melhorar as condições de circulação e segurança 
nestas travessias, contribuindo também para a redução de emissões. 

 

14. O projeto "EN4. A VARIANTE DA ATALAIA" vai construir uma variante 
rodoviária à atual EN4, descongestionando esta rota na travessia do Montijo e 
Atalaia, permitindo melhorar as condições de circulação e segurança nestas 
travessias. 

 

15. O projeto "EN14. Maia (VIA DIAGONAL) / INTERFACE 
RODOFERROVIÁRIO DA TROFA" contemplam uma variante rodoviária à atual 



 

 

EN14, descongestionando este percurso na travessia de várias zonas urbanas e 
permitindo implementar medidas de mobilidade suave na atual EN14. 

  

16. Os projetos: "IP8 (A26) Aumento de capacidade na Ligação entre Sines 
e a A2" IP8 (EN121) - FERREIRA DO ALENTEJO - BEJA, INCLUINDO 
VARIANTE A BERINGEL"; "IP8 (EN259) STA. MARGARIDA DO SADO - 
FERREIRA DO ALENTEJO, INCLUINDO VARIANTE DE FIGUEIRA DE 
CAVALEIROS"; "EIXO AVEIRO-ÁGUEDA - AUTARQUIA" vão contemplar áreas 
de serviço rodoviário concebidas para serem equipadas com pontos de 
carregamento elétricos. 

 

17. Os projetos: "IP8 (A26) Aumento de capacidade na Ligação entre Sines 
e a A2" IP8 (EN121) - FERREIRA DO ALENTEJO - BEJA, INCLUINDO 
VARIANTE A BERINGEL"; "IP8 (EN259) STA. MARGARIDA DO SADO - 
FERREIRA DO ALENTEJO, INCLUINDO VARIANTE DE FIGUEIRA DE 
CAVALEIROS"; IC2 (EN1). MEIRINHAS (KM 136,700) E POMBAL (KM 148,500) 
contemplam paragens de autocarros, promovendo a utilização de transporte 
público. 

 

18. As infraestruturas vão integrar e promover a mobilidade ativa (ciclável e 
pedonal), sendo dotadas com ciclovias, quando viável e aplicável aos locais em que 
se inserem (orografia, espaço canal existente, densidade populacional, etc.). O 
projeto "IC2 (EN1). MEIRINHAS (KM 136.700) E POMBAL (KM 148.500)" terá 
uma ciclovia dedicada, promovendo a mobilidade suave; o projeto "EN14. 
INTERFACE RODOFERROVIÁRIO - SANTANA, JUNTA NOVA PONTE SOBRE 
O RIO AVE" terá também uma ciclovia dedicada, entre as duas margens do rio; o 
projeto "EN 125 – Variante de Olhão" vai libertar espaço canal na principal 
estrada mais antiga, permitindo no futuro a implementação da mobilidade suave. 

 

19. Face ao exposto nos pontos anteriores, considera-se que não existem 
impactes negativos, diretos ou indiretos significativos ao longo do ciclo de vida da 
medida, para este objetivo ambiental. 

20. Em anexo (Anexo 4) é apresentada a Nota Técnica “Impacto nas 
Emissões de Gases com Efeito de Estufa” relativa aos projetos rodoviários 
referenciados nas medidas RE-CCT-C7-i2, RE-CCT-C7-i3 e RE-CCT-C7-i4 que 
demosntra o afirmado no ponto anterior. 

 

Adaptação às alterações 
climáticas. Prevê-se que a medida 
dê origem a um aumento dos 
efeitos negativos do clima atual e 
do clima futuro previsto, sobre a 
própria medida, as pessoas, a 
natureza ou os ativos? 

X 1. Nos projetos das infraestruturas, os riscos climáticos são ou serão 
avaliados, com base no nível de risco de cada local e no seu histórico de eventos 
climáticos extremos. 

 

2. Os projetos ainda a lançar terão em consideração projecções climáticas 
numa série de cenários futuros compatíveis com o tempo de vida esperado das 
infraestruturas em dois ou três horizontes temporais futuros (2040, 2050 e 
2080/2100), de acordo com o RCP4.5 e RCP8.5; 

Os critérios de conceção e dimensionamento do projeto serão adaptados para uma 
maior resiliência da infraestrutura para garantir as suas condições de 
operabilidade, mesmo com eventos climáticos extremos. As seguintes 
infraestruturas terão intervenções dedicadas para resolver problemas recorrentes 
de operação rodoviária, nomeadamente nos seus sistemas de drenagem 
(inundações) e nos taludes de estradas (instabilidade e deslizamentos de terra) 
causados por eventos climáticos: 

• EN125. VARIANTE A OLHÃO  

• IC2 (EN1). MEIRINHAS (KM 136,700) E POMBAL (KM 148,500)  

• IP8 (EN121) - FERREIRA DO ALENTEJO - BEJA, INCLUINDO 
VARIANTE A BERINGEL  



 

 

• IP8 (EN259) STA. MARGARIDA DO SADO - FERREIRA DO 
ALENTEJO, INCLUINDO VARIANTE DE FIGUEIRA DE CAVALEIROS  

• IP8. AUMENTO DE CAPACIDADE NA LIGAÇÃO ENTRE SINES E A 
A2 EN14. INTERFACE RODOFERROVIÁRIO - SANTANA, INCLUINDO NOVA 
PONTE SOBRE O RIO AVE  

• EN14. MAIA (VIA DIAGONAL) / INTERFACE RODOFERROVIÁRIO 
DA TROFA 

• EN14. INTERFACE RODOFERROVIÁRIO - SANTANA, INCLUINDO 
NOVA PONTE SOBRE O RIO AVE 

• EN4. VARIANTE DA ATALAIA  

• IC35. PENAFIEL (EN15) / RANS  

• IC35. RANS-ENTRE OS RIOS  

• IP2. VARIANTE NASCENTE DE ÉVORA  

• LIGAÇÃO DE BAIÃO A PONTE DE ERMIDA  

• VARIANTE À EN211 - QUINTÃ / MESQUINHATA  

• EIXO RODOVIÁRIO AVEIRO-ÁGUEDA   

• REQUALIFICAÇÃO DA EN344 ENTRE O KM 67+800 E O KM 75+520 
- PAMPILHOSA  

  

3. As soluções de adaptação não afetam negativamente os esforços de 
adaptação ou o nível de resiliência de outras pessoas, da natureza, dos ativos e de 
outras atividades económicas aos riscos físicos associados ao clima e são coerentes 
com os esforços de adaptação a nível local, setorial, regional ou nacional.” 

O projeto "EN14. INTERFACE RODOFERROVIÁRIO - SANTANA, INCLUINDO 
NOVA PONTE SOBRE O RIO AVE" incluirá intervenções especiais ao nível da 
drenagem (com regularização e requalificação ambiental de um afluente do rio Ave 
e com a implementação de bacias de retenção para minimizar situações de 
inundação) e estabilização de encostas rodoviárias.   

   
 
 

Utilização sustentável e proteção 
dos recursos hídricos e marinhos. 
Prevê-se que a medida prejudique: 

i) o bom estado ou o bom 
potencial ecológico das 
massas de água, 
incluindo as águas de 
superfície e 
subterrâneas, ou 

ii) o bom estado ambiental 
das águas marinhas? 

X 1. Para os projetos que, pela sua magnitude, carecem de uma avaliação do 
impacte ambiental, esta foi efetuada ou será ainda realizada, incluindo para a 
componente de recursos hídricos, em conformidade com a Diretiva 2011/92/EU. 
Refere-se também que os riscos de degradação ambiental relacionados com a 
preservação da qualidade da água e a prevenção dos impactes sobre os recursos 
hídricos são identificados e abordados de acordo com os requisitos da Directiva-
Quadro da Água (Diretiva 2000/60/CE) e com um plano de gestão das bacias 
hidrográficas elaborado para a massa ou a massa de água potencialmente afetada. 

Para assegurar que a medida não acarreta impactes ambientais sobre o potencial 
ecológico das massas de água, a componente de recursos hídricos é abordada na 
avaliação de impacte Ambiental dos projetos, para as fases de construção e 
exploração, sendo a mesma assegurada nos seguintes projetos: 

o EN125. VARIANTE A OLHÃO  

o IC2 (EN1). MEIRINHAS (KM 136,700) E POMBAL (KM 148,500)  

o IP8 (EN121) - FERREIRA DO ALENTEJO - BEJA, INCLUINDO 
VARIANTE A BERINGEL  

o IP8 (EN259) STA. MARGARIDA DO SADO - FERREIRA DO 
ALENTEJO, INCLUINDO VARIANTE DE FIGUEIRA DE CAVALEIROS  

o IP8. AUMENTO DE CAPACIDADE NA LIGAÇÃO ENTRE SINES E A 
A2 EN14. INTERFACE RODOFERROVIÁRIO - SANTANA, INCLUINDO NOVA 
PONTE SOBRE O RIO AVE  



 

 

o EN14. MAIA (VIA DIAGONAL) / INTERFACE RODOFERROVIÁRIO 
DA TROFA 

o EN14. INTERFACE RODOFERROVIÁRIO - SANTANA, INCLUINDO 
NOVA PONTE SOBRE O RIO AVE 

o EN4. VARIANTE DA ATALAIA  

o IC35. PENAFIEL (EN15) / RANS  

o IC35. RANS-ENTRE OS RIOS  

o IP2. VARIANTE NASCENTE DE ÉVORA  

o LIGAÇÃO DE BAIÃO A PONTE DE ERMIDA  

o VARIANTE À EN211 - QUINTÃ / MESQUINHATA  

o EIXO RODOVIÁRIO AVEIRO-ÁGUEDA   

2. A utilização e proteção sustentável da água e dos recursos marinhos na 
fase de exploração das infraestruturas, é assegurada pelos seguintes princípios e 
medidas: 

Os projetos não se inserem em ou minimizam a afetação de: 

o zonas de infiltração máxima; 

o zonas designadas por normativo próprio para a captação de água 
destinada ao consumo humano, incluindo perímetros de proteção de captações e 
áreas adjacentes às mesmas; 

o perímetros de proteção das águas de nascente, das águas destinadas a 
fins terapêuticos, dos recursos hidrominerais e geotérmicos; 

o zonas designadas para a proteção de habitats e da fauna e da flora 
selvagens e a conservação das aves selvagens em que a manutenção ou o 
melhoramento do estado da água seja um dos fatores importantes para a sua 
conservação, incluindo os sítios relevantes da rede Natura 2000;  

o áreas inundáveis ou ameaçadas pelas cheias e pelo mar; 

o zonas adjacentes: a zona contígua à margem que como tal seja 
classificada por um ato regulamentar por se encontrar ameaçada pelo mar ou pelas 
cheias; 

o perímetros de proteção de albufeiras e de lagoas e lagos de águas 
públicas; 

o faixas de proteção terrestre dos Planos de Ordenamento da Orla Costeira 

o Domínio Hídrico; 

o Outras zonas hídricas sensíveis. 

Os projetos não contemplam descargas diretas das águas de escorrência em: 

o zonas designadas por normativo próprio para a proteção de espécies 
aquáticas de interesse económico (troços piscícolas); 

o massas de água designadas como águas de recreio, incluindo zonas 
designadas como zonas balneares; 

o zonas de infiltração máxima; 

o zonas designadas por normativo próprio para a captação de água 
destinada ao consumo humano, incluindo perímetros de proteção de captações e 
áreas adjacentes às mesmas; 

o zonas designadas para a proteção de habitats e da fauna e da flora 
selvagens e a conservação das aves selvagens em que a manutenção ou o 
melhoramento do estado da água seja um dos fatores importantes para a sua 
conservação, incluindo os sítios relevantes da rede Natura 2000;  

o perímetros de proteção de albufeiras e de lagoas e lagos de águas 
públicas; 

o Outras zonas hídricas sensíveis. 



 

 

Os projetos não afetam quantitativamente: 

o Aquíferos conhecidos.  

Para as vias em exploração, o critério será a não utilização de fitofármacos ou de 
fertilizantes químicos nos taludes, por exemplo, em especial nas zonas sensíveis em 
termos de nutrientes, incluindo as zonas vulneráveis (nomeadamente Diretiva 
nitratos) e as zonas designadas como zonas sensíveis. 

 

3. Face ao exposto nos pontos anteriores, considera-se que não existem 
impactes negativos, diretos ou indiretos significativos ao longo do ciclo de vida da 
medida, para este objetivo ambiental.        

Transição para uma economia 
circular, incluindo a prevenção e a 
reciclagem de resíduos. Prevê-se 
que a medida: 

xiii) conduza a um aumento 
significativo da produção, da 
incineração ou da eliminação 
de resíduos, com exceção da 
incineração de resíduos 
perigosos não recicláveis, ou 

xiv) dê origem a ineficiências 
significativas na utilização 
direta ou indireta de qualquer 
recurso natural15 em qualquer 
fase do seu ciclo de vida que 
não sejam minimizadas por 
medidas adequadas16, ou 

xv) venha a causar danos 
significativos e de longo prazo 
no ambiente, no contexto da 
economia circular17?  

X Durante a fase de construção das infraestruturas, espera-se a produção de 
quantidades significativas de resíduos de construção e demolição. Por conseguinte 
serão elaborados planos de gestão de resíduos de construção e demolição de 
acordo com as atuais diretivas nacionais e europeias, que visam as melhores 
práticas de gestão de resíduos, no que diz respeito: 

(i) à redução da produção de resíduos; 

(ii) a correta triagem e embalagem de vários tipos de resíduos, de acordo 
com o respetivo código da Lista Europeia de Resíduos; 

(iii) envio para recuperação e reciclagem de resíduos gerados a operadores 
de gestão licenciados. 

A exigência de um plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e 
demolição, cujo cumprimento é demonstrado por vistoria previa à receção da obra, 
tem como objetivo garantir a valorização de todos os resíduos que tenham potencial 
de valorização de acordo com o regime jurídico das Operações de Gestão de 
Resíduos de Construção e Demolição (regime jurídico RCD), que compreende a 
sua prevenção e reutilização e as operações de recolha, transporte, armazenagem, 
tratamento, valorização e eliminação. 

Os planos de prevenção e gestão de RCD definirão como meta, a incorporação de 
10 % de materiais reciclados ou que incorporem materiais reciclados relativamente 
à quantidade total de matérias-primas usadas em obra e os empreiteiros terão que 
implementar as melhores técnicas disponíveis para garantir que pelo menos 70% 
(em peso)  dos resíduos de construção e demolição não perigosos provenientes da 
construção gerada no estaleiro de construção serão preparados para reutilização, 
reciclagem e outras operações de recuperação de materiais, incluindo operações 
de reabastecimento utilizando resíduos para substituir outros materiais, de acordo 
com a hierarquia dos resíduos e o Protocolo de Gestão de Resíduos de Construção 
e Demolição da UE. 

Para a aquisição de bens e serviços, sempre que possível e aplicável são adotados 
critérios ecológicos, em particular para o conjunto de bens e serviços que dispõem 
já de manuais nacionais 
(https://encpe.apambiente.pt/content/manuais?language=pt-pt) ou Acordos-
Quadro em vigor, ou, no caso de bens e serviços que não dispõem de Manuais ou 
Acordos-Quadro nacionais, à adoção, a título facultativo, dos critérios 
estabelecidos a nível da UE 
(https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm). 

A medida não conduzirá a ineficiências significativas na utilização dos recursos, 
respeitando os seguintes princípios: 

 
15 Os recursos naturais incluem a energia, os materiais, os metais, a água, a biomassa, o ar e os solos. 
16 A título de exemplo, as ineficiências podem ser minimizadas aumentando significativamente a durabilidade, a reparabilidade e as 
possibilidades de atualização e reutilização dos produtos ou diminuindo significativamente a utilização de recursos através da conceção 
e da escolha de materiais que promovam a reorientação, a desmontagem e a desconstrução, em particular para reduzir a utilização de 
materiais de construção e promover a sua reutilização. Podem igualmente ser minimizadas transitando para modelos de negócio que 
concebam o produto como um serviço e para cadeias de valor circulares, com o objetivo de garantir que os produtos, componentes e 
materiais mantêm o máximo de utilidade e valor durante tanto tempo quanto possível. Tal comporta igualmente uma redução 
significativa do teor de substâncias perigosas nos materiais e produtos, incluindo pela sua substituição por alternativas mais seguras. 
Passa ainda por reduzir significativamente o desperdício alimentar na produção, transformação, fabrico ou distribuição de alimentos. 
17 Para mais informações sobre o objetivo da economia circular, consultar o considerando 27 do Regulamento Taxonomia.  



 

 

(i) Um correto equilíbrio de terrenos e solos utilizados na fase de 
construção; 

(ii) Uma parte destas infraestruturas será requalificada em vez de uma 
construção completamente nova (em cerca de 50% da sua extensão total); 

(iii) Utilização de processos tecnológicos/de construção que consomem 
menos recursos; 

(iv) Adoção de materiais reutilizados e reciclados, sempre que possível, quer 
a partir do trabalho quer de outras fontes; 

(v) Durabilidade prevista da construção; 

(vi) Reutilização/reciclagem potencial de outros materiais e equipamentos   
usados.   

As infraestruturas não comprometerão os princípios da economia circular na fase 
de construção, uma vez que serão selecionados processos de construção para 
otimizar o consumo de recursos. 

Os seguintes projetos contemplarão processos de reciclagem "in situ" de 
pavimentos betuminosos, reduzindo o consumo de misturas betuminosas: 

• IC2 (EN1). MEIRINHAS (KM 136,700) E POMBAL (KM 148,500)  

• IP8 (EN121) - FERREIRA DO ALENTEJO - BEJA, INCLUINDO 
VARIANTE A BERINGEL  

• IP8 (EN259) STA. MARGARIDA DO SADO - FERREIRA DO 
ALENTEJO, INCLUINDO VARIANTE DE FIGUEIRA DE CAVALEIROS  

• IP8. AUMENTO DE CAPACIDADE NA LIGAÇÃO ENTRE SINES E A 
A2 EN14. INTERFACE RODOFERROVIÁRIO - SANTANA, INCLUINDO NOVA 
PONTE SOBRE O RIO AVE  

• REQUALIFICAÇÃO DA EN344 ENTRE O KM 67+800 E O KM 75+520 
– PAMPILHOSA 

As infraestruturas terão um longo horizonte de exploração e as matérias primas a 
utilizar permitirão que sejam reutilizadas para outros fins no final do seu ciclo de 
vida. 

Considera-se assim não existirem impactes negativos, diretos ou indiretos, 
significativos ao longo do ciclo de vida da medida neste objetivo ambiental. 

Prevenção e controlo da poluição. 
Prevê-se que a medida dê origem a 
um aumento significativo das 
emissões de poluentes18 para o ar, a 
água ou o solo? 

X  

Para assegurar que a medida não acarreta um aumento significativo de poluentes 
para o solo, água ou ar, a Avaliação Ambiental foi efetuada ou está em curso para 
os seguintes projetos, sendo os restantes projetos de menor dimensão e magnitude 
ainda assim objeto de estudos ambientais: 

o EN125. VARIANTE A OLHÃO  

o IC2 (EN1). MEIRINHAS (KM 136,700) E POMBAL (KM 148,500)  

o IP8 (EN121) - FERREIRA DO ALENTEJO - BEJA, INCLUINDO 
VARIANTE A BERINGEL  

o IP8 (EN259) STA. MARGARIDA DO SADO - FERREIRA DO 
ALENTEJO, INCLUINDO VARIANTE DE FIGUEIRA DE CAVALEIROS  

o IP8. AUMENTO DE CAPACIDADE NA LIGAÇÃO ENTRE SINES E A 
A2 EN14. INTERFACE RODOFERROVIÁRIO - SANTANA, INCLUINDO NOVA 
PONTE SOBRE O RIO AVE  

o EN14. MAIA (VIA DIAGONAL) / INTERFACE RODOFERROVIÁRIO 
DA TROFA 

o EN14. INTERFACE RODOFERROVIÁRIO - SANTANA, INCLUINDO 
NOVA PONTE SOBRE O RIO AVE 

 
18 Entende-se por «poluente» uma substância, vibração, calor, ruído, luz ou outro contaminante presente no ar, na água ou no solo 
suscetível de prejudicar a saúde humana ou o ambiente. 



 

 

o EN4. VARIANTE DA ATALAIA  

o IC35. PENAFIEL (EN15) / RANS  

o IC35. RANS-ENTRE OS RIOS  

o IP2. VARIANTE NASCENTE DE ÉVORA  

o LIGAÇÃO DE BAIÃO A PONTE DE ERMIDA  

o VARIANTE À EN211 - QUINTÃ / MESQUINHATA  

o EIXO RODOVIÁRIO AVEIRO-ÁGUEDA   

A Avaliação de Impacte Ambiental é realizada de acordo com os requisitos da 
Diretiva 2014/52/UE, transposta para o direito nacional pelo Decreto-Lei 151-B, 
31 de outubro e 152-B/2017, 11 de dezembro e aprovado pela autoridade 
competente. A Avaliação de Impacto Ambiental é realizada numa fase inicial do 
projeto proposto, permitindo escolher a rota que mostrou os conflitos mínimos de 
ruído entre as diferentes alternativas estudadas. Espera-se também que algumas 
infraestruturas permitam uma redução dos níveis de ruído e a melhoria da 
qualidade do ar nos centros urbanos, através dos desvios de tráfego destas zonas.  

Os indicadores e métodos de cálculo do ruído ambiental utilizados na avaliação do 
ruído ambiental estão em conformidade com as diretivas 2002/49/CE e 
(UE)2015/996, transpostas para a legislação nacional pelo Decreto-Lei 146/2006, 
31 de julho e 136-A/2019,6 de setembro. Os limites de exposição ao ruído ambiental 
são atribuídos pelo Decreto-Lei 9/2007, de 7 de janeiro, de acordo com o uso do 
território, sendo mais baixos para zonas mais sensíveis. 

 

Estes estudos asseguram que os níveis de ruído resultantes do fluxo de tráfego após 
a construção/reabilitação rodoviária se abaixo dos limites de exposição da 
legislação nacional. Nos casos em que isso não é possível e o nível de ruído 
ambiental excede os limites de exposição ao ruído, serão introduzidas medidas de 
redução do ruído, nomeadamente: 

 Medidas de ruído aplicadas diretamente na fonte:  

1. Pavimentos com absorção de ruído, escolhidos em conformidade com a 
redução do ruído necessária para cumprir os limites de exposição impostos pela 
legislação nacional; 

2. redução do limite de velocidade; 

3. medidas de controlo de ruído em pontes e viadutos. 

 

Medidas de ruído indiretas - Barreiras sonoras 

As barreiras sonoras a instalar consideram fatores de sustentabilidade, ao nível:  

(i) Técnico – uso de novos materiais mais eficientes ou materiais reciclados; 

(ii) Social - utilização de módulos transparentes para evitar a perda de visão 
e luz do dia para residentes e utentes da estrada; utilização de materiais que 
resistam ao vandalismo; utilização de materiais naturais, vegetação ou 
revestimentos artificiais,  que dão uma aparência natural  para  melhorar  o 
desempenho social global e a aceitação das barreiras; 

(iii) Ambiental - foram ou serão escolhidos materiais tendo em conta a sua 
capacidade de reciclagem e/ou reutilização das questões potenciais e de alterações 
climáticas (isto é, durabilidade); Foram utilizados módulos de cor transparente ou 
com padrões verticais de listras para evitar colisões de aves; 

(iv) Manutenção, os sistemas de barreiras a adotar serão fáceis de manter, 
reparar, substituir, reutilizar e expandir quando necessário, com o objetivo de 
maximizar o seu desempenho global. 

Para os seguintes projetos, já foram definidas medidas de mitigação do ruído, de 
acordo com os seus estudos ambientais, nomeadamente pavimentos com 
características de absorção sonora e barreiras acústicas: 



 

 

(i) EN125. VARIANTE A OLHÃO  

(ii) IC2 (EN1). MEIRINHAS (KM 136,700) E POMBAL (KM 148,500)  

(iii) EN14. MAIA (VIA DIAGONAL) / INTERFACE RODOFERROVIÁRIO 
DA TROFA 

(iv) EN14. INTERFACE RODOFERROVIÁRIO - SANTANA, INCLUINDO 
NOVA PONTE SOBRE O RIO AVE 

(v) IC35. PENAFIEL (EN15) / RANS 

Os impactes relacionados com a qualidade do ar, solo e ruído referem-se apenas à 
fase de construção da infraestrutura e serão apenas temporários. No entanto, não 
são esperados impactes na qualidade da água para consumo humano ou outros fins 
em qualquer fase. 

Para minimizar os impactes na fase de construção, serão elaborados planos de 
Gestão e Monitorização Ambiental, que assegurarão a implementação das medidas 
de minimização ambiental necessárias para cada fator ambiental. As máquinas e 
os equipamentos de construção respeitarão os requisitos de emissões da UE.  

No caso específico de ruído, durante as obras de construção/reabilitação, os níveis 
de ruído nas áreas do recetor, definidos pela Avaliação de Impacte Ambiental, são 
monitorizados durante vários períodos do dia. As emissões sonoras são 
minimizadas pela definição de um calendário se as obras de construção mais 
ruidosas forem feitas durante o dia, e/ou através da instalação de barreiras 
temporárias de ruído. 

 

Considera-se assim não existirem impactes negativos, diretos ou indiretos, 
significativos ao longo do ciclo de vida da medida neste objetivo ambiental. 

Proteção e restauro da 
biodiversidade e dos ecossistemas. 
Prevê-se que a medida: 

iii) prejudique de forma 
significativa as boas 
condições19 e a 
resiliência dos 
ecossistemas, ou 

iv) prejudique o estado de 
conservação das espécies 
e habitats, incluindo os 
de interesse da União? 

X  

1. De acordo com a magnitude do projeto, a Avaliação de Impacto 
Ambiental ou outros estudos ambientais concluídos (ou em curso) de acordo com 
as diretivas da UE (2014/52/UE) e legislação nacional, e aprovados pela 
Autoridade Nacional do Ambiente, quando aplicável. As avaliações de impacto 
identificam, avaliam e atenuam os potenciais impactes negativos da infraestrutura 
e das atividades associadas aos ecossistemas e à sua biodiversidade. 

2. As avaliações de impacte ambiental são avaliadas e conduzidas em 
conformidade com as disposições das diretivas habitats e aves da UE, bem como 
da legislação nacional relativa à proteção das espécies ameaçadas 

3. A Avaliação Ambiental foi efetuada ou está em curso para os seguintes 
projetos: 

• EN125. VARIANTE A OLHÃO  

• IC2 (EN1). MEIRINHAS (KM 136,700) E POMBAL (KM 148,500)  

• IP8 (EN121) - FERREIRA DO ALENTEJO - BEJA, INCLUINDO 
VARIANTE A BERINGEL  

• IP8 (EN259) STA. MARGARIDA DO SADO - FERREIRA DO 
ALENTEJO, INCLUINDO VARIANTE DE FIGUEIRA DE CAVALEIROS  

• IP8. AUMENTO DE CAPACIDADE NA LIGAÇÃO ENTRE SINES E A 
A2 EN14. INTERFACE RODOFERROVIÁRIO - SANTANA, INCLUINDO NOVA 
PONTE SOBRE O RIO AVE  

• EN14. MAIA (VIA DIAGONAL) / INTERFACE RODOFERROVIÁRIO 
DA TROFA 

• EN14. INTERFACE RODOFERROVIÁRIO - SANTANA, INCLUINDO 
NOVA PONTE SOBRE O RIO AVE 

 
19 Em conformidade com o artigo 2.º, ponto 16, do Regulamento Taxonomia, entende-se por «“boas condições”, em relação a um 
ecossistema, que o ecossistema se encontra em boas condições físicas, químicas e biológicas ou que apresenta uma boa qualidade 
física, química e biológica e que é capaz de se autorreproduzir ou autorregenerar, em que a composição de espécies, a estrutura do 
ecossistema e as funções ecológicas não são comprometidas». 



 

 

• EN4. VARIANTE DA ATALAIA  

• IC35. PENAFIEL (EN15) / RANS  

• IC35. RANS-ENTRE OS RIOS  

• IP2. VARIANTE NASCENTE DE ÉVORA  

• LIGAÇÃO DE BAIÃO A PONTE DE ERMIDA  

• VARIANTE À EN211 - QUINTÃ / MESQUINHATA  

• EIXO RODOVIÁRIO AVEIRO-ÁGUEDA   

4. Na fase de construção será ministrada formação aos trabalhadores para 
proteção dos habitats e a biodiversidade. 

 

5. As infraestruturas minimizam a interferência em áreas classificadas ou 
outras áreas de elevado valor de biodiversidade: escolher o corredor rodoviário 
que melhor acomoda esta condição; ajustar a disposição do traçado de modo a 
interferir o menos possível nestas áreas; evitar a instalação dos estaleiros de 
construção e armazenamento, bem como de novos acessos, nestas áreas. 

 

6. As infraestruturas minimizam a fragmentação em áreas classificadas ou 
outras áreas com elevados valores de biodiversidade. 

 

7. O traçado da estrada evita "cortar" as manchas ou corredores mais 
importantes para a fauna.  

 

8. As infraestruturas asseguram passagens suficientes para a fauna (pontes 
e viadutos, túneis, passagens inferiores e superiores, passagens hidráulicas), com 
as adaptações adequadas às espécies-alvo (dimensões e configuração adequadas, 
passadiços secos nas passagens hidráulicas, base das passagens parcial ou 
totalmente em substrato natural), localizados em áreas habitualmente utilizadas 
pela vida selvagem para deslocação, e com pouca perturbação humana, em 
intervalos regulares não superiores a 2 km nas áreas mais relevantes. Vide 
exemplos (https://www.infraestruturasdeportugal.pt/pt-pt/ambiente/gestao-
ambiental/areas-de-especialidade/biodiversidade/projetos-no-ambito-de-
parcerias). 

 

9. As infraestruturas minimizam a degradação de áreas significativas de 
habitats ameaçados em áreas classificadas ou outras áreas de elevado valor de 
biodiversidade: escolher o corredor rodoviário que melhor acomoda esta 
condição; ajustar a disposição do traçado de modo a interferir o menos possível 
nestes habitats; evitar instalar os estaleiros de construção e armazenamento, bem 
como novos acessos, nestes habitats.  

 

10. As infraestruturas minimizam impactes significativos como a morte, 
perturbação, perda de habitat e efeito barreira nas espécies protegidas da Flora 
ou fauna:  

(i) escolhendo o corredor que melhor corresponda a esta condição;  

(ii) ajustando o traçado de forma a interferir o menos possível em habitats 
ou manchas relevantes para espécies protegidas; 

(iii) evitando os locais de apoio à construção e armazenamento, bem como 
novos acessos, em habitats ou manchas relevantes para espécies protegidas (locais 
de refúgio, alimentação ou reprodução de espécies protegidas, ou locais adequados 
à ocorrência de flora protegida; assegurar, durante a fase de construção, que estes 
habitats, manchas ou exemplares individuais da Flora não sejam acidentalmente 
destruídos, sinalizando-o e vedando-os. 



 

 

 

11. A infraestrutura minimiza o risco de acidentes com animais selvagens 
causados por colisões, aplicando as soluções adequadas às espécies-alvo: 

(i) Instalando vedações adequadas (altura adequada e rede com malha 
basal pequena, complementação da vedação com uma rede de malha muito 
pequena colocada em formato "L" com a base enterrada), guiando os animais para 
passagens (passagens hidráulicas, passagens inferiores, viadutos, etc.)  

(ii) Assegurando passagens de fauna suficientes (já comprovado que 
contribui para reduzir a mortalidade dos animais por atropelamento) nos setores 
mais relevantes  

(iii) Aplicando barreiras para anfíbios encaminhando-os para passagens 
hidráulicas 

(iv) Reduzindo a altura da vegetação perto da estrada para aumentar a 
visibilidade e dissuadir os animais de estarem tão perto da via 

(v) Instalando barreiras da rede metálica para elevar o voo das espécies 
voadoras 

(vi) Cobrindo os taludes com rede de malha pequena para evitar a 
colonização por coelhos, reduzindo a sua presença, bem como os seus predadores, 
perto da estrada 

(vii) Instalando sinais de alerta para os condutores 

(viii) Evitando barreiras de ruído totalmente transparentes, utilizando padrões 
de faixas verticais ou barreiras coloridas;  

 

12. A infraestrutura minimiza alterações e degradação das condições 
hidromorfológicas das linhas de água relevantes para a biodiversidade: 

(i) Ajustando o traçado de forma a cumprir estas condições 

(ii) Minimizando a destruição das galerias ripícolas ao longo das linhas de 
água  

(iii) Evitando a degradação da qualidade da água por poluentes provenientes 
das atividades de construção ou do sistema de drenagem da estrada 

(iv) evitando dragagens ou alterações no leito do rio 

(v) Mantendo o caudal ecológico do rio. 

 

13. A infraestrutura minimiza a propagação de plantas invasoras durante a 
sua construção e manutenção: 

(i) evitando a propagação de sementes de espécies invasoras por não utilizar 
o solo de áreas com a sua presença 

(ii) implementando um plano de controlo destas espécies durante a vida útil 
da infraestrutura  

 

14. A monitorização da mortalidade da fauna será monitorizada regularmente afim 
de se detetarem pontos criticos e aplicar as medidas de minimização adequadas - 
vide exemplo: 
https://www.infraestruturasdeportugal.pt/sites/default/files/attachments/relatorio_de_mortalidade_da_fauna_2019.pdf 
 

 

Investimento RE-C07-i03: Ligações transfronteiriças 

Parte 1 —Análise dos seis objetivos ambientais a fim de indicar aqueles que exigem uma avaliação substantiva  



 

 

Indicar os objetivos ambientais que exigem 
uma avaliação substantiva da medida com 
base no princípio de «não prejudicar 
significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

Mitigação das alterações climáticas X   

Adaptação às alterações climáticas X   

Utilização sustentável e proteção dos 
recursos hídricos e marinhos 

X   

Economia circular, incluindo a prevenção e a 
reciclagem de resíduos 

X   

Prevenção e controlo da poluição do ar, da 
água ou do solo 

X   

Proteção e restauro da biodiversidade e dos 
ecossistemas 

X   

 

Parte 2 —Avaliação substantiva da medida com base no princípio de «não prejudicar significativamente» para 
os objetivos ambientais que assim o exigirem. 

Perguntas Não Justificação substantiva 

Mitigação das alterações 
climáticas. Prevê-se que a 
medida dê origem a 
emissões significativas de 
gases com efeito de estufa? 

X  

1. A medida visa a construção de novas ligações transfronteiriças, permitindo 
novas ligações rodoviárias entre Portugal e Espanha. As infraestruturas permitirão a 
generalização do tráfego transfronteiriço utilizando novas ligações, reduzindo o tempo 
de viagem, melhorando os ganhos de eficiência e promovendo a redução das emissões. 

 

2. A medida será um fator-chave que permitirá melhorar a captação das 
atividades de transporte e aumentará a disponibilidade de infraestruturas para o 
transporte de baixo carbono, como os veículos elétricos. Portugal está entre os países 
europeus onde são vendidos mais carros elétricos, ocupando o 5º lugar, de acordo com 
um estudo da Federação Europeia de Transportes e Ambiente – no relatório "Missão 
(quase) cumprida". No primeiro semestre de 2020, 11% dos carros vendidos em Portugal 
eram elétricos. O desempenho das emissões de CO2 das vendas de automóveis durante o 
primeiro semestre de 2020 em Portugal foi de 99 gCO2/km, ocupando o 3º lugar, apenas 
atrás de França e Noruega. 

 

Além disso, Portugal tem metas claras para a descarbonização do sector dos transportes 
previstas no Plano Nacional de Energia e Clima 2030, no âmbito do qual o sector dos 
transportes e da mobilidade deverá reduzir as suas emissões em 40%, em comparação 
com 2005. 

Pela sua relevância visto serem medidas paralelas e de acompanhamento face aos 
investimentos rodoviários previstos, destacam-se as medidas de promoção de 
transferência modal para o transporte público, de estímulo da transição energética do 
setor dos transportes, de promoção e apoio da mobilidade elétrica, de promoção de 
serviços partilhados de veículos, de promoção da produção e consumo de combustíveis 
renováveis alternativos, de promoção de infraestruturas de abastecimentos de 
combustíveis alternativos no que respeita a combustíveis limpos, de promoção da 
mobilidade ativa e comportamentos mais eficientes e de promoção do transporte de 
mercadorias por via ferroviária e marítima. 

As medidas já em curso visam a eletrificação dos transportes e da mobilidade, 
nomeadamente através da disponibilização de incentivos à compra de veículos elétricos, 
reforço da rede de carregamento de veículos elétricos, medidas fiscais que dão uma 
discriminação positiva à mobilidade elétrica e também uma taxa de carbono que também 
afeta os combustíveis rodoviários (nomeadamente o gasóleo e a gasolina). Estão também 
a ser desenvolvidas medidas para promover os pontos de carregamento dos veículos a 
hidrogénio. 



 

 

Destaca-se, mais em particular, o investimento i0 – Alargamento da Rede de 
Carregamento de Veículos Elétricos incluído nesta componente, como flanking measure. 

 

3. O projeto "Ligação de Bragança a Puebla de Sanabria (ES) vai melhorar as 
ligações e promover a transferência modal para a ferrovia espanhola de alta velocidade 
(Puebla de Sanabria). 

 

4. A melhoria das condições de tráfego na atual EN103 e a construção da Variante 
de Vila Verde contribuirão para uma diminuição das emissões de GEE, através da 
manutenção de velocidades mais uniformes durante os percursos. 

 

6. As infraestruturas vão integrar e promover a mobilidade ativa (ciclável e 
pedonal), sendo dotadas com ciclovias, quando viável e aplicável aos locais em que se 
inserem (orografia, espaço canal existente, densidade populacional, etc.). O projeto 
EN103 VINHAIS - BRAGANÇA libertará espaço canal nos troços de estradas mais 
antigos, permitindo no futuro, a execução de ciclovias. 

 

7. Face ao exposto nos pontos anteriores, considera-se que não existem impactes 
negativos, diretos ou indiretos significativos ao longo do ciclo de vida da medida, para 
este objetivo ambiental. 

 

8. Em anexo (Anexo 4) é apresentada a Nota Técnica “Impacto nas Emissões de 
Gases com Efeito de Estufa” relativa aos projetos rodoviários referenciados nas medidas 
RE-CCT-C7-i2, RE-CCT-C7-i3 e RE-CCT-C7-i4 que demonstra o afirmado no ponto 
anterior. 

 

Adaptação às alterações 
climáticas. Prevê-se que a 
medida dê origem a um 
aumento dos efeitos 
negativos do clima atual e 
do clima futuro previsto, 
sobre a própria medida, as 
pessoas, a natureza ou os 
ativos? 

X 1. Nos projetos das infraestruturas, os riscos climáticos são ou serão avaliados, 
com base no nível de risco de cada local e no seu histórico de eventos climáticos extremos. 
Os seguintes projetos pela sua magnitude e natureza terão uma avaliação climática 
(avaliação de riscos e resiliência da infraestrutura às alterações climáticas), integrada 
na sua Avaliação Ambiental: EN103 VINHAIS - BRAGANÇA; Ligação de Bragança a 
Puebla de Sanabria (ES); PONTE INTERNACIONAL SOBRE O RIO SEVER; PONTE 
ALCOUTIM - SANLUCAR DEL GUADIANA. 

 

2. Os projetos ainda a lançar terão em consideração projecções climáticas numa 
série de cenários futuros compatíveis com o tempo de vida esperado das infraestruturas 
em dois ou três horizontes temporais futuros (2040, 2050 e 2080/2100), de acordo com o 
RCP4.5 e RCP8.5. 

 

Os critérios de conceção e dimensionamento do projeto serão adaptados para uma maior 
resiliência da infraestrutura para garantir as suas condições de operabilidade, mesmo 
com eventos climáticos extremos. As seguintes infraestruturas terão intervenções 
dedicadas para resolver problemas recorrentes de operação rodoviária, nomeadamente 
nos seus sistemas de drenagem (inundações) e nos taludes de estradas (instabilidade e 
deslizamentos de terra) causados por eventos climáticos: EN103 VINHAIS - BRAGANÇA. 

 

3. As soluções de adaptação não afetam negativamente os esforços de adaptação 
ou o nível de resiliência de outras pessoas, da natureza, dos ativos e de outras atividades 
económicas aos riscos físicos associados ao clima e são coerentes com os esforços de 
adaptação a nível local, setorial, regional ou nacional.” 

Utilização sustentável e 
proteção dos recursos 
hídricos e marinhos. Prevê-
se que a medida prejudique: 

X 1. Para os projetos que, pela sua magnitude, carecem de uma avaliação do 
impacte ambiental, esta foi efetuada ou será ainda realizada, incluindo para a 
componente de recursos hídricos, em conformidade com a Diretiva 2011/92/EU. Refere-
se também que os riscos de degradação ambiental relacionados com a preservação da 
qualidade da água e a prevenção dos impactes sobre os recursos hídricos são 



 

 

iii) o bom estado ou o 
bom potencial 
ecológico das 
massas de água, 
incluindo as 
águas de 
superfície e 
subterrâneas, ou 

iv) o bom estado 
ambiental das 
águas marinhas? 

identificados e abordados de acordo com os requisitos da Directiva-Quadro da Água 
(Diretiva 2000/60/CE) e com um plano de gestão das bacias hidrográficas elaborado para 
a massa ou a massa de água potencialmente afetada. 

 

Para assegurar que a medida não acarreta impactes ambientais sobre o potencial 
ecológico das massas de água, a componente de recursos hídricos é abordada na 
avaliação de impacte Ambiental dos projetos, para as fases de construção e exploração, 
sendo a mesma assegurada nos seguintes projetos: EN103 VINHAIS - BRAGANÇA; 
Ligação de Bragança a Puebla de Sanabria (ES); PONTE INTERNACIONAL SOBRE O 
RIO SEVER; PONTE ALCOUTIM - SANLUCAR DEL GUADIANA. 

2. A utilização e proteção sustentável da água e dos recursos marinhos na fase de 
exploração das infraestruturas, é assegurada pelos seguintes princípios e medidas: 

Os projetos não se inserem em ou minimizam a afetação de: 

o zonas de infiltração máxima; 

o zonas designadas por normativo próprio para a captação de água destinada ao 
consumo humano, incluindo perímetros de proteção de captações e áreas adjacentes às 
mesmas; 

o perímetros de proteção das águas de nascente, das águas destinadas a fins 
terapêuticos, dos recursos hidrominerais e geotérmicos; 

o zonas designadas para a proteção de habitats e da fauna e da flora selvagens e 
a conservação das aves selvagens em que a manutenção ou o melhoramento do estado da 
água seja um dos fatores importantes para a sua conservação, incluindo os sítios 
relevantes da rede Natura 2000;  

o áreas inundáveis ou ameaçadas pelas cheias e pelo mar; 

o zonas adjacentes: a zona contígua à margem que como tal seja classificada por 
um ato regulamentar por se encontrar ameaçada pelo mar ou pelas cheias; 

o perímetros de proteção de albufeiras e de lagoas e lagos de águas públicas; 

o faixas de proteção terrestre dos Planos de Ordenamento da Orla Costeira 

o Domínio Hídrico; 

o Outras zonas hídricas sensíveis. 

 

  

Os projetos não contemplam descargas diretas das águas de escorrência em: 

o zonas designadas por normativo próprio para a proteção de espécies aquáticas 
de interesse económico (troços piscícolas); 

o massas de água designadas como águas de recreio, incluindo zonas designadas 
como zonas balneares; 

o zonas de infiltração máxima; 

o zonas designadas por normativo próprio para a captação de água destinada ao 
consumo humano, incluindo perímetros de proteção de captações e áreas adjacentes às 
mesmas; 

o zonas designadas para a proteção de habitats e da fauna e da flora selvagens e 
a conservação das aves selvagens em que a manutenção ou o melhoramento do estado da 
água seja um dos fatores importantes para a sua conservação, incluindo os sítios 
relevantes da rede Natura 2000;  

o perímetros de proteção de albufeiras e de lagoas e lagos de águas públicas; 

o Outras zonas hídricas sensíveis. 

Os projetos não afetam quantitativamente: 

o Aquíferos conhecidos.  



 

 

3. Face ao exposto nos pontos anteriores, considera-se que não existem impactes 
negativos, diretos ou indiretos significativos ao longo do ciclo de vida da medida, para 
este objetivo ambiental.        

Transição para uma 
economia circular, incluindo 
a prevenção e a reciclagem 
de resíduos. Prevê-se que a 
medida: 

xvi) conduza a um aumento 
significativo da 
produção, da 
incineração ou da 
eliminação de 
resíduos, com exceção 
da incineração de 
resíduos perigosos não 
recicláveis, ou 

xvii) dê origem a 
ineficiências 
significativas na 
utilização direta ou 
indireta de qualquer 
recurso natural20 em 
qualquer fase do seu 
ciclo de vida que não 
sejam minimizadas por 
medidas adequadas21, 
ou 

xviii) venha a causar 
danos significativos e 
de longo prazo no 
ambiente, no contexto 
da economia 
circular22?  

X As infraestruturas não comprometerão os princípios da economia circular na fase de 
construção, uma vez que serão selecionados processos de construção para otimizar o 
consumo de recursos. 

Os seguintes projetos contemplarão processos de reciclagem "in situ" de pavimentos 
betuminosos, reduzindo o consumo de misturas betuminosas: 

• EN103 VINHAIS - BRAGANÇA;  

• Ligação de Bragança a Puebla de Sanabria (ES)  

 As infraestruturas terão um longo horizonte de exploração e as matérias primas a utilizar 
permitirão que sejam reutilizadas para outros fins no final do seu ciclo de vida. 

Prevenção e controlo da 
poluição. Prevê-se que a 
medida dê origem a um 
aumento significativo das 
emissões de poluentes23 para 
o ar, a água ou o solo? 

X  A melhoria das condições de tráfego na atual EN103 e a construção da Variante de Vila 
Verde contribuirão para uma diminuição das emissões de GEE, permitindo desviar o 
tráfego que atualmente atravessa a vila de Vila Verde, com as consequentes melhorias 
nesta área de índices de qualidade do ar e ruído. 

Para assegurar que a medida não acarreta um aumento significativo de poluentes para o 
solo, água ou ar, os seguintes projetos, pela sua magnitude e natureza, terão uma 
Avaliação Ambiental de acordo com as Diretivas da UE (2014/52/UE)-EN103 VINHAIS 
- BRAGANÇA; PONTE INTERNACIONAL SOBRE O RIO SEVER; PONTE ALCOUTIM 
- SANLUCAR DEL GUADIANA. 

A Avaliação de Impacte Ambiental é realizada de acordo com os requisitos da Diretiva 
2014/52/UE, transposta para o direito nacional pelo Decreto-Lei 151-B, 31 de outubro e 
152-B/2017, 11 de dezembro e aprovado pela autoridade competente. A Avaliação de 
Impacto Ambiental é realizada numa fase inicial do projeto proposto, permitindo escolher 
a rota que mostrou os conflitos mínimos de ruído entre as diferentes alternativas 
estudadas.  

 
20 Os recursos naturais incluem a energia, os materiais, os metais, a água, a biomassa, o ar e os solos. 
21 A título de exemplo, as ineficiências podem ser minimizadas aumentando significativamente a durabilidade, a reparabilidade e as 
possibilidades de atualização e reutilização dos produtos ou diminuindo significativamente a utilização de recursos através da conceção 
e da escolha de materiais que promovam a reorientação, a desmontagem e a desconstrução, em particular para reduzir a utilização de 
materiais de construção e promover a sua reutilização. Podem igualmente ser minimizadas transitando para modelos de negócio que 
concebam o produto como um serviço e para cadeias de valor circulares, com o objetivo de garantir que os produtos, componentes e 
materiais mantêm o máximo de utilidade e valor durante tanto tempo quanto possível. Tal comporta igualmente uma redução 
significativa do teor de substâncias perigosas nos materiais e produtos, incluindo pela sua substituição por alternativas mais seguras. 
Passa ainda por reduzir significativamente o desperdício alimentar na produção, transformação, fabrico ou distribuição de alimentos. 
22 Para mais informações sobre o objetivo da economia circular, consultar o considerando 27 do Regulamento Taxonomia.  
23 Entende-se por «poluente» uma substância, vibração, calor, ruído, luz ou outro contaminante presente no ar, na água ou no solo 
suscetível de prejudicar a saúde humana ou o ambiente. 



 

 

Os indicadores e métodos de cálculo do ruído ambiental utilizados na avaliação do ruído 
ambiental estão em conformidade com as diretivas 2002/49/CE e (UE)2015/996, 
transpostas para a legislação nacional pelo Decreto-Lei 146/2006, 31 de julho e 136-
A/2019,6 de setembro. Os limites de exposição ao ruído ambiental são atribuídos pelo 
Decreto-Lei 9/2007, de 7 de janeiro, de acordo com o uso do território, sendo mais baixos 
para zonas mais sensíveis. 

Estes estudos asseguram que os níveis de ruído resultantes do fluxo de tráfego após a 
construção/reabilitação rodoviária se abaixo dos limites de exposição da legislação 
nacional. Nos casos em que isso não é possível e o nível de ruído ambiental excede os 
limites de exposição ao ruído, serão introduzidas medidas de redução do ruído, 
nomeadamente: 

 Medidas de ruído aplicadas diretamente na fonte:  

1. Pavimentos com absorção de ruído, escolhidos em conformidade com a redução 
do ruído necessária para cumprir os limites de exposição impostos pela legislação 
nacional; 

2. redução do limite de velocidade; 

3. medidas de controlo de ruído em pontes e viadutos. 

 

Medidas de ruído indiretas - Barreiras sonoras 

As barreiras sonoras a instalar consideram fatores de sustentabilidade, ao nível:  

(i) Técnico – uso de novos materiais mais eficientes ou materiais reciclados; 

(ii) Social - utilização de módulos transparentes para evitar a perda de visão e luz 
do dia para residentes e utentes da estrada; utilização de materiais que resistam ao 
vandalismo; utilização de materiais naturais, vegetação ou revestimentos artificiais, que 
dão uma aparência natural  para  melhorar  o desempenho social global e a aceitação 
das barreiras; 

(iii) Ambiental - foram ou serão escolhidos materiais tendo em conta a sua 
capacidade de reciclagem e/ou reutilização das questões potenciais e de alterações 
climáticas (isto é, durabilidade); Foram utilizados módulos de cor transparente ou com 
padrões verticais de listras para evitar colisões de aves; 

(iv) Manutenção, os sistemas de barreiras a adotar serão fáceis de manter, reparar, 
substituir, reutilizar e expandir quando necessário, com o objetivo de maximizar o seu 
desempenho global. 

Os impactos relacionados com a qualidade do ar, solo e ruído referem-se apenas à fase 
de construção da infraestrutura e serão apenas temporários. No entanto, não são 
esperados impactos na qualidade da água para consumo humano ou outros fins em 
nenhuma fase. 

Para minimizar os impactos na fase da construção, serão elaborados planos de gestão e 
monitorização ambiental, que assegurarão a implementação das medidas de minimização 
ambiental necessárias para cada fator ambiental. As máquinas e os equipamentos de 
construção respeitarão os requisitos de emissões da UE.  

No caso específico de ruído, durante as obras de construção/reabilitação, os níveis de 
ruído nas áreas do recetor, definidos pela Avaliação de Impacte Ambiental, são 
monitorizados durante vários períodos do dia. As emissões sonoras são minimizadas pela 
definição de um calendário se as obras de construção mais ruidosas forem feitas durante 
o dia, e/ou através da instalação de barreiras temporárias de ruído. 

Considera-se assim não existirem impactes negativos, diretos ou indiretos, significativos 
ao longo do ciclo de vida da medida neste objetivo ambiental. 

Proteção e restauro da 
biodiversidade e dos 
ecossistemas. Prevê-se que a 
medida: 

v) prejudique de 
forma 
significativa as 

 1. De acordo com a magnitude do projeto, a Avaliação de Impacto Ambiental ou 
outros estudos ambientais concluídos (ou em curso) de acordo com as diretivas da UE 
(2014/52/UE) e legislação nacional, e aprovados pela Autoridade Nacional do Ambiente, 
quando aplicável. As avaliações de impacto identificam, avaliam e atenuam os potenciais 
impactes negativos da infraestrutura e das atividades associadas aos ecossistemas e à sua 
biodiversidade. 

 



 

 

boas condições24 e 
a resiliência dos 
ecossistemas, ou 

vi) prejudique o 
estado de 
conservação das 
espécies e 
habitats, incluindo 
os de interesse da 
União? 

2. As avaliações de impacte ambiental são conduzidas em conformidade com as 
disposições das diretivas habitats e aves da UE, bem como da legislação nacional relativa 
à proteção das espécies ameaçadas 

 

3. A Avaliação Ambiental foi efetuada ou está em curso para os seguintes projetos: 
EN103 VINHAIS - BRAGANÇA; Ligação de Bragança a Puebla de Sanabria (ES); 
PONTE INTERNACIONAL SOBRE O RIO SEVER; PONTE ALCOUTIM - SANLUCAR 
DEL GUADIANA. 

 

4. Na fase de construção será ministrada formação aos trabalhadores para 
proteção dos habitats e a biodiversidade. 

 

5. As infraestruturas minimizam a interferência em áreas classificadas ou outras 
áreas de elevado valor de biodiversidade: escolher o corredor rodoviário que melhor 
acomoda esta condição; ajustar a disposição do traçado de modo a interferir o menos 
possível nestas áreas; evitar a instalação dos estaleiros de construção e armazenamento, 
bem como de novos acessos, nestas áreas. 

 

6. As infraestruturas minimizam a fragmentação em áreas classificadas ou outras 
áreas com elevados valores de biodiversidade. 

 

7. O traçado da estrada evita "cortar" as manchas ou corredores mais importantes 
para a fauna.  

 

8. As infraestruturas asseguram passagens suficientes para a fauna (pontes e 
viadutos, túneis, passagens inferiores e superiores, passagens hidráulicas), com as 
adaptações adequadas às espécies-alvo (dimensões e configuração adequadas, 
passadiços secos nas passagens hidráulicas, base das passagens parcial ou totalmente 
em substrato natural), localizados em áreas habitualmente utilizadas pela vida selvagem 
para deslocação, e com pouca perturbação humana, em intervalos regulares não 
superiores a 2 km nas áreas mais relevantes. Vide exemplos 
(https://www.infraestruturasdeportugal.pt/pt-pt/ambiente/gestao-ambiental/areas-de-
especialidade/biodiversidade/projetos-no-ambito-de-parcerias). 

 

9. As infraestruturas minimizam a degradação de áreas significativas de habitats 
ameaçados em áreas classificadas ou outras áreas de elevado valor de biodiversidade: 
escolher o corredor rodoviário que melhor acomoda esta condição; ajustar a disposição 
do traçado de modo a interferir o menos possível nestes habitats; evitar instalar os 
estaleiros de construção e armazenamento, bem como novos acessos, nestes habitats. 

10. As infraestruturas minimizam impactes significativos como a morte, 
perturbação, perda de habitat e efeito barreira nas espécies protegidas da Flora ou fauna:  

 

(i) escolhendo o corredor que melhor corresponda a esta condição;  

(ii) ajustando o traçado de forma a interferir o menos possível em habitats ou 
manchas relevantes para espécies protegidas; 

(iii) evitando os locais de apoio à construção e armazenamento, bem como novos 
acessos, em habitats ou manchas relevantes para espécies protegidas (locais de refúgio, 
alimentação ou reprodução de espécies protegidas, ou locais adequados à ocorrência de 
flora protegida; assegurar, durante a fase de construção, que estes habitats, manchas ou 

 
24 Em conformidade com o artigo 2.º, ponto 16, do Regulamento Taxonomia, entende-se por «“boas condições”, em relação a um 
ecossistema, que o ecossistema se encontra em boas condições físicas, químicas e biológicas ou que apresenta uma boa qualidade 
física, química e biológica e que é capaz de se autorreproduzir ou autorregenerar, em que a composição de espécies, a estrutura do 
ecossistema e as funções ecológicas não são comprometidas». 



 

 

exemplares individuais da Flora não sejam acidentalmente destruídos, sinalizando-o e 
vedando-os. 

 

11. A infraestrutura minimiza o risco de acidentes com animais selvagens causados 
por colisões, aplicando as soluções adequadas às espécies-alvo: 

(i) Instalando vedações adequadas (altura adequada e rede com malha basal 
pequena, complementação da vedação com uma rede de malha muito pequena colocada 
em formato "L" com a base enterrada), guiando os animais para passagens (passagens 
hidráulicas, passagens inferiores, viadutos, etc.)  

(ii) Assegurando passagens de fauna suficientes (já comprovado que contribui para 
reduzir a mortalidade dos animais por atropelamento) nos setores mais relevantes  

(iii) Aplicando barreiras para anfíbios encaminhando-os para passagens 
hidráulicas 

(iv) Reduzindo a altura da vegetação perto da estrada para aumentar a visibilidade 
e dissuadir os animais de estarem tão perto da via 

(v) Instalando barreiras da rede metálica para elevar o voo das espécies voadoras 

(vi) Cobrindo os taludes com rede de malha pequena para evitar a colonização por 
coelhos, reduzindo a sua presença, bem como os seus predadores, perto da estrada 

(vii) Instalando sinais de alerta para os condutores 

(viii) Evitando barreiras de ruído totalmente transparentes, utilizando padrões de 
faixas verticais ou barreiras coloridas; 

12. A infraestrutura minimiza alterações e degradação das condições 
hidromorfológicas das linhas de água relevantes para a biodiversidade: 

(i) Ajustando o traçado de forma a cumprir estas condições 

(ii) Minimizando a destruição das galerias ripícolas ao longo das linhas de água  

(iii) Evitando a degradação da qualidade da água por poluentes provenientes das 
atividades de construção ou do sistema de drenagem da estrada 

(iv) evitando dragagens ou alterações no leito do rio 

(v) Mantendo o caudal ecológico do rio.  

13. A infraestrutura minimiza a propagação de plantas invasoras durante a sua 
construção e manutenção: 

(i) evitando a propagação de sementes de espécies invasoras por não utilizar o 
solo de áreas com a sua presença 

(ii) implementando um plano de controlo destas espécies durante a vida útil da 
infraestrutura 

 

14. A monitorização da mortalidade da fauna será monitorizada regularmente afim de se 
detetarem pontos criticos e aplicar as medidas de minimização adequadas - vide exemplo: 
https://www.infraestruturasdeportugal.pt/sites/default/files/attachments/relatorio_de_mortalidade_da_fauna_2019.pdf 

 

Investimento RE-C07-i04: Áreas de Acolhimento Empresarial (AAE) – Acessibilidades Rodoviárias 

Parte 1 —Análise dos seis objetivos ambientais a fim de indicar aqueles que exigem uma avaliação substantiva  

Indicar os objetivos ambientais que exigem 
uma avaliação substantiva da medida com 
base no princípio de «não prejudicar 
significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

Mitigação das alterações climáticas X   

Adaptação às alterações climáticas X   



 

 

Utilização sustentável e proteção dos 
recursos hídricos e marinhos 

X   

Economia circular, incluindo a prevenção e a 
reciclagem de resíduos 

X   

Prevenção e controlo da poluição do ar, da 
água ou do solo 

X   

Proteção e restauro da biodiversidade e dos 
ecossistemas 

X   

 

Parte 2 —Avaliação substantiva da medida com base no princípio de «não prejudicar significativamente» para 
os objetivos ambientais que assim o exigirem. 

Perguntas Não Justificação substantiva 

Mitigação das alterações 
climáticas. Prevê-se que a 
medida dê origem a emissões 
significativas de gases com 
efeito de estufa? 

X 1. Esta medida visa a melhoria da rede viária nos parques empresariais, 
facilitando o escoamento bens e mercadorias para as vias estruturais, promovendo a 
aglutinação deste tipo de atividades em áreas específicas e a sua desafetação de zonas 
urbanas e residenciais. 

Os investimentos não conduzirão a emissões significativas de gases com efeito de estufa, 
uma vez que melhorarão as condições de circulação rodoviária (uma parte significativa 
melhora o atual corredor) reduzindo congestionamentos de tráfego, melhorando a 
fluidez do tráfego nas zonas urbanas, diminuindo tempo de percursos, com velocidades 
mais constantes e assim promover uma redução de consumos e subsequentemente de 
emissões. 

Seguidamente apresentam-se as reduções de tempos de percurso proporcionadas pela 
execução desta medida, para cada infraestrutura: 

 

Nova construção   

Ligação da A8 à Área Empresarial das Palhagueiras em Torres Vedras 

Redução de tempo percurso estimada em 25% 

Ligação da Zona Industrial de Cabeça de Porca (Felgueiras) à A11Redução de tempo 
percurso estimada em 40% 

Melhoria das acessibilidades à Área de Localização Empresarial de Lavagueiras 
(Castelo de Paiva)  

Redução de tempo percurso estimada em 30%  

Melhoria de acessibilidades à Zona Industrial Campo Maior 

Redução de tempo percurso estimada em 25% 

Variante à EN248 (Arruda dos Vinhos)  

Redução de tempo percurso estimada em 33% 

Variante de Aljustrel – Melhoria das acessibilidades à Zona de Extração Mineira e à 
Área de Localização Empresarial 

Redução de tempo percurso estimada em 50% 

Via do Tâmega – Variante à EN210 (Celorico de Basto) 

Redução de tempo percurso estimada em 50% 

Ligação do Parque Empresarial do Casarão ao IC2 

Redução de tempo percurso estimada em 33% 

Nova travessia do Rio Lima entre EN203 – Deocriste e EN202 – NogueiraRedução de 
tempo percurso estimada em 83% 

Acesso ao Avepark - Parque de Ciência e Tecnologia das Taipas (Guimarães) 



 

 

Redução de tempo percurso estimada em 33% 

Acesso rodoviário da zona industrial do Vale do Neiva ao Nó da A28 

Redução de tempo percurso estimada em 33%  

 

Reabilitação de infraestrutura existente  

Ligação ao Parque Industrial do Mundão – Eliminação de constrangimentos na EN229 
Viseu/ Sátão 

Redução de tempo percurso estimada em 33% 

Acessibilidades à Zona Industrial de Riachos 

Redução de tempo percurso estimada em 33% 

Acesso do Parque Empresarial de Camporês ao IC8 (Ansião) 

Redução de tempo percurso estimada em 33% 

EN10-4. Setúbal/ Mitrena  

Redução de tempo percurso estimada em 33% 

Ligação à Área Industrial de Fontiscos e reformulação do Nó de Ermida (Santo Tirso)
  

Redução de tempo percurso estimada em 33% 

Ligação da Zona Industrial de Rio Maior à EN114  

Redução de tempo percurso estimada em 20%  

Rotunda na EN246 para acesso à zona industrial de Portalegre 

Redução de tempo percurso estimada em 50% 

 

Construção de novas seções de estrada 

Ligação ao Parque Industrial do Mundão: EN229 – ex-IP5 / Parque Industrial do 
Mundão  

Redução de tempo percurso estimada em 33% 

 

2. A medida permitirá melhorar as acessibilidades às Áreas de Acolhimento 
Empresarial, facilitando os fluxos de transporte de bens e mercadorias, podendo 
também revestir-se como um vetor de descarbonização, já que os utilizadores das 
infraestruturas tenderão a utilizar cada vez mais veículos elétricos. Portugal está entre 
os países europeus onde são vendidos mais carros elétricos, ocupando o 5º lugar, de 
acordo com um estudo da Federação Europeia de Transportes e Ambiente – no relatório 
"Mission (almost) accomplished". No primeiro semestre de 2020, 11% dos carros 
vendidos em Portugal eram elétricos. Além disso, o desempenho das emissões de CO2 
das vendas de automóveis durante o primeiro semestre de 2020 em Portugal foi de 99 
gCO2/km, ocupando o 3º lugar, e apenas atrás de França e Noruega.  

 

3. Além disso, Portugal tem metas claras para a descarbonização do sector dos 
transportes previstas no Plano Nacional de Energia e Clima 2030, no âmbito do qual o 
sector dos transportes e da mobilidade deverá reduzir as suas emissões em 40%, em 
comparação com 2005. 

Pela sua relevância visto serem medidas paralelas e de acompanhamento face aos 
investimentos rodoviários previstos, destacam-se as medidas de promoção de 
transferência modal para o transporte público, de estímulo da transição energética do 
setor dos transportes, de promoção e apoio da mobilidade elétrica, de promoção de 
serviços partilhados de veículos, de promoção da produção e consumo de combustíveis 
renováveis alternativos, de promoção de infraestruturas de abastecimentos de 
combustíveis alternativos no que respeita a combustíveis limpos, de promoção da 



 

 

mobilidade ativa e comportamentos mais eficientes e de promoção do transporte de 
mercadorias por via ferroviária e marítima. 

As medidas já em curso visam a eletrificação dos transportes e da mobilidade, 
nomeadamente através da disponibilização de incentivos à compra de veículos elétricos, 
reforço da rede de carregamento de veículos elétricos, medidas fiscais que dão uma 
discriminação positiva à mobilidade elétrica e também uma taxa de carbono que 
também afeta os combustíveis rodoviários (nomeadamente o gasóleo e a gasolina). 
Estão também a ser desenvolvidas medidas para promover os pontos de carregamento 
dos veículos a hidrogénio. 

Destaca-se, mais em particular, o investimento i0 – Alargamento da Rede de 
Carregamento de Veículos Elétricos incluído nesta componente, como flanking 
measure. 

 

 

4. Os investimentos promoverão a transferência modal para o transporte 
marítimo e ferroviário, com menos emissões, destacando-se os seguintes projetos: 

• "Acessibilidades à Zona Industrial de Riachos" vai melhorar a ligação à 
ferrovia (Linha do Norte/Entroncamento/Terminal de Carga Riachos); 

• "EN10-4. Setúbal/ Mitrena" vai melhorar os acessos rodoviários ao Porto de 
Setúbal; 

• A Ligação da A8 à Área Empresarial das Palhagueiras em Torres Vedras vai 
melhorar a ligação à ferrovia (Linha do Oeste); 

• A Ligação da Zona Industrial de Cabeça de Porca (Felgueiras) à A11 vai 
melhorar os acessos rodoviários ao Porto de Leixões; 

• A "Ligação da Zona Industrial de Rio Maior à EN114" vai melhorar os 
acessos rodoviários ao terminal de carga ferroviária de Castanheira do Ribatejo; 

• "Melhoria acessibilidade de zona industrial de campo maior" vai melhorar os 
acessos rodoviários à ferrovia (Linha do Leste/Elvas); 

• A "Variante de Aljustrel – Melhoria das acessibilidades à Zona de Extração 
Mineira e à Área de Localização Empresarial" vai melhorar os acessos rodoviários à 
sucursal de Aljustrel; 

• "Nova travessia do Rio Lima entre EN203-Deocriste e EN202-Nogueira" vai 
melhorar os acessos rodoviários ao Porto de Viana do Castelo e Porto de Leixões 

5. As infraestruturas vão integrar e promover a mobilidade ativa (ciclável e 
pedonal), sendo dotadas com ciclovias, quando viável e aplicável aos locais em que se 
inserem (orografia, espaço canal existente, densidade populacional, etc.). Os projetos 
“Ligação à Zona Industrial de Rio Maior à EN 114” e “Acessibilidades à Zona 
Industrial de Riachos” contemplarão a execução de ciclovias dedicadas. 

6. O projeto “Acessibilidades à Zona Industrial de Riachos” contempla 
paragens de autocarros, promovendo assim a utilização de transporte público. 

7. Face ao exposto nos pontos anteriores, considera-se que não existem impactes 
negativos, diretos ou indiretos significativos ao longo do ciclo de vida da medida, para 
este objetivo ambiental. 

8. Em anexo (Anexo 4) é apresentada a Nota Técnica “Impacto nas Emissões de 
Gases com Efeito de Estufa” relativa aos projetos rodoviários referenciados nas 
medidas RE-CCT-C7-i2, RE-CCT-C7-i3 e RE-CCT-C7-i4 que demonstra o afirmado no 
ponto anterior. 

Adaptação às alterações 
climáticas. Prevê-se que a 
medida dê origem a um 
aumento dos efeitos negativos 
do clima atual e do clima futuro 
previsto, sobre a própria 
medida, as pessoas, a natureza 
ou os ativos? 

X 1. Nos projetos das infraestruturas, os riscos climáticos são ou serão avaliados, 
com base no nível de risco de cada local e no seu histórico de eventos climáticos 
extremos. 

2. Os projetos ainda a lançar terão em consideração projecções climáticas numa 
série de cenários futuros compatíveis com o tempo de vida esperado das infraestruturas 
em dois ou três horizontes temporais futuros (2040, 2050 e 2080/2100), de acordo com 
o RCP4.5 e RCP8.5; 



 

 

Os critérios de conceção e dimensionamento do projeto serão adaptados para uma 
maior resiliência da infraestrutura para garantir as suas condições de operabilidade, 
mesmo com eventos climáticos extremos. As seguintes infraestruturas terão intervenções 
dedicadas para resolver problemas recorrentes de operação rodoviária, nomeadamente 
nos seus sistemas de drenagem (inundações) e nos taludes de estradas (instabilidade e 
deslizamentos de terra) causados por eventos climáticos: 

• LIGAÇÃO AO PARQUE INDUSTRIAL DO MUNDÃO: 
REQUALIFICAÇÃO DA EN229 VISEU / SÁTÃO - ELIMINAÇÃO DE 
CONSTRANGIMENTOS EM ZONAS INDUSTRIAIS 

• ACESSIBILIDADES À ZONA INDUSTRIAL DE RIACHOS 
• ACESSO DO PARQUE EMPRESARIAL DE CAMPORÊS AO IC8 

(ANSIÃO) 
• LIGAÇÃO À ÁREA INDUSTRIAL DE FONTISCOS E 

REFORMULAÇÃO DO NÓ DE ERMIDA (SANTO TIRSO) 
• LIGAÇÃO AO PARQUE INDUSTRIAL DO MUNDÃO: EN229 – ex-

IP5 / Parque Industrial do Mundão 
• LIGAÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL DE CABEÇA DE PORCA 

(FELGUEIRAS) À A11 
• LIGAÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL DE RIO MAIOR À EN114 
• MELHORIA DAS ACESSIBILIDADES À ÁREA DE LOCALIZAÇÃO 

EMPRESARIAL DE LAVAGUEIRAS (CASTELO DE PAIVA) 
• MELHORIA DE ACESSIBILIDADE À ZONA INDUSTRIAL DE 

CAMPO MAIOR 
• VARIANTE À EN248 (ARRUDA DOS VINHOS) 
• VARIANTE DE ALJUSTREL –MELHORIA DAS ACESSIBILIDADES À 

ZONA DE EXTRAÇÃO MINEIRA E À ÁREA DE LOCALIZAÇÃO 
EMPRESARIAL 

• VIA DO TÂMEGA - VARIANTE À EN210 (CELORICO DE BASTO). 
3. As soluções de adaptação não afetam negativamente os esforços de adaptação 
ou o nível de resiliência de outras pessoas, da natureza, dos ativos e de outras atividades 
económicas aos riscos físicos associados ao clima e são coerentes com os esforços de 
adaptação a nível local, setorial, regional ou nacional.” 

Utilização sustentável e 
proteção dos recursos hídricos 
e marinhos. Prevê-se que a 
medida prejudique: 

v) o bom estado ou o 
bom potencial 
ecológico das massas 
de água, incluindo as 
águas de superfície e 
subterrâneas, ou 

vi) o bom estado 
ambiental das águas 
marinhas? 

X 1. Para os projetos que, pela sua magnitude, carecem de uma avaliação de 
impacte ambiental, esta foi efetuada ou será ainda realizada, incluindo para a 
componente de recursos hídricos, em conformidade com a Diretiva 2011/92/EU. Refere-
se também que os riscos de degradação ambiental relacionados com a preservação da 
qualidade da água e a prevenção dos impactes sobre os recursos hídricos são 
identificados e abordados de acordo com os requisitos da Directiva-Quadro da Água 
(Diretiva 2000/60/CE) e com um plano de gestão das bacias hidrográficas elaborado 
para a massa ou a massa de água potencialmente afetada. 

Para assegurar que a medida não acarreta impactes ambientais sobre o potencial 
ecológico das massas de água, a componente de recursos hídricos é abordada na 
avaliação de impacte Ambiental dos projetos, para as fases de construção e exploração, 
sendo a mesma assegurada nos seguintes projetos: 

• LIGAÇÃO AO PARQUE INDUSTRIAL DO MUNDÃO: 
REQUALIFICAÇÃO DA EN229 VISEU / SÁTÃO - ELIMINAÇÃO DE 
CONSTRANGIMENTOS EM ZONAS INDUSTRIAIS 

• ACESSIBILIDADES À ZONA INDUSTRIAL DE RIACHOS 
• ACESSO DO PARQUE EMPRESARIAL DE CAMPORÊS AO IC8 

(ANSIÃO) 
• LIGAÇÃO À ÁREA INDUSTRIAL DE FONTISCOS E 

REFORMULAÇÃO DO NÓ DE ERMIDA (SANTO TIRSO) 
• LIGAÇÃO AO PARQUE INDUSTRIAL DO MUNDÃO: EN229 – ex-

IP5 / Parque Industrial do Mundão 
• LIGAÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL DE CABEÇA DE PORCA 

(FELGUEIRAS) À A11 
• LIGAÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL DE RIO MAIOR À EN114 
• MELHORIA DAS ACESSIBILIDADES À ÁREA DE LOCALIZAÇÃO 

EMPRESARIAL DE LAVAGUEIRAS (CASTELO DE PAIVA) 
• MELHORIA DE ACESSIBILIDADE À ZONA INDUSTRIAL DE 

CAMPO MAIOR 
• VARIANTE À EN248 (ARRUDA DOS VINHOS) 



 

 

• VARIANTE DE ALJUSTREL –MELHORIA DAS ACESSIBILIDADES À 
ZONA DE EXTRAÇÃO MINEIRA E À ÁREA DE LOCALIZAÇÃO 
EMPRESARIAL 

• VIA DO TÂMEGA - VARIANTE À EN210 (CELORICO DE BASTO) 
2. A utilização e proteção sustentável da água e dos recursos marinhos na fase 
de exploração das infraestruturas, é assegurada pelos seguintes princípios e medidas: 

Os projetos não se inserem em ou minimizam a afetação de: 

o zonas de infiltração máxima; 

o zonas designadas por normativo próprio para a captação de água destinada 
ao consumo humano, incluindo perímetros de proteção de captações e áreas adjacentes 
às mesmas; 

o perímetros de proteção das águas de nascente, das águas destinadas a fins 
terapêuticos, dos recursos hidrominerais e geotérmicos; 

o zonas designadas para a proteção de habitats e da fauna e da flora selvagens 
e a conservação das aves selvagens em que a manutenção ou o melhoramento do estado 
da água seja um dos fatores importantes para a sua conservação, incluindo os sítios 
relevantes da rede Natura 2000;  

o áreas inundáveis ou ameaçadas pelas cheias e pelo mar; 

o zonas adjacentes: a zona contígua à margem que como tal seja classificada 
por um ato regulamentar por se encontrar ameaçada pelo mar ou pelas cheias; 

o perímetros de proteção de albufeiras e de lagoas e lagos de águas públicas; 

o faixas de proteção terrestre dos Planos de Ordenamento da Orla Costeira 

o Domínio Hídrico; 

o Outras zonas hídricas sensíveis. 

O projetos não contemplam descargas diretas das águas de escorrência em: 

o zonas designadas por normativo próprio para a proteção de espécies 
aquáticas de interesse económico (troços piscícolas); 

o massas de água designadas como águas de recreio, incluindo zonas 
designadas como zonas balneares; 

o zonas de infiltração máxima; 

o zonas designadas por normativo próprio para a captação de água destinada 
ao consumo humano, incluindo perímetros de proteção de captações e áreas adjacentes 
às mesmas; 

o zonas designadas para a proteção de habitats e da fauna e da flora selvagens 
e a conservação das aves selvagens em que a manutenção ou o melhoramento do estado 
da água seja um dos fatores importantes para a sua conservação, incluindo os sítios 
relevantes da rede Natura 2000;  

o perímetros de proteção de albufeiras e de lagoas e lagos de águas públicas; 

o Outras zonas hídricas sensíveis. 

Os projetos não afetam quantitativamente: 

o Aquíferos conhecidos.  

Para as vias em exploração, o critério será a não utilização de fitofármacos ou de 
fertilizantes químicos nos taludes, por exemplo, em especial nas zonas sensíveis em 
termos de nutrientes, incluindo as zonas vulneráveis (nomeadamente Diretiva nitratos) 
e as zonas designadas como zonas sensíveis. 

 

3. Face ao exposto nos pontos anteriores, considera-se que não existem impactes 
negativos, diretos ou indiretos significativos ao longo do ciclo de vida da medida, para 
este objetivo ambiental. 

Transição para uma economia 
circular, incluindo a prevenção 

X Durante a fase de construção das infraestruturas, espera-se a produção de quantidades 
significativas de resíduos de construção e demolição. Por conseguinte serão elaborados 
planos de gestão de resíduos de construção e demolição de acordo com as atuais 



 

 

e a reciclagem de resíduos. 
Prevê-se que a medida: 

xix) conduza a um aumento 
significativo da produção, 
da incineração ou da 
eliminação de resíduos, 
com exceção da 
incineração de resíduos 
perigosos não recicláveis, 
ou 

xx) dê origem a ineficiências 
significativas na utilização 
direta ou indireta de 
qualquer recurso natural25 
em qualquer fase do seu 
ciclo de vida que não 
sejam minimizadas por 
medidas adequadas26, ou 

xxi) venha a causar danos 
significativos e de longo 
prazo no ambiente, no 
contexto da economia 
circular27?  

diretivas nacionais e europeias, que visam as melhores práticas de gestão de resíduos, 
no que diz respeito: 

1. à redução da produção de resíduos; 

2. A correta triagem e embalagem de vários tipos de resíduos, de acordo com o 
respetivo código da Lista Europeia de Resíduos; 

3. envio para recuperação e reciclagem de resíduos gerados a operadores de 
gestão licenciados. 

A exigência de um plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição, 
cujo cumprimento é demonstrado por vistoria previa à receção da obra, tem como 
objetivo garantir a valorização de todos os resíduos que tenham potencial de 
valorização de acordo com o regime jurídico das Operações de Gestão de Resíduos de 
Construção e Demolição (regime jurídico RCD), que compreende a sua prevenção e 
reutilização e as operações de recolha, transporte, armazenagem, tratamento, 
valorização e eliminação. 

Os planos de prevenção e gestão de RCD definirão como meta, a incorporação de 10 % 
de materiais reciclados ou que incorporem materiais reciclados relativamente à 
quantidade total de matérias-primas usadas em obra. 

Os empreiteiros terão também que implementar as melhores técnicas disponíveis para 
garantir que pelo menos 70% (em peso)  dos resíduos de construção e demolição não 
perigosos provenientes da construção gerada no estaleiro de construção serão 
preparados para reutilização, reciclagem e outras operações de recuperação de 
materiais, incluindo operações de reabastecimento utilizando resíduos para substituir 
outros materiais, de acordo com a hierarquia dos resíduos e o Protocolo de Gestão de 
Resíduos de Construção e Demolição da UE. 

Para a aquisição de bens e serviços, sempre que possível e aplicável são adotados 
critérios ecológicos, em particular para o conjunto de bens e serviços que dispõem já 
de manuais nacionais (https://encpe.apambiente.pt/content/manuais?language=pt-pt) 
ou Acordos-Quadro em vigor, ou, no caso de bens e serviços que não dispõem de 
Manuais ou Acordos-Quadro nacionais, à adoção, a título facultativo, dos critérios 
estabelecidos a nível da UE 
(https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm). 

A medida não conduzirá a ineficiências significativas na utilização dos recursos, 
respeitando os seguintes princípios: 

1. Um correto equilíbrio de terrenos e solos utilizados na fase de construção; 

2. Uma parte destas infraestruturas será requalificada em vez de uma construção 
completamente nova (em cerca de 38% da sua extensão total); 

3. Utilização de processos tecnológicos/de construção que consomem menos 
recursos; 

4. Adoção de materiais reutilizados e reciclados, sempre que possível, quer a 
partir do trabalho quer de outras fontes; 

5. Durabilidade prevista da construção; 

6. Reutilização/reciclagem potencial de outros materiais e equipamentos   
usados.   

As infraestruturas não comprometerão os princípios da economia circular na fase de 
construção, uma vez que serão selecionados processos de construção para otimizar o 
consumo de recursos. 

 
25 Os recursos naturais incluem a energia, os materiais, os metais, a água, a biomassa, o ar e os solos. 
26 A título de exemplo, as ineficiências podem ser minimizadas aumentando significativamente a durabilidade, a reparabilidade e as 
possibilidades de atualização e reutilização dos produtos ou diminuindo significativamente a utilização de recursos através da conceção 
e da escolha de materiais que promovam a reorientação, a desmontagem e a desconstrução, em particular para reduzir a utilização de 
materiais de construção e promover a sua reutilização. Podem igualmente ser minimizadas transitando para modelos de negócio que 
concebam o produto como um serviço e para cadeias de valor circulares, com o objetivo de garantir que os produtos, componentes e 
materiais mantêm o máximo de utilidade e valor durante tanto tempo quanto possível. Tal comporta igualmente uma redução 
significativa do teor de substâncias perigosas nos materiais e produtos, incluindo pela sua substituição por alternativas mais seguras. 
Passa ainda por reduzir significativamente o desperdício alimentar na produção, transformação, fabrico ou distribuição de alimentos. 
27 Para mais informações sobre o objetivo da economia circular, consultar o considerando 27 do Regulamento Taxonomia.  

https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm


 

 

Os seguintes projetos contemplarão processos de reciclagem "in situ" de pavimentos 
betuminosos, reduzindo o consumo de misturas betuminosas: 

• LIGAÇÃO AO PARQUE INDUSTRIAL DO MUNDÃO 
• REQUALIFICAÇÃO DA EN229 VISEU / SÁTÃO - ELIMINAÇÃO DE 

CONSTRANGIMENTOS EM ZONAS INDUSTRIAIS 
• ACESSIBILIDADES À ZONA INDUSTRIAL DE RIACHOS 
• LIGAÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL DE RIO MAIOR À EN114 
A infraestrutura terá um longo horizonte de exploração e as matérias primas a utilizar 
permitirão que sejam reutilizados para outros fins no final do seu ciclo de vida. 

Considera-se assim não existirem impactes negativos, diretos ou indiretos, significativos 
ao longo do ciclo de vida da medida neste objetivo ambiental. 

Prevenção e controlo da 
poluição. Prevê-se que a medida 
dê origem a um aumento 
significativo das emissões de 
poluentes28 para o ar, a água ou 
o solo? 

X Para assegurar que a medida não acarreta um aumento significativo de poluentes para 
o solo, água ou ar, a Avaliação Ambiental foi efetuada ou está em curso para os 
seguintes projetos, sendo os restantes projetos de menor dimensão e magnitude ainda 
assim objeto de estudos ambientais. 

• LIGAÇÃO AO PARQUE INDUSTRIAL DO MUNDÃO: 
REQUALIFICAÇÃO DA EN229 VISEU/ SÁTÃO - ELIMINAÇÃO DE 
CONSTRANGIMENTOS EM ZONAS INDUSTRIAIS 

• ACESSIBILIDADES À ZONA INDUSTRIAL DE RIACHOS 
• ACESSO DO PARQUE EMPRESARIAL DE CAMPORÊS AO IC8 

(ANSIÃO) 
• LIGAÇÃO À ÁREA INDUSTRIAL DE FONTISCOS E 

REFORMULAÇÃO DO NÓ DE ERMIDA (SANTO TIRSO) 
• LIGAÇÃO AO PARQUE INDUSTRIAL DO MUNDÃO: EN229 – ex-

IP5 / Parque Industrial do Mundão 
• LIGAÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL DE CABEÇA DE PORCA 

(FELGUEIRAS) À A11 
• LIGAÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL DE RIO MAIOR À EN114 
• MELHORIA DAS ACESSIBILIDADES À ÁREA DE LOCALIZAÇÃO 

EMPRESARIAL DE LAVAGUEIRAS (CASTELO DE PAIVA) 
• MELHORIA DE ACESSIBILIDADE À ZONA INDUSTRIAL DE 

CAMPO MAIOR 
• VARIANTE À EN248 (ARRUDA DOS VINHOS) 
• VARIANTE DE ALJUSTREL –MELHORIA DAS ACESSIBILIDADES À 

ZONA DE EXTRAÇÃO MINEIRA E À ÁREA DE LOCALIZAÇÃO 
EMPRESARIAL 

• VIA DO TÂMEGA - VARIANTE À EN210 (CELORICO DE BASTO) 
A Avaliação de Impacte Ambiental é realizada de acordo com os requisitos da Diretiva 
2014/52/UE, transposta para o direito nacional pelo Decreto-Lei 151-B, 31 de outubro 
e 152-B/2017, 11 de dezembro e aprovado pela autoridade competente. A Avaliação de 
Impacto Ambiental é realizada numa fase inicial do projeto proposto, permitindo 
escolher a rota que mostrou os conflitos mínimos de ruído entre as diferentes 
alternativas estudadas. Espera-se também que algumas infraestruturas permitam uma 
redução dos níveis de ruído e a melhoria da qualidade do ar nos centros urbanos, 
através dos desvios de tráfego destas zonas. 

Os indicadores e métodos de cálculo do ruído ambiental utilizados na avaliação do 
ruído ambiental estão em conformidade com as diretivas 2002/49/CE e (UE)2015/996, 
transpostas para a legislação nacional pelo Decreto-Lei 146/2006, 31 de julho e 136-
A/2019,6 de setembro. Os limites de exposição ao ruído ambiental são atribuídos pelo 
Decreto-Lei 9/2007, de 7 de janeiro, de acordo com o uso do território, sendo mais 
baixos para zonas mais sensíveis. 

Os impactes relacionados com a qualidade do ar, solo e ruído referem-se apenas à fase 
de construção da infraestrutura e serão apenas temporários. No entanto, não são 
esperados impactes na qualidade da água para consumo humano ou outros fins em 
qualquer fase. 

Na fase de exploração, as seguintes infraestruturas melhorarão as condições de tráfego 
rodoviário, reduzindo os veículos pesados e o tráfego de velocidade nas zonas urbanas, 
minimizando os níveis de ruído e poluição atmosférica: 

 
28 Entende-se por «poluente» uma substância, vibração, calor, ruído, luz ou outro contaminante presente no ar, na água ou no solo 
suscetível de prejudicar a saúde humana ou o ambiente. 



 

 

• LIGAÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL DE CABEÇA DE PORCA 
(FELGUEIRAS) À A11.  

• LIGAÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL DE RIO MAIOR À EN114  
• MELHORIA DAS ACESSIBILIDADES À ÁREA DE LOCALIZAÇÃO 

EMPRESARIAL DE LAVAGUEIRAS (CASTELO DE PAIVA) 
• MELHORIA DE ACESSIBILIDADE À ZONA INDUSTRIAL DE CAMPO 

MAIOR. 
• VARIANTE À EN248 (ARRUDA DOS VINHOS). 
• VARIANTE DE ALJUSTREL –MELHORIA DAS ACESSIBILIDADES À 

ZONA DE EXTRAÇÃO MINEIRA E À ÁREA DE LOCALIZAÇÃO 
EMPRESARIAL.  

• VIA DO TÂMEGA - VARIANTE À EN210 (CELORICO DE BASTO).  
Para minimizar os impactes na fase de construção, serão elaborados planos de Gestão 
e Monitorização Ambiental, que assegurarão a implementação das medidas de 
minimização ambiental necessárias para cada fator ambiental. As máquinas e os 
equipamentos de construção respeitarão os requisitos de emissões da UE.  

No caso específico do ruído, durante as obras de construção/reabilitação, os níveis de 
ruído nas áreas do recetor, definidos pela Avaliação de Impacte Ambiental, são 
monitorizados durante vários períodos do dia. O aborrecimento sonoro é minimizado 
pela definição de um calendário se as obras de construção mais ruidosas forem feitas 
durante o dia, e/ou através da instalação de barreiras temporárias de ruído. 

Estes estudos asseguram que os níveis de ruído resultantes do fluxo de tráfego após a 
construção/reabilitação rodoviária se abaixo dos limites de exposição da legislação 
nacional. Nos casos em que isso não é possível, e o  nível de ruído ambiental excede os 
limites de exposição ao ruído, serão introduzidas medidas de redução do ruído, 
nomeadamente: 

Medidas de ruído aplicadas diretamente na fonte:  

1. Pavimentos com absorção de ruído, escolhidos em conformidade com a 
redução do ruído necessária para cumprir os limites de exposição impostos pela 
legislação nacional; 

2. redução do limite de velocidade; 

3. medidas de controlo de ruído em pontes e viadutos. 

Medidas de ruído indiretas - Barreiras sonoras 

As barreiras sonoras a instalar consideram fatores de sustentabilidade, ao nível:  

1. Técnico – uso de novos materiais mais eficientes ou materiais reciclados; 

2. Social - utilização de módulos transparentes para evitar a perda de visão e luz 
do dia para residentes e utentes da estrada; utilização de materiais que resistam ao 
vandalismo; utilização de materiais naturais, vegetação ou revestimentos artificiais, que 
dão uma aparência natural para melhorar o desempenho social global e a aceitação 
das barreiras; 

3. Ambiental - foram ou serão escolhidos materiais tendo em conta a sua 
capacidade de reciclagem e/ou reutilização das questões potenciais e de alterações 
climáticas (isto é, durabilidade); Foram utilizados módulos de cor transparente ou com 
padrões verticais de listras para evitar colisões de aves; 

4. Manutenção, os sistemas de barreiras a adotar serão fáceis de manter, 
reparar, substituir, reutilizar e expandir quando necessário, com o objetivo de 
maximizar o seu desempenho global. 

O projeto "ACESSIBILIDADES À ZONA INDUSTRIAL DE RIACHOS" já contempla 
pavimentos com características de absorção sonora. Os outros projetos ainda estão em 
avaliação ambiental, o que poderá também implicar a implementação de medidas de 
redução de ruído. 

Proteção e restauro da 
biodiversidade e dos 
ecossistemas. Prevê-se que a 
medida: 

vii) prejudique de forma 
significativa as boas 

X 1. De acordo com a magnitude do projeto, a Avaliação de Impacto Ambiental ou 
outros estudos ambientais concluídos (ou em curso) de acordo com as diretivas da UE 
(2014/52/UE) e legislação nacional, e aprovados pela Autoridade Nacional do 
Ambiente, quando aplicável. As avaliações de impacto identificam, avaliam e atenuam 
os potenciais impactes negativos da infraestrutura e das atividades associadas aos 
ecossistemas e à sua biodiversidade. 



 

 

condições29 e a 
resiliência dos 
ecossistemas, ou 

viii) prejudique o estado 
de conservação das 
espécies e habitats, 
incluindo os de 
interesse da União? 

2. As avaliações de impacte ambiental são avaliadas e conduzidas em 
conformidade com as disposições das diretivas habitats e aves da UE, bem como da 
legislação nacional relativa à proteção das espécies ameaçadas 

3. A Avaliação Ambiental foi efetuada ou está em curso para os seguintes 
projetos: 

• LIGAÇÃO AO PARQUE INDUSTRIAL DO MUNDÃO: REQUALIFICAÇÃO 
DA EN229 VISEU / SÁTÃO - ELIMINAÇÃO DE CONSTRANGIMENTOS 
EM ZONAS INDUSTRIAIS 

• ACESSIBILIDADES À ZONA INDUSTRIAL DE RIACHOS 
• ACESSO DO PARQUE EMPRESARIAL DE CAMPORÊS AO IC8 (ANSIÃO) 
• LIGAÇÃO À ÁREA INDUSTRIAL DE FONTISCOS E REFORMULAÇÃO 

DO NÓ DE ERMIDA (SANTO TIRSO) 
• LIGAÇÃO AO PARQUE INDUSTRIAL DO MUNDÃO: EN229 – ex-IP5 / 

Parque Industrial do Mundão 
• LIGAÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL DE CABEÇA DE PORCA 

(FELGUEIRAS) À A11 
• LIGAÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL DE RIO MAIOR À EN114 
• MELHORIA DAS ACESSIBILIDADES À ÁREA DE LOCALIZAÇÃO 

EMPRESARIAL DE LAVAGUEIRAS (CASTELO DE PAIVA) 
• MELHORIA DE ACESSIBILIDADE À ZONA INDUSTRIAL DE CAMPO 

MAIOR 
• VARIANTE À EN248 (ARRUDA DOS VINHOS) 
• VARIANTE DE ALJUSTREL –MELHORIA DAS ACESSIBILIDADES À 

ZONA DE EXTRAÇÃO MINEIRA E À ÁREA DE LOCALIZAÇÃO 
EMPRESARIAL 

• VIA DO TÂMEGA - VARIANTE À EN210  (CELORICO DE BASTO) 
 

4. Na fase de construção será ministrada formação aos trabalhadores para 
proteção dos habitats e a biodiversidade. 

5. As infraestruturas minimizam a interferência em áreas classificadas ou outras 
áreas de elevado valor de biodiversidade: escolher o corredor rodoviário que melhor 
acomoda esta condição; ajustar a disposição do traçado de modo a interferir o menos 
possível nestas áreas; evitar a instalação dos estaleiros de construção e 
armazenamento, bem como de novos acessos, nestas áreas. 

6. As infraestruturas minimizam a fragmentação em áreas classificadas ou 
outras áreas com elevados valores de biodiversidade. 

7. O traçado da estrada evita "cortar" as manchas ou corredores mais 
importantes para a fauna.  

8. As infraestruturas asseguram passagens suficientes para a fauna (pontes e 
viadutos, túneis, passagens inferiores e superiores, passagens hidráulicas), com as 
adaptações adequadas às espécies-alvo (dimensões e configuração adequadas, 
passadiços secos nas passagens hidráulicas, base das passagens parcial ou totalmente 
em substrato natural), localizados em áreas habitualmente utilizadas pela vida selvagem 
para deslocação, e com pouca perturbação humana, em intervalos regulares não 
superiores a 2 km nas áreas mais relevantes.  

Vide exemplos (https://www.infraestruturasdeportugal.pt/pt-pt/ambiente/gestao-
ambiental/areas-de-especialidade/biodiversidade/projetos-no-ambito-de-parcerias) 

9. As infraestruturas minimizam a degradação de áreas significativas de habitats 
ameaçados em áreas classificadas ou outras áreas de elevado valor de biodiversidade: 
escolher o corredor rodoviário que melhor acomoda esta condição; ajustar a disposição 
do traçado de modo a interferir o menos possível nestes habitats; evitar instalar os 
estaleiros de construção e armazenamento, bem como novos acessos, nestes habitats.  

10. As infraestruturas minimizam impactes significativos na perturbação, perda 
de habitats e efeito barreira nas espécies protegidas da Flora ou fauna:  

 
29 Em conformidade com o artigo 2.º, ponto 16, do Regulamento Taxonomia, entende-se por «“boas condições”, em relação a um 
ecossistema, que o ecossistema se encontra em boas condições físicas, químicas e biológicas ou que apresenta uma boa qualidade 
física, química e biológica e que é capaz de se autorreproduzir ou autorregenerar, em que a composição de espécies, a estrutura do 
ecossistema e as funções ecológicas não são comprometidas». 



 

 

(i) escolhendo o corredor que melhor corresponda a esta condição;  

(ii) ajustando o traçado de forma a interferir o menos possível em habitats ou 
manchas relevantes para espécies protegidas; 

(iii) evitando os locais de apoio à construção e armazenamento, bem como novos 
acessos, em habitats ou manchas relevantes para espécies protegidas (locais de refúgio, 
alimentação ou reprodução de espécies protegidas, ou locais adequados à ocorrência 
de flora protegida; assegurar, durante a fase de construção, que estes habitats, manchas 
ou exemplares individuais da Flora não sejam acidentalmente destruídos, sinalizando-
o e vedando-os. 

11. A infraestrutura minimiza o risco de acidentes com animais selvagens 
causados por colisões, aplicando as soluções adequadas às espécies-alvo: 

(i) Instalando vedações adequadas (altura adequada e rede com malha basal 
pequena, complementação da vedação com uma rede de malha muito pequena colocada 
em formato "L" com a base enterrada), guiando os animais para passagens (passagens 
hidráulicas, passagens inferiores, viadutos, etc.)  

(ii) Assegurando passagens de fauna suficientes (já comprovado que contribui 
para reduzir a mortalidade dos animais por atropelamento) nos setores mais relevantes  

(iii) Aplicando barreiras para anfíbios encaminhando-os para passagens 
hidráulicas 

(iv) Reduzindo a altura da vegetação perto da estrada para aumentar a 
visibilidade e dissuadir os animais de estarem tão perto da via 

(v) Instalando barreiras da rede metálica para elevar o voo das espécies 
voadoras 

(vi) Cobrindo os taludes com rede de malha pequena para evitar a colonização 
por coelhos, reduzindo a sua presença, bem como os seus predadores, perto da estrada 

(vii) Instalando sinais de alerta para os condutores 

(viii) Evitando barreiras de ruído totalmente transparentes, utilizando padrões de 
faixas verticais ou barreiras coloridas;  

12. A infraestrutura minimiza alterações e degradação das condições 
hidromorfológicas das linhas de água relevantes para a biodiversidade: 

(i) Ajustando o traçado de forma a cumprir estas condições 

(ii) Minimizando a destruição das galerias ripícolas ao longo das linhas de água  

(iii) Evitando a degradação da qualidade da água por poluentes provenientes das 
atividades de construção ou do sistema de drenagem da estrada 

(iv) evitando dragagens ou alterações no leito do rio 

(v) Mantendo o caudal ecológico do rio. 

 

13. A infraestrutura minimiza a propagação de plantas invasoras durante a sua 
construção e manutenção: 

(i) evitando a propagação de sementes de espécies invasoras por não utilizar o 
solo de áreas com a sua presença 

(ii) implementando um plano de controlo destas espécies durante a vida útil da 
infraestrutura 

 

14. A monitorização da mortalidade da fauna será monitorizada regularmente afim de 
se detetarem pontos criticos e aplicar as medidas de minimização adequadas - vide 
exemplo: 
https://www.infraestruturasdeportugal.pt/sites/default/files/attachments/relatorio_de_mortalidade_da_fauna_2019.pdf 

 

Investimento RE-C07-i05-RAA: Circuitos logísticos - Rede Viária Regional dos Açores 



 

 

 

 

Parte 1 —Análise dos seis objetivos ambientais a fim de indicar aqueles que exigem uma avaliação substantiva  

Indicar os objetivos ambientais que exigem 
uma avaliação substantiva da medida com 
base no princípio de «não prejudicar 
significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

Mitigação das alterações climáticas X   

Adaptação às alterações climáticas X   

Utilização sustentável e proteção dos 
recursos hídricos e marinhos 

X   

Economia circular, incluindo a prevenção e a 
reciclagem de resíduos 

X   

Prevenção e controlo da poluição do ar, da 
água ou do solo 

X   

Proteção e restauro da biodiversidade e dos 
ecossistemas 

X   

 

Parte 2 —Avaliação substantiva da medida com base no princípio de «não prejudicar significativamente» para 
os objetivos ambientais que assim o exigirem. 

Perguntas Não Justificação substantiva 

Mitigação das alterações 
climáticas. Prevê-se que a medida 
dê origem a emissões significativas 
de gases com efeito de estufa? 

X Prevê-se que a medida não dê origem a emissões significativas de gases com efeito 
de estufa, dado que as intervenções em apreço dizem respeito a projetos de 
expansão, requalificação da rede viária regional e construção de circulares aos 
principais centros urbanos (num total de 34,38 km de via).  

Estes investimentos visam alcançar objetivos em termos de encurtarmento de 
distâncias, redução de tempos de percurso e eliminação de congestionamentos dos 
centros urbanos. 

É importante ressalvar que a situação das infraestruturas rodoviárias na região 
ultraperiférica e arquipelágica dos Açores é distinta da existente no território 
continental português. A realidade dos Açores é caracterizada por ilhas dispersas, 
cada uma com reduzida área territorial, não sendo por isso admissível outras 
modalidades de transporte, sendo o transporte rodoviário o único viável. Neste 
contexto, a atuação proposta nas infraestruturas rodoviárias, não leva diretamente 
a um incremenento da utilização do transporte rodoviário privado, para além 
daquele que já se verifica, tendo em conta a dimensão das intervenções. 

Os seguintes projetos, que se constituem como variantes aos centros urbanos, 
reduzirão os veículos pesados e o tráfego de velocidade nas zonas urbanas, 
diminuirão o tempo de viagem e, subsequentemente, irão conduzir a um potencial 
de  redução  das emissões: 

• Ilha de Sta. Maria - Variante à Vila do Porto- reduz o tempo de percurso 
em 2 minutos evita cicular em 1 km no centro urbano; 

• Ilha de S. Miguel - Melhoria da acessibilidade Furnas / Povoação – 1º 
Lanço – Variante Furnas- reduz o tempo de percurso na acessibilidade à 
Vila da Povoação 4.5 minutos e evita circular no centro urbano de 
Furnas em 1.3 km – Vale de grande qualidade ambiental e procura 
turísitica, Variante a Capelas – reduz o tempo de percurso em 12 minutos, 
reduzindo a distância a percorrer em 3.0 km e retira o tráfego de pesados 
do centro urbano de Capelas e Variante a S. Roque – retira o tráfego de 
troço urbano com graves problemas de segurança rodoviária; 

• Ilha Graciosa - Ligação entre a E.R. 3-2ª e a E.R. 4-2ª – reduz tempo de 
percurso em 2.2 minutos e retira o tráfego de pesados do núcleo urbano 
da  Vila de Santa Cruz, com redução de percurso em 1.2 km;  



 

 

• Ilha do Pico - Construção da Circular à Vila da Madalena; reduz o tempo 
de percurso em 1.7 minutos e reduz o percurso em 0.6km, retira o tráfego 
de pesados do núcleo urbano da Vila da Madalena e elimina 
congestionamentos de trânsito; 

• Ilha do Faial - Construção da 2.ª fase da Variante à Cidade da Horta- 
reduz o tempo de percurso em 3.7 minutos  e reduz o percurso em 2.4 km 
e retira o tráfego de pesados do centro urbano da cidade da Horta e reduz 
congestionamentos de trânsito. 

Algumas destas infraestruturas vão integrar e promover a mobilidade ativa 
(ciclável e pedonal), sendo dotadas com ciclovias os seguintes projetos: 

• Ilha do Pico - Construção da Circular à Vila da Madalena; 
• Ilha do Faial - Construção da 2.ª fase da Variante à Cidade da Horta. 

Por outro lado, a Variante às Furnas, na Ilha de S. Miguel, irá promover a 
circulação pedonal e deixa espaço disponível para a construção, no futuro, de 
ciclovia, promovendo a mobilidade suave;   

 Deste modo, é expectável que não se verifique um aumento de emissões de gases 
com efeito de estufa, podendo haver uma diminuição devido ao 
descongetionamento de trânsito como resultado das intervenções realizadas. 

 

Adaptação às alterações 
climáticas. Prevê-se que a medida 
dê origem a um aumento dos 
efeitos negativos do clima atual e 
do clima futuro previsto, sobre a 
própria medida, as pessoas, a 
natureza ou os ativos? 

X 1. Para cada projeto, será realizada uma avaliação da vulnerabilidade e dos riscos 
climáticos, atentendo ao histórico de eventos climáticos e numa série de cenários 
futuros compatíveis com o tempo de vida esperado das infraestruturas.  

Os projetos ainda a lançar terão em consideração projecções climáticas numa série 
de cenários futuros compatíveis com o tempo de vida esperado das infraestruturas 
em dois ou três horizontes temporais futuros (2040, 2050 e 2080/2100), de acordo 
com o RCP4.5 e RCP8.5; 

2. Os critérios de conceção e dimensionamento do projeto serão adaptados para 
uma maior resiliência da infraestrutura para garantir as suas condições de 
operabilidade, mesmo com eventos climáticos extremos. As infraestruturas terão 
intervenções dedicadas para resolver problemas recorrentes de operação 
rodoviária, nomeadamente nos seus sistemas de drenagem (inundações) e nos 
taludes de estradas (instabilidade e deslizamentos de terra) causados por eventos 
climáticos. 

As seguintes infraestruturas terão intervenções dedicadas para resolver problemas 
recorrentes de operação rodoviária, nomeadamente nos seus sistemas de drenagem 
(inundações) e nos taludes de estradas (instabilidade e deslizamentos de terra) 
causados por eventos climáticos:. 

• Ilha de S. Miguel - Melhoria da acessibilidade Furnas / Povoação – 1º 
Lanço – Variante às Furnas, Variante ao Portal do Vento e Variante a 
Capelas; 

• Ilha de S. Jorge- Ligação entre o Norte e Sul (transversal); 

estas obras contribuirão para um controle e melhoria significativa dos fenómenos 
de quedas e deslizamentos de vertente, a jusante dos seus traçados, visto que 
promovem a captação e encaminhamento adequado dos caudais pluviais de 
escorrências superficiais desordenados. 

Utilização sustentável e proteção 
dos recursos hídricos e marinhos. 
Prevê-se que a medida prejudique: 

vii) o bom estado ou o bom 
potencial ecológico das 
massas de água, 
incluindo as águas de 
superfície e 
subterrâneas, ou 

viii) o bom estado ambiental 
das águas marinhas? 

X 1. Para os investimentos em apreço deverá ser realizada uma Avaliação de Impacte 
Ambiental, incluindo para a componente de recursos hídricos,  sendo que todas as 
medidas de mitigação identificadas terão que ser cumpridas. 

Os riscos de degradação ambiental relacionados com a preservação da qualidade 
da água e a prevenção dos impactes sobre os recursos hídricos deverão ser 
identificados e abordados de acordo com os requisitos da Directiva-Quadro da 
Água (Diretiva 2000/60/CE).  

Para assegurar que a medida não acarreta impactes ambientais sobre o potencial 
ecológico das massas de água, a componente de recursos hídricos é abordada na 
Avaliação de Impacte Ambiental dos projetos, para as fases de construção e 
exploração, sendo que  a mesma deverá ser assegurada para todos os projetos, 
destacando-se os projetos que já dispõem de Estudo de Impacte Ambiental (EIA):  



 

 

Ilha de S. Miguel - Melhoria da acessibilidade Furnas / Povoação – 1º Lanço – 
Variante às Furnas e Variante a Capelas, sendo que está em curso o EIA da 
Variante ao Portal do Vento. 

2. A utilização e proteção sustentável da água e dos recursos marinhos na fase de 
exploração das infraestruturas, é assegurada pelos seguintes princípios e medidas: 

Os projetos não se inserem em zonas criticas ou minimizam a afetação de: 

o zonas designadas por normativo próprio para a captação de água 
destinada ao consumo humano, incluindo perímetros de proteção de captações e 
áreas adjacentes às mesmas; 

o perímetros de proteção das águas de nascente, das águas destinadas a 
fins terapêuticos, dos recursos hidrominerais e geotérmicos; 

o zonas designadas para a proteção de habitats e da fauna e da flora 
selvagens e a conservação das aves selvagens em que a manutenção ou o 
melhoramento do estado da água seja um dos fatores importantes para a sua 
conservação, incluindo os sítios relevantes da rede Natura 2000;  

o áreas inundáveis ou ameaçadas pelas cheias e pelo mar; 

o zonas adjacentes: a zona contígua à margem que como tal seja 
classificada por um ato regulamentar por se encontrar ameaçada pelo mar ou pelas 
cheias; 

o faixas de proteção terrestre dos Planos de Ordenamento da Orla Costeira 

o Domínio Hídrico; 

o Outras zonas hídricas sensíveis. 

Os projetos não contemplam descargas diretas das águas de escorrência em: 

o zonas designadas por normativo próprio para a proteção de espécies 
aquáticas de interesse económico (troços piscícolas); 

o massas de água designadas como águas de recreio, incluindo zonas 
designadas como zonas balneares; 

o zonas de infiltração máxima; 

o zonas designadas por normativo próprio para a captação de água 
destinada ao consumo humano, incluindo perímetros de proteção de captações e 
áreas adjacentes às mesmas; 

o zonas designadas para a proteção de habitats e da fauna e da flora 
selvagens e a conservação das aves selvagens em que a manutenção ou o 
melhoramento do estado da água seja um dos fatores importantes para a sua 
conservação, incluindo os sítios relevantes da rede Natura 2000;  

o perímetros de proteção de albufeiras e de lagoas e lagos de águas 
públicas; 

o Outras zonas hídricas sensíveis. 

Os projetos não afetam quantitativamente: 

o Aquíferos conhecidos.  

Para as vias em exploração, o critério será a não utilização de fitofármacos ou de 
fertilizantes químicos nos taludes, por exemplo, em especial nas zonas sensíveis em 
termos de nutrientes, incluindo as zonas vulneráveis (nomeadamente Diretiva 
nitratos) e as zonas designadas como zonas sensíveis. 

3. Face ao exposto nos pontos anteriores, considera-se que não existem impactes 
negativos, diretos ou indiretos significativos ao longo do ciclo de vida da medida, 
para este objetivo ambiental.        

 

Transição para uma economia 
circular, incluindo a prevenção e a 
reciclagem de resíduos. Prevê-se 
que a medida: 

X Durante a fase de construção das infraestruturas, espera-se a produção de 
quantidades significativas de resíduos de construção e demolição. Por conseguinte 
deverão ser elaborados planos de gestão de resíduos de construção e demolição de 



 

 

xxii) conduza a um aumento 
significativo da produção, da 
incineração ou da eliminação 
de resíduos, com exceção da 
incineração de resíduos 
perigosos não recicláveis, ou 

xxiii) dê origem a ineficiências 
significativas na utilização 
direta ou indireta de qualquer 
recurso natural30 em qualquer 
fase do seu ciclo de vida que 
não sejam minimizadas por 
medidas adequadas31, ou 

xxiv) venha a causar danos 
significativos e de longo prazo 
no ambiente, no contexto da 
economia circular32?  

acordo com as atuais diretivas nacionais e europeias, que visam as melhores 
práticas de gestão de resíduos, no que diz respeito: 

(i) à redução da produção de resíduos; 

(ii) a correta triagem e embalagem de vários tipos de resíduos, de acordo 
com o respetivo código da Lista Europeia de Resíduos; 

(iii) envio para recuperação e reciclagem de resíduos gerados a operadores 
de gestão licenciados. 

 A exigência de um plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e 
demolição, cujo cumprimento é demonstrado por vistoria previa à receção da obra, 
tem como objetivo garantir a valorização de todos os resíduos que tenham potencial 
de valorização de acordo com o regime jurídico das Operações de Gestão de 
Resíduos de Construção e Demolição (regime jurídico RCD), que compreende a 
sua prevenção e reutilização e as operações de recolha, transporte, armazenagem, 
tratamento, valorização e eliminação. 

Os planos de prevenção e gestão de RCD definirão como meta, a incorporação de 
10 % de materiais reciclados ou que incorporem materiais reciclados 
relativamente à quantidade total de matérias-primas usadas em obra e os 
empreiteiros terão que implementar as melhores técnicas disponíveis para 
garantir que pelo menos 70% (em peso)  dos resíduos de construção e demolição 
não perigosos provenientes da construção gerada no estaleiro de construção 
serão preparados para reutilização, reciclagem e outras operações de 
recuperação de materiais, incluindo operações de reabastecimento utilizando 
resíduos para substituir outros materiais, de acordo com a hierarquia dos 
resíduos e o Protocolo de Gestão de Resíduos de Construção e Demolição da UE. 

Para a aquisição de bens e serviços, sempre que possível e aplicável são adotados 
critérios ecológicos, em particular para o conjunto de bens e serviços que 
dispõem já de manuais nacionais 
(https://encpe.apambiente.pt/content/manuais?language=pt-pt) ou Acordos-
Quadro em vigor, ou, no caso de bens e serviços que não dispõem de Manuais ou 
Acordos-Quadro nacionais, à adoção, a título facultativo, dos critérios 
estabelecidos a nível da UE 
(https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm). 

 

A medida não conduzirá a ineficiências significativas na utilização dos recursos, 
respeitando os seguintes princípios: 

(i) Um correto equilíbrio de terrenos e solos utilizados na fase de 
construção; 

(ii) Uma parte destas infraestruturas será beneficiada em vez de uma 
construção completamente nova. Nesta situação destaca-se na Ilha de S. Jorge a 
beneficiação da Ligação entre o norte e sul da ilha (transversal) e na Ilha Terceira 
a beneficiação da Ligação entre Via Vitorino Nemésio e Circular de Angra; 

(iii) Adoção de materiais reutilizados e reciclados, sempre que possível, quer 
a partir da obra quer de outras fontes; Neste propósito, refira-se que no projeto (já 
elaborado) da Variante às Furnas, foi preconizada a incorporação na obra de 
grande parte dos volumes escavados, não reutilizáveis para aterro estrutural, com 
a criação de áreas verdes adjacentes à estrada, medida esta que poderá ser 
replicada em outros projetos.  

(iv) Durabilidade prevista da construção; 

 
30 Os recursos naturais incluem a energia, os materiais, os metais, a água, a biomassa, o ar e os solos. 
31 A título de exemplo, as ineficiências podem ser minimizadas aumentando significativamente a durabilidade, a reparabilidade e as 
possibilidades de atualização e reutilização dos produtos ou diminuindo significativamente a utilização de recursos através da conceção 
e da escolha de materiais que promovam a reorientação, a desmontagem e a desconstrução, em particular para reduzir a utilização de 
materiais de construção e promover a sua reutilização. Podem igualmente ser minimizadas transitando para modelos de negócio que 
concebam o produto como um serviço e para cadeias de valor circulares, com o objetivo de garantir que os produtos, componentes e 
materiais mantêm o máximo de utilidade e valor durante tanto tempo quanto possível. Tal comporta igualmente uma redução 
significativa do teor de substâncias perigosas nos materiais e produtos, incluindo pela sua substituição por alternativas mais seguras. 
Passa ainda por reduzir significativamente o desperdício alimentar na produção, transformação, fabrico ou distribuição de alimentos. 
32 Para mais informações sobre o objetivo da economia circular, consultar o considerando 27 do Regulamento Taxonomia.  

https://encpe.apambiente.pt/content/manuais?language=pt-pt
https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm


 

 

(v) Reutilização/reciclagem potencial de outros materiais e equipamentos   
usados.   

As infraestruturas não comprometerão os princípios da economia circular na fase 
de construção, uma vez que serão selecionados processos de construção para 
otimizar o consumo de recursos. 

 

Prevenção e controlo da poluição. 
Prevê-se que a medida dê origem a 
um aumento significativo das 
emissões de poluentes33 para o ar, a 
água ou o solo? 

X Para assegurar que a medida não acarreta impactes significativos ao nível de 
poluentes para o solo, água ou ar, deverá ser realizada uma Avaliação de Impacte 
Ambiental para todos as intervenções em apreço, sendo que todas as medidas de 
mitigação identificadas terão que ser cumpridas.  

A Avaliação Ambiental já foi efetuada para os seguintes projetos: 

Ilha de S. Miguel - Melhoria da acessibilidade Furnas / Povoação – 1º Lanço – 
Variante Furnas e Variante a Capelas, 

 Sendo que os restantes projetos de menor dimensão e magnitude, ainda assim 
serão objeto de estudos ambientais. 

A Avaliação de Impacte Ambiental é realizada de acordo com os requisitos da 
Diretiva 2014/52/UE, transposta para o direito nacional pelo Decreto-Lei 151-B, 
31 de outubro e 152-B/2017, 11 de dezembro e aprovado pela autoridade 
competente. NA RAA aplica-se ainda o DLR nº 30/2010/A que é o regime juridico 
da Avaliação do impacto e do licenciamento ambiental. 

Pela reduzida extensão dos projetos propostos, que no seu todo apenas perfaz 34.38 
km, a sua construção, por si só, não é suscetível de originar um agravamento da 
poluição.  

Espera-se também que a maioria das infraestruturas permita uma redução dos 
níveis de ruído e a melhoria da qualidade do ar nos centros urbanos, através dos 
desvios de tráfego destas zonas.  

Os maiores impactes relacionados com a qualidade do ar, solo e ruído referem-se 
apenas à fase de construção da infraestrutura e serão apenas temporários.  

Para minimizar os impactes na fase de construção, serão elaborados planos de 
Gestão e Monitorização Ambiental, que assegurarão a implementação das medidas 
de minimização ambiental necessárias para cada fator ambiental. As máquinas e 
os equipamentos de construção respeitarão os requisitos de emissões da UE.  

No caso específico de ruído, durante as obras de construção/beneficiação, os níveis 
de ruído nas áreas do recetor, definidos pela Avaliação de Impacte Ambiental, são 
monitorizados.  

Considera-se assim não existirem impactes negativos, diretos ou indiretos, 
significativos ao longo do ciclo de vida da medida neste objetivo ambiental. 

 

Proteção e restauro da 
biodiversidade e dos ecossistemas. 
Prevê-se que a medida: 

ix) prejudique de forma 
significativa as boas 
condições34 e a 
resiliência dos 
ecossistemas, ou 

x) prejudique o estado de 
conservação das espécies 

X 1. Para assegurar que a medida não acarreta impactes significativos nos 
ecossistemas e biodiversidade, vai ser realizada Avaliação de Impacte Ambiental 
para todos as intervenções em apreço, sendo que todas as medidas de mitigação 
identificadas terão que ser cumpridas. As medidas deverão assegurar a hierarquia 
de mitigação em conformidade com o «Guia metodológico sobre as disposições dos 
n.os 3 e 4 do artigo 6.º da Diretiva Habitats (Diretiva 92/43/CEE)» e outros 
requisitos pertinentes ao abrigo da Diretiva Habitats e da Diretiva Aves.2. A 
Avaliação Ambiental já foi efetuada para os seguintes projetos: 

Ilha de S. Miguel - Melhoria da acessibilidade Furnas / Povoação – 1º Lanço – 
Variante Furnas e Variante a Capelas, sendo que está em curso ao EIA da Variante 
ao Portal do Vento. 

 
33 Entende-se por «poluente» uma substância, vibração, calor, ruído, luz ou outro contaminante presente no ar, na água ou no solo 
suscetível de prejudicar a saúde humana ou o ambiente. 
34 Em conformidade com o artigo 2.º, ponto 16, do Regulamento Taxonomia, entende-se por «“boas condições”, em relação a um 
ecossistema, que o ecossistema se encontra em boas condições físicas, químicas e biológicas ou que apresenta uma boa qualidade 
física, química e biológica e que é capaz de se autorreproduzir ou autorregenerar, em que a composição de espécies, a estrutura do 
ecossistema e as funções ecológicas não são comprometidas». 



 

 

e habitats, incluindo os 
de interesse da União? 

3. A potencial sobreposição com áreas da Rede Natura 2000 e/ou áreas protegidas, 
apenas ocorre nos seguintes projetos: 

• Ilha de S. Miguel - Melhoria da acessibilidade Furnas / Povoação – 1º 
Lanço – Variante Furnas;  cuja Avaliação de Impacte Ambiental se 
encontra realizada, sendo que todas as medidas de mitigação 
identificadas serão cumpridas; 

• Variante ao Portal do Vento – cujo EIA encontra-se em curso, sendo que 
todas as medidas de mitigação resultantes irão ser cumpridas; e  

• Ilha Terceira - beneficiação da Ligação entre Via Vitorino Nemésio e 
Circular de Angra, com processo de AIA previsto, sendo que todas as 
medidas de mitigação daí resultantes irão ser cumpridas.  

4. As reduzidas extensões de cada projeto, associada à difícil orografia das ilhas 
açorianas, onde a densidade de linhas de água é elevada, desde logo obriga à 
construção de várias passagens hidraulicas ou outras (agricolas), que garantem a 
permeabilidade desejada e reduzem os eventuais impactes na biodiversidade. 

Assim, as infraestruturas asseguram passagens suficientes para a fauna (pontes e 
viadutos, passagens inferiores e superiores, passagens hidráulicas e agrícolas), se 
necessário, com as adaptações adequadas às espécies-alvo (dimensões e 
configuração adequadas, passadiços secos nas passagens hidráulicas). 

 5. Por outro lado, a infraestrutura minimiza alterações e degradação das 
condições hidromorfológicas das linhas de água relevantes para a biodiversidade: 

(i) Minimizando a destruição das galerias ripícolas ao longo das linhas de 
água, com recurso a estruturas de retenção de caudais e dissipadores de energia 
que evitam a erosão das margens, quando aplicável;  

(ii) Evitando a degradação da qualidade da água por poluentes provenientes 
das atividades de construção ou do sistema de drenagem da estrada. 

 

6. A infraestrutura minimiza a propagação de plantas invasoras durante a sua 
construção e manutenção, por não utilizar o solo de áreas com a sua presença, 
evitando a propagação de sementes de espécies invasoras, efetuando ainda o seu 
controle e eliminação na fase de exploração, no âmbito das ações de manutenção 
da via. Na fase de construção também se recorre à plantação de espécies 
autoctones, no âmbito da integração paisagística de cada projeto, conforme prática 
já corrente imposta pela autoridade ambiental regional. 

 

 

 

9. Milestones, metas e calendarização   

Ver Tabela 1: milestones e metas do anexo 1. 

 

10. Financiamento e custos  

As estimativas de custo apresentadas abaixo não incluem, por regra, o IVA. 

Unidade: Milhões de Euros 

Reforma ou 
Investimento 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Total 



 

 

RE-C07-i00: 
Alargamento da 
Rede Pública de 

Carregamento de 
Veículos Elétricos 

       0,00 

RE-C07-i01: Áreas 
de Acolhimento 

Empresarial (AAE) 
 0,90 1,90  21,21,00 53,00  33,20 -    110,00  

RE-C07-i02: 
Missing links e 

Aumento 
capacidade da 

Rede 

 10,10,70  31,00  46,60  87,70  137,00   313,00  

RE-C07-i03: 
Ligações 

transfronteiriças 
   7,50  27,00  30,50   65,00  

RE-C07-i04: Áreas 
de Acolhimento 

Empresarial (AAE) 
– Acessibilidades 

Rodoviárias 

 0,25 26,75 42,75 44,00  28,25  142,00  

RE-C07-i05-RAA: 
Circuitos logísticos 

- Rede Viária 
Regional dos 

Açores 

 2,30  11,10  19,55  16,55  10,50   60,00  

 

 

Investimento RE-C07-i00: Alargamento da Rede Pública de Carregamento de Veículos Elétricos 

• Custo total previsto: 360 milhões de EUR (financiado através do investimento privado e do Fundo 
Ambiental) 

• Previsão de horizonte temporal: 2021-2025 

 

Investimento RE-C07-i01: Áreas de Acolhimento Empresarial (AAE)  

(ver notas de enquadramento da secção 3). 

• Custo total previsto: 110,0 milhões de EUR 

• Previsão de horizonte temporal: 2021-2025 

 

Nota de referência. A consulta ao mercado e a expetativa da maioria dos reguladores, utilizadores destas 
tecnologias, é de que uma vez demonstrada a viabilidade de utilização, serem criados efeitos escala de 
produção que irão introduzir economias de escala significativas nas soluções propostas. Mas esse efeito não é 
quantificável nesta fase de programação. 

 

Medidas de modernização e requalificação das AAE: 



 

 

1. Sistemas de produção e armazenamento de energia renovável para autoconsumo (e.g. energia 
solar); 

Os custos de referência tiveram como base o projeto piloto ensaiado na plataforma energética de 
Martinlongo e na primeira comunidade de Energia constituída no Porto (acompanhada pela DGEG) 

Custos para o atual nível de desenvolvimento tecnológico (atenuado pela escala do projeto): 
700.000€/MW mais 400.000 € por /MW de armazenagem.  

 

2. Intervenções piloto para testar Ilhas de qualidade de serviço de estabilidade energética 

Os custos de referência tiveram como base as conclusões do grupo de trabalho entre a ERSE, o 
IAPMEI, a DGEG, a EDP Distribuição e a REN – Rede Elétrica Nacional, tendo sido desenvolvidos 
três conceitos com vista à melhoria da qualidade de serviço de parques empresariais e valorização 
dessa melhoria, nomeadamente através de Ilhas de qualidade de serviço superior. 

Custo máximo 3M€ por ilha (valores variáveis em função do perfil de consumo das unidades 
empresariais entaladas).  

 

3. Mobilidade sustentável nas AAE (e.g. mobilidade elétrica / pontos de carregamento elétrico e 
áreas piloto de soluções de produção e carregamento a Hidrogénio); 

A abordagem assume duas dimensões: Carregamento elétrico para viatura ligeiras, utilizando a energia 
produzida nas AAE; Soluções piloto de produção e carregamento a Hidrogénio verde (processo de 
produção alimentado por energia renovável) para frotas de pesados (passageiros, resíduos, logística 
etc.). Trata-se de tecnologias maduras, mas com níveis de serviço insuficientes, ou com necessidade 
de ganhar escala para permitir custos de exploração aceitáveis e indução da procura.   

Custos (carregamento elétrico) fornecidos pela estrutura de gestão Mobi-e e Hidrogeno (com base em 
soluções já instaladas em empresas de logística na Região Centro (DGEG). 

Solução proposta: Carregamento elétrico: Uma ilha por AAE com 1 ponto de carregamento 
ultrarrápido, 3 rápidos e 5 normais, uma rede de pontos de carregamento normal distribuídos pelas 
AAE rácio 2 postos por cada 100 trabalhadores) – 250.000€ por ilha 3.000€ por posto; Produção e 
Carregamento Hidrogénio Verde – produção de 2MW – carregamento diário de 10 veículos – 2M€; 

 

4. Reforço da cobertura de AAE com soluções de comunicação 5G 

Custos com base em soluções já testadas pela Altice e Huawei  

Solução proposta: Antena geral por área (25.000€ (+20.000€ se necessária torre) e antenas 
(“repetidoras” por unidade industrial (10.000€ por piso/unidade industrial) – 1M€ por intervenção; 

 

5. Medidas ativas de prevenção e proteção contra incêndios 

Custos com base nas intervenções acompanhadas pelas SG das Florestas e Autoridade Nacional de 
Proteção Civil 

Solução proposta: Soluções passivas (900€/ha) e ativas de resiliência a incêndios (800.000€/por área) 
– 1M€ por intervenção; 

 



 

 

Investimento RE-C07-i02: Missing links e Aumento capacidade rede 

• Custo total previsto: 313,0 milhões de EUR, excluindo IVA 

• Previsão de horizonte temporal: 2021-2025 

A estimativa de custos das acessibilidades rodoviárias foi efetuada com base na melhor perspetiva atual, 
analisando, primariamente, os valores identificados em estudos pré-existentes ou, na sua ausência, em racionais 
análogos a projetos conexos ou similares, com integração tipológica e espacial próxima. 

A experiência recente relaciona o custo de um projeto de execução rodoviário em 3%, face ao custo da obra 
subsequente. Se for necessário desenvolver uma fase mais precoce, incluindo o estudo prévio, essa 
percentagem sobe, até aos 5%. 

Quando possível, utilizou-se as estimativas orçamentais dos projetos de execução e/ou estudos prévios quando 
estes foram concluídos recentemente ou se encontram em fase de conclusão, a ajustar em momento de 
contratação: 

- “EN125. Variante a Olhão”, com uma estimativa de 5,0 M€; 
- “IC2 (EN1). Meirinhas (km 136,700) /Pombal (km 148,500)”, com uma estimativa de 9,0 M€; 
- “EN14. Interface Rodoferroviário da Trofa / Santana, incluindo nova ponte sobre o Rio Ave”, com 

uma estimativa de 8,0M€; 
- “IC35. Rans / Entre-os Rios”, com uma estimativa de 51,0M€. 

No caso deste investimento, temos ainda: 

- “EN14. Maia (Via Diagonal) / Interface Rodoferroviário da Trofa” em fase de contratação, com um 
valor base de 32,0 M€; e 

- “IC35. Penafiel (EN15) / Rans” que foi objeto de concurso público, com estimativa de 5,5 M€ (face 
à análise das propostas recebidas). 

Nos casos de investimentos menos maduros, a forma de obter os custos é recorrendo a um valor por quilómetro 
de plena via que decorre da experiência em obras similares. 

Como custos médios temos: 

Projetos de construção de via nova 

- 1x1 via – 1,5 M€ / km 
- 2x2 vias – 2,5 M€ / km 

Projetos de construção de troços de via nova e requalificação da existente 

- 0,75 M€ / km 

Projetos de requalificação de via existente 

- 0,5M€ / km 

Este custo unitário é depois ajustado às características particulares de cada intervenção, designadamente 
aquelas que têm reflexos significativos nos custos de construção, tais como o perfil transversal tipo, localização 
em zona urbana ou rural, o tipo de orografia onde se desenvolvem, o tipo e extensão de obras de arte especiais 
(viadutos e pontes altas e extensas), a geologia da região que tem implicações nas obras de contenção e reforço 
de taludes e ainda a sensibilidade ambiental das zonas atravessadas que podem implicar medidas de mitigação 
expressivas (exemplo das barreiras acústicas). 

No Anexo 3 encontra-se uma apresentação mais detalhada da estimativa de custos de cada um dos projetos 
que compõem este investimento, incluindo uma nota explicativa de como os mesmos são formulados 
(“Formulação de Custos para Projetos de Investimento”). 

 



 

 

Investimento RE-C07-i03: Ligações transfronteiriças 

• Custo total previsto: 65,0 milhões de EUR, excluindo IVA 

• Previsão de horizonte temporal: 2021-2025 

A estimativa de custos das acessibilidades rodoviárias foi efetuada com base na melhor perspetiva atual, 
analisando, primariamente, os valores identificados em estudos pré-existentes ou, na sua ausência, em racionais 
análogos a projetos conexos ou similares, com integração tipológica e espacial próxima. 

A experiência recente relaciona o custo de um projeto de execução rodoviário em 3%, face ao custo da obra 
subsequente. Se for necessário desenvolver uma fase mais precoce, incluindo o estudo prévio, essa 
percentagem sobe, até aos 5%. 

Como exemplos recentes de projetos transfronteiriços podem ser nomeados a construção da “A25\IP5. Vilar 
Formoso / Fronteira”, com um valor de investimento superior a 13M€, ou a reabilitação da Ponte Internacional 
sobre o Rio Guadiana (Vila Real de Santo António / Ayamonte), com um valor de investimento superior a 
14M€, ambos com obra em curso. 

Nos casos de investimentos menos maduros, a forma de obter os custos é recorrendo a um valor por quilómetro 
de plena via que decorre da experiência em obras similares. 

Como custos médios temos: 

Projetos de construção de via nova 

- 1x1 via – 1,5 M€ / km 
- 2x2 vias – 2,5 M€ / km 

Projetos de construção de troços de via nova e requalificação da existente 

- 0,75 M€ / km 

Projetos de requalificação de via existente 

- 0,5M€ / km 

Este custo unitário é depois ajustado às características particulares de cada intervenção, designadamente 
aquelas que têm reflexos significativos nos custos de construção, tais como o perfil transversal tipo, localização 
em zona urbana ou rural, o tipo de orografia onde se desenvolvem, o tipo e extensão de obras de arte especiais 
(viadutos e pontes altas e extensas), a geologia da região que tem implicações nas obras de contenção e reforço 
de taludes e ainda a sensibilidade ambiental das zonas atravessadas que podem implicar medidas de mitigação 
expressivas (exemplo das barreiras acústicas). 

No Anexo 3 encontra-se uma apresentação mais detalhada da estimativa de custos de cada um dos projetos 
que compõem este investimento, incluindo uma nota explicativa de como os mesmos são formulados 
(“Formulação de Custos para Projetos de Investimento”). 

 

Investimento RE-C07-i04: Áreas de Acolhimento Empresarial (AAE) – Acessibilidades Rodoviárias 

• Custo total previsto: 142,0 milhões de EUR, excluindo IVA 

• Previsão de horizonte temporal: 2021-2025 

A estimativa de custos das acessibilidades rodoviárias foi efetuada com base na melhor perspetiva atual, 
analisando, primariamente, os valores identificados em estudos pré-existentes ou, na sua ausência, em racionais 
análogos a projetos conexos ou similares, com integração tipológica e espacial próxima. 



 

 

A experiência recente relaciona o custo de um projeto de execução rodoviário em 3%, face ao custo da obra 
subsequente. Se for necessário desenvolver uma fase mais precoce, incluindo o estudo prévio, essa 
percentagem sobe, até aos 5%. 

No caso deste investimento, podem ser apresentados como exemplos de projetos conexos recentes, todos 
desenvolvidos no âmbito do Programa de Valorização de Áreas Empresariais (PAVE) em curso, apresentado 
pelo Governo Português a 7 de Fevereiro de 2017, a construção da “Ligação do Parque Empresarial de 
Formariz à A3 (Nó de Sapardos, Paredes de Coura)”, com um valor de adjudicação de 9,0M€, e da “EN326 - 
Feira (IC2/A23) / Escariz (km 0+000 ao km 7+141)”, adjudicada por 30,4 M€, ambos com obra a decorrer, ou 
ainda a construção da “Ligação à Área Industrial de Fontiscos e Reformulação do Nó de Ermida (Santo Tirso)”, 
com projeto de execução já aprovado e estimativa orçamental na casa dos 2,5 M€. 

Assim, quando possível, utilizou-se as estimativas orçamentais dos projetos de execução e/ou estudos prévios 
quando estes foram concluídos recentemente ou se encontram em fase de conclusão, a ajustar em momento de 
contratação: 

- “Ligação ao Parque Industrial do Mundão – Eliminação de constrangimentos na EN229 Viseu/ 
Sátão”, com uma estimativa de 3,5 M€; 

- “Acessibilidades à Zona Industrial de Riachos”, com uma estimativa de 6,0 M€; 
- “Ligação ao Parque Industrial do Mundão: EN229 – ex-IP5 / Parque Industrial do Mundão”, com uma 

estimativa de 9,0 M€; 
- “Variante à EN248 (Arruda dos Vinhos)”, com uma estimativa de 6,0 M€. 

Nos casos de investimentos menos maduros, a forma de obter os custos é recorrendo a um valor por quilómetro 
de plena via que decorre da experiência em obras similares. 

Como custos médios temos: 

Projetos de construção de via nova 

- 1x1 via – 1,5 M€ / km 
- 2x2 vias – 2,5 M€ / km 

Projetos de construção de troços de via nova e requalificação da existente 

- 0,75 M€ / km 

Projetos de requalificação de via existente 

- 0,5M€ / km 

Este custo unitário é depois ajustado às características particulares de cada intervenção, designadamente 
aquelas que têm reflexos significativos nos custos de construção, tais como o perfil transversal tipo, localização 
em zona urbana ou rural, o tipo de orografia onde se desenvolvem, o tipo e extensão de obras de arte especiais 
(viadutos e pontes altas e extensas), a geologia da região que tem implicações nas obras de contenção e reforço 
de taludes e ainda a sensibilidade ambiental das zonas atravessadas que podem implicar medidas de mitigação 
expressivas (exemplo das barreiras acústicas). 

No Anexo 3 encontra-se uma apresentação mais detalhada da estimativa de custos de cada um dos projetos 
que compõem este investimento, incluindo uma nota explicativa de como os mesmos são formulados 
(“Formulação de Custos para Projetos de Investimento”). 

 

Investimento RE-C07-i05-RAA: Circuitos logísticos - Rede Viária Regional dos Açores 

• Custo total previsto: 60,0 milhões de EUR 

• Previsão de horizonte temporal: 2021-2025 



 

 

A estimativa de custos das acessibilidades rodoviárias foi efetuada com base numa perspetiva atual, tendo por 
base os valores identificados em estudos pré-existentes ou, na sua ausência, em estimativas de projetos 
similares, com idêntica integração tipológica e condicionalismos de ordem orográfica. 

No caso deste investimento, podem ser apresentados como exemplos os seguintes projetos já em fase de 
contratação:  

• Melhoria da acessibilidade Furnas / Povoação – 1º Lanço - Variante Furnas – com valor de adjudicação 
de 6.469.122,24 €; 

• Variante de São Roque – com valor de adjudicação 687.250 €. 

Para fundamentar os valores indicados em cada projeto, junta-se quadro com o cálculo obtido, o qual assenta 
na extensão a construir e no perfil transversal tipo, aplicando-se um custo/km  resultante de obras ou projetos 
similares, tendo em consideração fatores determinantes do preço, como é o caso da maior ou menor incidência 
de obras de arte por km, do volume estimado de terraplenagens/km e distâncias da obra aos centros de produção 
(unidades industriais de construção civil). Nos valores indicados foi ainda considerado os custos com projetos 
e aquisição dos terrenos (expropriações), bem como eventual contratação de fiscalizações. 

Serviram de base para o cálculo referido, os exemplos dos seguintes projetos já em fase de contratação ou com 
projeto de execução concluído:  

• Melhoria da acessibilidade Furnas / Povoação – 1º Lanço - Variante Furnas – com valor de contrato 
de 6.469.122,24€, conforme orçamento em anexo (pdf), com localização afastada dos centros de 
produção, volume de terraplenagens significativo e incidência de obras de arte, face à orografia difícil 
do local; 

• Variante de São Roque – com valor de contrato de 687.250 €, conforme orçamento em anexo (pdf), 
com caraterísticas urbanas, próxima dos centros de produção e sem obras de arte. 

• Variante ao Portal do Vento -  estimativa do Projetista de 680.000,0€ (em anexo), estrada em meio 
rural, apresenta um volume de terraplenagens significativo, ausência de obras de arte e situa-se 
afastada dos centros de produção. 

• Reabilitação de um troço da ER1-1ª, reta de Pedro Miguel, na Ilha do Faial – conforme orçamento em 
anexo (pdf) – obra de reabilitação de estrada existente. 

 

Em complemento, junta-se quadro justificativo em anexo. 

 

Ver Tabela 3: Custo estimado do plano do Anexo 1. 

 

11. Fundamentação do pedido de empréstimo  

Não aplicável. 
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PART 2: DESCRIÇÃO DAS REFORMAS E DOS INVESTIMENTOS   
 

A. COMPONENTE 8: FLORESTA  
  

1. Descrição da Componente 

Floresta   

Área de política: Competitividade e Coesão Territorial  

Objetivos: Desenvolver uma resposta estrutural na prevenção e combate de incêndios rurais capaz de 
proteger Portugal de incêndios rurais graves num contexto de alterações climáticas, e com impacto 
duradouro ao nível da resiliência, sustentabilidade e coesão territorial.  

Reformas:  

• Reforma RE-r19: Transformação da Paisagem dos Territórios de Floresta Vulneráveis 

Assente em abordagens integradas e territorializadas, que estão desenvolvidas no Programa de 
Transformação da Paisagem (PTP), aprovado através da Resolução do Conselho de Ministros 
(RCM) n.º 49/2020, de 24 de junho. Este Programa integra o “Programa de Reordenamento e Gestão 
da Paisagem”, a medida “Áreas Integradas de Gestão da Paisagem”, a medida “Condomínio de 
Aldeia” e o programa “Emparcelar para Ordenar”. 

• Reforma RE-r20: Reorganização do sistema de cadastro da propriedade rústica e do Sistema de 
Monitorização de Ocupação do Solo 

Visa ultrapassar a ausência de cadastro predial multifuncional de cobertura universal do território 
através da criação de um sistema nacional de informação cadastral, assente numa plataforma que 
assegure o relacionamento entre o cidadão e as Administrações Públicas, garantindo a articulação 
do cadastro predial com o registo predial e com a matriz predial tributária. Esta plataforma constituí 
uma ferramenta crítica para a gestão do território e para o desbloqueio de políticas essenciais na 
prevenção de incêndios rurais. 

Visa ainda assegurar a existência de informação de referência rigorosa, atualizada e harmonizada, 
a inserir no Sistema de Monitorização de Ocupação do Solo (SMOS), que sirva de suporte ao 
planeamento e gestão no âmbito da gestão integrada de fogos rurais e permita melhorar a eficácia 
das medidas e ações a realizar nos territórios florestais vulneráveis. 

• Reforma RE-r21: Prevenção e Combate de Fogos Rurais 

Visa a implementação de uma rede primária de faixas de gestão de combustível e o robustecimento 
das entidades responsáveis pela Gestão de Fogos Rurais e pela Proteção Contra Incêndios Rurais 
com meios e recursos, que inclui a qualificação de recursos humanos, veículos, maquinaria, 
equipamentos e meios aéreos de combate aos incêndios. 

 

Investimentos:  

• Investimento RE-C08-i01: Transformação da Paisagem dos Territórios de Floresta Vulneráveis 

Este investimento tem enquadramento nos seguintes programas: 

o Programas de Reordenamento e Gestão da Paisagem (PRGP); 

o Áreas Integradas de Gestão da Paisagem (AIGP); 

o Condomínio de Aldeia: Programa Integrado de Apoio às Aldeias localizadas em territórios 
de floresta; 
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o Programa “Emparcelar para Ordenar”. 

 
• Investimento RE-C08-i02: Cadastro da Propriedade Rústica e Sistema de Monitorização da 

Ocupação do Solo 

O investimento previsto será implementado através: 

o Da concretização da expansão do sistema de informação cadastral simplificado e 
universalização da plataforma do Balcão Único do Prédio (BUPi); 

o Da produção de cartografia de referência para o Sistema de Monitorização de Ocupação do 
Solo (SMOS), incluindo Cobertura LiDAR; Modelo Digital do Terreno; Cartas de Vegetação; 
Carta de Ocupação do Solo e Cobertura de Imagens de Satélite. 

• Investimento RE-C08-i03: Faixas de gestão de combustível - rede primária 

Este investimento será operacionalizado através: 

o Da execução da rede primária de faixas de gestão de combustível; 

o Da implementação e pagamento de servidões administrativas em faixas de interrupção de 
combustível (FIC). 

• Investimento RE-C08-i04: Meios de prevenção e combate a incêndios rurais 

Este investimento será operacionalizado através:  

o Da aquisição de 6 helicópteros bombardeiros ligeiros e 6 helicópteros bombardeiros médios, 
edificação/adaptação de infraestruturas e material necessário à operação dos meios; 

o Da aquisição de veículos, maquinaria e equipamentos; 

o Da uniformização e atualização da rede de radares meteorológicos. 

•  Investimento RE-C08-i05: Programa MAIS Floresta  

O investimento será concretizado através: 

o Da prevenção de comportamentos de risco na população; 

o Do programa "Aldeia Segura" e "Pessoas Seguras"; 

o Do reforço da capacidade de resposta operacional no combate aos incêndios rurais; 

o Da formação e qualificação dos operacionais envolvidos no combate aos incêndios rurais e 
dos técnicos das OPF; 

o Do reforço da atuação das organizações de proprietários florestais e dos centros de 
competências em áreas essenciais para a sustentabilidade dos recursos florestais. 

 

Custo estimado: 615 milhões de EUR  

Subvenções MRR: 615 milhões de EUR 

Empréstimos MRR: 0 milhões de EUR 
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2. Principais desafios e objetivos 

Contexto 

A evolução da economia e da sociedade portuguesa nos últimos 50 anos, apesar de positiva, não estancou o 
êxodo da população para os grandes centros urbanos e o progressivo envelhecimento da população rural, 
levando ao abandono dos territórios e das atividades tradicionais do setor primário, o que deu origem a uma 
progressiva expansão dos territórios florestais, muitas vezes espontâneos e não geridos, com grande 
concentração de cargas de combustível e forte exposição ao perigo de incêndio rural. Esta situação teve 
consequências trágicas no Verão de 2017, com perda de vidas humanas e inúmeros prejuízos em equipamentos 
e bens, que se somam à destruição da floresta e dos bens e serviços por ela produzidos, promovendo, ainda 
mais, o abandono destes territórios. 

Estes fatores fazem com que Portugal seja o país do Sul da Europa com a maior proporção de área ardida em 
territórios rurais, tendo a média mais elevada do número de incêndios, principalmente após 2000, com cerca 
de 164 mil hectares de área ardida/ano. Nos últimos 15 anos registaram-se mais de 291 mil ignições, 
totalizando 1,9 milhões de hectares de área ardida, valor muito próximo dos 2,5 milhões de hectares mais 
suscetíveis ao fogo no território continental, que contêm mais de 70% da área ardida ao longo dos anos. Os 
danos sociais, ambientais e económicos são incalculáveis, colocando em perigo pessoas, animais e bens e a 
sustentabilidade do setor agroflorestal, quer ao nível da produtividade dos seus principais sistemas de 
produção, quer fragilizando a prestação de serviços de natureza ambiental e social.  

Num contexto de alterações climáticas, com um aumento da temperatura média no último século de 1,6°C na 
Península Ibérica, sendo de 2°C no Verão, e com projeções de um aumento do número de dias com 
temperaturas máximas superiores a 25°C, especialmente na Primavera e Outono, combinados com o aumento 
da época seca de maio a outubro, a bacia do Mediterrâneo apresenta-se como um dos principais hotspots das 
alterações climáticas, significando um agravamento do risco meteorológico de incêndios e um alargamento da 
época em que estes podem ocorrer. Eventos como o downburst de junho de 2017 serão cada vez mais 
prováveis, com consequências potencialmente catastróficas em contextos de grande concentração de 
combustível e declives acentuados. É sobretudo a norte do Tejo, em particular no centro interior, e no interior 
algarvio, que as ameaças são maiores, não só pela presença de extensas áreas muito vulneráveis ao nível da 
paisagem, onde existe um profundo défice de planeamento e de gestão ativa, mas também pelas debilidades 
sociodemográficas e económicas.  

Perante estas ameaças, e tendo em conta os catastróficos incêndios que têm afetado o território português, com 
especial destaque para os anos de 2003, 2005 e 2017 pela área ardida acima dos 300 mil hectares, deve ser 
dada uma grande atenção ao tratamento da paisagem e gestão florestal. Esta deve basear-se na manutenção de 
uma paisagem mais resistente e resiliente aos incêndios rurais, optando por instalar modelos de silvicultura 
adequados ao local e apostando na silvicultura preventiva, na criação de redes de defesa da floresta, num novo 
quadro de uso do solo e práticas de ordenamento do território, bem como na revitalização social e económica 
das áreas mais vulneráveis. 

 

Desafios 

Dar resposta ao círculo vicioso de abandono decorrente de debilidades estruturais que, no seu conjunto, afetam 
extensas áreas do território – definidos como territórios vulneráveis – e que têm vindo a agravar o problema 
dos incêndios: 

• Declínio socioeconómico e demográfico: as alterações sociais, económicas e demográficas das últimas 
décadas, decorrentes da diminuição da população ativa no mundo rural (a população rural passou de 60% 
nos anos 60 do século XX para representar pouco mais de 5% atualmente), acompanhadas da introdução 
de modelos agrários mecânico-químicos mais produtivos e intensivos, tornaram os terrenos agrícolas de 
minifúndio, assentes em mão-de-obra familiar, menos competitivos, afetando particularmente o interior 
centro e norte do País, onde à pequena dimensão das propriedades acresce a pobreza dos solos e terrenos 
declivosos. As alterações estruturais fomentaram a passagem de milhares de hectares, que estavam 
agricultados ou pastoreados, para o domínio da ocupação florestal (matos e áreas arborizadas), 
determinando um quadro marcado por extensas massas homogéneas de combustível, unindo o território 
florestal ao agrícola (naturalizado) e estes ao espaço urbano, através da elevada acumulação de 
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combustível. As aldeias e lugares demograficamente deprimidos, marcados pelo envelhecimento e 
despovoamento, viram-se rodeados de antigas áreas agrícolas naturalizadas e, para além destas, de 
territórios florestais (floresta e matos) outrora geridos, mas muitos deles agora sem intervenção, o que na 
presença de um incêndio, potenciam a intensidade, severidade e velocidade de propagação do fogo, 
criando zonas de alto risco e de grande complexidade nos trabalhos de extinção. As estatísticas são claras: 
nos territórios escassamente habitados, um pequeno número de ignições gera incêndios de grandes 
dimensões, responsáveis por mais de dois terços da área ardida, enquanto nas regiões povoadas do litoral, 
que concentram 70% das ocorrências, a sua contribuição para a área ardida é de muito menor expressão, 
já que a paisagem é composta por diversas manchas confinantes com áreas urbanas (consolidadas ou não) 
ou zonas ainda agrícolas.  

• Extensas áreas sem gestão ativa: os territórios florestais em Portugal apresentam-se como a principal 
ocupação do solo rústico, representando mais de 2/3 do território nacional. No entanto, apenas 36% do 
território está afeto à exploração produtiva da floresta, encontrando-se 31% ocupado por matos e 
pastagens espontâneas, incultos ou sem exploração, ou seja, áreas sujeitas a nenhuma ou a muito ténues 
ações de gestão e, por isso, expostas a um conjunto de riscos ambientais inter-relacionados, dos quais se 
destacam incêndios, pragas e proliferação de espécies invasoras, assim como fenómenos de erosão e, 
consequentemente, perda de biodiversidade. Estima-se que dos três milhões e duzentos mil hectares de 
floresta, apenas um milhão esteja adequadamente gerido.  

• Extensas áreas de monoculturas: 48% da área da floresta continental portuguesa é ocupada por pinheiro 
bravo e eucalipto. Com a alteração do regime jurídico das ações de arborização e rearborização, deixou 
de ser permitido realizar ações de arborização com espécies do género Eucalyptus sp., sendo apenas 
permitido a rearborização com espécies deste género quando a ocupação anterior constitua um 
povoamento puro ou misto dominante, tal como definido em sede do Inventário Florestal Nacional. 

• Propriedade privada das explorações: 91% dos proprietários são privados, 6% comunitários e apenas 3% 
públicos. De acordo com o Global Forest Resource Assessment 2010 (FAO, 2010), Portugal está entre os 
10 países do Mundo e o primeiro da Europa em que a percentagem de área florestal privada é maior. A 
comparação com o resto da Europa (UE-27), onde 40% da floresta é detida por entidades públicas (com 
valores que oscilam entre 86% na Bulgária e 19% na Áustria), tornam evidente quão sui generis é o regime 
de propriedade florestal em Portugal. 

• Minifúndio: estrutura da propriedade privada extremamente fragmentada, sobretudo a norte do Tejo (em 
14 dos 18 distritos, a média dos prédios rústicos é de 0,57 hectares), tornando incompatíveis a dimensão 
da propriedade e a escala adequada para uma gestão ativa e racional. Existem 11,7 milhões de prédios 
rústicos inscritos na matriz e 1.107 unidades de baldio, existindo cadastro predial em apenas 46% dos 
territórios florestais. Acresce a esta disfuncionalidade da escala de gestão, o facto de existirem muitos 
proprietários, nomeadamente herdeiros, que desconhecem a localização, limites e titularidade dos prédios 
rústicos, agravado pela inexistência de cadastro na maioria dos concelhos onde predomina o minifúndio. 
Estima-se que mais de 20% do território não possui dono ou este é desconhecido. 

• Baixa produtividade e rentabilidade: a perda de valor económico gerado pela terra, assim como o aumento 
dos fatores de produção, foi acompanhada da redução do valor pago pelos produtos lenhosos aos 
proprietários, em particular do pinhal e de outras espécies autóctones do minifúndio, condicionando o 
comportamento dos proprietários rurais face à decisão de gestão das suas propriedades. A sua opção pelo 
absentismo é quase sempre assumida quando esse valor económico é diminuto e não permite uma 
remuneração suficiente pelas atividades de gestão florestal, em particular porque se está na presença de 
contextos de elevado risco de incêndio, prazos de retorno dilatados e rentabilidades incertas, fatores que 
conduzem a uma extrema desmotivação. À escala da paisagem e do ordenamento, estas decisões 
individuais concorrem para um ciclo negativo que tem vindo a agravar o problema dos incêndios e que 
conduz a uma menor capacidade de captação de investimento. 

• Gestão atomizada das explorações: esta realidade, evidenciada na dificuldade de introduzir modelos de 
gestão que agreguem as propriedades para uma intervenção pensada à escala da paisagem, separando a 
propriedade da gestão, traduz-se no somatório das opções individuais de milhares de proprietários que, 
de forma anárquica e sem planeamento, transformam uma paisagem, outrora constituída por mosaicos 
diversos, muito agricultados e pastoreados, por uma paisagem monocultural, num continuum de floresta 
industrial (essencialmente destinada a trituração) e de matos, com elevadas cargas de combustível vegetal. 
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As debilidades estruturais identificadas e o agravamento das condições para a ocorrência de incêndios rurais, 
em particular de grande dimensão, impõem um conjunto de investimentos assentes em políticas públicas 
integradas e modelos de financiamento adequados às especificidades dos territórios, que promovam uma 
mudança estrutural nos modelos de ocupação e gestão dos solos, com impacto duradouro ao nível da 
resiliência, sustentabilidade e coesão territorial. Exige ainda uma reformulação dos princípios do sistema de 
prevenção, proteção e combate a incêndios rurais, através da implementação de um sistema de gestão 
integrado, assente na interoperabilidade e partilha de recursos, no robustecimento e capacitação à escala 
nacional e supramunicipal, no reforço dos meios e no conhecimento atualizado do território. 

É, pois, requerida a adoção de políticas públicas de natureza ambiental que alinhem os interesses da sociedade 
e das gerações futuras com os dos proprietários e gestores da terra. Estas políticas devem promover uma maior 
justiça interterritorial e intergeracional, garantindo a devida valorização da propriedade rural e a promoção da 
sua gestão sustentável, evitando problemas graves que implicam elevados custos económicos, sociais e 
ambientais, tais como o abandono rural, a desertificação e os fogos em territórios rurais.  

 

Objetivos 

Face ao descrito anteriormente, os objetivos desta componente são:  

• Promover o ordenamento e gestão ativa dos territórios agrícolas e florestais vulneráveis e de elevado valor 
ambiental, incentivando os proprietários privados, que detêm a maioria das propriedades, a aderirem a 
modelos de gestão e exploração coletivos, condição para garantir uma escala adequada para a construção 
de paisagens mais adaptadas e resilientes. 

• Proteger a biodiversidade e valorizar o capital natural dos territórios e os serviços prestados pelos 
ecossistemas, apoiando o restauro, a recuperação e a reabilitação de ecossistemas agrícolas e florestais, 
em particular de áreas ardidas e em áreas classificadas, e afirmar e valorizar a biodiversidade como um 
ativo territorial.  

• Contribuir para a coesão territorial e criação de emprego (em particular emprego verde), revitalizando a 
atividade económica de territórios rurais em processo de perda demográfica através: do incremento da 
multifuncionalidade dos territórios agrícolas e florestais; da dinamização do mercado da terra; do 
investimento necessário em termos de gestão e ordenamento, não apenas a curto prazo; do reforço de 
atuação das organizações de produtores florestais e dos centros de competências ligados à floresta; das 
oportunidades associadas à fileira florestal, potenciando a sua inovação e produtividade; e da promoção e 
reintrodução da agricultura regenerativa, contribuindo para a dinamização das economias locais e das 
cadeias curtas.  

• Aumentar a resiliência dos territórios florestais e a segurança das pessoas, animais e bens, prevenindo e 
reduzindo as vulnerabilidades ao risco de incêndio, num contexto de alterações climáticas através: da 
melhoria da eficácia e eficiência no combate aos incêndios, por via de uma estrutura orgânica e funcional 
mais eficaz; do reforço da capacidade de resposta operacional e cobertura territorial; e do 
desenvolvimento e implantação de tecnologias digitais avançadas e de conectividade segura. A redução 
do risco de incêndio rural e o aumento da segurança da população são fatores críticos de sucesso para a 
fixação da população em meio rural e para a promoção do investimento privado nestes territórios. 

A concretização destes objetivos, concorrem, em conjunto, para melhorar a resiliência dos territórios rurais 
mais vulneráveis e, dessa forma, a resiliência do País, para mitigar o impacto social e económico da crise e 
apoiar as transições verde e energética, contribuindo assim para a recuperação e fomentando o crescimento das 
economias locais no rescaldo da crise provocada pela pandemia COVID-19.  

Em termos de enquadramento estratégico e alinhamento com as orientações e recomendações europeias e 
nacionais, importa sublinhar que esta componente:   

• Endereça a REP 3 de 2019 de modo a "focalizar investimento em transição energética para economia 
hipocarbónica, atentando às disparidades regionais", a REP 2 de 2020, no sentido de “apoiar o emprego 
e atribuir prioridade às medidas que visem preservar os postos de trabalho”, e a REP 3 de 2020, 
cumprindo o objetivo de "focalizar o investimento na transição ecológica e digital, em especial na 
produção e utilização eficientes e não poluentes da energia, bem como nas infraestruturas ferroviárias e 
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na inovação", estando em linha com o Programa Nacional de Reformas que prevê um conjunto de 
reformas estruturais, e das quais se destaca a agenda temática 3 - Sustentabilidade dos recursos e transição 
climática, em particular os domínios estratégicos "reduzir os riscos e valorizar os ativos ambientais" e 
"promover uma agricultura e florestas sustentáveis". No caso da RE-r20: Reorganização do sistema de 
cadastro da propriedade rústica e do Sistema de Monitorização de Ocupação do Solo  também há um 
contributo para a REP 1.2.- Aumentar a qualidade das finanças públicas (2019 e 2020), dado que a 
completude e atualização da informação relativa à propriedade rústica é um fator de desenvolvimento 
territorial pela importância da informação cadastral na promoção de políticas públicas, nomeadamente em 
matéria de gestão do território e prevenção de riscos, na política fiscal de base territorial, potenciando 
ainda a dinamização da atividade económica. 

• Encontra-se alinhada com os objetivos do Pacto Ecológico Europeu e da Estratégia de Biodiversidade da 
UE para 2030. Ambas referem a proposta, para 2021, da estratégia da UE para as Florestas, tendo como 
principais objetivos a florestação eficaz e a preservação e recuperação das florestas na Europa, com o 
intuito de aumentar a absorção de CO2, reduzir a incidência e a extensão dos incêndios e promover a 
bioeconomia, em consonância com as ambições mais amplas em matéria de biodiversidade e de 
neutralidade climática. Referem igualmente que a UE deve aumentar a quantidade, a qualidade e a 
resiliência das suas florestas, nomeadamente contra incêndios, secas, pragas e outras ameaças suscetíveis 
de aumentar com as alterações climáticas. Deste modo, esta componente inscreve-se no pilar do 
Mecanismo de Recuperação e Resiliência relativo ao reforço da resiliência social e institucional, tendo 
em vista o reforço de capacidade de reação a crises e catástrofes; 

• Contribui para a transição climática prevista: (i) na Estratégia Nacional das Florestas 2030 (ENF 2030), 
nomeadamente ao nível do aumento da resiliência do território aos incêndios rurais, da recuperação e 
reabilitação das áreas afetadas e da promoção de uma gestão sustentável dos territórios; (ii) no Roteiro 
para a Neutralidade Carbónica 2050 e (iii) no Programa de Ação para a Adaptação às Alterações 
Climáticas, ao promover a mitigação e o sequestro de carbono, através do contributo para a redução dos 
incêndios rurais e para uma gestão ativa dos territórios agrícolas e florestais. Deste modo, esta componente 
inscreve-se no pilar do Mecanismo de Recuperação e Resiliência relativo à transição climática; 

• Concorre para a concretização dos objetivos: (i) do Plano Nacional de Energia e Clima 2030 (PNEC 
2030), nomeadamente "Descarbonizar a economia nacional", "Promover uma agricultura e floresta 
sustentáveis e potenciar o sequestro de carbono" e "Garantir uma transição justa, democrática e coesa"; 
(ii) da Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e Biodiversidade 2030 (ENCNB 2030), na qual é 
assumido que a adequada gestão das florestas é essencial para a conservação do património natural e para 
a recuperação de ecossistemas florestais abandonados, particularmente em áreas englobadas no Sistema 
Nacional de Áreas Classificadas;  

• Cumpre e concretiza o PNPOT, o qual identifica os territórios da floresta e da conservação da natureza 
como ativos territoriais cruciais onde as lógicas da valorização do capital natural e da remuneração dos 
serviços dos ecossistemas podem dinamizar novas economias, no âmbito de um quadro articulado e 
consistente de instrumentos económicos, financeiros e fiscais. Deste modo, esta componente inscreve-se 
no pilar do Mecanismo de Recuperação e Resiliência relativo à coesão social e territorial; 

• Está em linha com a enabling condition Avaliação Nacional de Risco (2019), incidindo nas áreas 
identificadas na análise de risco de incêndios rurais. Em Portugal Continental os territórios com maior 
nível de risco estrutural (perigosidade) de incêndios rurais são a região Norte, a região Centro e a serra 
algarvia até ao Alentejo litoral. Contam com a presença de inúmeros aglomerados habitacionais de 
pequena dimensão e caracterizam-se pela forte presença florestal, enquanto principal elemento exposto, 
em especial nos casos em que são atingidas áreas classificadas no âmbito da conservação da natureza 
(Rede Nacional de Áreas Protegidas, Rede Natura, etc.); 

• Contribui, ainda, para a transição digital, ao recorrer às mais modernas tecnologias para a elaboração do 
cadastro, introduzindo uma grande simplificação no processo, monitorização do uso e ocupação do solo, 
ou equipamentos de suporte à avaliação de risco no âmbito da rede de radares meteorológicos. 

Em matéria de complementaridades, salienta-se: 

• A complementaridade com a Componente C05 - Investimento e Inovação, nomeadamente o investimento 
Agendas/ Alianças Verdes para a Reindustrialização onde se integram as agendas relacionadas com a 
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Biotecnologia verde e florestas sustentáveis através da economia e revitalização do setor florestal 
exportador, em que a gestão florestal sustentável tem um papel importante, com vista a mais e melhores 
produtos florestais e matérias-primas para a indústria florestal portuguesa. Por outro lado, a contribuição 
da C05 para o reforço socioeconómico deste setor e aumento das exportações, contribui para a maior 
valorização da floresta e, por esta via, promove a gestão florestal ativa e ajuda a viabilizar as intervenções 
nos territórios vulneráveis. De realçar ainda que ambas as componentes poderão potenciar a abordagem 
alicerçada no conhecimento técnico-científico e na investigação, bem como a capacitação dos agentes do 
setor. A articulação entre ambas as componentes poderá ajudar a criar um ambiente de mudança e 
interesse em torno da produção, transformação e valorização da floresta e seus produtos, nomeadamente 
através dos centros de competências do setor florestal. 

• A complementaridade com a Componente C12 - Bioeconomia, na medida em que esta, ao promover a 
valorização comercial e tecnológica da resina natural produzida nas florestas nacionais, introduz a gestão 
florestal e promove a transformação e rentabilidade da floresta portuguesa mais atingida pelos incêndios 
rurais, nomeadamente nas áreas de minifúndio situadas nos territórios vulneráveis e ocupadas por 
povoamentos de pinheiro bravo. 

• A complementaridade com a Componente C19 - Administração Pública Digital, no que diz respeito ao 
investimento na modernização da infraestrutura do sistema de informação patrimonial da Autoridade 
Tributária e Aduaneira, na medida em que este investimento permite otimizar a interoperabilidade entre 
este sistema de informação e o Balcão Único do Prédio como plataforma central da informação sobre os 
prédios, nomeadamente através da digitalização da informação de suporte às matrizes prediais e o reforço 
da infraestrutura de preservação da informação predial digitalizada. 

• A complementaridade potencial com fundos europeus da Política Agrícola Comum (PAC) e da Política 
de Coesão e com fundos nacionais, como o Fundo Ambiental. A complementaridade verifica-se através 
de outros apoios que potenciam os investimentos incluídos no âmbito do Plano de Recuperação e 
Resiliência, como por exemplo apoios ao investimento agrícola ou no âmbito das medidas da arquitetura 
verde da PAC nas áreas de intervenção das Áreas Integradas de Gestão da Paisagem (AIGP), ou os apoios 
no âmbito do Fundo Ambiental à manutenção, gestão e remuneração de serviços de ecossistema por um 
período de médio/longo prazo, em complemento com as operações de investimento do FEADER. 

• A complementaridade com o Quadro de Ação Prioritária (PAF) para a Rede Natura 2000 em Portugal no 
âmbito do Quadro Financeiro Plurianual 2021/2027, recentemente colocado em consulta pública, 
importante instrumento de programação estratégica e intervenção nas áreas da Rede Natura 2000 - os 
territórios definidos como vulneráveis, com medidas dirigidas no âmbito desta Componente, abrangem 
44 % das áreas classificadas (Rede Natura e Áreas Protegidas). 

Em termos de impactos esperados, são de destacar o potencial de crescimento a partir de uma maior confiança 
para a fixação das populações e o desenvolvimento de novos negócios, a manutenção de postos de trabalho e 
a criação de postos de trabalho associados ao desenvolvimento de novos modelos de negócio, a contribuição 
para melhorar a administração do território ou a valorização paisagística e a estruturação e o desenvolvimento 
económico de áreas em depressão demográfica. 

Espera-se um impacto duradouro ao nível da resiliência, sustentabilidade e coesão territorial, com efeitos de 
longo prazo ao nível do crescimento sustentável, do clima, ambiente e biodiversidade, nomeadamente através: 

• Da promoção de uma mudança estrutural nos modelos de ocupação e gestão dos solos, e na resiliência dos 
territórios rurais, promovendo a sua atratividade e travando a perda de biodiversidade ou mesmo a 
desertificação física e o despovoamento, ao mesmo tempo que se promove a mitigação e adaptação às 
alterações climáticas; 

• Do reforço do conhecimento do território através do cadastro, instrumento indispensável para o 
desenvolvimento de políticas públicas de valorização territorial e para a tomada de decisão sobre o uso, 
ocupação e utilização do solo por parte de entidades públicas, empresas e cidadãos; 

• Da implementação de um sistema de gestão integrado de prevenção, proteção e combate a incêndios rurais, 
otimizando a administração do território e dotando as entidades dos recursos e capacitação necessários. 
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3. Descrição das reformas e dos investimentos da Componente  

A. Reformas 

A floresta nacional possui uma indiscutível importância sob diversos prismas, quer em termos económicos e 
sociais, nomeadamente pelo papel muito relevante na criação de emprego, na permanência das populações nas 
zonas rurais, como fonte de rendimento diversificado e como prestadora de serviços ecossistémicos, enquanto 
garante da regulação do sistema hídrico, de preservação de solo, de proteção microclimática ou de sumidouro 
de CO2. 

Não obstante, torna-se urgente tomar medidas que confiram uma maior resiliência, que favoreçam a transição 
para um coberto vegetal adaptado às mudanças climáticas e capaz de responder à pressão crescente sobre os 
habitats, os ecossistemas e as paisagens e mitigando as alterações climáticas através da acumulação de longo 
prazo de carbono atmosférico. Esta evidência transporta-nos para a visão/desafio de “Desenvolver uma 
resposta estrutural capaz de valorizar o capital natural e de proteger Portugal de incêndios rurais graves, num 
contexto de alterações climáticas e de perda de biodiversidade”.  
Esta visão converge na missão de proteger pessoas, animais e bens dos incêndios rurais, de promover a 
resiliência socioecológica dos territórios agrícolas e florestais e contribuir para uma nova economia dos 
territórios rurais, na certeza de que haverá impactos diferenciados, com consequências diversificadas sobre a 
biodiversidade e a sua gestão.  

Assim, no sentido de valorizar este ativo nacional e, em particular, torná-lo mais resiliente aos incêndios rurais, 
que colocam em causa a sustentabilidade e a competitividade futura dos sistemas agrícolas e florestais do País, 
propõe-se um conjunto de ações que visam a valorização do património florestal e a criação de condições para 
uma gestão florestal mais eficaz. 

Esta visão está ancorada em três grandes reformas:  

• Reforma RE-r19: Transformação da Paisagem dos Territórios de Floresta Vulneráveis;  

• Reforma RE-r20: Reorganização do sistema de cadastro da propriedade rústica e do Sistema de 
Monitorização de Ocupação do Solo;   

• Reforma RE-r21: Prevenção e Combate de Fogos Rurais. 

Desde logo, ao nível do sistema de gestão integrada de fogos rurais com o objetivo de garantir uma maior 
aproximação entre prevenção e combate, traduzida no reforço e progressiva reorientação de recursos para o 
pilar da prevenção e vigilância, na aposta na profissionalização e capacitação dos meios e na sua 
especialização, assente na análise e coordenação integrada do sistema e na articulação das diferentes entidades 
que o compõem, designadamente, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), a Guarda 
Nacional Republicana (GNR), o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, I. P. (ICNF, I. P.), as 
Organizações de Proprietários Florestais (OPF) e os Centros de Competências enquadrados no setor florestal. 

O Plano Nacional de Gestão de Fogos Rurais (PNGIFR), aprovado pela Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 45-A/2020, de 16 de junho, e respetivos documentos integrantes - “Estratégia 2020-2030” e a 
“Cadeia de Processos” - materializa esta nova visão, introduzindo um novo modelo de governação do risco e 
uma abordagem integrada ao problema dos fogos rurais assente em quatro grandes objetivos estratégicos: 
valorizar o território, cuidar dos territórios rurais, modificar comportamentos e gerir eficientemente os riscos.   

Paralelamente ao desenho deste novo quadro do sistema de gestão integrada de fogos rurais, e de que esta 
Estratégia 2020-2030 é subsidiária, decorreu a revisão do Programa Nacional da Política de Ordenamento 
do Território (PNPOT), instrumento de topo do sistema de gestão territorial, que define objetivos e opções 
estratégicas de desenvolvimento territorial e estabelece o modelo de organização do território nacional. A 
revisão do PNPOT foi aprovada pela Lei n.º 99/2019, de 5 de setembro, tendo a qualidade da paisagem em 
meio rural sido assumida como fundamental para a valorização e desenvolvimento sustentável dos territórios 
e para a qualidade de vida dos cidadãos. Neste âmbito foram inscritas duas medidas de política que visam 
“Valorizar o território através da paisagem” e “Ordenar e revitalizar os territórios da floresta”. 

De igual forma, a Resolução do Conselho de Ministros n.º 13/2019, de 21 de janeiro, aprova o relatório de 
diagnóstico e as medidas de atuação para a valorização do território florestal e de incentivo à gestão florestal 
ativa, na sequência da reforma da floresta. Entre estas encontram-se as medidas que visam o conhecimento 
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sobre a localização, limites e titularidade dos prédios rústicos e mistos, e sobre os prédios sem dono conhecido, 
ou que visam o redimensionamento da propriedade rústica, por forma a dar continuidade ao projeto‑piloto de 
informação cadastral simplificada de prédios rústicos, inserido numa das 12 medidas aprovadas no Conselho 
de Ministros de 21 de março de 2017, que constituíram o início da reforma da floresta, bem como a criação de 
um regime único do cadastro predial de âmbito nacional, que enquadre as várias iniciativas e reformas em 
curso no âmbito do cadastro e estabeleça os procedimentos de integração e de dinâmica de prédios em cadastro 
predial.   
As três reformas inscritas nesta Componente dedicada às florestas foram assim determinadas à luz das 
orientações deste enquadramento estratégico e programático, quer ao nível do sistema de gestão e governança 
dos fogos rurais, com o PNGIFR, quer ao nível do sistema de gestão territorial, com o PNPOT, quadro de 
referência para os demais programas e planos territoriais e um instrumento orientador das estratégias com 
incidência territorial. 

A sua execução envolve diretamente as áreas setoriais das florestas e da agricultura, do ambiente e da ação 
climática, do ordenamento do território, da conservação da natureza e biodiversidade, da defesa, da justiça e 
da proteção civil, sendo dirigida à administração central, com vista ao seu robustecimento, capacitação e 
modernização (incluindo digital), e aos agentes locais - públicos (autarquias locais, comunidades 
intermunicipais), privados (proprietários rústicos, produtores florestais, investidores) e coletivos (organizações 
de produtores florestais, associações locais, baldios, entidades coletivas de gestão, cooperativas). 

Estando articuladas entre si, as reformas decorrem em paralelo, potenciando o seu impacto e produzindo efeitos 
sinérgicos, não sendo condição necessária a conclusão de uma das reformas ou de etapas da mesma, para que 
outra reforma se inicie, atenta a natureza, dimensão e mecanismos de operacionalização estabelecidos, 
conjugados com o horizonte temporal do PRR. 

A intervenção nos modelos de gestão e ocupação do solo previstos na RE-r19: Transformação da Paisagem 
dos Territórios de Floresta Vulneráveis, que são efetuados em territórios vulneráveis específicos, implicam o 
levantamento cadastral sempre que tal não exista, o que está assegurado nesta reforma, recorrendo ao 
instrumento já disponível da Plataforma BUPi e do seu modelo de governação. Por sua vez, a RE-r20: 
Reorganização do sistema de cadastro da propriedade rústica e do Sistema de Monitorização de Ocupação do 
Solo é bem mais abrangente, pois tem por âmbito todo o território continental, visando através do BUPi 
implementar um novo modelo de relacionamento com o cidadão e deste com a Administração Pública, 
assegurando a necessária interoperabilidade dos sistemas de informação setoriais, com vista a garantir a criação 
do Número de Identificação do Prédio e criar a base para o desenvolvimento do cadastro predial 
multifuncional, instrumento fundamental do novo regime jurídico do cadastro predial e do Sistema Nacional 
de Informação Cadastral. Por outro lado, a reforma RE-r21: Prevenção e Combate de Fogos Rurais, ao intervir 
na rede primária estruturante, irá potenciar a resiliência do território e as intervenções previstas na Reforma 
RE-r19. A execução da rede primária, ao atravessar terrenos rurais privados, prevê declarações de utilidade 
pública e a constituição de servidões administrativas, beneficiando ainda dos progressos de registo cadastral 
operados no âmbito da Reforma RE-r20, mas não dependendo desta para progredir. A reforma RE-r21, ao 
reforçar a atuação das organizações de proprietários florestais e dos Centros de Competências, terá igualmente 
uma elevada relevância na manutenção e melhoria da prestação de serviços de proximidade, aconselhamento 
e apoio junto dos proprietários e produtores florestais, no controlo e monitorização dos agentes bióticos 
nocivos, na operacionalização de componentes importantes de diversos programas públicos de fomento e de 
proteção dos recursos e territórios florestais, na realização de operações de cadastro simplificado, na 
transferência de conhecimento e tecnologia para a economia real, no aumento de competitividade e inovação 
das empresas, bem como o desenvolvimento científico e tecnológico. 

Este conjunto de reformas, estruturantes e verdadeiramente transformadoras, beneficiaram de um profundo 
debate que ocorreu na sociedade portuguesa na sequência dos mega incêndios de 2017. Os incêndios desse 
ano, de uma severidade nunca antes registada em Portugal ena Europa, e com muito poucos registos a nível 
mundial, tiveram um forte impacto sobre os cidadãos, tendo-se obtido um consenso sobre a necessidade de se 
operar mudanças reformadoras alicerçadas em diferentes dimensões.  
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Reforma RE-r19: Transformação da Paisagem dos Territórios de Floresta Vulneráveis  
Desafios e Objetivos  

Em parte significativa dos territórios florestais, definidos no PNPOT como «territórios de floresta a valorizar», 
as características físicas, como o relevo ou os solos pobres, o acentuado despovoamento e envelhecimento da 
população, e consequente abandono do modelo agrossilvopastoril, a par de uma extrema fragmentação das 
propriedades, determinam um quadro marcado por extensas áreas florestais de monoculturas, a sua maioria 
não geridas, que, em presença de condições atmosféricas adversas, aliadas ao fenómeno das alterações 
climáticas, alimenta incêndios rurais cada vez mais violentos e de complexidade crescente. Estes 
condicionalismos estruturais – económicos, ambientais e sociais – requerem uma reforma ao nível da 
paisagem, assente em abordagens integradas e territorializadas que promovam uma mudança estrutural nos 
modelos de ocupação e gestão dos solos, de valorização do capital natural (recursos água, solo e 
biodiversidade) a uma escala que permita assegurar soluções de organização do território orientadas para o 
aumento da resiliência dos sistemas ecológicos, agrícolas, florestais e das comunidades, prevendo a 
valorização e remuneração dos serviços prestados pelos ecossistemas, a redução da frequência e intensidade 
dos incêndios rurais, com impacto significativo e efeitos de longo prazo ao nível do crescimento sustentável e 
da valorização e coesão territorial.  

A atuação prioritária realiza-se em territórios vulneráveis do ponto de vista da perigosidade de incêndio rural, 
sendo que cerca de 44% destes territórios se localizam em Rede Natura, contribuindo assim para a preservação 
e valorização do capital natural, nomeadamente a biodiversidade. 

Os corredores ecológicos definidos nos Planos Regionais de Ordenamento Florestal têm igualmente bastante 
relevância nos territórios vulneráveis, representando cerca de 21,5% da área destes territórios. Os corredores 
ecológicos constituem uma orientação macro e tendencial para cada região em termos de médio/longo prazo, 
com o objetivo de promover ou salvaguardar a conexão entre áreas florestais dispersas ou as diferentes áreas 
de importância ecológica, favorecendo o intercâmbio genético essencial para a manutenção da biodiversidade, 
incluindo uma adequada integração e desenvolvimento das atividades humanas. 

Outra infraestrutura ecológica com muita relevância nos territórios vulneráveis são as áreas submetidas ao 
regime florestal. O regime florestal foi estabelecido em 1901 e diz respeito ao conjunto de disposições 
destinadas a assegurar não só a criação, exploração e conservação da riqueza silvícola, sob o ponto de vista da 
economia nacional, mas também o revestimento florestal dos terrenos cuja arborização seja de utilidade 
pública, e necessária para o bom regime das águas e defesa das várzeas, para a valorização das planícies áridas 
e benefício do clima, ou para a fixação e conservação do solo, nas montanhas, e das areias, no litoral marítimo. 
As áreas submetidas ao Regime Florestal representam cerca de 14% da área dos territórios vulneráveis. 

A intervenção à escala da paisagem permite otimizar a gestão do território não só na ótica da defesa da floresta 
contra incêndios, mas igualmente na ótica da conservação da natureza e da biodiversidade, elementos 
constitutivos das Operações Integradas de Gestão da Paisagem, a elaborar no quadro das Áreas Integradas de 
Gestão da Paisagem. 

Ora, é precisamente a obtenção de escala, em termos de sustentabilidade ecológica e económica – unidades de 
paisagem mínimas – um dos fatores críticos de sucesso, na medida em que está dependente da ação conjunta 
e concertada de inúmeros proprietários, a sua maioria privados, muitos deles envelhecidos ou não residentes 
no território, com pouca motivação para investir, condicionando o desenvolvimento de soluções coletivas, 
elemento determinante para o desenvolvimento de intervenções integradas à escala da paisagem.  

Para responder aos desafios, e no seguimento das orientações programáticas e diplomas aprovados, em 
particular no âmbito da Reforma da Floresta, foi aprovado, pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 
49/2020, de 24 de junho, o Programa de Transformação da Paisagem (PTP) dirigido a territórios florestais 
vulneráveis, decorrentes da conflitualidade entre a perigosidade de incêndio e a ocupação e uso do solo. Com 
um quadro regulamentar próprio, o PTP compreende quatro medidas programáticas:  

a) Programas de Reordenamento e Gestão da Paisagem (PRGP) – visa a definição de diretrizes de 
planeamento e gestão e ações prioritárias de intervenção, tendo por base a aptidão do solo e as 
necessidades de gestão e ordenamento. O objetivo é promover o desenho da paisagem como referencial 
de uma nova economia dos territórios rurais, que promova uma floresta multifuncional, biodiversa e 
resiliente, mais rentável, com maior capacidade de sequestro de carbono e capaz de produzir melhores 
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serviços e bens a partir dos ecossistemas. Foram desenhadas 20 unidades homogéneas que correspondem 
aos territórios potenciais para delimitação das áreas a sujeitar a PRGP, sendo a sua implementação da 
responsabilidade da administração central – Direção-Geral do Território (DGT) e Instituto da conservação 
da Natureza e das Florestas, I. P. (ICNF). Foi concluído, enquanto modelo metodológico e conceptual, o 
Programa de Reordenamento e Gestão da Paisagem das Serras de Monchique e Silves (PRGPSMS), 
aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 50/2020, de 24 de junho, perspetivando-se, no 
âmbito desta reforma, a realização dos restantes programas. 

b) Áreas Integradas de Gestão da Paisagem (AIGP) – medida estrutural desta reforma, enquanto 
instrumento operativo de gestão e exploração comum dos territórios agroflorestais em zonas de 
minifúndio. Sujeita determinada área com fatores críticos de perigosidade de incêndio e vulnerabilidades 
a um conjunto articulado e integrado de intervenções, tendo por base uma Operação Integrada de Gestão 
da Paisagem (OIGP), que visa a reconversão e gestão de territórios florestais, agrícolas e silvopastoris, 
através de uma gestão ativa e racional. É promovida e operacionalizada pelos atores locais, enquanto 
dinamizadores da transformação da paisagem (autarquias, organizações de produtores florestais e 
agrícolas, cooperativas, associações locais, entidades de gestão coletiva, entre outras). 

c) Condomínio de Aldeia: Programa integrado de apoio às aldeias localizadas em territórios de 
floresta – visa atuar na envolvente às áreas edificadas e aglomerados rurais, promovendo a reconversão 
de áreas de matos e floresta em redor das áreas edificadas e aglomerados rurais mais vulneráveis ou 
críticos em áreas destinadas a outros usos (agrícola, silvopastoril), garantindo comunidades mais 
resistentes, resilientes e seguras. Prevê a reconversão para usos naturais ou seminaturais, fomentando a 
biodiversidade e a valorização dos ativos naturais, patrimoniais e culturais. Com esta iniciativa 
incentivam-se os proprietários a assumir a gestão rural ou, na falta desta, a gestão de combustível em 
torno dos aglomerados, concretamente nas faixas de gestão de combustível aprovadas no âmbito dos 
Planos Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios. Enquanto projeto piloto, foi lançado, em 
agosto de 2020, um concurso dirigido aos municípios, associações locais e comunidades intermunicipais 
das áreas afetas ao PRGP das Serras de Monchique e Silves e do Programa de Revitalização do Pinhal 
Interior, perspetivando-se, no âmbito da presente reforma, o alargamento aos restantes territórios 
vulneráveis, designadamente aos aglomerados inseridos ou confinantes com territórios florestais de 
grande densidade florestal. 

d) Programa “Emparcelar para Ordenar” – visa fomentar o aumento da dimensão física dos prédios 
rústicos em contexto de minifúndio e, assim, aumentar a viabilidade e sustentabilidade económica, social 
e ambiental. Dirigida aos proprietários de prédios rústicos e investidores privados, a medida prevê apoios 
para promover ações de emparcelamento rural.  

As medidas programáticas acima referidas completam-se entre si. Destinam-se a territórios vulneráveis, 
legalmente definidos, atentos os objetivos gerais e específicos definidos para o Programa de Transformação 
da Paisagem e, pela sua natureza, podem ser implementadas de forma autónoma ou coordenada. 

O objetivo é dotar os territórios vulneráveis de instrumentos que, de acordo com cada realidade, se mostram 
mais adequados e operacionais para garantir a sua transformação e aumentar a sua resiliência climática e 
económica. Assim, os PRGP funcionam como um chapéu estratégico e programático que estuda as 
especificidades de um território, define as diretrizes de planeamento e gestão e as ações prioritárias de 
intervenção a serem aplicadas nesse território ou a replicar em outros de iguais características, 
consubstanciando um plano setorial vinculativo para a administração e para os proprietários.  

As AIGP e OIGP têm uma escala mais operacional e potenciam a valorização de estruturas organizacionais já 
existentes no terreno. Podem ou não decorrer dos PRGP e destinam-se a contextos microterritoriais específicos, 
com escala adequada para uma gestão ativa e racional. As AIGP consubstanciam uma medida operacional com 
total envolvimento dos proprietários.  

O Condomínio de Aldeia, atua na envolvente às áreas edificadas e aglomerados rurais, assegurando a sua 
proteção aos incêndios pela valorização dos terrenos com usos agrícolas, de enquadramento e valorização dos 
próprios aglomerados.  

O Programa “Emparcelar para Ordenar” visa aumentar a dimensão física dos prédios rústicos, condição crítica 
para a viabilidade económica das explorações agrícolas e florestais, promovendo a gestão ativa e combatendo 
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o abandono dos territórios, aspetos fundamentais para evitar a ocorrência de incêndios rurais e promover o 
desenvolvimento dos territórios vulneráveis. A operacionalização destas medidas teve implícita a definição de 
diplomas legais e regulamentares próprios, designadamente:   

• O Decreto-Lei n.º 28-A/2020, de 26 de junho, que estabelece o regime jurídico da reconversão da 
paisagem através de Programas de Reordenamento e Gestão da Paisagem e de Áreas Integradas de Gestão 
da Paisagem; 

• A Portaria n.º 301/2020, de 24 de dezembro, que aprova a delimitação dos territórios vulneráveis, aos 
quais se podem aplicar Programas de Reordenamento e Gestão da Paisagem e Áreas Integradas de Gestão 
da Paisagem;  

• O regime jurídico do arrendamento forçado de prédios rústicos, para aplicar exclusivamente nas AIGP e 
apenas nos casos em que os proprietários se recusem a aderir ao modelo de gestão. A Lei n.º 68/2020, de 
5 de novembro, autoriza o Governo a alterar a Lei n.º 31/2014, de 30 de maio, que estabelece as bases 
gerais da política pública de solos, de ordenamento do território e de urbanismo, e a aprovar o regime 
jurídico de arrendamento forçado; 

• O Decreto-Lei n.º 29/2020, de 29 de junho, que cria um programa de apoio ao emparcelamento rural 
simples, designado “Emparcelar para Ordenar”, que visa promover o emparcelamento rural simples com 
vista a aumentar a dimensão física e económica dos prédios rústicos, situados nos territórios vulneráveis. 

A legislação acima referida identifica os critérios para a delimitação desses territórios, nomeadamente a carta 
de perigosidade de incêndio rural, divulgada pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P. 
(ICNF, I. P.), observado o valor existente e potencial de criação de valor, em bens e serviços, avaliado pelo 
ICNF, I. P., pela Direção-Geral do Território (DGT) e pela Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais, 
I. P. (AGIF, I. P.). Podem ainda ser abrangidas outras áreas percorridas por incêndios de grandes dimensões, 
com área igual ou superior a 500 hectares. 

Apresenta-se abaixo a representação gráfica desses territórios. A primeira figura (localizada à esquerda) é 
referente aos territórios vulneráveis definidos na Portaria n.º 301/2020, de 24 de dezembro. Abrange 1.345 
freguesias, incluídas em 165 municípios, cobrindo uma área de cerca de 3,3 milhões de ha. 

A outra figura é referente às áreas mais críticas dos territórios vulneráveis, de acordo com a carta de 
perigosidade de incêndio rural, correspondendo a 20 unidades homogéneas relativas aos territórios potenciais 
para delimitação das áreas a sujeitar a Programas de Reordenamento e Gestão da Paisagem, conforme consta 
da Resolução de Conselho de Ministros n.º 49/2020. Abrange cerca de 666 freguesias, incluídas em 123 
municípios, cobrindo uma área de cerca de 1,9 milhões de ha. 
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Implementação:  

Direção-Geral do Território, Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P., Direção-Geral de 
Agricultura e Desenvolvimento Rural. 

Calendário e riscos:  

A implementação da reforma conclui-se em 2021 de acordo com as metas e milestones estabelecidos. Irá 
prosseguir até 2025 com a execução dos investimentos que lhe estão associados. 

Calendários das metas e milestones da Reforma: 

Milestones 2020 2021 

Publicação de diploma relativo ao Programa de Transformação da Paisagem √   

Publicação de diploma que estabelece o regime jurídico da reconversão da paisagem √   

Publicação de diploma que aprova a delimitação dos territórios vulneráveis  √   

Publicação de diploma relativo ao regime de arrendamento forçado de prédios rústicos   √ 

Como riscos, refere-se a adesão dos proprietários e demais titulares de direitos reais sobre os prédios rústicos, 
a necessidade de levantamento cadastral ou a disponibilização de recursos financeiros. 

 

Reforma RE-r20: Reorganização do sistema de cadastro da propriedade rústica e do Sistema de 
Monitorização de Ocupação do Solo    

Nos territórios florestais vulneráveis domina a propriedade privada de pequena e muito pequena dimensão e 
regista-se um generalizado desconhecimento da localização geográfica, da geometria e da titularidade dos 
prédios rústicos, não existindo um cadastro predial multifuncional de cobertura universal do território 
nacional. Este desconhecimento afeta não só a administração do território, mas também os proprietários que, 
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afastados da exploração produtiva da terra ou residindo fora do seu território de origem, têm grandes 
dificuldades no reconhecimento dos limites dos seus prédios, sobretudo quando deparados com uma paisagem 
simplificada pelo fogo, dominada por povoamentos florestais e matagais espontâneos, que foi extinguindo 
gradualmente as referências espaciais desses limites.  

Acontece que uma intervenção pública efetiva no domínio da transformação da paisagem carece da 
identificação dos proprietários da terra e dos limites da sua propriedade. Sem este conhecimento fica 
inviabilizada a introdução de novos modelos de gestão associativa, de investimento e de fiscalidade, bem como 
a adoção de modelos redistributivos de benefícios e encargos justos e promotores da transformação. Conhecer 
a geometria e titularidade da propriedade é um requisito essencial para assegurar o cumprimento da lei, o 
exercício legítimo dos direitos e deveres dos cidadãos e a boa comunicação entre a administração e os 
administrados. É igualmente um fator de desenvolvimento territorial pela importância que a informação 
cadastral detém na definição e execução de instrumentos de planeamento e gestão do território e de prevenção 
de riscos, na política fiscal de base territorial, nas políticas de incentivos e de financiamento, nas decisões de 
localização da atividade económica e nos exercícios de cidadania. 

Considerando os atrasos significativos na cobertura cadastral e os recursos e o tempo necessários à superação 
cabal desta lacuna, o Governo inscreveu como prioridade a operacionalização de um regime simplificado e 
progressivo para a elaboração do cadastro da propriedade rústica, tendo por base um modelo declarativo, 
acompanhado da criação de um balcão virtual e de balcões locais de apoio ao cidadão, a fim de evitar múltiplas 
deslocações para resolver o mesmo assunto e entregar os mesmos documentos a diferentes entidades públicas, 
visando integrar a informação do planeamento territorial e urbano, do registo predial, do cadastro e a 
informação tributária. Neste modelo, a adesão dos cidadãos é impulsionada pelo estabelecimento da gratuidade 
dos atos de registo (gratuitidade emolumentar) e dos atos com efeitos tributários (gratuitidade tributária) e pela 
promoção de condições de facilitação e suporte da representação gráfica georreferenciada dos respetivos 
prédios. 

Com vista a desencadear esta reforma, a Lei n.º 78/2017, de 17 de agosto, criou:  

a. O projeto-piloto do sistema de informação cadastral simplificada, com vista à adoção de medidas para 
a imediata identificação da estrutura fundiária e da titularidade dos prédios rústicos e mistos, nos 
municípios de Pedrógão Grande, Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos, Góis, Pampilhosa da Serra, 
Penela, Sertã, Caminha, Alfândega da Fé e Proença-a-Nova; 

b. O Balcão Único do Prédio (BUPi), que se constituiu como um balcão físico e virtual agregador da 
informação registal, matricial e georreferenciada relacionada com os prédios, bem como uma plataforma 
de articulação do cidadão com a Administração Pública no âmbito do cadastro predial 
(https://bupi.gov.pt). 

O regime jurídico de suporte à implementação do projeto-piloto integrou ainda o Decreto Regulamentar n.º 9-
A/2017, de 3 de novembro, que estabeleceu os procedimentos inerentes ao sistema de informação cadastral 
simplificado, adotando medidas para a imediata identificação da estrutura fundiária e da titularidade dos 
prédios rústicos e mistos.  

Na sequência da apresentação pelo Governo à Assembleia da República do relatório final de avaliação da 
operacionalização do projeto-piloto, com os respetivos resultados, foi decidido prosseguir e aprofundar a 
reforma iniciada através da expansão do sistema de informação cadastral simplificado a todo o território 
nacional. 

Nesse sentido, foi publicada a Lei n.º 65/2019, de 23 de agosto, que manteve em vigor o regime constante da 
Lei n.º 78/2017, de 17 de agosto, e que introduziu alterações que visaram viabilizar a pretendida expansão: (i) 
aplicação do procedimento de Representação Gráfica Georreferenciada (RGG) aos prédios rústicos e mistos 
nos municípios que não dispõem de Cadastro Geométrico da Propriedade Rústica ou cadastro predial em vigor; 
(ii) alargamento do procedimento especial de registo de prédio rústico e misto omisso a todo o território 
nacional; (iii) estabelecimento de um procedimento especial de justificação de prédio rústico e misto omisso, 
igualmente aplicável a todo o território nacional; (iv) universalização do BUPi, enquanto plataforma nacional 
de registo e cadastro do território, a qual abrange os prédios urbanos, rústicos e mistos de todo o território 
nacional; (v) estabelecimento de um período excecional, durante o qual os proprietários, a título gratuito e sem 
sanções, as autarquias locais e outras entidades públicas com competência de natureza territorial, procederão 

https://bupi.gov.pt/
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ao levantamento e comunicação de informação cadastral simplificada, e estendendo esse regime às operações 
conexas. 

Concomitantemente, foi aprovado o Decreto Regulamentar n.º 4/2019, de 20 de setembro, que introduziu 
alterações ao Decreto Regulamentar n.º 9-A/2017, de 3 de novembro. Com este quadro regulamentar e a 
experiência e os ensinamentos do projeto-piloto, impõe-se prosseguir a reforma do sistema de cadastro, 
promovendo a descentralização do cadastro para os municípios e apoiando: i) a concretização da expansão do 
sistema de informação cadastral simplificado e a universalização da plataforma do Balcão Único do Prédio 
(BUPi), no quadro do incentivo ao registo da propriedade e com recurso a ferramentas de representação gráfica 
georreferenciada expedita, em gabinete; e ii) a execução de operações sistemáticas de cadastro predial nas 
Áreas Integradas de Gestão da Paisagem (AIGP), suportadas pela informação cadastral simplificada disponível 
e orientadas para a rigorosa geometria dos prédios e eliminação de dúvidas e conflitos de delimitação em 
campo. 

Do ponto de vista institucional e na senda das conclusões do relatório do projeto-piloto, a reforma em apreço 
teve como um dos passos consequentes a criação da Estrutura de Missão para a Expansão do Sistema de 
Informação Cadastral Simplificada, através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 45/2020, de 16 de 
junho. 

Do ponto de vista da arquitetura da presente reforma, o vértice deste modelo assenta no Balcão Único do 
Prédio, enquanto novo modelo de relacionamento do cidadão e empresas com o Estado e os vários níveis da 
Administração Pública, e dos serviços e organismos setoriais entre si através de mecanismos de 
interoperabilidade, concretizando, assim, a visão de futuro de criação do Número de Identificação do Prédio, 
enquanto identificador único, que contém informação sobre os titulares e a caraterização dos prédios 
(localização administrativa e geográfica e área, bem como outra informação associada ao prédio) e que 
assegurará a identificação unívoca dos prédios e que a respetiva informação, para todos os efeitos, se encontrará 
permanente atualizada, comunicando com outros sistemas de informação pertinentes. 

Apresenta-se o diagrama que explicita o modelo em causa: 
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O BUPi constituir-se-á como ponto central e único de contacto assente em três pilares: a informação registal 
(registo predial), a informação cadastral (cadastro predial) e a informação tributária (dimensão fiscal). 

Importa notar que, apesar do grande esforço a realizar no seio da presente reforma ser o do mapeamento da 
propriedade rústica e dos seus titulares nos 174 municípios em que presentemente não existe qualquer forma 
de cadastro predial, essa tarefa constitui apenas uma parte da reforma a realizar, dado que o objetivo último da 
mesma consiste na congregação de informação nas vertentes dos três pilares acima enunciados quanto a todos 
os prédios (rústicos e urbanos) localizados no território nacional. Apenas desse modo será possível ter uma 
visão coerente, atualizada e holística do território e da informação sobre o mesmo que permita potenciar o seu 
valor para os respetivos proprietários, desenhar políticas públicas concretas, sustentáveis e multissetoriais por 
parte do Estado, uma gestão do ordenamento territorial pelos vários níveis da Administração Pública, assente 
num conhecimento dos direitos sobre a propriedade e numa tributação eficaz, justa e equitativa da propriedade. 

A presente reforma convoca ainda a intervenção ativa de outras entidades externas à administração, 
designadamente empresas e associações privadas das várias fileiras florestais, enquanto proprietárias, 
arrendatárias ou usufrutuárias de prédios rústicos adstritos à respetiva atividade comercial/industrial, entidades 
gestoras de zonas de intervenção florestal ou entidades gestoras de áreas integradas de gestão da paisagem. 

O desenvolvimento da reforma assente nos três pilares acima identificados constitui uma primeira fase de 
alteração do paradigma do relacionamento com o cidadão e as empresas e das várias entidades públicas que 
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integram a Administração Pública nas áreas setoriais específicas das suas atribuições. Neste sentido, esta 
reforma reclama a construção e aprofundamento deste modelo na dimensão do relacionamento com o cidadão, 
mas igualmente, um esforço de conjugação, compatibilização, partilha de informação e interoperabilidade das 
entidades públicas envolvidas, mantendo cada uma delas os seus sistemas próprios, com as reformulações que 
forem necessárias para o adequado desempenho do sistema no seu todo. 

Noutra dimensão, mas igualmente na senda do conhecimento do território como suporte à transformação da 
paisagem e à gestão e prevenção integrada do risco de incêndio rural, visa-se operacionalizar uma 
reorganização do Sistema de Monitorização de Ocupação do Solo (SMOS), promovendo a articulação da 
produção e a disponibilização de produtos cartográficos da DGT e do ICNF, I. P., e inovando nos processos 
de angariação e exploração de dados e de informação de suporte ao conhecimento do território, à execução, à 
monitorização e avaliação da transformação da paisagem e à gestão e prevenção de incêndios rurais, 
designadamente nos seguintes domínios: (i) coberturas com fotografia aérea e imagens e satélite de muito 
grande resolução; (ii) cartografia de ocupação do solo e inventário florestal; (iii) cartografia de biomassa e de 
volumes de madeira; (iv) mapas do estado da vegetação; (v) modelo digital de terreno e cartografia  topográfica 
para temas de referência, designadamente a hidrográfica. A disponibilização e disseminação dos produtos do 
SMOS exige novos sistemas de gestão de informação suportados em tecnologias de informação, computação 
e de comunicação capazes de processar e explorar grandes volumes de dados. 

A DGT tem vindo a produzir a Carta de Uso e Ocupação do Solo (COS), existindo já para seis anos de 
referência (1990, 1995, 2007, 2010, 2015 e 2018). A COS tem sido utilizada por diversas entidades da 
administração pública central e local na implementação de políticas públicas e constitui a cartografia com uso 
mais generalizado em Portugal. No entanto, a COS atual não permite responder às necessidades de informação 
identificadas no SGIFR e PNGIFR, nomeadamente porque a criação de instrumentos fundamentais como a 
cartografia de perigosidade e risco de incêndio ou cartografia para caracterização e gestão do combustível, 
requerem informação de ocupação do solo atualizada anualmente e informação sobre o estado da vegetação ao 
longo do ano. Por outro lado, diversas entidades, no âmbito do Comissão Nacional do Território e do Conselho 
Coordenador de Cartografia, têm vindo também a manifestar necessidade de informação de ocupação do solo 
com uma periodicidade anual para implementação e monitorização de políticas públicas nas mais diversas 
áreas (e.g. gestão de recursos hídricos).  

Para cumprir as necessidades de informação, no que respeita ao coberto vegetal e à periodicidade anual de 
produção de informação de ocupação do solo, a DGT desenvolveu algoritmos de inteligência artificial para 
produção de cartografia com base nos padrões espetrais, espaciais e temporais de séries multitemporais de 
imagens de satélite Sentinel. A presente reforma permite operacionalizar a criação de novos produtos de 
ocupação do solo com base nestes algoritmos e tipo de dados, nomeadamente uma COS simplificada de 
produção anual e com uma unidade mínima cartográfica de 100 m2 e mapas mensais de estado de vegetação. 
Por outro lado, há interesse em manter a produção da atual COS, baseada em interpretação visual de ortofotos 
ou de imagens de satélite de muito grande resolução espacial, evoluindo-se no entanto para um modelo de 
dados orientado por objetos e baseado em polígonos com atributos de uso e ocupação do solo. A DGT e o 
ICNF, I. P., estão a articular-se para que esta nova COS simplificada permita responder cabalmente às 
necessidades do ICNF, I. P., no que respeita à informação do coberto florestal, para que este organismo possa 
abandonar a componente dos fotopontos do Inventário Florestal Nacional (IFN).  

No âmbito do Sistema de Monitorização de Ocupação do Solo (SMOS) irá realizar-se uma cobertura nacional 
com tecnologia LiDAR (Light Detection and Ranging), que permite a obtenção de informação altimétrica do 
território com muita elevada precisão e num espaço de tempo relativamente reduzido. Esta tecnologia é 
significativamente mais eficiente que as metodologias que têm vindo a ser utilizadas para derivar modelos 
digitais da superfície terrestre, nomeadamente os levantamentos aerofotogramétricos. Várias agências 
internacionais de cartografia já passaram a incluir nas suas atividades a aquisição regular deste tipo de 
levantamentos cartográficos, atendendo ao seu caráter mais eficaz e eficiente. 

Em termos sintéticos a cobertura LiDAR irá permitir: a) obter grandes densidades de pontos com elevado rigor 
posicional altimétrico que não são passíveis de ser obtidos com outras metodologias de forma tão rápida; b) 
derivar o modelo digital de superfície e do terreno e cartografia topográfica de referência com grande 
resolução, designadamente a hidrografia, colmatando uma necessidade que tem vindo a ser expressa por várias 
entidades (e.g. modelação de risco de cheias, cartografia de risco de incêndio); e c) produzir cartografia de 
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estrutura de vegetação e cartografia de biomassa e de volumes de madeira, que irão complementar os produtos 
cartográficos derivados de imagens aéreas e de satélite, que também integram o SMOS. 

Os produtos SMOS estão previstos no Plano Nacional de Gestão de Fogos Rurais (PNGIFR), aprovado pela 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 45-A/2020, de 16 de junho de 2020, e integram a Base de Dados 
Nacional de Cartografia (BDNC), cuja constituição foi consagrada na revisão do Regime Jurídico de 
Cartografia (Decreto-Lei n.º 130/2019, de 30 de agosto). 

A concretização destes objetivos irá permitir à administração pública central, regional e local ter acesso a 
informação de referência, com a qualidade e dinâmica requeridas para a elaboração da Carta de Ocupação do 
Solo e do Inventário Florestal Nacional, ferramentas de suporte essenciais para o Sistema de Gestão Integrada 
de Fogos Rurais. Será, igualmente, essencial para a elaboração e operacionalização de instrumentos de 
ordenamento e gestão da paisagem e de prevenção e resiliência ao risco de incêndio rural, os Planos de 
Reordenamento e Gestão da Paisagem (PRGP), as Áreas Integradas de Gestão da Paisagem (AIGP) e as 
Operações Integradas de Gestão da Paisagem (OIGP). Irá, ainda, permitir ao País dar resposta consolidada a 
diversos compromissos internacionais, nomeadamente no âmbito das Convenções-Quadro da ONU para as 
alterações climáticas, biodiversidade, e desertificação, entre muitos outros, como avaliações para as contas 
económicas nacionais e reportes sobre o estado das florestas. 

Esta aposta no desenvolvimento, produção de novos processos e disponibilização de informação através da 
utilização de sistemas e tecnologias emergentes de Observação da Terra, facilitando opções de baixo custo e 
alto impacto, permitirá dotar o país de ferramentas de suporte essenciais para que as demais reformas desta 
componente, bem como de outras, possam ser desenvolvidas com evidências territoriais bem sustentadas, logo, 
com mais assertividade e economia de recursos, e para que os resultados das reformas possam ser 
monitorizados e avaliados ao longo do tempo, retroalimentando os seus próprios processos. Acresce que esta 
reforma encerra um elevado valor acrescentado nas suas dimensões de investigação e desenvolvimento 
experimental, de inovação técnica e científica, de inovação institucional e de promoção da modernização e 
especialização e qualificação da administração pública, afirmando Portugal na utilização de sistemas e 
soluções inovadoras a nível internacional. 

As duas componentes da reforma são complementares, já que a primeira componente, relativa à reorganização 
do sistema de cadastro da propriedade rústica, permite conhecer a configuração dos prédios e identificar os 
seus proprietários, a identificação dos seus proprietários a promoção do registo ou atualização do mesmo e a 
harmonização da informação do registo com a informação tributária. A segunda componente, referente ao 
Sistema de Monitorização de Ocupação do Solo, permitirá angariar informação de referência para a 
caraterização e monitorização das dinâmicas territoriais, permitirá conhecer o aproveitamento que os 
proprietários fazem da sua propriedade e incentivará as alterações das práticas agrícolas e silvícolas que se 
revelem como as mais adequadas para o acréscimo de resiliência aos incêndios rurais. 

Implementação 

Direção-Geral do Território, Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P., Estrutura de Missão 
para a Expansão do Sistema de Informação Cadastral Simplificado. 

Calendário e riscos 

A implementação da reforma conclui-se em 2022 de acordo com as metas e milestones estabelecidos. Irá 
prosseguir até 2025 com a execução dos investimentos que lhe estão associados. 

Calendários das metas e milestones da Reforma: 

Milestones  2020 2021 2022 

Publicação de diploma que cria a Estrutura de Missão para a Expansão do 
Sistema de Informação Cadastral Simplificada √     

Publicação de diploma que cria o regime de funcionamento e financiamento 
do modelo de organização e desenvolvimento do regime instituído pela Lei 
n.º 78/2017, de 17 de agosto, com as especificidades constantes da Lei n.º 
65/2019, de 23 de agosto 

  √   
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Publicação de diploma que aprova o Regime Jurídico do Cadastro Predial, 
que estabelece o Sistema Nacional de Informação Cadastral, articulado com 
o Sistema de Informação Cadastral Simplificada e consagra a Carta 
Cadastral como o registo cartográfico nacional dos prédios em regime de 
cadastro 

  √   

Publicação da alteração ao Decreto Regulamentar n.º 9-A/2017, de 11 de 
março, que estabelece um sistema de informação cadastral simplificada, 
adotando medidas para a imediata identificação da estrutura fundiária e da 
titularidade dos prédios rústicos e mistos 

  √   

Aprovação de regime extraordinário de regularização matricial e registal de 
prédios rústicos e alteração ao Código do Registo Predial (CRP)     √ 

Definição do modelo conceptual do Sistema de Monitorização e Ocupação 
do Solo (SMOS) e do modelo de governança partilhada no âmbito do 
Sistema Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais 

  √   

Entrada em operacionalização do Sistema de Monitorização de Ocupação do 
Solo (SMOS)     √ 

Como riscos, referem-se os tempos necessários aos procedimentos administrativos e aos procedimentos de 
contratação pública e/ou subsequentes atrasos no desenvolvimento tecnológico associado. 

 

Reforma RE-r21:Prevenção e Combate de Fogos Rurais 

Como referido anteriormente, os graves incêndios de 2017 vieram demonstrar, de forma clara, a necessidade 
de se adotar um conjunto de medidas sólidas que configurem uma reforma sistémica na prevenção e combate 
aos incêndios rurais. 

Neste sentido, e na sequência dos incêndios sem precedentes que ocorreram nos concelhos de Pedrógão 
Grande, Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos, Góis, Penela, Pampilhosa da Serra e Sertã, entre os dias 17 
e 24 de junho de 2017, foi criada, através da Lei n.º 49-A/2017, de 10 de julho, uma Comissão Técnica 
Independente (CTI) mandatada para a análise célere e apuramento dos factos ocorridos. O Relatório produzido 
por esta Comissão aponta falhas estruturais e operacionais ao modelo de prevenção e combate aos incêndios 
florestais e ao Sistema de Proteção Civil que ficaram expostas durante estes incêndios e apresenta reflexões e 
recomendações centradas no desafio da valorização da floresta e da sua defesa contra incêndios.  

Com base neste Relatório, em estudos e noutros trabalhos desenvolvidos ao longo da última legislatura, o 
Governo publicou a Resolução do Conselho de Ministros n.º 157-A/2017, de 27 de outubro, tendo em vista 
adotar um conjunto de medidas sólidas que configuram uma reforma sistémica na prevenção e combate de 
incêndios florestais, estendendo-se a outras áreas da proteção e socorro. Três grandes princípios orientam a 
reforma: 

• Em primeiro lugar, o princípio da aproximação entre prevenção e combate. Este princípio implica um 
reforço e progressiva reorientação de recursos para os pilares da prevenção e vigilância, com o 
indispensável robustecimento do ICNF, I. P., bem como da GNR (SEPNA – Serviço de Proteção da 
Natureza e do Ambiente). 

• Em segundo lugar, o princípio da profissionalização e capacitação do sistema. Este princípio exige um 
forte investimento em I&D, o recurso às instituições de ensino superior, envolvendo a intervenção de 
especialistas nas múltiplas áreas disciplinares relevantes, e a incorporação do conhecimento científico no 
planeamento, antecipação e gestão de ocorrências, bem como a qualificação técnica de todos os 
intervenientes, incluindo a ANEPC, a GNR (UEPS - Unidade de Emergência de Proteção e Socorro), e 
as Forças Armadas, na componente de Apoio Militar de Emergência. No âmbito das Forças Armadas 
refere-se a Força Aérea, à qual são confiados o comando e a gestão centralizados dos meios aéreos de 
combate a incêndios rurais. 



   

 

20 

 

• Em terceiro lugar, o princípio da especialização. Este princípio permite a progressiva e tendencial 
segmentação de meios vocacionados para a proteção de pessoas e bens - missão primeira da proteção civil 
- e para a gestão dos fogos rurais, a qual exige uma intervenção altamente especializada.  

A par desta reforma do sistema de prevenção e combate de incêndios, importa valorizar o papel determinante 
das OPF, expresso na Lei de Bases da Política Florestal, que estabelece como um dos seus objetivos “promover 
a gestão do património florestal nacional, nomeadamente através do ordenamento das explorações florestais e 
da dinamização e apoio ao associativismo”, estipulando que as organizações dos produtores florestais 
asseguram a representatividade do setor produtivo privado no acompanhamento das medidas decorrentes da 
política florestal nacional e que a criação e reforço técnico de organizações de produtores florestais é 
estimulada através de incentivos de natureza diversa.  

Neste sentido, as organizações de produtores florestais (OPF) têm sido um parceiro fundamental do Estado, 
contribuindo para a operacionalização de componentes importantes de diversos programas públicos de 
fomento e de proteção dos recursos e territórios florestais, como o programa de sapadores florestais, sendo as 
OPF entidades gestoras de 226 equipas de sapadores florestais. 

No setor florestal é igualmente estruturante assumir a dinamização dos Centros de Competência constituídos, 
sobretudo nas áreas da assistência técnica, formação especializada e tecnologias de informação e comunicação, 
funcionando de forma integrada no apoio ao setor e potenciando a sua competitividade. Este modelo de 
desenvolvimento constitui uma resposta às necessidades de IDT+I do setor florestal e, paralelamente, os 
Centros de Competência assumem-se como estruturas criadoras de valor, fortemente alinhadas com os ritmos 
e tempos da realidade de negócio. 

Paralelamente, importa igualmente reforçar a segurança das populações. Para o efeito, será necessário 
implementar medidas estruturais de proteção das áreas edificadas e aglomerados rurais, com o pleno 
envolvimento e responsabilização das autarquias e outras estruturas locais, bem como lançar mão de novos 
mecanismos de sensibilização, de pedagogia e de alerta. Impõe-se, ainda, aumentar a resiliência do território, 
promovendo uma nova lógica de intervenção na floresta, com maior enfoque no ordenamento, na gestão e na 
redução de riscos. 

Assim, esta reforma tem por base a transformação do Sistema de Defesa da Floresta Contra Incêndios no 
Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais (SIGIFR), tendo o Governo publicado a Resolução do Conselho 
de Ministros n.º 157-B/2017, de 27 de outubro, através da qual resolveu criar uma Estrutura de Missão para a 
instalação do Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais, na dependência do Primeiro-Ministro. Esta 
Estrutura de Missão deu origem à Agência de Gestão Integrada de Fogos Rurais, I. P. (AGIF, I. P.), tendo esta 
sido criada por via do Decreto-Lei n.º 12/2018, de 16 de fevereiro, e os seus estatutos aprovados através da 
Portaria n.º 333/2018, de 28 de dezembro. 

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 12/2019, de 21 de janeiro, veio concretizar o papel desta reforma, 
aprovando a missão, a visão e os objetivos estratégicos de atuação do SGIFR e definir o papel dos organismos 
no SGIFR. Assim, confiou à AGIF a coordenação estratégica do SGIFR, ao ICNF a coordenação da prevenção 
em solo rústico, e à ANEPC a coordenação da prevenção em solo urbano e sua envolvente (dos aglomerados 
populacionais, áreas industriais e outras infraestruturas utilizadas por pessoas), participando ambas as 
entidades na definição das medidas para cada tipo de solo, e à ANEPC o comando das operações de supressão. 
Confiou à GNR a coordenação da fiscalização, da vigilância, da deteção e o apoio às operações de prevenção 
e de supressão, de acordo com as orientações estratégicas do SGIFR e as necessidades identificadas pelo ICNF 
e pela ANEPC. Estabeleceu ainda o prazo de entrega ao Governo do Plano Nacional de Gestão Integrada de 
Fogos Rurais (PNGIFR), o qual define as grandes linhas de ação do SGIFR no horizonte 2019-2030, estando 
sujeito a uma revisão anual. 

O PNGIFR, aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 45-A/2020, de 16 de junho, introduz um 
modelo inovador de governação do risco, identifica objetivos estratégicos e as medidas a operacionalizar, 
clarificando os papéis e as responsabilidades das diversas entidades que cooperam para atingir as metas 
definidas. É um documento dinâmico, no qual participam todos os agentes, e que tem como objetivo 
concretizar a visão de um Portugal protegido de incêndios rurais graves, definindo uma estratégia para o 
conseguir, a que se associarão programas de ação, de níveis nacional, regional e sub-regional e programas 
municipais de execução, com a definição anual dos necessários objetivos e indicadores, sobre os quais incidirá 
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a monitorização do PNGIFR. Encontra-se na fase final de procedimento legislativo o Decreto-Lei que cria 
o SGIFR e estabelece as suas regras de funcionamento.  

O SGIFR prevê, ao nível nacional, as macropolíticas e as orientações estratégicas que contribuem para reduzir 
o perigo e alterar os comportamentos dos proprietários, utilizadores e beneficiários diretos e indiretos do 
território rural. O novo sistema define os modelos de articulação interministerial, delimitando as competências 
e âmbitos de atuação de cada entidade no SGIFR, apostando num modelo de maior responsabilização dos 
diversos agentes no processo de tomada de decisão, em harmonia com a cadeia de processos do PNGIFR. 
Define os conteúdos dos diversos instrumentos de planeamento de gestão integrada de fogos rurais ao nível 
nacional, regional, sub-regional e municipal. Ao nível da informação é criado um sistema de informação de 
fogos rurais de forma a agregar e difundir toda a informação técnica relevante do SGIFR e há uma aposta clara 
na definição de um modelo assente na prevenção e minimização dos riscos, seja através de ações de 
sensibilização, seja pela instituição de redes de defesa do território, nas quais a gestão de combustível assume 
um papel preponderante com repercussão no regime sancionatório. Por fim, define um modelo de governança, 
monitorização e avaliação, que contribuirá para a melhoria contínua das políticas e programas públicos. 

Encontra-se, igualmente, em fase de conclusão o Programa Nacional de Ação do PNGIFR, a que se seguirá a 
elaboração dos programas regionais e sub-regionais e os programas municipais de execução. 

Esta reforma está, assim, ancorada no novo modelo e prevê um conjunto de investimentos robustos e 
necessários que se encontram previstos no Programa Nacional de Ação do PNGIFR e que são essenciais para 
a concretização do SGIFR, o qual tem por base um planeamento que garante a coerência territorial no domínio 
político e operacional, a partir de dois eixos, considerados fundamentais para a redução do impacto dos 
incêndios rurais: a Gestão de Fogos Rurais (GFR), orientada para a defesa e fomento do valor dos territórios 
rurais, e a Proteção Contra Incêndios Rurais (PCIR), orientada para a segurança e salvaguarda das pessoas, 
animais e bens. Esta segmentação, tecnicamente ancorada na classificação do solo rústico e urbano, clarifica 
as responsabilidades das duas principais instituições públicas (ICNF, I. P. e ANEPC) na prevenção e mitigação 
do risco de incêndio, respetivamente, nos territórios rurais (Gestão de Fogos Rurais) e nas áreas edificadas e 
nas demais áreas, instalações, estabelecimentos e infraestruturas abrangidos pela rede secundária (Proteção 
Contra Incêndios Rurais). 

Baseando-se no SGIFR, que prevê a implementação de um sistema de gestão integrado, assente na 
interoperabilidade e partilha de recursos, no robustecimento e capacitação à escala nacional e supramunicipal 
e no reforço dos meios, envolvendo um vasto conjunto de entidades em articulação e coordenação ao nível 
nacional, regional, sub-regional e local, esta Reforma é dirigida às seguintes entidades:  

a) Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P., com vista: 

i. À aquisição de veículos, maquinaria e equipamentos (para responder às novas atribuições 
decorrentes da criação da Força de Bombeiros Sapadores Florestais), dando cumprimento à Resolução 
do Conselho de Ministros n.º 157-A/2017, que determinou o reforço da estrutura orgânica do ICNF, I. 
P., enquanto autoridade florestal nacional, dotando-a de recursos humanos qualificados, bem como 
dos meios técnicos e materiais que se revelem necessários para a prevenção estrutural e apoio ao 
combate aos incêndios rurais, para a gestão do regime florestal, bem como para a gestão do Programa 
de Sapadores Florestais;  

ii. À implementação da rede primária estruturante de faixas de gestão de combustível (RPFGC), 
dando cumprimento à Resolução do Conselho de Ministros n.º 157-A/2017, que determinou o avanço, 
de forma efetiva, da abertura e manutenção da RPFGC;  

b) Florestgal, S. A., com a missão de executar a avaliação, a implementação e o pagamento de servidões 
administrativas em FIC, essencial para a implementação da RPFGC, podendo o ICNF, I. P. executar 
igualmente esta missão;  

c) Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, com vista à modernização dos meios e recursos, 
para responder às responsabilidades atribuídas no contexto do SGIFR, nomeadamente a de aumentar a 
capacidade da resposta operacional na defesa e proteção das populações e dos seus bens;  

d) Força Aérea Portuguesa, visando edificar uma capacidade própria e permanente de meios aéreos do 
Estado, robustecendo a resposta na prevenção e no combate dos incêndios e, complementarmente, 
permitir a utilização dos meios noutras missões de proteção civil e de interesse público; 
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e) Guarda Nacional Republicana, com vista à modernização dos meios e recursos, no sentido de prosseguir 
com o novo modelo de competências e especialização atribuído à GNR, designadamente a coordenação 
da fiscalização, da vigilância e da deteção, apoiando ainda as operações de prevenção e de supressão;  

f) Instituto Português do Mar e da Atmosfera, I. P. (IPMA, I. P.), com o objetivo de uniformizar e atualizar 
a rede de radares meteorológicos, de modo a assegurar a disponibilidade permanente de informação 
sobre a previsão meteorológica, investimentos críticos para o seguimento das condições de tempo 
extremo, incluindo fogos rurais; 

g) Organizações de proprietários florestais (OPF), com o objetivo de reforçar a sua atuação nos territórios 
rurais, por forma a valorizar a floresta e a sua gestão ativa, veículo fundamental para se alcançar um maior 
desenvolvimento económico e social dos territórios rurais, contribuindo desta forma para a execução do 
PNGIFR; 

h) Centros de Competências do setor florestal, com o objetivo de reforçar a sua atuação e dinamização de 
agregação dos produtores, indústria, sistema científico e tecnológico nacional e as autarquias, com o 
objetivo de incrementar a competitividade do setor florestal e desenvolver toda a cadeia de valor florestal, 
desde a produção até ao consumidor final. 

Implementação 

Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P., FLORESTGAL - Empresa de Gestão e 
Desenvolvimento Florestal, S.A., Instituto Português do Mar e da Atmosfera, I. P., Força Aérea Portuguesa, 
Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, Guarda Nacional Republicana, Escola Nacional de 
Bombeiros, Organizações de Produtores Florestais e Centros de Competências do setor florestal (através da 
entidade gestora da parceria). 

Calendário e riscos 

A implementação da reforma conclui-se em 2021 de acordo com as metas e milestones estabelecidos. Irá 
prosseguir até 2025 com a execução dos investimentos que lhe estão associados. 

Calendários das metas e milestones da Reforma: 

Milestones 2020 2021 

Publicação de diploma que aprova o Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais √   
Lei que concede ao Governo autorização legislativa relativamente ao estabelecimento de 
meios de tutela do cumprimento dos deveres de prevenção da ocorrência de incêndios 
rurais, mecanismos de responsabilização pelo incumprimento desses deveres, e medidas de 
segurança em situações de elevada perigosidade ou perigo de incêndio rural, no âmbito do 
sistema de gestão integrada de fogos rurais   

√ 

Decreto-Lei que cria o sistema de gestão integrada de fogos rurais e define as suas regras 
de funcionamento   

√ 

Publicação de diploma que aprova o Programa Nacional de Ação do Plano Nacional de 
Gestão Integrada de Fogos Rurais   

√ 

Como riscos, refere-se o tempo dos procedimentos administrativos, dos procedimentos de contratação pública, 
incluindo eventuais contestações ou ausência de candidaturas e o incumprimento de prazos de entrega por 
parte dos fornecedores.  

 

B. Investimentos  

Como princípio transversal à definição dos investimentos encontra-se o reconhecimento que os apoios públicos 
devem ser aplicados nos sistemas e territórios mais vulneráveis, onde persistem “falhas de mercado” que 
retiram viabilidade económica a atividades eficientes do ponto de vista do fornecimento de bens públicos. 
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Outro elemento considerado na definição dos investimentos diz respeito ao seu potencial transformador e 
impacto duradouro na resiliência, sustentabilidade e competitividade das zonas rurais, pela criação de uma 
nova economia e pela afirmação da biodiversidade como um ativo territorial. Nesse sentido, os investimentos 
propostos apresentam um caráter estratégico e efeito multiplicador, sendo dirigidos a novas tipologias de 
intervenção ou a novas aquisições, apenas configurando pontualmente custos recorrentes. Por último, referir 
que será assegurada a aplicação e o cumprimento das regras em vigor da União Europeia em matéria de auxílios 
de Estado, no que respeita ao investimento dirigido a privados. 

As reformas preconizadas nesta componente materializam-se através dos investimentos específicos associados 
a cada uma das medidas previstas e que se apresentam de seguida. 

 

Investimento RE-C08-i01:Transformação da Paisagem dos Territórios de Floresta Vulneráveis 

Desafios e Objetivos 

Este investimento pretende dar resposta coerente e integrada aos problemas estruturais que ameaçam a 
sustentabilidade ambiental, ecológica, económica e social de uma parte significativa do território português 
associado a áreas rurais em processo de perda demográfica, onde a paisagem dominante são as áreas de matos 
e floresta caracterizadas pelas extensas áreas florestais de monocultura não geridas, a extrema fragmentação 
das propriedades – minifúndio – e as baixas remunerações dos proprietários florestais, a que acresce o 
acentuado despovoamento e envelhecimento da população.  

Visa-se aumentar a resiliência dos territórios vulneráveis face aos riscos associados às alterações climáticas, 
em particular aos incêndios rurais e à perda da biodiversidade, através de medidas que promovam uma 
mudança estrutural nos modelos de ocupação e gestão dos solos, que favoreçam a adaptação do coberto vegetal 
às novas condições climáticas, que apoiem o restauro dos ecossistemas, que assegurem uma acumulação de 
longo prazo de carbono atmosférico e que, simultaneamente, promovam o crescimento sustentável e a 
valorização do capital natural desses territórios, fomentando novas economias e a coesão territorial e 
contrariando a perda de população. 

Natureza do investimento 

Os investimentos são de natureza pública e privada. 

Os investimentos que podem assumir a natureza privada relacionam-se com as ações de emparcelamento, com 
as áreas integradas de gestão da paisagem, com as operações integradas de gestão da paisagem e com os 
condomínios de aldeia.  

Programas de Reordenamento e Gestão da Paisagem - Trata-se de investimento que visa a definição de 
diretrizes de planeamento e gestão e ações prioritárias de intervenção, tendo por base a aptidão do solo e as 
necessidades de gestão e ordenamento em áreas vulneráveis, promovido por entidades públicas (DGT e ICNF, 
I. P.).  Este investimento não configura um auxílio de Estado. 

Programa "Emparcelar para Ordenar" - Os investimentos dizem respeito ao apoio à aquisição de terras 
agrícolas e florestais que visem operações de emparcelamento com vista a aumentar o dimensionamento das 
explorações; são elegíveis os territórios classificados como vulneráveis do ponto de vista da perigosidade de 
incêndio rural. Trata-se do apoio a beneficiários privados, sendo as ações enquadradas nos auxílios de minimis 
previstos no Regulamento (UE) n.º 1407/2013, da Comissão, de 18 de dezembro e no Regulamento (UE) n.º 
1408/2013, da Comissão, de 18 de dezembro.  

Áreas integradas de Gestão da Paisagem (AIGP) – As áreas integradas de gestão da paisagem são unidades de 
planeamento e gestão conjunta de áreas mínimas de 100 ha em territórios vulneráveis a incêndios rurais (v. 
Decreto-Lei n.º 28-A/2020, de 26 de junho). No âmbito de cada AIGP, é elaborada uma operação integrada de 
gestão da paisagem (OIGP), definindo as medidas necessárias para assegurar a resiliência do território e a 
prevenção de incêndios (plantação de espécies autóctones, criação de mosaicos de áreas agrícolas, eliminação 
de invasoras lenhosas, etc.). As medidas da OIGP são obrigatórias. 

Existem, por isso, apoios específicos para as AIGP, que se destinam a possibilitar a realização das ações 
preparatórias indispensáveis à elaboração da operação integrada de gestão da paisagem, e apoios específicos 
para as OIGP, que se destinam à execução das medidas determinadas. 
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O apoio às AIGP visa, nomeadamente, a mobilização dos proprietários dos prédios rústicos, o levantamento e 
caracterização dos prédios e a elaboração dos estudos e projetos das OIGP. O apoio é dirigido às entidades 
proponentes da AIGP (ações preparatórias e elaboração do projeto de OIGP). Este investimento não configura 
um auxílio de Estado. 

Operações Integradas de Gestão da Paisagem (OIGP) - As OIGP são medidas de execução obrigatória para os 
proprietários e gestores florestais abrangidos, de forma a tornar os terrenos resilientes aos incêndios rurais. Os 
apoios do PRR relativos à gestão e execução das OIGP, incluindo os dirigidos a entidades privadas, visam 
exclusivamente possibilitar a execução de medidas de interesse público nela estabelecidas. No caso Operações 
Integradas de Gestão da Paisagem, entende-se que as mesmas não configuram auxílios de Estado, na medida 
em que o apoio se destina a concretizar as medidas estabelecidas na OIGP, aumentando a resiliência dos 
territórios rurais, em particular dos territórios florestais, aos incêndios rurais e às alterações climáticas, através 
de uma intervenção no território à escala da paisagem, de forma agrupada (no quadro de um programa de 
reordenamento e gestão da paisagem ou de uma área integrada de gestão da paisagem, com um regime jurídico 
setorial próprio). Acresce que se pretende apoiar espécies florestais de crescimento lento, com revoluções 
superiores a 40 anos. O apoio não se destina a uma atividade económica, sem prejuízo de a intervenção efetuada 
poder implicar uma vantagem económica indireta, que reforça a colaboração dos particulares e contribui assim 
para a concretização do objetivo de interesse público da OIGP. Este investimento não configura um auxílio de 
Estado. 

Condomínio de Aldeia - Os condomínios de aldeia são instrumentos de apoio a entidades públicas e privadas 
para promover a atuação conjunta na envolvente às áreas edificadas e aglomerados rurais, com o objetivo de 
defender esses aglomerados dos incêndios rurais. Essas medidas implicam a reconversão de áreas de matos e 
floresta em redor dos aglomerados populacionais mais vulneráveis ou críticos em áreas destinadas a outros 
usos (agrícola, silvopastoril), garantindo comunidades mais resistentes, resilientes e seguras. O objetivo não é, 
portanto, uma atividade comercial, sem prejuízo de poderem resultar efeitos indiretos positivos, 
nomeadamente por via da redução do risco de incêndios junto aos aglomerados populacionais em causa. O 
investimento previsto não configura um auxílio de Estado. 

Implementação 

A entidade responsável pela execução e reporte deste investimento é o Fundo Ambiental. Os investimentos 
são dirigidos à concretização e operacionalização das seguintes ações:  

• Realização de estudos necessários para a elaboração dos programas de reordenamento e gestão da 
paisagem, monitorização e trabalhos complementares de gestão da informação decorrente dos PRGP com 
vista à implementação de AIGP/OIGP, definição de contratos para a concretização de OIGP e gestão e 
manutenção de plataformas informáticas para monitorização e disponibilização publica de informação de 
implementação das ações PRGP e AIGP/OIGP ao longo do período, através da contração de serviços 
externos por parte da administração central, –DGT e ICNF, I. P..  

• Constituição de áreas integradas de gestão da paisagem (AIGP) para a execução dos investimentos 
florestais, agrícolas e silvopastoris previstos para estas áreas, incluindo, no quadro dos PRGP, o apoio a 
novos investimentos sustentáveis dinamizadores de novas economias, de transformação da paisagem e de 
remuneração dos serviços dos ecossistemas. A intervenção na paisagem visa criar territórios mais 
resilientes, criando descontinuidades em extensas áreas de monoculturas de pinheiro e, sobretudo, de 
eucalipto, nomeadamente com atividades agrícolas ou silvopastoris, bem como através da instalação de 
povoamentos mais resilientes, contribuindo para o restauro, preservação e valorização da biodiversidade, 
prevenção da erosão e melhoria da gestão do solo e promoção do sequestro de carbono. Os apoios são 
dirigidos aos agentes locais, verdadeiros promotores de mudança – proprietários, autarquias, organizações 
de produtores, cooperativas, entidades gestoras de zonas de intervenção florestal, baldios, associações 
locais e organismos de investimento coletivo – que propõem a constituição de AIGP no sentido de intervir 
de forma coletiva, através de uma gestão comum, e tendo por base um programa de investimentos (OIGP) 
a realizar.  

• Constituição de condomínios de aldeia através da publicação de avisos anuais dirigidos às autarquias 
locais, organizações de produtores, cooperativas, entidades gestoras de zonas de intervenção florestal, 
baldios, associação locais e comunidades intermunicipais.  
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• Apoios para aumentar a dimensão física dos prédios rústicos em contexto de minifúndio inserido em 
territórios vulneráveis, promovendo mecanismos financeiros de apoio aos proprietários e investidores 
privados para a realização de ações de emparcelamento. 

Público-Alvo 

A execução destas medidas envolve diretamente as áreas setoriais da floresta e agricultura, do ambiente, 
conservação da natureza e ordenamento do território, sendo dirigidas à administração central (em particular 
DGT e ICNF, I. P.), e aos agentes locais públicos (autarquias locais, comunidades intermunicipais), privados 
(proprietários de prédios rústicos, produtores florestais, investidores) e coletivos (associações locais, 
organizações de produtores, entidades gestoras de ZIF, baldios, entidades de gestão coletivas, cooperativas). 

Calendário e riscos 

Execução anual, até ao final de 2025. 

Como riscos, refere-se o tempo dos procedimentos administrativos e dos procedimentos de contratação 
pública, incluindo eventuais contestações ou ausência de candidaturas, incumprimento de prazos por parte dos 
prestadores de serviços, a fraca adesão dos proprietários e demais titulares de direitos reais sobre os prédios 
rústicos, a necessidade de levantamento cadastral. 

 

Investimento RE-C08-i02: Cadastro da Propriedade Rústica e Sistema de Monitorização da Ocupação 
do Solo 

Desafios e Objetivos 

Os números de prédios rústicos por NUTS II, confirmam que o grande número de prédios se situa no norte e 
centro do Continente (9,9 M). A distribuição concelhia da dimensão média dos prédios rústicos também pode 
ser estimada através do quociente entre as áreas de cada concelho (depois de subtraídas as respetivas áreas 
sociais) e o número de artigos rústicos, a partir do registo da Autoridade Tributária e Aduaneira (valores de 
2006). Acresce a esta pulverização de propriedade, a falta de cadastro numa área muito significativa do País, 
em particular nestes territórios onde a propriedade se encontra pulverizada e onde os territórios de matos e 
floresta têm um peso muito significativo. 

 
Este investimento pretende responder à necessidade do Estado assegurar uma base de conhecimento alargado 
sobre o território, nomeadamente quanto ao tipo e limites das propriedades rústicas, permitindo identificar os 
proprietários da terra, afigurando-se imprescindível às atividades de planeamento, gestão e apoio à decisão 
sobre o território e à sua ocupação e uso, das quais depende o desenvolvimento sustentável de políticas públicas 
em diferentes domínios e diferentes âmbitos (nacional, regional e local) e a adequada gestão das propriedades 
rústicas pelos privados. 
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Para a prossecução deste objetivo, será promovida a necessária articulação entre as entidades pertinentes. Com 
efeito, o desenvolvimento e evolução da plataforma BUPi atual, para a versão 2.0, está a ser planeado e 
concretizado com o envolvimento direto das entidades referidas, consubstanciando-se formalmente esse 
envolvimento na celebração de protocolos de partilha de informação entre a eBUPi e o Instituto dos Registos 
e Notariado (IRN), a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), e a DGT, assegurando-se a componente de 
desenvolvimento aplicacional da plataforma, bem como os necessários mecanismos de webservices e modelos 
de interoperabilidade entre os sistemas de informação destas entidades e a reengenharia de processos para 
assegurar a essencial articulação, coerência e permanente atualização da informação e o workflow de todos os 
processos entre as entidades competentes em razão da matéria no seio da Administração Pública. Acresce ainda 
a articulação com outras entidades da Administração Pública Central com dados de contexto relevantes, como 
é o caso do Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, I. P. (IFAP, I. P.), e do ICNF, I. P. Acresce, 
ainda, que ao nível do envolvimento das autarquias locais no projeto, estão a ser celebrados acordos 
interinstitucionais com os municípios sem cadastro predial da propriedade rústica e que serão igualmente 
celebrados acordos interinstitucionais com os demais municípios nos quais existe presentemente cadastro 
predial, de modo a que os cidadãos e as empresas possam beneficiar do regime especial do cadastro 
simplificado, nomeadamente os procedimentos de RGG (nos municípios sem cadastro predial) e os 
procedimentos especiais de registo e de justificação e o regime de gratuitidade (em todos os municípios do 
território nacional). 

De sublinhar que os investimentos previstos nesta reforma da Componente 08 são complementados pelos 
investimentos previstos na componente C19- Administração Pública Digital. Atendendo a que a componente 
tributária é um dos pilares do novo modelo que a presente reforma visa concretizar, é necessário prever na 
Componente 17 investimentos destinados a vertentes operacionais e tecnológicas de suporte, no quadro 
das atribuições legais setoriais da AT, sendo disso exemplo as seguintes ações: digitalização da informação de 
suporte às matrizes prediais e o reforço da infraestrutura de preservação da informação predial digitalizada. 

Sublinha-se que será a execução articulada do conjunto de investimentos referidos nos pontos anteriores, que 
permitirá no futuro a concretização cabal do BUPi enquanto plataforma única para o relacionamento da 
administração com o cidadão em matéria de cadastro: que assegura a interoperabilidade dos sistemas de 
informação relativos às geometrias cadastrais (carta cadastral), gerido pela DGT, o do registo predial, gerido 
pelo IRN, e o das matrizes fiscais, gerido pela AT. O BUPi assegurará a interoperabilidade e entregará aos 
cidadãos e empresas e a todas as entidades da Administração Pública um número unívoco designado como 
Número de Identificação do Prédio (NIP).   

O NIP irá constituir-se como a peça chave que permitirá aos cidadãos e empresas obter no futuro um único 
documento sobre o prédio com validade legal e toda a informação referente ao mesmo (nas múltiplas 
dimensões) e permitirá à administração planear e gerir o território com base em informação holística, rigorosa 
e permanentemente atualizada. 
Deste modo, visa-se dotar o país de conhecimento atualizado e detalhado do território em duas vertentes, quer 
a nível cadastral, com identificação dos proprietários da terra e dos limites e caracterização da propriedade, 
quer na obtenção de cartografia de referência. Para tal, importa:  

a. Operacionalizar o BUPi enquanto plataforma única de relacionamento com o cidadão e empresas e destes 
com a Administração Pública e o sistema de cadastro simplificado assente nos três pilares de promoção 
do registo da propriedade, de aquisição expedita de dados relativos à geometria dos prédios e de 
harmonização da informação tributária. 

b. Operacionalizar o Sistema de Monitorização de Ocupação do Solo (SMOS) com o objetivo de obter 
produtos cartográficos de referência, no sentido de inovar nos processos de angariação e exploração de 
dados e de informação e de alimentar um sistema dinâmico que permita o conhecimento atempado das 
dinâmicas de aproveitamento do solo e das praticas agrícolas e silvícolas relevantes para a gestão 
integrada dos incêndios rurais e para a politica de transformação da paisagem nos territórios vulneráveis 
da floresta.  
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Natureza do investimento 

Os investimentos assumem natureza pública, não configurando auxílios de Estado. 

Os investimentos em causa são realizados pelo Estado português no exercício da sua autoridade pública com 
o objetivo de ter todo o território nacional devidamente cadastrado, abrangendo prédios urbanos, rústicos e 
mistos (balcão físico e virtual que agrega a informação registal, matricial e georreferenciada relacionada com 
os prédios e os seus titulares, bem como plataforma de articulação do cidadão com a administração pública no 
âmbito do cadastro predial, na medida em que inclui informação disponível nas várias bases de dados das 
entidades relevantes no domínio do cadastro) e de implementar o Sistema de Monitorização de Ocupação do 
Solo (SMOS) com o objetivo de obter produtos cartográficos de referência, no sentido de inovar nos processos 
de angariação de dados e de informação sobre o território, beneficiando a sociedade como um todo. 

Os investimentos em causa não envolvem o exercício de uma atividade económica pelo Estado português, 
atuando este no exercício de prerrogativas de poder. 

Sempre que aplicável, as regras de contratação pública serão integralmente cumpridas na contratação de 
fornecimento de bens e prestação de serviços junto de entidades terceiras. 

Implementação 

A entidade responsável pela execução e reporte deste Investimento é o Fundo Ambiental.  

Para os investimentos referentes ao Sistema Nacional de Cadastro Predial, a Estrutura de Missão para a 
expansão do sistema de informação cadastral simplificado, em articulação com a DGT, com o IRN, com a AT, 
bem como outras entidades da administração central detentoras de dados relevantes, e ainda com os 
municípios, é a entidade responsável pela implementação do sistema, recorrendo a protocolos de interconexão 
de dados com as entidades da administração pública central, a acordos interinstitucionais com os municípios, 
quer isoladamente, quer através das Comunidades Intermunicipais, e, ainda, a contratação de serviços 
especializados em regime de outsourcing. 

Os investimentos relacionam-se com: (1) o Sistema de Gestão integrada e de inteligência artificial BUPi, (2) 
Plataforma de Serviços Digitais para o Cadastro Territorial (BUPi), (3) Projeto “Ativação do Território”, (4) 
Criação e dinamização de Centros de Competências Locais, (5) Centro Colaborativo para experimentação de 
novas soluções, (6) Desenvolvimento de tecnologia de deteção remota do território e (7) Harmonização dos 
prédios com o registo predial.  

Decorre ainda o investimento relativo à reformulação do sistema de conservação de prédios em cadastro e de 
credenciação de Técnicos de Cadastro Predial, o (8) Sistema de conservação do cadastro e de acreditação de 
técnicos de cadastro predial, da responsabilidade da DGT. 

De salientar que as componentes de investimento relativas à Plataforma de Serviços Digitais para o Cadastro 
Territorial (BUPi), o Projeto “Ativação do Território” e a Criação e dinamização de Centros de Competências 
Locais incluem a vertente de formação, nomeadamente de técnicos habilitados a nível nacional, que podem 
realizar os procedimentos de RGG, formação dos Conservadores do IRN, enquanto atores centrais da 
componente do registo predial, prevendo-se ainda a formação dos oficiais de registo afetos a estes 
procedimentos e dos funcionários das repartições de finanças locais. Acresce ainda o planeamento, desenho, 
elaboração e divulgação de diversos materiais e suportes de informação com o objetivo de potenciar e 
multiplicar o esforço de capacitação, de forma desconcentrada, pelos destinatários em todo o território 
nacional. 

Quanto aos investimentos referentes ao Sistema de Monitorização de Ocupação do Solo (SMOS) consistem 
na produção da seguinte informação de base: (1) cobertura LiDAR de elevada resolução e (2) cobertura de 
imagens de satélite de muito alta resolução. Com base nesta informação, e em imagens de satélite do Programa 
de Observação da Terra da União Europeia (Copernicus), serão derivados os seguintes produtos: (a) modelo 
digital de terreno e cartografia  topográfica para temas de referência, designadamente a hidrografia terrestre; 
(b) cartografia de uso e ocupação do solo com grande detalhe temático (COS); (c) cartografia de ocupação do 
solo, tematicamente mais simples mas com maior detalhe espacial, com produção anual (COSsim); (d) 
monitorização anual da interface urbano-florestal; (e) monitorização mensal do estado da vegetação para 
alimentação de modelos de combustível; (f) cartografia de estrutura da vegetação; (g) cartografia quantitativa 
da biomassa vegetal, total e por estratos (arbóreo, subcoberto, matos e outras ocupações); e (h) cartografia de 
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volume de madeira e de outras características da vegetação, indispensáveis para a quantificação dos serviços 
dos ecossistemas florestais. 

A DGT e o ICNF, I. P., são as entidades da administração central responsáveis pela produção e disponibilização 
dos produtos do sistema de monitorização, garantindo a produção de informação de base (1) e (2) através de 
contratações externas e dos produtos derivados a) a h) através de recursos internos e contratações externas.  

Público-Alvo 

Administração pública central e local, empresas, organizações e proprietários de prédios rústicos e demais 
cidadãos. 

Calendário e riscos 

Execução anual, até ao final de 2025. 

Como riscos, refere-se o tempo dos procedimentos administrativos e dos procedimentos de contratação pública 
e/ou subsequentes atrasos no desenvolvimento tecnológico associado, assim como o impacto da pandemia 
provocada pela COVID-19. 

 
Investimento RE-C08-i03: Faixas de Gestão de Combustível - Rede Primária 

Desafios e Objetivos 

A magnitude do problema dos incêndios em Portugal, e em regiões vizinhas (Galiza e Castela e Leão), 
comparativamente a outras regiões europeias, mesmo que de clima mediterrânico, é uma determinante 
geográfica, associada à ocorrência simultânea de 3 fatores – muito elevada produtividade vegetal, ocorrência 
de períodos de grande secura e orografia movimentada. Sempre que estes fatores se conjugam, ocorrem 
potencialmente incêndios de grande severidade e capacidade destrutiva, independentemente do nível de 
desenvolvimento social e, até, da sofisticação das medidas preventivas ou dos meios de combate. Neste caso, 
a gestão inteligente das descontinuidades da paisagem, incluindo a instalação da rede primária ou de áreas 
estratégicas de mosaicos de gestão de combustível, constitui a alternativa viável de controlo dos incêndios 
mais destrutivos. 

Tendo em conta as catastróficas épocas de fogo que têm afetado o território português, com especial destaque 
para os anos de 2003, 2005 e 2017 pela área ardida acima dos 300 mil hectares, deve então ser dada uma 
grande atenção ao tratamento da paisagem e gestão florestal. Esta deve basear-se na manutenção de uma 
paisagem mais resistente e resiliente aos incêndios rurais, optando por instalar modelos de silvicultura 
adequados ao local de aplicação e apostando na silvicultura preventiva, na criação de redes de defesa da 
floresta, num novo quadro de usos da terra e práticas de ordenamento do território, bem como revitalizar ao 
nível social e económico as áreas do Norte, Centro interior, norte alentejano e interior do Algarve. 

O controlo dos combustíveis e das ignições são essenciais para gerir grandes e pequenos fogos rurais. A criação 
de descontinuidades horizontais na paisagem através de uma rede primária de faixas de gestão de combustível 
(RPFGC) é o principal método para o controlo de combustíveis, dependendo da severidade das condições 
climáticas e da relação custo/benefício existente, constituindo-se como uma ferramenta útil para estruturar os 
territórios florestais, redesenhar a paisagem e para o tratamento estratégico dos combustíveis florestais. 

A implementação desta rede tem os seguintes objetivos: (1) isolar focos de ignição de fogos; (2) reduzir os 
efeitos de passagem dos incêndios, protegendo vias de comunicação, infraestruturas e equipamentos sociais, 
zonas edificadas e povoamentos florestais de valor especial; (3) diminuir a superfície percorrida por grandes 
incêndios, compartimentando a paisagem e dificultando a passagem do fogo; (4) facilitar as operações de 
combate direto e indireto ao fogo; (5) permitir uma maior amplitude de visão para o planeamento do combate 
e definição dos locais de posicionamento das equipas de combate ao fogo; e (6) garantir a segurança aos 
bombeiros e uma rota de fuga no combate ao fogo. 

Apenas uma pequena parte da RPFGC proposta se encontra implementada no território devido à falta de 
disponibilização de fundos financeiros. O cenário de difícil implantação contínua e a elevada extensão da 
RPFGC planeada em parte expressiva do território nacional, especialmente em regiões de maior prioridade de 
instalação, são fatores que não têm contribuído para a sua aplicação total na paisagem, tendo o ICNF, I. P. 
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encomendado um estudo, realizado em duas fases, para definir um conjunto de classes de prioridade que 
racionalizem o custo/eficácia da sua construção, com base em critérios bem definidos.  

Os critérios dividem-se em: 

• 9 critérios de priorização, classificadas por 5 temas (Fogo, Combustível, Risco para a população, 
Valor económico e Valor ecológico), que são utilizadas para a construção do índice de prioridade 
integrado; 

• 2 critérios de custos que servem para a definição dos troços de ligação entre troços de alta prioridade. 

 
O “Projeto de redimensionamento otimizado da Rede Primária de Faixas de Gestão de Combustível proposta 
pelo ICNF” (1.ª fase) teve como premissa a necessidade de reavaliação dos troços de rede primária a construir 
no terreno, devido aos elevados custos de aplicação da totalidade desta (132.000 ha), a qual não estava planeada 
para a totalidade do território. 

Foi então reavaliada a rede desenhada pelo ICNF, I. P. redimensionando-a para aproximadamente 1/3 da sua 
extensão original, a que se chamou “rede estruturante”. Esta tem 3.543 km de comprimento total, com uma 
área de intervenção de 44.600 hectares (com uma largura de 126 metros). 

A 2.ª fase do estudo recaiu na definição da restante rede primária estruturante para as áreas do território 
continental português onde a RPFGC não estava planeada, o qual se encontra concluído.  

Os objetivos alcançados com a segunda fase deste estudo foram os seguintes: 

• Criação de uma rede primária de FGC para o território de Portugal Continental não abrangido pela 
rede inicialmente proposta pelo ICNF, I. P..  

• Conectar esta rede à rede estruturante selecionada no âmbito do “projeto de redimensionamento 
otimizado da rede primária de faixas de gestão de combustíveis proposta pelo ICNF” (1.ª fase do 
estudo), de acordo com a versão de 2018.  

• Identificar os troços de alta prioridade, definidos para este efeito como “rede estruturante”, através de 
uma metodologia própria assente nas linhas de cumeada para criar os troços de rede e da sua 
quantificação usando variáveis de priorização.  

• Disponibilizar os ficheiros em formato shapefile e tratar a informação de forma a obter diversas peças 
gráficas para a totalidade da rede nacional e por unidade NUTS III. 

A junção da rede primária estruturante da 2.ª fase com a rede estruturante proveniente do redimensionamento 
otimizado da rede primária original do ICNF (1.ª fase) tem um comprimento de 9.123 km, e uma área (com 
uma largura de 126 metros) de 115.000 ha. 
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A rede primária da 1.ª fase está presente sobretudo em zonas montanhosas do Norte e Centro, bem como no 
Algarve. Esta rede cruza-se sobretudo com grandes manchas de combustível (matos e florestas) das serras do 
Pinhal Interior, Monchique e Caldeirão, Arga, Montemuro e Marão. Já a rede primária da 2.ª fase encontra-se 
sobretudo no Norte e Centro Litoral e localiza-se apenas nas linhas de cumeada. 

O conjunto das duas fases cobre, portanto, as principais regiões de interesse a proteger do ponto de vista dos 
povoamentos florestais como da população residente nessas áreas. 

A rede estruturante resultante da junção das duas fases apresentada na segunda figura supra permite observar 
que os troços mais importantes (com maiores valores de índice de prioridade) se encontram numa faixa de 
transição entre o litoral e o interior do território continental, especialmente em zonas montanhosas onde o fogo 
é recorrente, denotando a grande importância dada ao tema Fogo. 

A rede localiza-se, portanto, em zonas de densidade populacional moderada que não permitem a existência de 
grandes áreas de continuidade de combustível, embora o volume de ignições seja significativo. De notar a 
ausência de segmentos a sul do Tejo, onde a combinação de baixas densidades populacionais com áreas com 
pouco coberto combustível origina troços com baixos índices de prioridade. 

A rede primária estruturante total cobre uma grande diversidade de paisagens e realidades sociais, uma vez 
que a 1.ª fase se localiza em zonas mais montanhosas e interiores, de baixa densidade populacional e marcadas 
pelo êxodo rural, quase o oposto da rede da 2.ª fase. Logo, a conexão dos troços das duas fases tem uma elevada 
importância, compartimentando mais eficazmente a paisagem e garantindo uma maior rapidez de operações 
de combate a incêndios. 

As duas fases, quando associadas e ligadas entre si, estão bem localizadas no terreno, servindo de barreira de 
proteção a mais de metade da população portuguesa. De referir ainda que a rede da 2.ª fase protege mais a 
componente Cidadãos (zonas com maior densidade populacional) e a rede da 1.ª fase protege mais a 
componente Floresta e zonas com mais biodiversidade (zonas com menor densidade populacional). 

Salienta-se a possibilidade de alteração do desenho dos segmentos da rede primária estruturante, sempre que 
existam condicionantes à instalação de rede, como florestas de alto valor de conservação ou outros valores 
ambientais em presença. Os troços da rede primária devem ser sempre adaptados à realidade no terreno, 
existindo flexibilidade permanente para se adaptar a sua execução em função dos valores naturais existentes 
nas áreas planeadas da RPFGC. As alterações são realizadas na configuração dos troços da rede primária após 
verificação no terreno e implementada ao nível da execução de projeto. 

132.000 ha 539.913 ha 115.000 ha 
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No que respeita à execução da RPFGC, esta é da responsabilidade do ICNF, I. P., nos termos do Decreto-Lei 
n.º 124/2006, de 28 de junho, na sua redação atual, referindo que, no âmbito do Sistema de Defesa da Floresta 
contra Incêndios, cabe ao ICNF, I. P. a coordenação das ações de prevenção estrutural, nas vertentes de 
sensibilização, planeamento, organização do território florestal, silvicultura e infraestruturação de defesa da 
floresta contra incêndios, onde se inclui a RPFGC. 

A reforma da prevenção e combate de incêndios rurais estará juridicamente regulamentada quando se verificar 
a publicação do diploma que revogará o Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, o qual foi aprovado em 
reunião do Conselho de Ministros no passado dia 4 de março, tendo posteriormente o Governo enviado 
proposta de lei de autorização legislativa à Assembleia da República para aprovação. Este diploma refere que, 
no âmbito do Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais, o ICNF, I. P. coordena as ações de 
infraestruturação no âmbito da rede primária e terciária de faixas de gestão de combustível e das áreas 
estratégicas de mosaicos de gestão de combustível, bem como nos territórios rurais não incluídos na envolvente 
das áreas edificadas, e assegura a execução da rede primária de faixas de gestão de combustível. 

O planeamento, instalação e manutenção da RPFGC tem os seguintes objetivos: 

• Priorizar e otimizar a rede primária projetada – 1.ª fase de reestruturação (de 132.000 ha para 44.600 
ha); 

• Concluir a definição da restante rede primária a nível nacional – 2.ª fase de reestruturação (70.400 ha); 

• Executar a rede primária estruturante resultante das duas fases de reestruturação (44.600 ha + 70.400 
ha). 

De referir que a nível nacional, o PO SEUR tem tido uma influência muito reduzida na implementação da rede 
primária estruturante de faixas de gestão de combustível, com o apoio à implementação de cerca de 3,9% da 
rede primária estruturante. 

Natureza do investimento 

Os investimentos assumem natureza pública, não configurando auxílios de Estado. 

Os investimentos em causa são realizados pelo Estado português no exercício da sua autoridade pública com 
o objetivo de prevenir incêndios rurais e salvar vidas humanas, definindo e criando faixas de gestão de 
combustível, mediante a constituição de servidões administrativas para a criação das referidas faixas no 
território nacional, beneficiando a sociedade como um todo. 

Os investimentos em causa não envolvem o exercício de uma atividade económica pelo Estado português, 
atuando este no exercício de prerrogativas de poder público.  

Sempre que aplicável, as regras de contratação pública serão integralmente cumpridas na contratação de 
fornecimento de bens e prestação de serviços junto de entidades terceiras. 

Implementação 

A entidade responsável por este Investimento é o Fundo Ambiental.  

A mobilização deste investimento tem em vista as seguintes realizações: 

• Caracterização da rede primária estruturante, onde se inclui a cartografia e a avaliação do uso e ocupação 
do solo dos terrenos incluídos na rede primária estruturante de faixas de gestão de combustível - a 
executar pelo ICNF, I. P.; 

• Funcionamento de uma estrutura dedicada à avaliação e implementação de servidões administrativas 
nos terrenos rurais privados e comunitários ocupados pelas Faixas de Interrupção de Combustível (FIC) 
da rede primária estruturante de faixas de gestão de combustível, através da prévia identificação de 
proprietários, avaliação e cálculo de indemnizações e restantes elementos conducentes à declaração de 
utilidade pública, bem como para as fases subsequentes de notificação aos titulares dos terrenos 
abrangidos, celebração de acordos e pagamento das respetivas indemnizações - a executar pelo ICNF, 
I. P. /  Florestgal, S. A.; 
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• Promoção na plataforma BUPi do procedimento de representação gráfica georreferenciada dos prédios 
rústicos incluídos na constituição da servidão administrativa com vista a viabilizar os subsequentes 
procedimentos especiais de registo - a executar pelo ICNF, I. P. / Florestgal, S. A.; 

• Execução da rede primária estruturante de faixas de gestão de combustível a nível nacional, dando 
cumprimento à Resolução do Conselho de Ministros n.º 157-A/2017, que determinou o avanço, de forma 
efetiva, da abertura e manutenção da RPFGC - a efetuar pelo ICNF, I. P.. 

A execução será por via de meios próprios do ICNF, I. P. e da Florestgal, S. A., e da contratação de serviços 
externos. 

Público-Alvo 

ICNF, I. P.; Florestgal, S. A.; Baldios; Proprietários rurais.  

Calendário e riscos 

Execução anual, até ao final de 2025. 

Como riscos, refere-se o tempo dos procedimentos administrativos e dos procedimentos de contratação 
pública, o incumprimento de prazos por parte dos prestadores de serviços, assim como o impacto da pandemia 
provocada pela COVID-19. 

 

Investimento RE-C08-i04: Meios de prevenção e combate a incêndios rurais 

Desafios e Objetivos 

A correlação direta da dimensão e intensidade dos incêndios com o fenómeno das alterações climáticas, com 
o despovoamento do meio rural e com a falta de gestão dos territórios florestais, face ao histórico e dimensão 
dos incêndios rurais, reclamam um robustecimento e reforço da capacitação dos agentes à escala nacional e 
supramunicipal, numa lógica de melhoria de informação de suporte e de eficácia e eficiência na intervenção 
pública nas fases de prevenção, pré-supressão, supressão e socorro e pós-evento, necessária para o 
cumprimento das responsabilidades estabelecidas no PNGIFR, evitando perdas diretas e indiretas provocadas 
pelos incêndios. Esta capacitação, numa lógica de intervenção pública no território florestal, é necessária para 
o cumprimento das responsabilidades das entidades intervenientes no SGIFR, evitando perdas diretas e 
indiretas provocadas pelos incêndios. 

Deste modo, pretende-se garantir o reforço dos meios dos organismos do Estado com intervenção na prevenção 
e combate de incêndios rurais, através da aquisição de meios aéreos de combate, viaturas, máquinas e 
equipamentos, com vista a: 

• Alavancar a capacidade de intervenção da Força Aérea Portuguesa e da ANEPC na fase de supressão 
e socorro através da aquisição helicópteros bombardeiros ligeiros (HEBL) e médios (HEBM), 
edificação/adaptação de infraestruturas (2 edifícios para as operações e 2 hangares de manutenção) e, 
simultaneamente, permitir a utilização para outras missões de duplo uso, em linha com os objetivos de 
complementaridade e eficiência. O emprego dos meios aéreos no combate aos incêndios rurais realiza-se 
em conformidade com o princípio da integração no dispositivo de combate e com o princípio da 
antecipação. Por outro lado, também se realiza em conformidade com o objetivo de dominar as ignições 
no seu estado inicial (ataque inicial) e com o objetivo de limitar o desenvolvimento catastrófico dos 
incêndios rurais (ataque ampliado). Os meios aéreos oferecem três grandes vantagens sobre os meios de 
supressão no solo:   

o Rapidez - Os meios aéreos utilizados no combate a incêndios podem viajar a velocidades mais 
rápidas do que os meios terrestres, assim como utilizar trajetórias mais diretas para um determinado 
destino. Esta característica permite que um meio aéreo atinja um incêndio e comece a supressão e/ou 
atividades de observação antes dos meios terrestres. A rapidez também permite que as aeronaves 
descarreguem maiores quantidades de supressor nos incêndios. 
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o Acesso - Os meios aéreos são igualmente capazes de chegar a áreas remotas, que os meios terrestres 
só conseguem alcançar após tempos de viagem inaceitavelmente longos ou em situações em que o 
acesso é limitado por questões de segurança, como a alta intensidade do incêndio.  

o Observação - Os meios aéreos são frequentemente utilizados para ações de deteção de focos 
secundários e de observação durante a supressão de incêndios, sendo capazes de visualizar o 
perímetro do incêndio para analisar o melhor acesso, maiores cargas de combustível e outros riscos 
potenciais. 

Para além destas vantagens, a aquisição de helicópteros bombardeiros ligeiros e médios permitirá 
uma operação mais flexível e otimizada de meios, bem como uma exploração operacional plena ao 
longo de todo o ano, além de possibilitar uma utilização dupla, civil e militar, rentabilizando a 
satisfação das necessidades efetivas na área das missões de interesse público. 

• Alavancar a capacidade de intervenção do ICNF, I. P.. A implementação do SGIFR vem consagrar, 
conforme preconiza a Lei de Bases da Política Florestal (Lei n.º 33/96, de 17 de agosto), uma organização 
nacional, regional e sub-regional com funções de planeamento e coordenação das ações de prevenção e 
deteção e de colaboração no combate aos incêndios, cabendo-lhe responsabilidades nas fases de 
prevenção, pré-supressão, supressão e socorro e pós-evento. Para o cumprimento destas 
responsabilidades, a estrutura orgânica do ICNF, I. P. (Decreto-Lei n.º 43/2019, de 29 de março) é 
reforçada com a criação da Força de Bombeiros Sapadores Florestais (FSBF), uma força de prevenção e 
defesa dos territórios florestais no âmbito da gestão de fogos rurais, de acordo com o estabelecido no 
Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais, a cujos elementos compete realizar:  

a) Ações de silvicultura de carácter geral e de silvicultura preventiva, na vertente da gestão de 
combustível florestal, com recurso a técnicas manuais, moto manuais, mecânicas ou fogo controlado, 
entre outras; 

b) Ações de manutenção de proteção de povoamentos florestais, no âmbito da gestão florestal e do 
controlo de agentes bióticos nocivos; 

c) Ações de manutenção e beneficiação de infraestruturas de defesa da floresta e de apoio à gestão 
florestal; 

d) Ações de sensibilização de carácter simples das populações para as normas de conduta em matéria 
de proteção florestal, nomeadamente no âmbito do uso do fogo, da limpeza das florestas e da 
fitossanidade; 

e) Ações de vigilância, primeira intervenção em incêndios rurais, apoio ao combate e a operações de 
rescaldo e vigilância ativa pós-rescaldo, no âmbito da proteção civil; 

f) Ações de instalação e manutenção de rede primária e secundária de faixas de gestão de combustível; 

g) Ações de combate a incêndios rurais; 

h) Ações de recuperação de áreas ardidas e estabilização de emergência, e outras ações especializadas 
no âmbito da gestão florestal. 

A concretização de medidas estruturais de gestão e redução de riscos permitirão, assim, aumentar a 
resiliência do território continental português através das ações desenvolvidas pela FSBF, pelas equipas 
de sapadores florestais e pelo Corpo Nacional de Agentes Florestais, potenciadas pelo seguinte 
equipamento: (1) viaturas específicas para Ataque inicial (ATI) e apoio a ações de silvicultura preventiva 
– VLCI T1; (2) viaturas específicas para Ataque ampliado (ATA) - VFCI; (3) viatura posto de comando 
avançado; (4) viaturas específicas para a Coordenação de Prevenção Estrutural/Apoio à realização de fogo 
controlado; (5) viaturas ligeiras de transporte de passageiros (9 lugares) para transporte de elementos da 
FSBF; (6) veículos pesados com semi-reboque porta-máquinas para transporte de maquinaria; (7) 
máquinas de rasto tipo D6 para combate direto e indireto, gestão de combustível e outras ações de gestão 
florestal(8) máquinas de rasto tipo D3 para combate indireto, gestão de combustível e outras ações de 
gestão florestal; (9) tratores florestais de roda pneumática/rastos para gestão de combustível e outras ações 
de gestão florestal; (10) giratórias equipadas com cabeça destroçadora e balde para gestão de combustível 
e outras ações de prevenção florestal; (11) trituradores florestais automotrizes para gestão de combustível 
e outras ações de gestão florestal; (12) robots trituradores para gestão de combustível; (13) biotrituradores 
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rebocáveis para ações de prevenção florestal; (14) conjuntos de alfaias específicas para gestão de 
combustível; (15) Equipamentos de Proteção Individual (EPI) para a FSBF em contexto de combate e 
prevenção.  

• Melhorar os processos de suporte à avaliação de risco através da uniformização e atualização da 
rede de radares do IPMA, I. P. e, assim concluir, a transição da polarização simples para dupla (processo 
praticamente concluído em grande parte dos países da União Europeia), envolvendo a substituição dos 
dois radares no Centro e Sul do continente (RADAR de Coruche/Cruz do Leão e RADAR de 
Loulé/Cavalos do Caldeirão). Esta transição tecnológica acompanha o fim da vida útil dos equipamentos 
existentes (15 anos em média para esta tecnologia de polarização simples), beneficia das infraestruturas 
de suporte existentes, e sustentará o desenvolvimento de técnicas digitais avançadas por todos os serviços, 
públicos e privados, que terão acesso a esta informação em tempo real. A informação será disponibilizada 
sob a forma de serviços web, de acordo com a política de dados abertos do IPMA, procurando-se estimular 
o desenvolvimento pelo setor privado de aplicações dirigidas a segmentos específicos de mercado.  

Natureza do investimento 

Os investimentos assumem natureza pública, não configurando auxílios de Estado. 

Os investimentos em causa são realizados pelo Estado português (Força Aérea, Instituto de Conservação da 
Natureza e das Florestas, I. P.  e Instituto Português do Mar e da Atmosfera, I. P.) no exercício da sua autoridade 
pública com o objetivo de prevenir e combater incêndios rurais e salvar vidas humanas, mediante a aquisição 
de equipamento de prevenção, monitorização e combate a incêndios, beneficiando a sociedade como um todo. 

Os investimentos em causa não envolvem o exercício de uma atividade económica pelo Estado português, 
atuando este no exercício de prerrogativas de poder público. 

Sempre que aplicável, as regras de contratação pública serão integralmente cumpridas na contratação de 
fornecimento de bens e prestação de serviços junto de entidades terceiras. 

Implementação 

A entidade responsável pela execução e reporte deste Investimento é o Fundo Ambiental. Para efeitos de 
operacionalização prevê-se o lançamento de procedimentos concursais para aquisição dos investimentos 
descritos.  

Público-Alvo 

Força Aérea, ICNF e IPMA. 

Calendário e riscos 

Execução anual, até ao final do 1.º semestre de 2026. 

Como riscos, refere-se o tempo dos procedimentos administrativos e dos procedimentos de contratação 
pública, incluindo eventuais contestações ou ausência de candidaturas e o incumprimento de prazos por parte 
dos prestadores de serviços. 

 

Investimento RE-C08-i05: Programa MAIS Floresta  

Desafios e Objetivos 

O Programa MAIS Floresta tem dois eixos de intervenção. (A) Um no âmbito da reforma do sistema de 
prevenção e combate de incêndios; e outro (B) dirigido à sustentabilidade e competitividade do setor produtivo 
através do reforço de atuação das organizações de produtores florestais (OPF) e dos Centros de Competências 
no setor florestal. 

A. MAI 

A severidade dos incêndios rurais em 2017, com um impacto nunca antes observado em Portugal, sobre os 
cidadãos e o património natural e edificado, tornou evidente a necessidade de uma abordagem renovada, 
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utilizando todas as capacidades técnicas, para transformar o modelo de governança dos incêndios rurais, tendo 
por base três grandes princípios: 

• O princípio da aproximação da prevenção e do combate que implica um reforço e progressiva reorientação 
de recursos para os pilares da prevenção e vigilância, sendo que uma das medidas visa dotar o dispositivo 
de flexibilidade e de uma estratégia de pré-posicionamento no terreno das forças de combate a incêndios 
de nível municipal e intermunicipal, em função do risco, para assegurar uma melhor distribuição e 
cobertura nas zonas mais vulneráveis e a rápida chegada aos locais de ocorrências; 

• O princípio da profissionalização e qualificação do sistema que exige a intervenção de especialistas nas 
múltiplas áreas disciplinares relevantes, a qualificação técnica de todos os intervenientes (sendo a Escola 
Nacional de Bombeiros um grande aliado nesta matéria) e ainda a capacitação da GNR, Força Especial 
de Proteção Civil e Corpos de Bombeiros para fazer face às necessidades e carências do sistema em termos 
de equipamentos;  

• O princípio da especialização, que permite a progressiva e tendencial segmentação de meios vocacionados 
para a proteção de pessoas e bens, missão primeira da proteção civil, a qual exige uma intervenção 
altamente especializada.  

Tendo por base os três princípios do SGIFR, prevê-se com este investimento: (1) A realização de ações de 
informação e sensibilização para a prevenção de comportamentos de risco da população, de programas de 
autoproteção de pessoas e infraestruturas (alargamento dos programas “Aldeia Segura” e “Pessoas Seguras”); 
(2) O aumento da capacidade da resposta operacional da ANEPC, da GNR e dos Corpos de Bombeiros, 
nomeadamente com a aquisição de veículos (VLCI – Veículo Ligeiro de Combate a Incêndios, VFCI – Veículo 
Florestal de Combate a Incêndios, VTTF – Veículo Tanque Tático Florestal, VCOT – Veículo de Comando 
Tático, VTTP – Veículo Tático de Transporte de Pessoal, VOPE – Veículo para Operações Específicas e 
veículos híbridos plugin), de equipamentos de proteção individual (para incêndios rurais e para ameaças 
biológicas) e restante equipamento operacional de combate a incêndios rurais (máquina de rastos, escavadora 
florestal, kit de combate a incêndios helitransportado, kit de combate a incêndios para veículos ligeiros, 
ferramentas manuais e mecânicas, equipamentos de combate a incêndios rurais, entre outros); e (3) O reforço 
da qualificação dos operacionais que intervêm no combate aos incêndios rurais. 

No que concerne às infraestruturas de proteção civil, pretende-se implementar a nova estrutura de proteção 
civil prevista na Lei Orgânica da ANEPC, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 45/2019, de 1 de abril, que se divide 
em Comandos Regionais, Comandos Sub-regionais de Emergência e Proteção Civil e a Força Especial de 
Proteção Civil (FEPC). Para tal, serão instalados 5 Comandos Regionais de Emergência e Proteção Civil, cuja 
circunscrição territorial corresponde às NUTS II do continente, que ficarão sediados nas atuais instalações dos 
Comandos Distritais de Operações e Socorro (CDOS), dos quais 2 exigem melhorias a nível de infraestrutura, 
designadamente Viseu e Évora. No que concerne aos 23 Comandos Sub-regionais de Emergência e Proteção 
Civil, cuja circunscrição territorial corresponde ao território das entidades intermunicipais do continente, 4 
serão instalados em novas infraestruturas nas Comunidades Intermunicipais do Alentejo Litoral, Alto Tâmega, 
Ave e Tâmega e Sousa. Por fim, o Comando Nacional da FEPC passa a dispor de instalações próprias, tendo 
necessidade de ser implementada uma Companhia de Comando e Serviços, em Almeirim, de forma a garantir 
o funcionamento e o apoio técnico às instalações, veículos e equipamentos da FEPC. 

Pretende-se com esta medida garantir a desconcentração territorial das estruturas de coordenação da resposta 
aos incêndios rurais, de modo a aproximar esses serviços dos territórios da sua responsabilidade e a fomentar 
a criação de emprego, contribuindo para a fixação de pessoas nas regiões do interior.   

Por último, esta medida pretende reforçar a segurança das populações. Para o efeito, torna-se necessário 
continuar a implementar medidas estruturais de proteção dos aglomerados populacionais, com o pleno 
envolvimento e responsabilização das autarquias e outras estruturas locais, bem como lançar mão de novos 
mecanismos de sensibilização, de pedagogia e de alerta, visando garantir que os cidadãos e as organizações 
estão, também, preparados para agir de acordo com as melhores práticas de segurança. 

B. Contratos-programa com as OPF e Centros de Competências 

A par da reforma do sistema de prevenção e combate de incêndios, importa realçar a importância das 
organizações de proprietários na gestão dos territórios florestais.  
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A partir dos anos 90 do século XX a tendência de proximidade do Estado nos territórios florestais foi 
diminuindo e, com as sucessivas reformas da PAC, promoveu -se uma reorientação da política agrária, em que 
o desenvolvimento dos recursos florestais ganhou um novo protagonismo e em que se considerou um novo 
modelo, com transferência destas funções para as organizações. Deste modo, os novos programas de apoio 
vieram facilitar o desenvolvimento do modelo associativo como reforço e suporte do apoio técnico, 
incentivando os proprietários e produtores florestais a trabalharem em conjunto numa ótica de melhoria da 
qualidade e incremento dos rendimentos.  

Os produtores e proprietários florestais têm vindo progressivamente a encontrar vantagens na congregação de 
esforços que possibilitem a cooperação, a otimização de serviços e funções, a redução do isolamento técnico 
e económico da atividade florestal e o aumento dos poder negocial dos produtores. O associativismo e o 
cooperativismo têm desempenhado um papel relevante na evolução e desenvolvimento do setor florestal e no 
esforço de revitalização dos territórios rurais. 

A importância destas organizações é reconhecida pela Lei de Bases da Política Florestal, aprovada pela Lei n.º 
33/96, de 17 de agosto, com o objetivo de «Promover a gestão do património florestal nacional, nomeadamente 
através do ordenamento das explorações florestais e da dinamização e apoio ao associativismo», estipulando 
que as organizações dos produtores florestais asseguram a representatividade do setor produtivo privado no 
acompanhamento das medidas decorrentes da política florestal nacional. 

Este objetivo estratégico para o país encontra-se igualmente consubstanciado na Estratégia Nacional para as 
Florestas e no Programa do XXII Governo Constitucional. 

O regulamento de enquadramento e apoio às OPF encontra-se estabelecido na Portaria n.º 118-A/2009, de 29 
de janeiro. No âmbito desta portaria, encontram-se registadas no ICNF, I. P. 146 OPF de âmbito municipal, 
complementar e regional, estando concentradas sobretudo nas regiões Norte (21%) e Centro (45%) do País. 
Estima-se que cerca de 120 OPF tenham atividade concreta e demonstrada no território (e.g. envio anual de 
relatório de atividades ao ICNF, I. P., entidades gestoras de Zonas de Intervenção Florestal, entidades gestoras 
de equipas de sapadores florestais). 

Através destas estruturas associativas podem ser desenvolvidas ações que conduzam à melhoria geral da 
eficiência e da competitividade do setor florestal. O aumento de escala pela promoção e incentivo às formas 
de organização associativa que promovam a gestão profissional agrupada (ZIF; UGF), é um elemento fulcral 
para o aumento geral da eficiência e competitividade do setor. 

De igual forma, a redução dos riscos contribui de forma determinante para a competitividade e sustentabilidade 
do setor florestal, um fator fundamental para gerar valor nos territórios com solos de aptidão florestal, sendo 
essencial potenciar o rendimento e a produtividade média da silvicultura.  

O Estado, através dos organismos a quem cumpre a valorização dos territórios florestais e das economias 
relacionadas, considera as OPF como estruturas fundamentais à prossecução das políticas públicas. Assim, é 
seu objetivo aprofundar os estímulos ao associativismo, reconhecendo nas OPF um parceiro privilegiado para 
reforçar, dar continuidade e garantir a complementaridade das medidas de política florestal, por forma a 
valorizar a floresta e a sua gestão ativa, veículo fundamental para se alcançar um maior desenvolvimento 
económico e social dos territórios rurais, cada vez mais despovoados. Entre estas medidas encontra-se um 
vasto leque de tarefas de aconselhamento e apoio à gestão florestal que garantem a operacionalização de 
componentes importantes de diversos programas públicos de fomento e de proteção dos recursos e territórios 
florestais, nomeadamente na gestão integrada de fogos rurais e na luta contra agentes bióticos nocivos, tarefas 
que adquirem uma importância redobrada em tempos de alterações climáticas. 

Assim, pretende-se incrementar a ação do Estado no território, recorrendo ao corpo técnico e operacional das 
estruturas associativas de produtores florestais através do estabelecimento de contratos-programa com cerca 
de 120 organizações de produtores florestais com atividade concreta e demonstrada no território. Esta parceria 
virtuosa com as organizações de proprietários florestais, que se instituem como entidades sem fins lucrativos, 
é fulcral para a sustentabilidade dos recursos florestais e para a eficiência e competitividade do setor florestal, 
assim como para preservar estas estruturas associativas nos territórios rurais, sobretudo num período de grave 
crise económica e social. Este objetivo  será  cumprido através da prestação de importantes serviços de gestão 
florestal, monitorização e controlo de agentes bióticos nocivos, prevenção de fogos rurais, implementação de 
processos de certificação da gestão florestal sustentável ou extensão florestal, através da informação, 
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sensibilização, aconselhamento e apoio aos proprietários e produtores florestais. Neste sentido as OPF irão 
desenvolver e executar as seguintes medidas e ações: 

a) Medida 1, «Aumento da área com gestão agregada de pequenas propriedades» 
i. Ação 1.1, «Aumento do número de aderentes de Zonas de Intervenção Florestal»;  
ii. Ação 1.2, «Constituição e aumento das áreas sob gestão de UGF».  

b) Medida 2, «Controlo de agentes bióticos nocivos» 
i. Ação 2.1, «Monitorização da rede de parcelas previstas no Programa Nacional de 

Monitorização de Pragas Florestais (para realização de inventários fitossanitários assentes 
numa rede sistemática nacional ajustada a cada sistema florestal)»; 

ii. Ação 2.2, «Controlo de pequenas manchas de invasoras lenhosas (área inferior a 1.000 m2)». 

c) Medida 3, «Prevenção de fogos rurais» 
i. Ação 3.1, «Acompanhamento de queimadas e promoção de métodos alternativos às queimas 

de amontoados para eliminação de sobrantes»; 
ii. Ação 3.2, «Elaboração e execução de planos de fogo controlado em Rede Primária Não 

Estruturante e em Áreas Estratégicas de Mosaicos de Gestão de Combustível»; 
iii. Ação 3.3, «Elaboração de projetos diferenciadores à medida programática de intervenção 

Condomínio de aldeias - Programa de apoio às aldeias localizadas em territórios de floresta»; 
iv. Ação 3.4, «Gestão de pequenos parques de receção de biomassa florestal residual e agrícola». 
v. Ação 3.5, «Execução de pequenas ações de estabilização pós-incêndio». 

d) Medida 4, «Melhoria da eficiência e competitividade do setor florestal» 
i. Ação 4.1, «Campanhas de sensibilização e informação destinadas ao setor agroflorestal e 

população em geral»; 
ii. Ação 4.2, «Promoção e desenvolvimento da certificação da gestão florestal sustentável»; 

iii. Ação 4.3, «Introdução de cotações de venda de madeira, cortiça, resina e pinhas no Sistema 
Simplificado de Cotações de Mercado dos Produtos Florestais (SIMeF)». 

Todas estas ações têm como grande objetivo aumentar a resiliência do território, promovendo uma nova lógica 
de intervenção na floresta, com maior enfoque no ordenamento, na gestão e na redução de riscos, contribuindo 
ainda para potenciar a execução de outros investimentos desta componente, designadamente o RE-C08-i01 e 
o RE-C08-i04. 

Findo o período de implementação desta medida (2022-2025), e em função dos resultados alcançados pela 
atuação das OPF, este modelo de intervenção no território deverá ser avaliado e readaptado no contexto das 
respostas existentes no País. 

O desenvolvimento destas medidas e ações será complementada com um programa de formação de elevada 
qualidade, dirigido aos técnicos das OPF, que permitirá incrementar a qualidade dos serviços prestados por 
estas estruturas. A formação incidirá nas seguintes temáticas: gestão das organizações, prevenção de fogos 
rurais, credenciação em fogo controlado, fitossanidade, certificação da gestão florestal sustentável, 
multifuncionalidade dos territórios florestais, produtos florestais não lenhosos, remuneração dos serviços 
ecossistémicos, biodiversidade, infraestruturas florestais, projetos florestais, inventário florestal ou cadastro 
predial.  

É igualmente necessário potenciar as parcerias constituídas no âmbito dos Centros de Competências 
diretamente relacionados com o setor florestal, tendo por objetivos o reforço da investigação colaborativa, a 
promoção da inovação, as boas práticas e a transferência e divulgação do conhecimento neste setor, visando o 
combate às alterações climáticas, a exploração sustentada dos recursos, o equilíbrio ecológico, a conservação 
da natureza e a proteção da biodiversidade, bem como o desenvolvimento e sustentabilidade dos territórios 
rurais e a valorização dos seus produtos. 

Como tal, pretende-se estabelecer contratos-programa com as entidades gestoras das parcerias constituídas no 
âmbito dos 5 Centros de Competências diretamente relacionados com o setor florestal: (1) pinheiro bravo, (2) 
sobreiro e da cortiça, (3) pinheiro manso e pinhão, (4) luta contra a desertificação, e (5) estudo, gestão e 
sustentabilidade das espécies cinegéticas e biodiversidade.  

Estes Centros de Competências funcionam como estruturas de agregação dos produtores, da indústria, do 
sistema científico e tecnológico nacional e das autarquias, com o objetivo de incrementar a competitividade 
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do setor florestal e desenvolver toda a cadeia de valor florestal, desde a produção até ao consumidor final. 
Pretende-se com esta medida que os 5 Centros de Competências trabalhem em rede e maximizem o seu papel 
através do desenvolvimento de estudos e guias de boas práticas, assim como a produção de elementos que 
concorram para a boa formação e informação dos agentes do setor florestal, com os seguintes grandes 
objetivos: 

a) Contribuir para o aumento do conhecimento, da inovação e da digitalização no setor florestal; 

b) Promover as boas práticas de gestão dos solos; 

c) Contribuir para a melhoria da gestão das zonas agroflorestais; 

d) Desenvolver propostas para uma gestão florestal mais resiliente e sustentável; 

e) Promover e desenvolver o potencial multifuncional das florestas e de aumento do sequestro de 
carbono; 

f) Promover e desenvolver a bioeconomia florestal sustentável e circular. 

Findo o período de implementação desta medida (2022-2025), e em função dos resultados alcançados pelos 
Centros de Competências, este modelo de parceria deverá ser avaliado e readaptado. 

Natureza do investimento 

Prevê-se com o investimento MAI: (1) a realização de ações de informação e sensibilização para a prevenção 
de comportamentos de risco da população, de programas de autoproteção de pessoas e infraestruturas 
(alargamento dos programas “Aldeia Segura” e “Pessoas Seguras”); (2) aumento da capacidade da resposta 
operacional da ANEPC, da GNR e dos Corpos de Bombeiros, nomeadamente com a aquisição de veículos 
(VLCI – Veículo Ligeiro de Combate a Incêndios, VFCI – Veículo Florestal de Combate a Incêndios, VTTF 
– Veículo Tanque Tático Florestal, VCOT – Veículo de Comando Tático, VTTP – Veículo Tático de 
Transporte de Pessoal, VOPE – Veículo para Operações Específicas e veículos híbridos plugin), de 
equipamentos de proteção individual (para incêndios rurais e para ameaças biológicas) e restante equipamento 
operacional de combate a incêndios rurais (máquina de rastos, escavadora florestal, kit de combate a incêndios 
helitransportado, kit de combate a incêndios para veículos ligeiros, ferramentas manuais e mecânicas, 
equipamentos de combate a incêndios rurais, entre outros); e (3) o reforço da qualificação dos operacionais 
que intervêm no combate aos incêndios rurais.  

Os investimentos em causa não envolvem o exercício de uma atividade económica pelo Estado português, 
atuando este no exercício de prerrogativas de poder público, sendo inaplicável o artigo 107.º do TFUE. 

No caso  da medida relativa à celebração de contratos-programa com 120 organizações de produtores florestais 
(OPF), visa-se a prestação de serviços que contribuam para o aumento da sustentabilidade da floresta 
portuguesa, potenciando os serviços de natureza pública que os territórios florestais prestam. Simultaneamente, 
reforçam-se os serviços de proximidade junto dos proprietários florestais e potencia-se a implementação das 
reformas e investimentos previstos na Componente 8. Não estará em causa o exercício de uma atividade 
económica pelas OPF, mas a prestação de importantes serviços à sociedade, contribuindo para a concretização 
do objetivo de interesse público das reformas.  

É igualmente importante referir que todas as medidas e ações não se sobrepõem a quaisquer outras integradas 
nos restantes investimentos desta componente. 

Dada a ausência do exercício de uma atividade económica pelas OPF, a medida em causa não configura um 
auxílio de Estado na aceção do artigo 107.º do TFUE.  

Sempre que aplicável, as regras de contratação pública serão integralmente cumpridas na contratação de 
fornecimento de bens e prestação de serviços junto de entidades terceiras. 

Implementação 

As entidades responsáveis pela execução e reporte deste investimento serão: 

A. Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna, em estreita colaboração com a ANEPC e a GNR, 
B. ICNF, I. P  e o Fundo Ambiental. 
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Público-alvo 

A. Agentes de Proteção Civil sob a tutela da Administração Interna; 
B. Organizações de Produtores Florestais e Entidades gestoras das parcerias formadas no âmbito dos Centros 

de Competências. 

Calendário e riscos 

Execução anual, até ao final do ano de 2025. 
Como riscos, refere-se o tempo dos procedimentos administrativos e dos procedimentos de contratação 
pública, incluindo eventuais contestações ou ausência de candidaturas, assim como o incumprimento de prazos 
de entrega por parte dos fornecedores.  

 

4. Autonomia estratégica e questões de segurança   

Não aplicável. 

 

5. Projetos transfronteiriços e multinacionais   

Não aplicável. 

 

6. Dimensão Verde da Componente   
Os grandes incêndios, embora sendo uma minoria do total de incêndios, são responsáveis por grande parte da 
área ardida e por danos económicos e ambientais causados, nomeadamente a emissão de grandes quantidades 
de CO2 para a atmosfera, comprometendo os compromissos nacionais, europeus e internacionais em matéria 
de emissões de gases com efeito de estufa (GEE).  

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 107/2019, que aprova o Roteiro para a Neutralidade Carbónica 
2050, estabelece, como um dos objetivos a atingir, “a redução de emissões de GEE para Portugal entre 85% e 
90% até 2050, face a 2005, e a compensação das restantes emissões através do uso do solo e florestas, a 
alcançar através de uma trajetória de redução de emissões entre 45% e 55% até 2030, e entre 65% e 75% até 
2040”.  

Nesta matéria, para atingir a neutralidade carbónica em 2050, a estratégia portuguesa suporta-se na redução de 
emissões e aumento de sequestro de carbono pela floresta. Para atingir esta meta, um fator crítico de sucesso 
é a redução em 60% das áreas ardidas (dos cerca de 164 mil ha de média anual entre 1998 e 2017 para 60 mil 
ha/ano em 2050). Sabendo-se que os picos de emissões de GEE estão associados a anos com maior área ardida, 
é determinante desenvolver estratégias que reduzam a probabilidade de anos idênticos aos de 2003, 2005 ou 
2017.  

Neste sentido, esta componente contribui diretamente para a mitigação das alterações climáticas num duplo 
sentido: a) na redução das fontes, na medida em que a redução do impacto dos incêndios rurais constitui o 
objetivo central da componente; e b) no aumento dos sumidouros dos gases com efeito de estufa, ao prever um 
conjunto de investimentos, nomeadamente associados às reformas da transformação da paisagem e da 
prevenção e combate de fogos rurais, que promovem a resiliência e a proteção dos sistemas agrícolas e 
florestais, nomeadamente privilegiando espécies mais adaptadas (autóctones de crescimento lento); o 
planeamento e ordenamento, assente numa gestão ativa; o restauro de sistemas degradados ou em risco em 
termos de erosão e desertificação dos solos; a gestão de combustível. 

Esta componente concorre diretamente para a adaptação às alterações climáticas, na medida em que visa 
aumentar a resiliência dos territórios rurais aos incêndios, diminuindo a vulnerabilidade da floresta e das 
comunidades, reduzindo a perigosidade e aumentando a sua capacidade de adaptação. A adoção de uma gestão 
ativa sustentável contribui para a prevenção da erosão e melhoria da gestão do solo, para o controlo de espécies 
invasoras e de pragas e para a promoção da conservação e sequestro de carbono. 
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Por outro lado, a construção de paisagens resilientes, através do restauro, recuperação e reabilitação de 
ecossistemas agrícolas e florestais, permitem proteger o solo, os recursos hídricos e a biodiversidade e 
apostando numa economia que se sustenta em recursos renováveis, que utiliza os recursos de forma eficiente 
e que assenta em modelos de economia circular e bioeconomia sustentável. 

No que se refere aos Programas de Reordenamento e Gestão da Paisagem (PRGP),  visam promover o desenho 
da paisagem como referência para uma nova economia em territórios rurais que promova uma floresta 
multifuncional, biodiversa e resiliente, mais rentável, com maior capacidade de sequestro de carbono e capaz 
de produzir melhores serviços a partir dos ecossistemas. 

Como exemplo refere-se o Programa de Reordenamento e Gestão da Paisagem das Serras de Monchique e 
Silves (PRGPSMS), que estipula o seguinte: 

• As orientações do PRGPSMS e a respetiva matriz de adequação são um fator de decisão para a 
autorização de ações de florestação ou reflorestação ao abrigo da alínea g do n.º 1 do artigo 10.º do 
regime jurídico aplicável às ações de florestação e reflorestação (RJAAR), aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 96/2013, de 19 de Julho, com as alterações que lhe foram introduzidas, e aplicam-se a ações sujeitas 
a notificação prévia, independentemente de se tratar de espécies pré-existentes ao fogo ou de novas 
espécies.  

• A mesma orientação deve ser assumida na aprovação e revisão dos Planos de Gestão Florestal (PGF). 
• Em áreas com declive inferior ou igual a 10% e em áreas com declive superior a 25% deve ser excluída 

a possibilidade de florestação ou reflorestação com eucalipto ou pinheiro bravo. 
• Em áreas com declive inferior ou igual a 10%, as ações de florestação ou reflorestação devem ser 

limitadas à recuperação ou criação de galeria ripícola. 
• Em áreas com declive superior a 25%, qualquer projeto de florestação ou reflorestação deve respeitar 

a floresta de conservação e assegurar a manutenção de áreas abertas, em mosaicos, em pelo menos 
15% da superfície, e a existência de um sistema de gestão de combustível. 

• Em áreas com declive superior a 10% e inferior ou igual a 25%, a reflorestação só pode ser efetuada 
com espécies de crescimento rápido quando pelo menos 30% da área original tiver sido convertida 
com espécies de crescimento lento, sem prejuízo de percentagens mais elevadas em conformidade com 
o RJAAR. 

Neste contexto, será dada prioridade aos investimentos que visem, entre outros objetivos: 

• Redesenhar a paisagem, estabelecendo descontinuidades na estrutura das formações vegetais através 
da reestruturação das áreas florestais, alterando a composição dos povoamentos ou a utilização do solo 
e criando redes de quebras de combustível estrategicamente localizadas e parcelas de gestão de 
combustível, permitindo a compartimentação das áreas rurais. 

• A expansão de espécies autóctones e/ou de crescimento lento e projetos de reconversão, 
nomeadamente de áreas de baixa produtividade de eucalipto, em formações florestais de interesse do 
ponto de vista da conservação. 

Como tal, a área de produção de eucalipto na área PRGPSMS será bastante restringida. O investimento RE-
C08-i01 prevê, assim, a substituição de áreas de eucalipto por outras espécies, nomeadamente espécies 
autóctones como o sobreiro, a azinheira, o carvalho português, o carvalho negral, a cerejeira, o medronheiro, 
o amieiro, o salgueiro, a faia ou o pinheiro manso, e outras espécies não nativas, mas estabelecidas em Portugal 
há vários milénios, como o castanheiro ou a nogueira.  

Refere-se ainda que, de acordo com o Inventário Florestal Nacional 6, a área de eucalipto em Portugal é de 
845.000 ha. A Estratégia Nacional de Florestas estabelece como cenário máximo para 2030 uma área de 
eucalipto de 812.000 ha. Assim, o investimento RE-C08-i01 contribuirá para o esforço nacional que deve ser 
realizado para reduzir a área ocupada por espécies do género Eucalyptus. 

Por outro lado, o reforço relativo a meios de prevenção e combate a incêndios rurais vem complementar o 
esforço de prevenção das restantes medidas já mencionadas, assim como o reforço da proteção das populações 
e a gestão de riscos de incêndios rurais. Acresce o importante papel das organizações de produtores florestais 
no apoio aos gestores florestais na área da gestão florestal, ou na prevenção e combate de incêndios florestais, 
assim como o papel dos centros de competências na transmissão do conhecimento nestas áreas. 



   

 

41 

 

Todos os investimentos incluídos nesta componente contribuem em 100% para a meta climática e ambiental 
do PRR, estando associados à categoria de intervenção “036 - Medidas de adaptação às alterações climáticas 
e prevenção de riscos associados ao clima: incêndios”. 

 

7. Dimensão Digital da componente   

No que concerne ao contributo para a dimensão digital, são de destacar os investimentos previstos 
relativamente ao sistema de cadastro da propriedade rústica e ao Sistema de Monitorização de Ocupação do 
Solo (SMOS), LiDAR e imagens de satélite de muito alta resolução, na medida em que promovem o governo 
eletrónico, através da disponibilização de serviços públicos digitais com recurso a tecnologias digitais 
avançadas, incluindo a computação de alto desempenho e a inteligência artificial, bem como a 
interoperabilidade entre serviços da administração pública, contribuindo para a Estratégia para a Inovação e 
Modernização do Estado e da Administração Pública 2020-2023, bem como para os objetivos de transição 
digital ao nível da UE. Neste sentido, o investimento “Cadastro da Propriedade Rústica e Sistema de 
Monitorização da Ocupação do Solo” tem enquadramento na categoria de intervenção “011 - Soluções 
governamentais de TIC, serviços eletrónicos e aplicações”, contribuindo para a transição digital. 

 

8. Não causar danos significativos   

Todas os investimentos propostos nesta Componente respeitam integralmente o princípio "não causar danos 
significativos", conforme explicitado a seguir, contribuindo, pelo contrário, para os prevenir através da adoção 
de medidas de adaptação às alterações climáticas que visam, em particular, prevenir e mitigar os efeitos dos 
incêndios rurais, através de uma diminuição significativa do CO2 libertado pelos incêndios e da construção de 
paisagens resilientes e sequestradoras de carbono, protegendo o solo, os recursos hídricos e a biodiversidade. 
As medidas previstas nesta componente têm um contributo substancial para o objetivo ambiental “Adaptação 
às alterações climáticas” previsto na alínea b do artigo 9.ºdo Regulamento 2020/852, de 18 de junho de 20202, 
integrando-se na alínea a do n.º 1 do Artigo 11.º desse regulamento. 

As reformas preconizadas nesta Componente materializam-se através dos investimentos específicos 
associados a cada uma das medidas previstas, pelo que a avaliação do cumprimento do princípio do DNSH é 
realizada ao nível dos investimentos. 

Ver Tabela 1: Impacto para a transição climática e digital do Anexo 1. 

Investimento RE-C08-i01: Transformação da Paisagem dos Territórios de Floresta Vulneráveis 

Os investimentos a desenvolver, relacionados fundamentalmente com a reabilitação, proteção e valorização de 
ecossistemas florestais, agroflorestais e agrícolas, em particular em territórios vulneráveis do ponto de vista 
do risco dos incêndios rurais, têm um contributo substancial para o objetivo ambiental “Adaptação às 
alterações climáticas” previsto na alínea b do artigo 9.º do Regulamento 2020/852, de 18 de junho, integrando-
se na alínea a do n.º 1 do artigo 11.º desse regulamento, revestindo-se ainda de importante contributo para os 
restantes objetivos ambientais definidos no artigo 9.º do Regulamento (EU) 2020/852.  

As ações a desenvolver neste investimento não prejudicam significativamente nenhum dos objetivos 
ambientais estabelecidos no artigo 9.º nos termos do artigo 17.º do Regulamento (EU) 2020/852. 

Avaliação do impacto do investimento para cumprimento do princípio do DNSH 
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Indicar os objetivos 
ambientais que exigem uma 

avaliação substantiva da 
medida com base no 

princípio de «não 
prejudicar 

significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

Mitigação das alterações 
climáticas 
 

 X 

O investimento visa a reabilitação, proteção e valorização de 
ecossistemas florestais, agroflorestais e agrícolas, em particular em 
territórios vulneráveis do ponto de vista da perigosidade de incêndio 
rural, contribuindo este investimento para diminuir significativamente 
as emissões associadas aos incêndios e potenciar o sequestro de 
carbono por estes ecossistemas, fundamental para se alcançar a 
neutralidade carbónica em Portugal. 

Desta forma, o investimento previsto tem um contributo substancial 
para o objetivo ambiental “Mitigação das alterações climáticas” 
previsto na alínea a) do artigo 9.º do Regulamento 2020/852, de 18 de 
junho, integrando-se na alínea f) do n.º 1 do artigo 10.º desse 
regulamento. 

Adaptação às alterações 
climáticas 
 

 X 

O investimento é elegível para o campo de intervenção 036 com um 
coeficiente climático de 100% e ambiental de 100% uma vez que visa 
a concretização de medidas de adaptação do território às alterações 
climáticas, através da reabilitação, proteção e valorização de 
ecossistemas florestais, agroflorestais e agrícolas em particular em 
territórios vulneráveis do ponto de vista da perigosidade de incêndio 
rural, promovendo a resiliência destes ecossistemas e reduzindo as 
suas vulnerabilidades às alterações do clima.  

O investimento visa a concretização de medidas previstas no 
Programa de Ação para a Adaptação às Alterações Climáticas e 
integradas na Linha de Ação “Prevenção de incêndios rurais - 
intervenções estruturantes em áreas agrícolas e florestais”, 
designadamente através do aumento da resiliência da floresta. 

As medidas previstas neste investimento têm um contributo 
substancial para o objetivo ambiental “Adaptação às alterações 
climáticas” previsto na alínea b) do artigo 9.º do Regulamento 
2020/852, de 18 de junho, integrando-se na alínea a) do n.º 1 do Artigo 
11.º desse regulamento. 

Utilização sustentável e 
proteção dos recursos 
hídricos e marinhos 

 X 

Considera-se não existirem impactes negativos significativos, diretos 
ou indiretos, ao longo do ciclo de vida do investimento neste objetivo 
ambiental.  

Além do mais, este investimento promove inclusivamente a 
biodiversidade e a valorização do capital natural, nomeadamente ao 
intervir em áreas com elevado potencial de provisão de serviços dos 
ecossistemas e em áreas muito degradadas, como áreas ardidas ou em 
risco de desertificação, beneficiando de forma direta a regularização 
do regime hídrico e a gestão da água. 

Transição para uma 
economia circular 

 X 

Considera-se não existirem impactes negativos significativos, diretos 
ou indiretos, ao longo do ciclo de vida do investimento neste objetivo 
ambiental. Esta medida, ao dirigir os investimentos à proteção dos 
territórios florestais, promove um ecossistema fornecedor de 
matérias-primas biológicas, como a madeira, a resina ou a cortiça, 
assumindo a floresta uma importância estratégica para uma economia 
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Indicar os objetivos 
ambientais que exigem uma 

avaliação substantiva da 
medida com base no 

princípio de «não 
prejudicar 

significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

de baixo carbono. Para além das aplicações tradicionais, releva ainda 
o potencial de aproveitamento da biomassa florestal residual. 

Prevenção e controlo da 
poluição  

 X 

Atendendo tanto aos efeitos diretos como aos efeitos indiretos 
primários ao longo do ciclo de vida, não se esperam efeitos negativos 
no ambiente.  

O investimento, ao ter como objetivo central a redução do impacto 
dos incêndios rurais, nomeadamente os de grande dimensão, contribui 
diretamente para prevenir e controlar a poluição atmosférica. Para 
além deste aspeto, as ações previstas de promoção do ordenamento e 
gestão dos territórios rurais, em particular de áreas degradadas e 
abandonadas, contribuem para reduzir os riscos bióticos e abióticos. 

Os investimentos preconizados visam o reordenamento dos territórios 
florestais e agroflorestais apoiando o restauro, a recuperação e a 
reabilitação desses territórios, em particular de áreas ardidas e em 
áreas classificadas, com uma gestão à escala da paisagem, tratando-se 
em muitos casos de contrariar o abandono ou a ausência de uma 
gestão ativa. Trata-se de promover o ordenamento e a gestão ativa dos 
territórios agroflorestais e florestais vulneráveis e de elevado valor 
ambiental, através de uma gestão sustentável, de produção de caráter 
extensivo, a promoção da agricultura regenerativa, do reordenamento 
florestal com espécies mais resilientes, promovendo o uso sustentável 
dos recursos. Neste contexto, será promovida a utilização de boas 
práticas agrícolas e florestais, incluindo em matéria de utilização de 
fertilizantes e produtos fitofarmacêuticos, a promoção da agricultura 
biológica, de pastagens permanentes, no respeito das diretivas 
nacionais e comunitárias aplicáveis.  

Este investimento irá favorecer as abordagens ou técnicas alternativas 
à utilização de pesticidas, incluindo alternativas não químicas, em 
conformidade com a Diretiva 2009/128/CE, prevenindo a poluição do 
solo e da água. 

Proteção e restauro da 
biodiversidade e dos 
ecossistemas 

 X 

Este objetivo está em linha com o propósito deste investimento na 
medida em que se pretende: (1) gerir e proteger zonas com elevado 
valor em termos climáticos e de biodiversidade; (2) restaurar 
ecossistemas degradados que se encontrem em mau estado; (3) 
reduzir as pressões exercidas sobre a biodiversidade; (4) permitir uma 
mudança transformadora, assente em novos processos e metodologias 
que respondam às especificidades dos territórios. 

Assim, considera-se não existirem impactes negativos significativos, 
diretos ou indiretos, ao longo do ciclo de vida da medida neste 
objetivo ambiental. 
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Investimento RE-C08-i02: Cadastro da Propriedade Rústica e Sistema de Monitorização da Ocupação do 
Solo 

Este investimento tem como objetivo o desenvolvimento tecnológico da plataforma BUPi e a expansão do 
sistema de informação cadastral simplificado e do Sistema de Monitorização da Ocupação do Solo (SMOS), 
incluindo a interoperabilidade entre sistemas de informação, o desenvolvimento de tecnologia de deteção 
remota, ações de formação e sensibilização e a melhoria substancial de informação no âmbito do sistema de 
monitorização de ocupação do solo e a elaboração de cartografia de referência, facilitando opções de custo 
otimizado e alto impacto na qualidade da informação para o suporte de tomada de boas decisões, no sentido de 
criar condições para uma melhor prevenção e gestão dos riscos associados às alterações climáticas (em particular 
do risco de incêndio) e uma capacidade de resposta mais eficiente.  

As ações a desenvolver neste investimento não prejudicam significativamente nenhum dos objetivos ambientais 
estabelecidos no artigo 9.º, nos termos do artigo 17.º do Regulamento (EU) 2020/852. 

Avaliação do impacto do investimento para cumprimento do princípio do DNSH 

Indicar os objetivos ambientais que 
exigem uma avaliação substantiva 
da medida com base no princípio 

de «não prejudicar 
significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

Mitigação das alterações climáticas 
 

 X 

O investimento visa a criação de instrumentos de apoio à 
prevenção, gestão e resposta aos riscos associados às 
alterações climáticas, em particular dos incêndios rurais, 
contribuindo para prevenir as emissões associadas e 
fomentar o sequestro de carbono pela floresta, 
fundamental para que possa ser alcançada a neutralidade 
carbónica em Portugal. 

Desta forma, o investimento previsto tem um contributo 
substancial para o objetivo ambiental “Mitigação das 
alterações climáticas” previsto na alínea a) do artigo 9.º do 
Regulamento 2020/852, de 18 de junho, integrando-se na 
alínea i) do n.º 1 do artigo 10.º desse regulamento. 

Adaptação às alterações climáticas 
 

 X 

O investimento é elegível para o campo de intervenção 036 
com um coeficiente climático de 100% e ambiental de 
100% uma vez que visa o desenvolvimento de 
instrumentos de apoio à prevenção, gestão e resposta aos 
riscos associados às alterações climáticas, em particular 
dos incêndios rurais, promovendo uma maior resiliência e 
reduzindo as vulnerabilidades às alterações do clima.  

O investimento visa a concretização de medidas previstas 
no Programa de Ação para a Adaptação às Alterações 
Climáticas e integradas na linha de ação “1 - Prevenção de 
incêndios rurais - intervenções estruturantes em áreas 
agrícolas e florestais” e na linha de ação “9 - 
Desenvolvimento de ferramentas de suporte à decisão, de 
ações de capacitação e sensibilização”. 

As medidas previstas neste investimento têm um 
contributo substancial para o objetivo ambiental 
“Adaptação às alterações climáticas” previsto na alínea b) 
do artigo 9.º do Regulamento 2020/852, de 18 de junho, 
integrando-se na alínea a) do n.º 1 do Artigo 11.º desse 
regulamento. 
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Indicar os objetivos ambientais que 
exigem uma avaliação substantiva 
da medida com base no princípio 

de «não prejudicar 
significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

Utilização sustentável e proteção dos 
recursos hídricos e marinhos 

 X 

Considera-se não existirem impactes negativos 
significativos, diretos ou indiretos, ao longo do ciclo de 
vida da medida neste objetivo ambiental.  

Importa referir que este investimento, ao promover o 
conhecimento relativo às propriedades rústicas, constitui-
se como um importante instrumento para a adequada 
promoção de políticas públicas de âmbito nacional, 
regional e local, em múltiplas dimensões, tais como na 
área do planeamento do território, na prevenção de 
alterações climáticas, no combate à desertificação, na 
promoção do emprego e de um tecido empresarial 
fortalecido, na prevenção de fogos rurais, na promoção e 
proteção dos habitats naturais, com efeitos positivos na 
utilização sustentável e proteção dos recursos hídricos.  
 

Transição para uma economia circular 

 X 

Os investimentos permitem um importante contributo para 
gestão ativa do setor florestal, baseado num importante 
ecossistema fornecedor de matérias-primas biológicas, 
como a madeira, a resina ou a cortiça, assumindo a floresta 
uma importância estratégica para uma economia de baixo 
carbono. Para além das aplicações tradicionais, existe um 
elevado potencial de aproveitamento da biomassa florestal 
residual no desenvolvimento de novos biomateriais e 
bioprodutos com elevado valor acrescentado e potencial 
para a afirmação da economia circular e da bioeconomia 
sustentável. 

Assim, considera-se não existirem impactes negativos 
significativos, diretos ou indiretos, ao longo do ciclo de 
vida da medida neste objetivo ambiental. 

Prevenção e controlo da poluição  

 X 

Este investimento, ao ter como objetivo central reduzir o 
impacto dos incêndios rurais, nomeadamente os de grande 
dimensão, contribui diretamente para prevenir e controlar 
a poluição atmosférica, não originando um aumento 
significativo das emissões de poluentes para o ar, a água 
ou o solo. 

Assim, considera-se não existirem impactes negativos 
significativos, diretos ou indiretos, ao longo do ciclo de 
vida da medida neste objetivo ambiental. 

Proteção e restauro da biodiversidade e 
dos ecossistemas 

 X 

Este objetivo está em linha com o propósito da medida em 
que se pretende: (1) gerir e proteger zonas com elevado 
valor em termos climáticos e de biodiversidade; (2) 
restaurar ecossistemas degradados que se encontrem em 
mau estado; (3) reduzir as pressões exercidas sobre a 
biodiversidade; (4) permitir uma mudança transformadora, 
assente em novos processos e metodologias que 
respondam às especificidades dos territórios. 
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Indicar os objetivos ambientais que 
exigem uma avaliação substantiva 
da medida com base no princípio 

de «não prejudicar 
significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

Assim, considera-se não existirem impactes negativos 
significativos, diretos ou indiretos, ao longo do ciclo de 
vida da medida neste objetivo ambiental. 

Investimento RE-C08-i03: Faixas de gestão de combustível - rede primária 

O investimento promove a criação de descontinuidades na paisagem, através da execução da rede primária de 
faixas de gestão de combustível (RPFGC), que serve os seguintes objetivos: (1) implementar servidões 
administrativas; (2) isolar focos de ignição de fogos; (3) reduzir os efeitos de passagem dos incêndios; (4) 
proteger vias de comunicação, infraestruturas e equipamentos sociais, zonas edificadas e povoamentos 
florestais de valor especial; (5) diminuir a superfície percorrida por grandes incêndios, compartimentando a 
paisagem e dificultando a passagem do fogo; (6) facilitar as operações de combate direto e indireto ao fogo; 
(7) permitir uma maior amplitude de visão para o planeamento da supressão e definição dos locais de 
posicionamento das equipas de supressão; (8) garantir a segurança aos bombeiros e uma rota de fuga nas ações 
de supressão. A medida visa concretizar medidas de adaptação às alterações climáticas que permitem reduzir 
as vulnerabilidades e aumentar a resiliência do território ao risco associado a incêndios rurais, que constitui 
um dos principais riscos resultantes dos efeitos das alterações climáticas no território nacional. Este 
investimento tem um contributo substancial para o objetivo ambiental “Adaptação às alterações climáticas” 
previsto na alínea b do artigo 9.º do Regulamento 2020/852, de 18 de junho, integrando-se na alínea a do n.º 1 
do Artigo 11.º desse regulamento. 

As ações a desenvolver neste investimento não prejudicam significativamente nenhum dos objetivos 
ambientais estabelecidos no artigo 9.º nos termos do artigo 17.º do Regulamento (EU) 2020/852. 

Avaliação do impacto do investimento para cumprimento do princípio do DNSH 

Indicar os objetivos ambientais que 
exigem uma avaliação substantiva 

da medida com base no princípio de 
«não prejudicar significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

Mitigação das alterações climáticas 
 

 X 

O investimento visa a gestão de combustível à escala da 
paisagem com o objetivo de cortar tanto a continuidade 
horizontal e vertical dos combustíveis, alterando o 
comportamento de um incêndio e impedindo especialmente 
que este atinja fases de intensidade elevadas, como a 
transformação de um fogo de superfície num fogo de copas.  

Os incêndios rurais constituem um dos principais riscos 
resultantes dos efeitos das alterações climáticas no território 
nacional, contribuindo este investimento para diminuir 
significativamente as emissões associadas e potenciar o 
sequestro de carbono pela floresta, fundamental para que 
possa ser alcançada a neutralidade carbónica em Portugal. 

Desta forma, o investimento previsto tem um contributo 
substancial para o objetivo ambiental “Mitigação das 
alterações climáticas” previsto na alínea a) do artigo 9.º do 
Regulamento 2020/852, de 18 de junho, integrando-se na 
alínea f) do n.º 1 do artigo 10.º desse regulamento. 

Adaptação às alterações climáticas 
  X 

O investimento é elegível para o campo de intervenção 036, 
com um coeficiente climático de 100% e ambiental de 100% 
uma vez que integra medidas de gestão florestal para a 
prevenção dos riscos associados aos incêndios rurais e, em 
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Indicar os objetivos ambientais que 
exigem uma avaliação substantiva 

da medida com base no princípio de 
«não prejudicar significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

caso de ocorrência, a sua mitigação, referindo-se que os 
incêndios rurais constituem uma das principais ameaças 
resultantes dos efeitos das alterações climáticas no território 
nacional. 

O investimento visa a concretização de medidas previstas no 
Programa de Ação para a Adaptação às Alterações 
Climáticas e integradas na linha de ação “1 - Prevenção de 
incêndios rurais - intervenções estruturantes em áreas 
agrícolas e florestais”. 

As medidas previstas neste investimento têm um contributo 
substancial para o objetivo ambiental “Adaptação às 
alterações climáticas” previsto na alínea b) do artigo 9.º do 
Regulamento 2020/852, de 18 de junho, integrando-se na 
alínea a) do n.º 1 do artigo 11.º desse regulamento. 

Utilização sustentável e proteção 
dos recursos hídricos e marinhos 

 X 

Este investimento, ao direcionar os investimentos para a 
proteção dos territórios florestais, promove a biodiversidade 
e a valorização do capital natural, nomeadamente ao 
privilegiar áreas com elevado potencial de provisão de 
serviços dos ecossistemas e áreas muito degradadas, como 
áreas ardidas ou em risco de desertificação, concorrendo 
diretamente para a regularização do regime hídrico e para a 
gestão da água.  

Assim, considera-se não existirem impactes negativos 
significativos, diretos ou indiretos, ao longo do ciclo de vida 
da medida neste objetivo ambiental. 

Transição para uma economia 
circular 

 X 

Este investimento, ao direcionar os investimentos para a 
proteção dos territórios florestais, promove um ecossistema 
fornecedor de matérias-primas biológicas, como a madeira, 
a resina ou a cortiça, assumindo a floresta uma importância 
estratégica para uma economia de baixo carbono. Para além 
das aplicações tradicionais, existe um elevado potencial de 
aproveitamento da biomassa florestal residual no 
desenvolvimento de novos biomateriais e bioprodutos com 
elevado valor acrescentado e potencial para a afirmação da 
economia circular e da bioeconomia sustentável.  

Assim, considera-se não existirem impactes negativos 
significativos, diretos ou indiretos, ao longo do ciclo de vida 
da medida neste objetivo ambiental. 

Prevenção e controlo da poluição  

 X 

Este investimento tem como grande objetivo prevenir e 
mitigar de forma eficaz os efeitos dos incêndios rurais, 
nomeadamente os de grande dimensão, contribuindo para 
uma redução muito significativa da emissão de poluentes 
para a atmosfera (matéria particulada, monóxido e dióxido 
de carbono (CO e CO2), metano (CH4), hidrocarbonetos não 
metânicos, óxidos de azoto (NOx), óxido nitroso (N2O) e 
amoníaco (NH3).  
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Indicar os objetivos ambientais que 
exigem uma avaliação substantiva 

da medida com base no princípio de 
«não prejudicar significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

Para além deste aspeto, as ações previstas de promoção do 
ordenamento e gestão dos territórios rurais, em particular 
das áreas degradadas e abandonadas, contribuem para a 
redução dos riscos bióticos e abióticos, potenciando dessa 
forma o armazenamento de carbono nos territórios 
florestais. 

Assim, considera-se não existirem impactes negativos 
significativos, diretos ou indiretos, ao longo do ciclo de vida 
da medida neste objetivo ambiental. 

Proteção e restauro da 
biodiversidade e dos ecossistemas 

 X 

Este objetivo está em linha com o objetivo deste 
investimento, na medida em que se pretende: (1) gerir e 
proteger zonas com elevado valor em termos climáticos e de 
biodiversidade; (2) restaurar ecossistemas degradados que 
se encontrem em mau estado; (3) reduzir as pressões 
exercidas sobre a biodiversidade; (4) permitir uma mudança 
transformadora, assente em novos processos e metodologias 
que respondam às especificidades dos territórios. 

Salienta-se a possibilidade de alteração do desenho dos 
segmentos da rede primária estruturante, sempre que 
existam condicionantes à instalação de rede, como florestas 
de alto valor de conservação ou outros valores ambientais 
em presença. Os troços da rede primária devem ser sempre 
adaptados à realidade no terreno, existindo flexibilidade 
permanente para se adaptar a sua execução em função dos 
valores naturais existentes nas áreas planeadas da RPFGC. 
As alterações são realizadas na configuração dos troços da 
rede primária após verificação no terreno e implementada ao 
nível da execução de projeto. 

Assim, considera-se não existirem impactes negativos 
significativos, diretos ou indiretos, ao longo do ciclo de vida 
da medida neste objetivo ambiental. 

Investimento RE-C08-i04: Meios de prevenção e combate a incêndios rurais 

Este investimento visa a concretização de medidas estruturais de gestão e redução de riscos potenciados pelas 
alterações climáticas que permitirão aumentar a resiliência do território continental português através das ações 
desenvolvidas pela Força de Sapadores Bombeiros Florestais (FSBF) do ICNF, I. P., pelas equipas de 
sapadores florestais e pelo Corpo Nacional de Agentes Florestais, através da aquisição de diverso equipamento, 
nomeadamente de viaturas específicas, tratores florestais, diversos equipamentos para gestão de combustível 
e outras ações de gestão florestal e equipamentos de proteção individual para a FSBF em contexto de combate 
e prevenção.  

Visa ainda melhorar os processos de suporte à avaliação de risco através da uniformização e atualização da 
rede de radares do IPMA, I. P..  

Este investimento tem um contributo substancial para o objetivo ambiental “Adaptação às alterações 
climáticas” previsto na alínea b) do artigo 9.º do Regulamento 2020/852, integrando-se na alínea a do n.º 1 do 
artigo 11.º desse regulamento. 

As ações a desenvolver neste investimento não prejudicam significativamente nenhum dos objetivos 
ambientais estabelecidos no artigo 9.º nos termos do artigo 17.º do Regulamento (EU) 2020/852. 
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Avaliação do impacto do investimento para cumprimento do princípio do DNSH 

Indicar os objetivos ambientais que 
exigem uma avaliação substantiva 
da medida com base no princípio 

de «não prejudicar 
significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

Mitigação das alterações climáticas 
 

 X 

O investimento concretiza medidas estruturais de gestão e 
redução de riscos potenciados pelas alterações climáticas, 
contemplando medidas de prevenção, alerta e resposta aos 
incêndios rurais, contribuindo para prevenir as emissões e 
fomentar o sequestro de carbono pela floresta, 
fundamental para que possa ser alcançada a neutralidade 
carbónica em Portugal. 

Desta forma, o investimento previsto tem um contributo 
substancial para o objetivo ambiental “Mitigação das 
alterações climáticas” previsto na alínea a) do artigo 9.ºdo 
Regulamento 2020/852, integrando-se na alínea f) e i) do 
n.º 1 do artigo 10.º desse regulamento. 

O cumprimento das metas do PNGIFR, quanto às 
expectativas de redução das emissões de CO2, conforme o 
Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050 (RNC 2050), 
evitando a emissão de 47 Mt de CO2 eq acumuladas até 
2030, a redução do risco real e percebido e o aumento da 
biodiversidade. Este valor de redução representa o 
diferencial de emissões provocadas por 205.000 ha anuais 
vs 60.000 ha anuais de área ardida. Os veículos, meios 
aéreos e máquinas a adquirir terão uma influência 
acrescida para o cumprimento desta meta, sendo de 
desprezar o efeito dos GEE e poluentes emitidos por estes 
equipamentos (meios aéreos, veículos e máquinas) quando 
comparado com o potencial de emissão de GEE que a sua 
utilização e desempenho irão evitar.  

Para além deste aspeto, as ações previstas de promoção do 
ordenamento e gestão dos territórios rurais, em particular 
das áreas degradadas e abandonadas, contribuem para 
reduzir os riscos bióticos e abióticos e, assim, potenciar o 
armazenamento de carbono nos territórios florestais. 

Adaptação às alterações climáticas 
 

 X 

O investimento é elegível para o campo de intervenção 036 
com um coeficiente climático de 100% e ambiental de 
100% uma vez que concretiza medidas estruturais de 
gestão e redução de riscos potenciados pelas alterações 
climáticas, contemplando medidas de prevenção, alerta e 
resposta aos riscos associados a incêndios rurais. 

O investimento visa a concretização de medidas previstas 
no Programa de Ação para a Adaptação às Alterações 
Climáticas, e integradas na linha de ação “1 - Prevenção 
de incêndios rurais - intervenções estruturantes em áreas 
agrícolas e florestais”. 

As medidas previstas neste investimento têm um 
contributo substancial para o objetivo ambiental 
“Adaptação às alterações climáticas” previsto na alínea b) 
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Indicar os objetivos ambientais que 
exigem uma avaliação substantiva 
da medida com base no princípio 

de «não prejudicar 
significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

do artigo 9.º do Regulamento 2020/852, integrando-se na 
alínea a) do n.º 1 do artigo 11.º desse regulamento. 

Utilização sustentável e proteção 
dos recursos hídricos e marinhos 

 X 

Este investimento contribui para o aumento da resiliência 
dos territórios florestais, promotores da biodiversidade e 
da valorização do capital natural, nomeadamente ao 
privilegiar áreas com elevado potencial de provisão de 
serviços dos ecossistemas e áreas muito degradadas, como 
áreas ardidas ou em risco de desertificação, concorrendo 
diretamente para a regularização do regime hídrico e para 
a gestão da água.  

Assim, considera-se não existirem impactes negativos 
significativos, diretos ou indiretos, ao longo do ciclo de 
vida da medida neste objetivo ambiental. 

Transição para uma economia 
circular 

 X 

Atendendo tanto aos efeitos diretos como aos efeitos 
indiretos primários ao longo do ciclo de vida, não se 
esperam efeitos negativos no ambiente.  

Os investimentos promovem a resiliência dos 
povoamentos florestais, ecossistema fornecedor de 
matérias-primas biológicas, como a madeira, a resina ou a 
cortiça, assumindo uma importância estratégica para uma 
economia de baixo carbono. Para além das utilizações 
tradicionais, existe um elevado potencial de 
aproveitamento da biomassa florestal residual no 
desenvolvimento de novos biomateriais e bioprodutos com 
elevado valor acrescentado e potencial para a afirmação da 
economia circular e da bioeconomia sustentável.  

Prevenção e controlo da poluição  

 X 

Este investimento tem como grande objetivo prevenir e 
mitigar de forma eficaz os efeitos dos incêndios rurais, 
nomeadamente os de grande dimensão, contribuindo para 
uma redução muito significativa da emissão de poluentes 
para a atmosfera (matéria particulada, monóxido e dióxido 
de carbono (CO e CO2), metano (CH4), hidrocarbonetos 
não metânicos, óxidos de azoto (NOx), óxido nitroso 
(N2O) e amoníaco (NH3).   

Para além deste aspeto, as ações previstas de promoção do 
ordenamento e gestão dos territórios rurais, em particular 
das áreas degradadas e abandonadas, contribuem para 
reduzir os riscos bióticos e abióticos e, assim, potenciar o 
armazenamento de carbono nos territórios florestais. 

Este investimento tem uma componente de substituição 
das VLCI com mais de 12 anos das equipas de sapadores 
florestais e do corpo nacional de agentes florestais, com 
elevado desgaste funcional, por viaturas mais eficientes e 
menos poluentes, retirando de circulação as viaturas 
substituídas, que serão abatidas e canceladas as matrículas 
no Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres, I. 
P.. 
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Indicar os objetivos ambientais que 
exigem uma avaliação substantiva 
da medida com base no princípio 

de «não prejudicar 
significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

Assim, considera-se não existirem impactes negativos 
significativos, diretos ou indiretos, ao longo do ciclo de 
vida da medida neste objetivo ambiental. 

Proteção e restauro da 
biodiversidade e dos ecossistemas 

 X 

 Este objetivo está em linha com o objetivo deste 
investimento, na medida em que se pretende: (1) gerir e 
proteger zonas com elevado valor em termos climáticos e 
de biodiversidade; (2) restaurar ecossistemas degradados 
que se encontrem em mau estado; (3) reduzir as pressões 
exercidas sobre a biodiversidade; (4) permitir uma 
mudança transformadora, assente em novos processos e 
metodologias que respondam às especificidades dos 
territórios. 

Assim, considera-se não existirem impactes negativos 
significativos, diretos ou indiretos, ao longo do ciclo de 
vida da medida neste objetivo ambiental. 

Investimento RE-C08-i05: Programa MAIS Floresta  

A par da reforma do sistema de prevenção e combate de incêndios rurais, importa reforçar a segurança das 
populações e reforçar o trabalho das Organizações de produtores florestais (OPF) em diversas áreas essenciais 
para a sustentabilidade dos recursos florestais. Neste contexto, prevê-se com este investimento a realização de 
ações de informação e sensibilização para a prevenção de comportamentos de risco da população, de programas 
de autoproteção de pessoas e infraestruturas, o aumento da capacidade da resposta operacional da ANEPC, da 
GNR e dos Corpos de Bombeiros, nomeadamente com a aquisição de veículos e equipamentos de proteção 
individual, o reforço das OPF e a capacitação dos seus técnicos florestais no sentido de continuarem a prestar 
um serviço insubstituível de extensão florestal, contribuindo para a melhoria da informação, da gestão florestal, 
do controlo dos agentes bióticos nocivos, da prevenção de fogos rurais e da eficiência e competitividade do setor 
florestal. 

Os investimentos em causa têm um contributo substancial para o objetivo ambiental “Adaptação às alterações 
climáticas” previsto na alínea b do artigo 9.º do Regulamento 2020/852, de 18 de junho, integrando-se na alínea 
a do n.º 1 do artigo 11.º desse regulamento. 

As ações a desenvolver neste investimento não prejudicam significativamente nenhum dos objetivos ambientais 
estabelecidos no artigo 9.º nos termos do artigo 17.º do Regulamento (EU) 2020/852. 

Avaliação do impacto do investimento para cumprimento do princípio do DNSH 

Indicar os objetivos ambientais 
que exigem uma avaliação 
substantiva da medida com 
base no princípio de «não 

prejudicar significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

Mitigação das alterações 
climáticas 
 

 X 

O investimento visa a realização de ações de informação e 
sensibilização para a prevenção de comportamentos de risco 
da população, de programas de autoproteção de pessoas e 
infraestruturas, o aumento da capacidade da resposta 
operacional, a melhoria da gestão florestal, contribuindo para 
a prevenção de riscos potenciados pelas alterações climáticas, 
em particular o risco de incêndio e o risco de danos causados 
por agentes bióticos nocivos, reduzir significativamente as 
emissões associadas e fomentar o sequestro de carbono pela 
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Indicar os objetivos ambientais 
que exigem uma avaliação 
substantiva da medida com 
base no princípio de «não 

prejudicar significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

floresta, fundamental para que possa ser alcançada a 
neutralidade carbónica em Portugal. 

Desta forma, o investimento previsto tem um contributo 
substancial para o objetivo ambiental “Mitigação das 
alterações climáticas” previsto na alínea a) do artigo 9.º do 
Regulamento 2020/852, integrando-se na alínea f) e i) do n.º 
1 do artigo 10.º desse regulamento. 

Adaptação às alterações 
climáticas 
 

 X 

O investimento é elegível para o campo de intervenção 036 
com um coeficiente climático de 100% e ambiental de 100% 
uma vez que concretiza medidas estruturais de gestão e 
redução de riscos potenciados pelas alterações climáticas, 
contemplando medidas de prevenção, alerta e resposta aos 
riscos associados a incêndios rurais. 

O investimento visa a concretização de medidas previstas no 
Programa de Ação para a Adaptação às Alterações Climáticas 
e integradas na linha de ação “1 - Prevenção de incêndios 
rurais - intervenções estruturantes em áreas agrícolas e 
florestais”. 

As medidas previstas neste investimento têm um contributo 
substancial para o objetivo ambiental “Adaptação às 
alterações climáticas” previsto na alínea b) do artigo 9.º do 
Regulamento 2020/852, integrando-se na alínea a) do n.º 1 do 
artigo 11.º desse regulamento. 

Utilização sustentável e proteção 
dos recursos hídricos e marinhos 

 X 

O investimento, para além de medidas estruturais de proteção 
dos aglomerados populacionais, contribui para aumentar a 
resiliência do território, promovendo uma nova lógica de 
intervenção nos territórios florestais, com maior enfoque no 
ordenamento, na gestão e na redução de riscos, 
consubstanciando investimentos promotores da 
biodiversidade e da valorização do capital natural, 
nomeadamente ao privilegiar áreas com elevado potencial de 
provisão de serviços dos ecossistemas e áreas muito 
degradadas, como áreas ardidas ou em risco de desertificação, 
concorrendo diretamente para a regularização do regime 
hídrico e para a gestão da água.  

Assim, considera-se não existirem impactes negativos 
significativos, diretos ou indiretos, ao longo do ciclo de vida 
da medida neste objetivo ambiental. 

Transição para uma economia 
circular 

 X 

O investimento promove uma maior resiliência dos territórios 
florestais, ecossistemas fornecedores de matérias-primas 
biológicas, como a madeira, a resina ou a cortiça, assumindo 
uma importância estratégica para uma economia de baixo 
carbono. Para além das aplicações tradicionais, existe um 
elevado potencial de aproveitamento da biomassa florestal 
residual no desenvolvimento de novos biomateriais e 
bioprodutos com elevado valor acrescentado e potencial para 
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Indicar os objetivos ambientais 
que exigem uma avaliação 
substantiva da medida com 
base no princípio de «não 

prejudicar significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

a afirmação da economia circular e da bioeconomia 
sustentável.   

Assim, considera-se não existirem impactes negativos 
significativos, diretos ou indiretos, ao longo do ciclo de vida 
do investimento neste objetivo ambiental. 

Prevenção e controlo da poluição  

 X 

Este investimento tem como grande objetivo prevenir e 
mitigar de forma eficaz os efeitos dos incêndios rurais, 
nomeadamente os de grande dimensão, contribuindo para 
uma redução muito significativa da emissão de poluentes para 
a atmosfera (matéria particulada, monóxido e dióxido de 
carbono (CO e CO2), metano (CH4), hidrocarbonetos não 
metânicos, óxidos de azoto (NOx), óxido nitroso (N2O) e 
amoníaco (NH3).   

Para além deste aspeto, as ações previstas de promoção do 
ordenamento e gestão dos territórios rurais, em particular das 
áreas degradadas e abandonadas, contribuem para reduzir os 
riscos bióticos e abióticos e, assim, potenciar o 
armazenamento de carbono nos territórios florestais. 

Assim, considera-se não existirem impactes negativos 
significativos, diretos ou indiretos, ao longo do ciclo de vida 
da medida neste objetivo ambiental. 

Proteção e restauro da 
biodiversidade e dos 
ecossistemas 

 X 

Este objetivo está em linha com o propósito deste 
investimento na medida em que se pretende: (1) gerir e 
proteger zonas com elevado valor em termos climáticos e de 
biodiversidade; (2) restaurar ecossistemas degradados que se 
encontrem em mau estado; (3) reduzir as pressões exercidas 
sobre a biodiversidade; (4) permitir uma mudança 
transformadora, assente em novos processos e metodologias 
que respondam às especificidades dos territórios. 

Assim, considera-se não existirem impactes negativos 
significativos, diretos ou indiretos, ao longo do ciclo de vida 
da medida neste objetivo ambiental. 

 

9. Milestones, metas e calendarização   

Para a definição dos milestones, metas e respetiva calendarização, foram tidas em conta as etapas necessárias 
para a realização dos investimentos, nomeadamente processo legislativo, procedimentos de autorização da 
despesa (pareceres prévios e contratação pública), necessidade de criação ou reforço de equipas para a 
implementação das reformas. 

Foram identificadas as entidades responsáveis pela execução ou coordenação da execução das reformas, 
fundamentalmente entidades da Administração Pública relacionadas com o sistema de gestão integrada de 
fogos rurais, entidades relacionadas com o ordenamento do território, autarquias locais, organizações gestoras 
de áreas agrupadas de territórios florestais. Destacam-se: o ICNF, I. P., a DGT, a ANEPC, a GNR, a Força 
Aérea Portuguesa, o IPMA, I. P.,a Florestgal, S.A., a estrutura de missão para o cadastro, as organizações de 
produtores florestais, as entidades coletivas de gestão florestal e as entidades gestoras dos Centros de 
Competências. 
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Os riscos associados aos milestones e às metas estabelecidas relacionam-se com processos administrativos 
necessários à execução da despesa, ou em determinadas situações, como no caso dos investimentos específicos 
da reconversão da paisagem, à capacidade de mobilização dos agentes privados para os investimentos 
necessários, sem prejuízo dos instrumentos legislativos criados para promover essa intervenção ou do apoio 
financeiro instituído. 

Sempre que se revele pertinente, em processos de contratação pública, será assegurada a conformidade com o 
tag climático aplicável e com o cumprimento do princípio DNSH no âmbito da elaboração das peças do 
procedimento concursal. 

Tendo-se adotado como critério metas quantitativas não acumuladas, os principais milestones e metas 
programados são os seguintes: 

 

Reformas  

Reforma RE-r19: Transformação da Paisagem dos Territórios de Floresta Vulneráveis 

Concretizar o Programa de Transformação da Paisagem previsto na Resolução do Conselho de Ministros n.º 
49/2020, de 24 de junho, através dos seguintes programas: 

Milestones e Metas: 

• Publicação de diploma relativo ao Programa de Transformação da Paisagem: junho de 2020 
(Resolução de Conselho de Ministros n.º 49/2020, de 24 de junho); [cumprido] 

• Publicação de diploma que estabelece o regime jurídico da reconversão da paisagem através de 
Programas de Reordenamento e Gestão da Paisagem e de Áreas Integradas de Gestão da Paisagem; 
relativo aos territórios vulneráveis: junho de 2020 (Decreto-Lei n.º 28-A/2020, de 26 de junho); 
[cumprido] 

• Publicação de diploma que aprova a delimitação dos territórios vulneráveis aos quais se podem aplicar 
Programas de Reordenamento e Gestão da Paisagem e Áreas Integradas de Gestão da Paisagem: 
dezembro 2020 (Portaria n.º 301/2020, de 31 de dezembro). [cumprido] 

• Publicação de diploma relativo ao regime de arrendamento forçado de prédios rústicos, para aplicar 
exclusivamente nas AIGP e apenas nos casos em que os proprietários se recusem aderir ao modelo de 
gestão:  

o Autorização da Assembleia da República para legislar sobre esta matéria, novembro de 2020 
(Lei n.º 68/2020, de 5 de novembro); 

o Publicação de diploma que aprova o regime jurídico de arrendamento forçado, até ao 2.º 
trimestre de 2021. 

Reforma RE-r20: Reorganização do sistema de cadastro da propriedade rústica e do Sistema de 
Monitorização de Ocupação do Solo    

Milestones e metas: 

• Publicação de diploma que cria a Estrutura de Missão para a Expansão do Sistema de Informação 
Cadastral Simplificada: junho de 2020 (Resolução do Conselho de Ministros n.º 45/2020, de 16 de 
junho); [cumprido] 

• Publicação de Portaria que cria o regime de funcionamento e financiamento do modelo de organização 
e desenvolvimento do regime instituído pela Lei n.º 78/2017, de 17 de agosto, com as especificidades 
constantes da Lei n.º 65/2019, de 23 de agosto: 3T 2021; 

• Publicação de diploma que aprova o Regime Jurídico do Cadastro Predial, que estabelece o Sistema 
Nacional de Informação Cadastral (SNIC), articulado com o Sistema de Informação Cadastral 
Simplificada (SICS) e consagra a Carta Cadastral como o registo cartográfico nacional dos prédios em 
regime de cadastro: 3T 2021; 
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• Publicação da alteração ao Decreto Regulamentar n.º 9-A/2017, de 11 de março, que estabelece um 
sistema de informação cadastral simplificada, adotando medidas para a imediata identificação da 
estrutura fundiária e da titularidade dos prédios rústicos e mistos: 2T 2021; 

• Aprovação de regime extraordinário de regularização matricial e registal de prédios rústicos e alteração 
ao CRP: 4T 2022; 

• Definição do modelo conceptual do Sistema de Monitorização e Ocupação do Solo (SMOS) e do 
modelo de governança partilhada no âmbito do Sistema Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais: 
4T 2021; 

• Entrada em operacionalização do Sistema de Monitorização de Ocupação do Solo (SMOS): 4T 2022. 

Reforma RE-r21: Prevenção e Combate de Fogos Rurais 

Milestones e metas: 

• Resolução do Conselho de Ministros n.º 45-A/2020, de 16 de junho; [cumprido] 

• Publicação de diploma relativo à criação do sistema de gestão integrada dos fogos rurais: 

o Lei que concede ao Governo autorização legislativa relativamente ao estabelecimento de meios de 
tutela do cumprimento dos deveres de prevenção da ocorrência de incêndios rurais, mecanismos de 
responsabilização pelo incumprimento desses deveres, e medidas de segurança em situações de 
elevada perigosidade ou perigo de incêndio rural, no âmbito do sistema de gestão integrada de fogos 
rurais: 2T 2021; 

o Decreto-Lei que cria o sistema de gestão integrada de fogos rurais e define as suas regras de 
funcionamento: 2T 2021. 

• Publicação de diploma que aprova o Programa Nacional de Ação do Plano Nacional de Gestão Integrada 
de Fogos Rurais: 2T 2021. 

 

Investimentos 

Investimento RE-C08-i01: Transformação da Paisagem dos Territórios de Floresta Vulneráveis 

Milestones e metas: 

• Elaboração de 1 Programa de Reordenamento e Gestão da Paisagem (PRGP) nos territórios delimitados 
como vulneráveis: 2T2020; [cumprido] 

• Elaboração de PRGP nos territórios delimitados como vulneráveis: - 19 (até 3T 2025): 8 (3T 2022); 19 
(3T 2025); 

• Áreas Integradas de Gestão da Paisagem (AIGP) constituídas: 60 (até 3T 2023): 12 (3T 2021); 36 (3T 
2022); 60 (3T 2023); 

• Execução das Operações Integradas de Gestão da Paisagem (OIGP) – AIGP com OIGP aprovada: 60 
(até 4T 2025) - 12 (3T 2023); 27 (3T2024; 60 (3T2025); 60 OIGP implementadas (3T2025); 

• Execução das Operações Integradas de Gestão da Paisagem (OIGP) – área executada: 84.000 ha (4T 
2025); 

• Aldeias com execução de projetos de gestão de combustível: 800 (3T 2025): 75 (3T 2021); 275 (3T 
2022); 475 (3T 2023); 675 (3T 2024); 800 (3T 2025); 

• Concurso lançado para a execução de operações de emparcelamento (até 1T 2025): 4T2021; 3T 2022; 
3T 2023; 3T 2024; 1 T 2025; 

• Execução de ações de emparcelamento: 2.000 ha (3T 2025). 

Investimento RE-C08-i02: Cadastro da Propriedade Rústica e Sistema de Monitorização da Ocupação 
do Solo 
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Milestones e metas:  

• 50 acordos celebrados com municípios aderentes ao BUPi para a implementação de ações de cadastro: 
1T 2021; 

• Entrada em funcionamento de um modelo dedutivo: 1T 2022; 

• Disponibilização da Plataforma BUPi 2.0: 1T 2022;   

• Renovar o Sistema de Informação do Registo Predial (SIRP): 4T2022; 
• Disponibilizar recursos de dados abertos do projeto BUPi: 1T 2023; 

• Realização da formação inicial (onboarding) dos técnicos habilitados dos municípios, conservadores do 
registo, oficiais de registo e agentes das repartições de finanças da Autoridade Tributária: 2T 2021; 

• Realização de 10 webinar trimestral de formação complementar: 4T 2021:2; 4T de 2022; 6; 4T de 2023: 
10) 

• Sistema de Conservação do Cadastro e de acreditação de Técnicos de cadastro Predial: 4T2023; 
• Cobertura LiDAR: 4T 2023; 

• Modelo Digital do Terreno e Cartografia Topográfica de Referência: 4T2024; 

• Recolha de informação de campo para a produção do Inventário Florestal Nacional: 2T2023; 

• Adoção da Carta de Ocupação do Solo 2021: 4T 2023; 

• Cartografia de Estrutura de Vegetação, Biomassa e Volume de Madeira disponível: 1T 2024; 

• Cobertura de Imagens de Satélite de grande resolução disponível: 1T 2024; 

• Adoção da Carta de Ocupação do Solo 2023: 1T 2025.  

Investimento RE-C08-i03: Faixas de gestão de combustível - Rede Primária 

Milestones e metas: 

• Assinatura do contrato para a caraterização da RPFGC: 4T 2021;  

• Adjudicação da execução da RPFGC: 1T 2022; 

• Publicação de relatórios semestrais de execução da RPFGC com autos de medição: 7 (2T 2022; 4T 2022; 
2T 2023, 4T 2023; 2T 2024, 4T 2024; 2T 2025); 

• Publicação de relatório final com a execução de 37.500 ha de RPFGC: 4T 2025.  

• Publicação de relatórios semestrais de monitorização da constituição de servidões administrativas: 7 (2T 
2022, 4T 2022; 2T 2023, 4T 2023; 2T 2024, 4T 2024; 2T 2025); 

• Publicação de relatório final com a constituição de 23.000 ha de servidões administrativas: 4T 2025 

Investimento RE-C08-i04: Meios de prevenção e combate a incêndios rurais 

Milestones e metas: 

• Publicação da Resolução do Conselho de Ministros n.º 27/2021, de 22 de março, que autoriza a aquisição 
dos 12 meios aéreos a financiar pelo PRR; [cumprido] 

• Aquisição dos helicópteros bombardeiros ligeiros e médios: 12, dos quais 2 (4T 2022), 3 (4T 2023), 4 
(4T 2024) e 3 (4T 2025); 

• Aquisição de 179 veículos e máquinas: 3T 2022;  

• Adjudicação da instalação de dois radares de dupla polarização, com sistema de computação e sistema 
de arquivos, dois detetores de trovoadas e duas estações meteorológicas automáticas: 2T 2023; 



   

 

57 

 

• Instalação dos dois radares de dupla polarização, com sistema de computação e sistema de arquivos, 
instalação de detetores de trovoadas e estação meteorológica automática executada: 3T 2022. 

Investimento RE-C08-i05: Programa MAIS Floresta 

Milestones e metas: 

A. MAI 
• Pelo menos 62 entidades do MAI (incluindo os corpos de bombeiros) abrangidas com reforço de 

veículos e equipamentos operacionais: 4T 2024; 

• Adjudicação dos procedimentos aquisitivos de veículos e equipamentos operacionais: 4T 2022;  

• 2 estruturas de nível regional e 4 estruturas de nível sub-regional da ANEPC criadas: 2T 2022; 

• Adjudicação das empreitadas: 1T 2022;   

• Desenvolver uma campanha nacional de sensibilização e informação de forma a prevenir 
comportamentos de risco na população: 4T 2022. 

B. Contratos-programa com as OPF e Centros de Competências 

• Publicar regulamento governamental com as regras, os procedimentos aplicáveis e os objetivos a atingir 
com os contratos-programa a estabelecer com as OPF e com as Entidades Gestoras das Parcerias 
(Centros de Competências): 4T 2021; 

• Publicação de relatórios semestrais de execução e progresso dos contratos-programa: 7 relatórios 
semestrais de progresso (2T 2022; 4T 2022; 2T 2023, 4T 2023; 2T 2024, 4T 2024 e 2T 2025); 

•  Publicação de relatório final de execução com os resultados alcançados (4T 2025); 

• 12.500 ha intervencionados pelas OPF através de ações de controlo de invasoras lenhosas, de fogo 
controlado e de estabilização de emergência pós-incêndio (4T 2025); 

• Desenvolver um programa de formação nacional destinado à capacitação de técnicos florestais das OPF: 
704 horas por formando, das quais 176 (4T 2022), 176 (4T 2023), 176 (4T 2024), 176 (4T 2025). 

Ver Tabela 2: Milestones e metas do Anexo 1. 

  

10. Financiamento e custos  

O custo global ascende a 615 milhões €, tendo por referência o histórico de investimentos análogos, bem como 
a consulta ao mercado, por forma a assegurar a razoabilidade e consistência dos custos previstos. Prevê-se o 
apoio exclusivo através de subvenções, não estando previsto o recurso a empréstimos. O prazo de execução 
previsto decorre no período 2021/2026.  

As estimativas de custo apresentadas abaixo não incluem, por regra, o IVA. 

Investimento RE-C08-i01: Transformação da Paisagem dos Territórios de Floresta Vulneráveis 

A) Programas de Reordenamento e Gestão da Paisagem (PRGP) 

O custo estimado ascende a 3,376 milhões €, relativamente aos seguintes itens: 

- Custo da elaboração de 19 PRGP, associado aos procedimentos de aquisição de serviços a equipas 
técnicas especializadas para a elaboração dos PRGP. Estima-se um custo por PRGP de 124 mil €, 
estimado a partir do procedimento concursal para elaboração do PRGP Pinhal Interior. Investimento: 
2,356 milhões de €; 

- Custo de aquisição de serviços para a monitorização e trabalhos complementares de gestão da 
informação dos PRGP com vista à implementação de AIGP/OIGP, tipificação de contratos para a 
concretização de OIGP e gestão e manutenção de plataformas informáticas para monitorização e 
disponibilização pública de informação de implementação das ações PRGP e AIGP/OIGP ao longo do 
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período. A estimativa de custos é baseada no número estimado de técnicos superiores, no tempo 
necessário e respetivo custo por técnico superior da posição 12 de acordo com a tabela remuneratória 
da função pública. Investimento: 1,02 milhões de euros.  

B) Áreas Integradas de Gestão da Paisagem (AIGP) 

As Áreas Integradas de Gestão da Paisagem (AIGP) são um instrumento criado com a finalidade de promover 
a gestão e exploração comum dos territórios agroflorestais em zonas de minifúndio e de elevada perigosidade 
de incêndio. 

As AIGP definem um modelo de gestão agrupada para a sua área de intervenção, operacionalizado através de 
Operações Integradas de Gestão da Paisagem (OIGP), com escala adequada para uma gestão ativa e racional. 

O processo de execução de uma AIGP está assente em duas grandes fases: 

• Constituição de AIGP - Publicação de diploma que aprova a constituição da AIGP, contendo a 
delimitação territorial. Com esta publicação é celebrado um protocolo com a entidade proponente da 
AIGP, para dinamizar as ações preparatórias indispensáveis à execução das Operações Integradas de 
Gestão da Paisagem (OIGP), nomeadamente, mobilização dos proprietários dos prédios rústicos, 
levantamento e caracterização dos prédios e a elaboração das OIGP.  

A estimativa global desta rubrica é de 3 milhões €, correspondente a um custo médio de 50 mil €/AIGP 
durante o período máximo de 2 anos, para um número estimado de 60 AIGP no período 2021/2025. Este 
valor inclui uma componente fixa e uma componente variável em função do n.º de hectares e o n.º de 
prédios abrangidos pela AIGP. Foi tido em conta o histórico de custos análogos apoiados pela política de 
coesão para o registo de propriedade gráfica georreferenciado aproximada e tido em consideração o 
elevado grau de prédios com sobreposições que necessitam de trabalho complementar para aferir conflitos 
de extremas, bem como tido em conta o histórico de apoios nacionais através do Fundo Florestal 
Permanente, de inventário de estrutura de propriedade para a constituição de Zonas de Intervenção 
Florestal. 

• Execução das OIGP - Publicação da portaria que aprova as OIGP, ficando reunidas as condições para a 
execução das ações previstas nas OIGP. Para o efeito é estabelecido um Contrato-Programa, de forma a 
garantir intervenções integradas. O contrato compreende os investimentos de reconversão da paisagem de 
curto prazo, necessários para a adaptação do território florestal a uma paisagem mais resiliente, sendo que 
os apoios subsequentes, de médio e longo prazo, nomeadamente para a manutenção e gestão, bem como 
a remuneração dos serviços dos ecossistemas, serão assegurados pelo QFP ou recursos nacionais.  

Com um orçamento global de 217,00 milhões €, foi considerado um custo médio de cada OIGP de 3,616 
milhões €, considerando uma área média de 1.400 hectares por AIGP e os custos médios de investimento 
florestal, agrícola e agroflorestal num montante de 2,583 mil €/ha, estabelecidos com base em custos 
unitários das tabelas da Comissão de Acompanhamento das Operações Florestais (CAOF), utilizadas para 
efeitos de apoios FEADER. O número estimado de OIGP executadas no período 2021/2025 é de 60.  

C) Condomínio de Aldeia: Programa Integrado de Apoio às Aldeias localizadas em territórios de 
floresta 

Os custos associados a este Programa ascendem a 36,6 milhões €, prevendo-se apoiar 800 aldeias através de 
projetos de condomínio, com um custo médio estimado por condomínio de 45,754 mil €, para intervenções 
localizadas na envolvente de áreas edificadas e aglomerados rurais, abrangendo as respetivas faixas 
secundárias de gestão de combustível com uma largura mínima de 100 metros (aprovadas no âmbito dos 
PMDFCI). Esta estimativa teve por base o valor médio das candidaturas aprovadas no âmbito do Aviso n.º 
10223/2020 – Condomínio de Aldeias – Programa de apoio às aldeias localizadas em territórios de floresta, do 
Fundo Ambiental, de caráter piloto, lançado em agosto de 2020.  

D) Programa “Emparcelar para Ordenar” 

Os custos associados ascendem a cerca de 10 milhões €.  

Dada a ausência de estatísticas oficiais em Portugal Continental relativamente aos preços de aquisição de 
prédios rústicos, o custo médio da aquisição de terras teve por base a proxy associada aos padrões técnicos 
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utilizados pelos peritos avaliadores da Justiça, com base nos critérios pertinentes fixados no Código das 
Expropriações, aprovado em anexo à Lei n.º 168/99, de 18 de setembro.   

Tendo em conta a delimitação geográfica dos territórios vulneráveis, definida pela Portaria n.º 301/2020, de 
24 de dezembro, em que a maioria se localiza em regiões de minifúndio, na região Centro e Norte de Portugal, 
foi considerado o valor do solo nestes territórios, tendo em conta nomeadamente o seu uso e as culturas 
predominantes (povoamentos de pinheiro-bravo, povoamentos de eucalipto, ou culturas arvenses de sequeiro). 
O custo médio estimado por hectare ascende a 5 mil €/ha. 

Atenta a dotação da medida, estima-se proceder ao emparcelamento de cerca de 2.000 hectares. 

 

Investimento RE-C08-i02: Cadastro da Propriedade Rústica e Sistema de Monitorização da Ocupação 
do Solo 

O investimento previsto será implementado através de: a) concretização da expansão do sistema de informação 
cadastral simplificado e universalização da plataforma do Balcão Único do Prédio (BUPi); b) Sistema de 
Monitorização de Ocupação do Solo (SMOS) – Cartografa de Referência. 

A) Concretização da expansão do sistema de informação cadastral simplificado e universalização da 
plataforma do Balcão Único do Prédio (BUPi) - foram identificadas as medidas e racionais de investimento 
identificadas abaixo. A estimativa de custos apresentada decorre do estudo e análise técnica realizada 
internamente pela área especializada da Estrutura de Missão, complementada pela análise dos valores do 
projeto-piloto do Sistema de Informação Cadastral Simplificado (2017 a 2018), bem como por consultas 
informais e preliminares de preços de mercado.  

1) Sistema de gestão integrada e de inteligência artificial BUPi - desenvolvimento tecnológico que suporte 
uma capacidade de processamento, de gestão de mapas por utilizador e carga da infraestrutura tecnológica 
em arquitetura cloud e de recursos de inteligência artificial que suporte 20.000 acessos de técnicos 
habilitados/mês e 520.000 processos de RGG/mês, o que permitirá atingir os 90% de área conhecida. 
Desenvolvimento tecnológico de sistema de dados abertos que permita a interoperabilidade e suporte de 
carga e processamento em cloud a 150.000 acessos/mês. Investimento: 7 milhões €. 

2) Plataforma de Serviços Digitais para o Cadastro Territorial (BUPi) - evolução e desenvolvimento de 
plataforma tecnológica em cloud, com webservices de interoperabilidade para entidades da administração 
pública central, que terá que suportar nos 174 municípios sem cadastro predial cerca de 150.000 esboços 
/mês submetidos pelos cidadãos e cerca de 20.000 acessos por técnicos habilitados. Para além dos 
desenvolvimentos tecnológicos necessários à construção da plataforma agregadora de toda a informação 
predial e cadastral, destacam-se as seguintes atividades: necessidade de recursos cloud; redesenho da 
arquitetura; modelação de dados e criação de novos relatórios para dashboards; trabalho complementar de 
soluções para levantamento das coordenadas geográficas e auxílio no processo de georreferenciação; 
interoperabilidade entre diferentes entidades que dispõem de informação cadastral; integração de serviços 
relacionados com a gestão do território e da propriedade; parcerias com entidades públicas e privadas para 
recolha de informação adicional e tratamento de sobreposições entre polígonos; exploração de novas 
soluções para agregação e visualização de informação cadastral e não cadastral, através de plataformas 
mobile a partir das quais o cidadão pode começar a fazer o esboço do seu terreno. Investimento: 14 milhões 
€. 

3) Projeto “Ativação do Território” - dinamização de estratégias eficazes de educação e sensibilização das 
populações para o trabalho de identificação e registo do território: Os 174 municípios que serão expostos a 
marketing e comunicação em torno do projeto BUPi, no decorrer dos próximos 5 anos, têm uma população 
total aproximada de 5.702.578 habitantes. Se a este número se adicionar a comunidade de emigrantes em 
França, Suíça e Alemanha (cerca de 1 milhão de cidadãos), alcança-se uma população-alvo de 
aproximadamente 7 milhões de cidadãos. O investimento em causa tem uma lógica de afetação em meios 
online e offline que encontra, na medida do que é possível projetar à presente data, o racional de aumentar 
o target do número de pessoas conforme formos ultrapassando a atual situação da pandemia causada pela 
COVID-19. No plano dos meios online apresentamos um esforço diário de grande nível para conseguir 
alcançar e impactar fortemente os públicos-alvo.   Investimento: 11 milhões €. 
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4) Criação e dinamização de Centros de Competências Locais – desenvolver trabalho no território para 
apoio e resolução dos principais constrangimentos e necessidades para iniciativas de ativação, apoio 
técnico, conteúdo e ações formativas, logísticas e operacionais às diferentes equipas e iniciativas nos 
municípios: Prevê-se o investimento necessário para a totalidade do período do projeto com formação 
(18.000€), equipamento (14.000 €), 10 técnicos (RH no valor de 1.020.000 €), espaços para instalação dos 
centros (100.800 €), comunicação local (3.062.400 €), plataforma de suporte ao cliente (369.000 €) e equipa 
de suporte central de helpdesk (374.000€). Investimento: 5 milhões €. 

5) Lab BUPi - Centro Colaborativo para experimentação de novas soluções - criação de um método de 
deteção remota de polígonos de RGG que acelere o processo de identificação. Com base nos resultados da 
dedução da localização das matrizes da AT, nas imagens de satélite e dados vetoriais (que permitam excluir 
partes do território), gerar polígonos por deteção remota: vetorização das imagens de satélite, tendo em 
conta as várias fontes de dados. O objetivo é gerar polígonos, associados às localizações de matriz da AT 
deduzidas, que possam depois ser utilizados como aproximação do polígono da RGG desenhada no balcão.  
Quanto aos serviços cloud, assume-se o custo do ambiente de produção de 2.650.000 €, tendo por base um 
valor mensal de 49.074,0741 €. No que respeita aos serviços de desenvolvimento, foram considerados 7 
recursos com um valor hora de 75 € o que aponta para um esforço de 31.333 horas no total por um período 
de 2 anos com um investimento total de 1.175.000 €/ano. Investimento: 5 milhões €. 

6) Desenvolvimento de tecnologia de deteção remota do território, com os seguintes objetivos: a) recolha 
de dados Raster: qualidade alta (4m ou 50cm); frequência de atualização: alta; modelação 3D de pequenas 
áreas, o valor considerado tem como racional a subscrição de serviço de acesso a dados com o valor 
estimado de 4.629,63 €/mês considerando um total de 54 meses. Na vertente do desenvolvimento de 
tecnologia dedutiva sobre informação de território em 3D que visa suprir dificuldades em áreas específicas 
onde a informação de satélite não é suficiente para deteção remota. O valor considerado tem como racional 
o empenhamento, equivalente a uma média de 2,5 recursos para desenvolvimento por ano, ao qual 
corresponde um total estimado de 5.333 horas de desenvolvimento ao valor de referência de 75 €/hora. O 
valor por município é de 25.000 € que tem como racional a utilização do investimento para desenvolvimento 
de aplicações SIG ou em aquisição de licenciamento de software SIG proprietário. Investimento: 5 milhões 
€. 

7) Harmonização dos prédios com o registo predial - O objetivo é a reformulação do Sistema de Informação 
do Registo predial, de forma a integrar diferentes formas de dados provenientes do BUPi. As duas vertentes 
acima enunciadas de PMO, reengenharia de processos e a vertente indicada infra acautelam os serviços de 
gestão e da componente tecnológica da medida, sendo a mesma complementada pelo trabalho mais 
intensivo do ponto de vista da alocação de recursos inerente às deslocações ao território. Sem prejuízo do 
conhecimento do território que será alcançado nos municípios sem cadastro predial pela realização das 
RGG, é muito importante para o sucesso do projeto que, tanto quanto possível, os prédios rústicos dos 308 
municípios a nível nacional constem do registo predial. Tal traduz o verdadeiro exercício de harmonização 
da propriedade rústica com o registo predial assegurando a plena identificação dos seus titulares e a 
possibilidade de exercício pleno dos seus direitos por parte dos mesmos. Para a componente de Gestão de 
projeto – PMO foi considerado o valor de 1.000.000 € que tem como racional o empenhamento, em média, 
de 3 recursos (gestor de projeto 65 €/h, gestor de operações 65 €/h e analista funcional 50 €/h) com um total 
estimado de horas de trabalho total de 16.760 do conjunto dos 3 perfis. Para a vertente de reengenharia de 
processos, o valor considerado é de 1.000.000 € e tem como racional o empenhamento, em média, de 3 
recursos (gestor 65€/h, analista senior 65 €/h e analista junior 50 €/h) com um total estimado de horas de 
trabalho total de 16.760 do conjunto dos 3 perfis. Foi tido em conta um valor total de 4.786.000 € para a 
realização de deslocações ao terreno para harmonização de dados nos 174 municípios, estimando que será 
possível realizar 239.300 deslocações (com um custo médio de 20 € por deslocação e em média abranger 
em cada deslocação 5 prédios). Considerou-se, ainda, o valor de 1.200.000 € para a reformulação do 
Sistema de Informação do Registo predial, de forma a integrar diferentes formas de dados provenientes do 
BUPi, desmaterialização, migração tecnológica, interoperabilidade e novos interfaces, tendo como racional 
a utilização de 24.000 horas de trabalho, com um valor hora de 50 €. Investimento: 8 milhões €.  

8) Reformulação do sistema de conservação de prédios em cadastro e de credenciação de técnicos de 
cadastro predial, incluindo reengenharia de processos, digitalização de dados e desmaterialização de 
procedimentos, introdução de mecanismos de automação e preparação do sistema de informação associado 
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á gestão da carta cadastral para os requisitos de interoperabilidade que venham a ser definidos. Estimativa 
de custo baseada em valores de referência de desenvolvimento tecnológico. Investimento: 1 milhão € 

B) Sistema de Monitorização de ocupação do solo – Cartografa de Referência 

O investimento previsto para a implementação do Sistema de Monitorização de Ocupação do Solo (SMOS) 
contempla os seguintes custos: 

• Cobertura LiDAR - 2021:   
o Levantamento LiDAR com uma densidade de 10 pontos/m2 e desenvolvimento de aplicações 

para gestão, exploração e divulgação destes dados e dos produtos derivados. Estimativa de custos 
baseada em consultas ao mercado. Investimento: 7,8 milhões €; 

o Modelo Digital do Terreno e Cartografia Topográfica de Referência – Geração de modelos 
digitais de superfície e do terreno a partir do levantamento LiDAR. Aquisição de cartografia 
Topográfica dos temas: Altimetria, Hidrografia, Transportes e Toponímia. Atualização da Rede 
Nacional de Estações Permanentes (ReNEP). Aquisição de uma cobertura aerofotogramétrica e 
desenvolvimento de bases de dados para cartografia e de aplicações para validação, exploração e 
disponibilização de informação geográfica. Estimativas de custos baseadas em aquisições 
similares recentes e em consultas ao mercado. Investimento: 11,3 milhões €; 

• Inventário Florestal Nacional: Recolha de informação de campo para a produção do Inventário 
Florestal Nacional. Estimativa de custos baseada em aquisições similares. Investimento: 1,6 milhões 

• Cartografia de Estrutura de Vegetação: Aquisição de cartas de combustíveis florestais, de biomassa 
e de volume de madeira disponível. Estimativa de custos baseada em aquisições similares realizadas 
para uma parte do território. Investimento: 1,6 milhões €; 

• Carta de Ocupação do Solo: Produção de cartas de ocupação do solo para os anos de referência 2021 
e 2023 e desenvolvimento de aplicações e serviços para gestão e disponibilização de informação de 
ocupação do solo, incluindo suporte à transformação fundiária. Estimativa de custos baseada em 
aquisições similares. Investimento: 3,3 milhões €; 

• Cobertura de Imagens de Satélite: Aquisição de uma cobertura de imagens de satélite de muito 
grande resolução e desenvolvimento de aplicações e serviços para gestão, tratamento e 
disponibilização desta informação na internet. Estimativa de custos baseada em consultas ao mercado. 
Investimento: 2,4 milhões €; 

• Infraestrutura Informática: Construção de capacidade de gestão, tratamento, processamento, 
armazenamento de dados e disponibilização de informação geográfica na internet. Reforço da 
capacidade de salvaguarda de informação e modernização da rede. Estimativa de custos baseada em 
consultas ao mercado. Investimento: 2 milhões €. 

 

Investimento RE-C08-i03: Faixas de Gestão de Combustível - Rede Primária 

A) Execução da rede primária de faixas de gestão de combustível - os custos considerados neste 
investimento ascendem a 33,48 milhões € e tiveram por base o seguinte racional:  

• O custo médio por hectare para caracterização da rede primária é de 2,75 €/ha. Este valor tem por base 
o valor médio da última adjudicação do ICNF, com base em concurso público (concurso público para 
caracterização da área de implementação das faixas de interrupção de combustível publicado em 2019). 
Considerando a intervenção estimada em 37.500 ha, totaliza 103,1 mil €. 

• O custo médio por hectare para implementação da rede primária é de 890 €/ha. Este valor tem por base 
o valor médio das últimas adjudicações do ICNF, com base em concursos públicos (concurso público 
para execução de Faixas de Interrupção de Combustível publicado em 2019). Considerando a 
intervenção estimada de 37.500 ha, totaliza 33,38 milhões €. 

B) Implementação e pagamento de servidões administrativas em faixas de interrupção de combustível 
(FIC) - os custos considerados neste investimento ascendem a 87,01 milhões € e tiveram por base o seguinte 
racional: 
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• O custo médio da estrutura dedicada é estimado em 407,35 €/ha, com base em contrato público 
consultado em base: contratos públicos online (levantamentos prediais, avaliações, negociações, 
contencioso, etc.). Considerando a intervenção estimada de 21.727 ha, totaliza 8,85 milhões €. 

• O custo médio de pagamento de servidões é de 0,017875 €/m2/ano (178,75 €/ha/ano) para um período 
de 20 anos. Este valor é baseado no custo médio pago pela Rede Elétrica Nacional para a constituição 
de reserva de espaço em território rural (servidão) necessário à manutenção da rede secundária de faixas 
de gestão de combustível e das distâncias de segurança designadamente ao solo, árvores, estradas, vias 
férreas e edifícios, nas condições previstas na lei portuguesa. Considerando a intervenção estimada de 
21.727 ha, totaliza 77,67 milhões €. 

 

Investimento RE-C08-i04: Meios de prevenção e combate a incêndios rurais 

Este investimento será operacionalizado mediante:  

A) Aquisição de helicópteros bombardeiros ligeiros (HEBL) e médios (HEBM): Aquisição de 6 
helicópteros bombardeiros ligeiros (HEBL) e 6 helicópteros bombardeiros médios (HEBM), equipados com 
o material necessário à operação de combate a incêndios rurais, e infraestruturas necessárias aos novos 
meios aéreos, ascendendo a 70 milhões €. 

• O valor estimado é de 3,25 milhões € por helicóptero para os HEBL e de 7,32 milhões € por helicóptero 
para os HEBM, o qual tem como com referência o contrato aquisição de 5 Helicópteros AW119-Koala 
para a Força Aérea e o ROM da Arista Aviation e os valores apresentados no relatório do Grupo de 
Acompanhamento e Implementação para a edificação dos meios próprios do estado para o DECIR 
(Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais). 

• O valor previsto para as infraestruturas (4,88 milhões €) baseia-se nos valores apurados para o 
lançamento dos concursos da reorganização do dispositivo, nomeadamente os ligados à libertação de 
espaço aéreo em Lisboa, ACL e os do KC390. Mais concretamente os concursos públicos (CP 
40/DI/2020 - Construção de edifício para a esquadra 101 NA BA11 – Beja e CP 01/DI/2021 - 
Beneficiação do hangar 131-264 NA BA11 – Beja), publicados e a decorrer na plataforma eletrónica 
de contratação pública "AcinGOV". 

• O valor previsto para a aquisição de equipamentos necessários à operação (1,71 milhões €) baseia-se 
na Proposta da Leonardo Helicopters para o contrato aquisição de 5 Helicópteros AW119-Koala para 
a Força Aérea. 

B) Aquisição de maquinaria e equipamentos: os custos considerados neste investimento ascendem a 15,64 
milhões € e tiveram por base o seguinte racional: 

1. Aquisição de 63 viaturas para Ataque Inicial (ATI) e apoio a ações de silvicultura preventiva – VLCI. 
O valor estimado é de 42,25 mil € por viatura, com base nos custos de aquisição deste tipo de viaturas 
pelo ICNF, I. P. (aquisição de viaturas para o Programa de Sapadores Florestais e Corpo Nacional 
de Agentes Florestais no ano de 2019) – 2,66 M€. 

2. Aquisição de 16 viaturas para Ataque ampliado (ATA) - VFCI. O valor estimado é de 189 mil € por 
viatura, com base em contrato público consultado em base: contratos públicos online. O valor desta 
viatura difere do mesmo tipo de viatura referido em i5 devido às suas especificações técnicas. Esta 
viatura tem um carácter multifuncional, equipada com uma estrutura ampliroll que lhe permite ser 
uma viatura com aptidões de combate a incêndios rurais durante o período crítico (depósito de água 
e motobomba) e uma viatura de transporte de carga (com plataforma para transporte de pequenas 
máquinas, madeira, biomassa florestal residual) durante o resto do ano – 3,024 M€. 

3. Adaptação de 1 viatura para posto de comando avançado. O valor estimado é de 50 mil €, com base 
em contrato público consultado em base: contratos públicos online – 0,05 M€. 

4. Aquisição de 23 viaturas 4X4 CPE/Fogo controlado. O valor estimado é de 42,25 mil € por viatura, 
com base nos custos de aquisição deste tipo de viaturas pelo ICNF, I. P. – 0,97 M€. 
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5. Aquisição de 10 viaturas de transporte de passageiros (9 lugares) para transporte de elementos da 
Força de Sapadores Bombeiros Florestais. O valor estimado é de 32,5 mil € por viatura, com base 
em contrato público consultado em base: contratos públicos online – 0,33 M€. 

6. Aquisição de 10 veículos pesados com semi-reboque porta-máquinas para transporte de maquinaria, 
dos quais 4 equipados com grua. O valor estimado é de 114,5 mil € por viatura sem grua e de 189,5 
mil € por viatura com grua, com base nos custos de aquisição deste tipo de veículos pelo ICNF, I. P. 
– 1,45 M€. 

7. Aquisição de 4 máquinas de rasto tipo D6 equipada com grade pesada de discos. O valor estimado é 
de 277,5 mil € por máquina, com base nos custos de aquisição deste tipo de máquinas pelo ICNF, I. 
P. – 1,11 M€. 

8. Aquisição de 7 máquinas de rasto tipo D3. O valor estimado é de 175,5 mil € por máquina, com base 
nos custos de aquisição deste tipo de máquinas pelo ICNF, I. P. – 1,23 M€. 

9. Aquisição de 13 tratores florestais de roda pneumática/rastos. O valor estimado é de 73 mil € por 
trator, com base nos custos de aquisição deste tipo de máquinas pelo ICNF, I. P. - 0,95 M€. 

10. Aquisição de 4 giratórias equipadas com cabeça destroçadora e balde. O valor estimado é de 154 mil 
€ por máquina, com base nos custos de aquisição deste tipo de máquinas pelo ICNF, I. P. – 0,62 M€. 

11. Aquisição de 4 trituradores florestais automotrizes. O valor estimado é de 274 mil € por máquina, 
com base nos custos de aquisição deste tipo de máquinas pelo ICNF, I. P. – 1,10 M€. 

12. Aquisição de 12 robots trituradores florestais. O valor estimado é de 67 mil € por robot, com base 
em contrato público consultado em base: contratos públicos online – 0,67 M€. 

13. Aquisição de 12 estilhaçadores rebocáveis com grua. O valor estimado é de 60 mil € por estilhaçador, 
com base nos custos de aquisição deste tipo de máquinas pelo ICNF, I. P. – 0,72 M€ 

14. Aquisição de 20 conjuntos de alfaias específicas e equipamentos para gestão de combustível. O custo 
médio estimado por conjunto de alfaias/equipamentos é de 34 mil €, com base nos custos de aquisição 
deste tipo de equipamentos pelo ICNF, I. P. – 0,804 M€. 

15. Aquisição de 260 Equipamentos de Proteção Individual (EPI) para ações de combate a incêndios 
rurais e para ações de silvicultura preventiva para os elementos da Força de Sapadores Bombeiros 
Florestais do ICNF. O valor estimado é de 1,08 mil € por cada EPI, com base nos custos de aquisição 
deste tipo de equipamento pelo ICNF (aquisição de EPI para o Corpo Nacional de Agentes Florestais 
no ano de 2019) – 0,28 M€. 

C) Uniformizar e atualizar a rede de radares meteorológicos - RADAR de Coruche/Cruz do Leão e 
RADAR de Loulé/Cavalos do Caldeirão, num montante de 3,04 milhões €, com base nos investimentos 
similares realizados em Porto Santo (novembro de 2017) e na Ilha Terceira (agosto de 2020), com respetiva 
consulta ao mercado e processo de contratação pública.  

• Instalação de dois radares de dupla polarização, incluindo o sistema de computação e o sistema de 
arquivos (dado o volume de dados dos diversos momentos polarimétricos associados à existência de 
polarização dupla ser incomparavelmente superior), a instalação de um detetor de trovoadas e uma 
estação meteorológica automática em cada um dos locais e infraestruturas de suporte, incluindo a 
desmontagem dos atuais radares e recuperação e adaptação das infraestruturas. O valor estimado é de 
2,95 milhões €. 

• Substituição dos geradores de emergência existentes nas duas estações de radar (encontram-se no final 
do seu ciclo de vida), e dos sistemas de ar condicionado e instalação de sistemas de videovigilância e 
de intrusão atualizados. O valor estimado é de 90 mil €. 
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Investimento RE-C08-i05: Programa MAIS Floresta 

A programação anual estimada para as diferentes medidas foi estabelecida de acordo com o tempo necessário 
para os procedimentos e a capacidade de execução e de mobilização dos diferentes stakeholders. O custo total 
deste investimento é de 50,25 milhões €, repartido da seguinte forma:  

A. MAI 

Aquisição de veículos para a ANEPC, GNR e os Corpos de Bombeiros, com um custo estimado de 20,081 
milhões €, com base nos custos médios dos últimos procedimentos aquisitivos desenvolvidos pela ANEPC e 
GNR, divididos pelas seguintes tipologias: 

o 16 VLCI - Veículo Ligeiro de Combate a Incêndios, com um custo unitário estimado de 54,500 mil €. 
O valor unitário desta viatura difere do mesmo tipo de viatura referido em i4 devido às suas 
especificações técnicas. A especialização da Força de Emergência e Proteção Civil no âmbito do 
ataque ampliado a incêndios rurais, normalmente está associada a missões de difícil execução com 
grandes dificuldades de acessibilidade aos locais de combate, o que exige que os seus veículos 
possuam por norma caraterísticas que os diferenciem na segurança e robustez, evitando assim despesas 
associadas ao desgaste manutenção e reparação dos mesmos (para-choques frontal e traseiro em metal, 
sistema de molas e amortecedores reforçado, sistemas de iluminação de trabalho adequados ao 
desempenho de combate noturno, colocação de guincho frontal, jantes e pneus adequados, sistema de 
navegação e localização GPS). 

o 24 VCOT - Veículo de Comando Tático, com um custo unitário estimado de 45,500 mil €;  

o 33 VCOT Veículo de Comando Tático para a Estrutura Operacional da ANEPC, com um custo unitário 
estimado de 30 mil €; 

o 69 VFCI - Veículo Florestal de Combate a Incêndios, com um custo unitário estimado de 152,6 mil €; 

o 22 VTTP - Veículo Tático de Transporte de Pessoal, com um custo unitário estimado de 27,5 mil €;   

o 26 veículos híbridos plugin todo-o-terreno, com um custo unitário estimado de 38 mil €;  

o 29 VTTF - Veículo Tanque Tático Florestal, dos quais 25 com capacidade de 7.000 litros (163,5 mil 
€ unitário) e 4 com capacidade de 12.000 litros (199,65 mil € unitário); 

o 2 VOPE - Veículo para Operações Específicas, com um custo unitário estimado de 59 mil €.  

• Aquisição de equipamentos de proteção individual (10,52 milhões € para Incêndios Florestais e 1,75 
milhões € para ameaças biológicas) para a FEPC/ANEPC, GNR e Corpos de Bombeiros. Custo 
estimado de 12,27 milhões €, com base nos custos médios dos últimos procedimentos aquisitivos 
desenvolvidos pela ANEPC e GNR. 

• Aquisição de diverso equipamento operacional de combate a incêndios rurais (máquina de rastos, 
escavadora florestal, kit de combate a incêndios helitransportado, ferramentas manuais e mecânicas, 
equipamentos de combate a incêndios rurais, entre outros) para a FEPC/ANEPC e GNR. Custo 
estimado de 1,85 milhões €, com base nos custos médios dos últimos procedimentos aquisitivos 
desenvolvidos pela ANEPC e GNR. 

• Remodelação de dois edifícios utilizados atualmente como Comandos Distritais de Operações e 
Socorro para adaptar para edifícios de tipo Comando Regional. Custo estimado de 0,4 milhões €, com 
base na estimativa de custos elaborada pela ANEPC em função das caraterísticas de cada edificado.  

• Adaptação de quatro edifícios existentes para a instalação de quatro novas estruturas de proteção civil 
de nível sub-regional. Custo estimado de 1,1 milhões €, com base na estimativa de custos elaborada 
pela ANEPC em função da área estimada de cada edificado. 

• Edificação da 1.ª fase da Companhia de Comando e Serviços do Comando Nacional da Força Especial 
de Proteção Civil. Custo estimado de 0,5 milhões €, com base na estimativa de custos elaborada pela 
ANEPC em função da área estimada do edificado. 
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• Ações de formação para 3.300 operacionais que intervêm no combate aos incêndios rurais, bem como 
aquisição de veículos operacionais para ministrar a formação. O custo estimado é de 1,04 milhões €, 
com base nos custos unitários das formações previstas realizar ao abrigo deste Plano, conforme 
declarações emitidas pela Escola Nacional de Bombeiros. 

• Desenvolvimento de ações de prevenção estrutural em territórios florestais no âmbito da rede 
secundária de faixas de gestão de combustível e de programas de proteção de áreas edificadas e de 
aglomerados rurais de forma a prevenir comportamentos de risco na população. O custo estimado é de 
1,9 milhões €, com base nos custos médios dos últimos procedimentos aquisitivos desenvolvidos pela 
ANEPC. 

• Promover a comunicação de risco dirigida à população (Sistema Nacional de Alerta e Avisos). O custo 
estimado é de 0,85 milhões €, com base nos custos dos contratos celebrados em 2020, com as 3 
operadoras de telecomunicações. Face à demonstração da mais-valia desta medida ao nível da 
eficiência da proteção civil e das condições de prevenção e socorro, é previsível que este custo continue 
a existir após o término do PRR, sendo financiado pelo Orçamento do Estado, conforme tem 
acontecido desde a implementação desta medida em 2018. 

B. Contratos-programa com OPF e Centros de Competências 
• Celebração de contratos-programa (2022-2025) com 120 OPF. Esta medida terá um custo estimado de 

8,67 M€, tendo por base os seguintes valores: 

Medida / Ação Unidade € Quantidade Total 

Medida 1, «Aumento da área com gestão agregada de pequenas propriedades»  

Ação 1.1, «Aumento do número de aderentes de Zonas de Intervenção 
Florestal integradas em AIGP».  Aderente 30,00 21 000,00 630 000,00 

Ação 1.2, «Constituição e aumento das áreas sob gestão de UGF integradas 
em AIGP».  

Apoio base 2 500,00 20,00 50 000,00 

ha 30,00 21 000,00 630 000,00 

Medida 2, «Controlo de agentes bióticos nocivos»  
Ação 2.1, «Monitorização da rede de parcelas previstas no Programa 
Nacional de Monitorização de Pragas Florestais (para realização de 
inventários fitossanitários assentes numa rede sistemática nacional 
ajustada a cada sistema florestal)»;  

Parcela  150,00 6 500,00 975 000,00 

Ação 2.2, «Controlo de pequenas manchas de invasoras lenhosas (área 
inferior a 1.000 m2)».  ha 855,00 1 485,00 1 269 675,00 

Medida 3, «Prevenção de fogos rurais»  

Ação 3.1, «Acompanhamento de queimadas e promoção de métodos 
alternativos às queimas de amontoados para eliminação de 
sobrantes»;  

Dia 500,00 1 000,00 500 000,00 

Compostagem 5 138,00 100,00 513 800,00 

Ação 3.2, «Elaboração e execução de planos de fogo controlado em 
Rede Primária Não Estruturante e em Áreas Estratégicas de 
Mosaicos de Gestão de Combustível»;  

Plano 850,00 270,00 229 500,00 

ha 120,00 10 000,00 1 200 000,00 

Ação 3.3, «Elaboração de projetos diferenciadores à medida 
programática de intervenção Condomínio de aldeias - Programa de 
apoio às aldeias localizadas em territórios de floresta»;  

Preparação 875,00 400,00 350 000,00 

Ação 3.4, «Gestão de pequenos parques de receção de biomassa 
florestal residual e agrícola».  ton 5,50 120 000,00 660 000,00 
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Ação 3.5, «Execução de pequenas ações de estabilização pós-
incêndio».  ha 950,00 1 000,00 950 000,00 

Medida 4, «Melhoria da eficiência e competitividade do setor florestal»  

Ação 4.1, «Campanhas de sensibilização e informação destinadas ao 
setor agroflorestal e população em geral».  N.º 800,00 618,00 494 400,00 

Ação 4.2, «Promoção e desenvolvimento da certificação da 
gestão florestal sustentável»;  ha 10,00 20 000,00 200 000,00 

Ação 4.3, «Introdução de cotações de venda de madeira, cortiça, resina 
e pinhas no Sistema Simplificado de Cotações de Mercado dos 
Produtos Florestais (SIMeF)».  

Cotação 4,00 5 000,00 20 000,00 

  
TOTAL 8 672 375,00 

 

• Celebração de contratos-programa (2022-2025) com as entidades gestoras das parcerias constituídas 
no âmbito dos 5 centros de competências diretamente relacionados com o setor florestal. Esta medida 
terá um custo estimado de 0,624 M€, tendo por base os seguintes valores: 

Centro de Competências Designação Unidade € horas/ano N.º anos Total 

Pinheiro bravo Consultoria  hora 60 520 4 124 800 

Sobreiro e da cortiça Consultoria  hora 60 520 4 124 800 

Pinheiro manso e do pinhão Consultoria  hora 60 520 4 124 800 

Luta contra a desertificação Consultoria  hora 60 520 4 124 800 
Estudo, gestão e sustentabilidade das espécies 
cinegéticas e biodiversidade   Consultoria  hora 60 520 4 124 800 

  Total 624 000 

 

• Programa de formação e capacitação avançada dirigida aos técnicos florestais, com um custo estimado 
de 0,730 M€: 

o Pelo menos 150 formandos x 684 horas (7,12 €/hora x 150 formandos x 684 horas). O custo 
simplificado considerado é de 7,12 €/formando/hora, com base na Deliberação n.º 02/2020 
(Metodologia de aplicação de Custos Simplificados no âmbito da Formação Profissional para 
Trabalhadores por Conta de Outrem) da Comissão Interministerial de Coordenação do 
Portugal 2020. 

 

Ver Tabela 3: Custo estimado do plano do Anexo 1. 

 

11. Fundamentação do pedido de empréstimo   

Não aplicável. 
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PARTE 2: DESCRIÇÃO DAS REFORMAS E INVESTIMENTOS 
 

A. COMPONENTE 9: GESTÃO HÍDRICA 
1. Descrição da componente 

Gestão Hídrica 

Área de política: Competitividade e Coesão Territorial 

Objetivo: Esta componente visa mitigar a escassez hídrica e assegurar a resiliência dos 
territórios do Algarve, Alentejo e Madeira (as regiões com maior necessidade de 
intervenção em Portugal) aos episódios de seca (tendo por base os cenários de alterações 
climáticas e a estratégia de adaptação definida na Estratégia Nacional de Adaptação às 
Alterações Climáticas (ENAAC) e no Programa de Ação para as Alterações Climáticas (P-
3AC), promovendo a manutenção da disponibilidade de água e a qualidade de serviço, através 
de uma gestão interanual das disponibilidades hídricas, da adoção de medidas de eficiência 
hídrica em todos os setores económicos e do aumento da resiliência das disponibilidades 
hídricas das regiões. Espera-se ainda atingir um maior grau de competitividade empresarial 
através da diversificação da atividade económica no Alentejo, Algarve e Madeira, contribuindo 
para o desenvolvimento económico, social e ambiental destas regiões, sobretudo nas atuais 
condições de escassez hídrica e do contexto pandémico. 

Reformas:  

Reforma RE-r22: Gestão Integrada e Circular dos Recursos Hídricos em Situações de 
Escassez 

Visa dar resposta aos cenários climáticos que apontam para uma evolução negativa da 
precipitação no território português a sul do rio Tejo, pelo que se revela fundamental promover 
a manutenção da disponibilidade de água, a qualidade de serviço e a diminuição da pressão 
sobre as massas de água, diminuindo as vulnerabilidades dos ecossistemas. Esta ação é também 
essencial para diminuir a vulnerabilidade hídrica na vertente Sul da Ilha da Madeira. 

Investimentos: 

Investimento RE-C09-i01 – Plano Regional de Eficiência Hídrica do Algarve 

Assenta no desenvolvimento de um vasto conjunto de projetos, a maior parte deles também já 
consagrados noutros planos setoriais, distribuídos pelas diferentes dimensões da gestão da 
procura e da gestão da oferta das disponibilidades hídricas. Em primeira instância, desenvolve 
um conjunto de medidas para aumento da eficiência no uso e gestão da água, nomeadamente 
através da redução das perdas de água no setor urbano e da adoção de tecnologias mais 
eficientes para a irrigação e da promoção da reutilização de água residual tratada. Ao nível da 
oferta, as medidas complementam a adaptação necessária aos efeitos das alterações climáticas, 
promovem uma maior resiliência e otimização da exploração das infraestruturas existentes, a 
que se junta uma nova origem, uma unidade de dessalinização, para reforço complementar das 
reservas estratégicas. Estas medidas encontram-se alinhadas com o os objetivos do PGRH - 
Plano de Gestão da Região Hidrográfica das Ribeiras do Algarve (RH8) e com o Programa de 
Ação para a Adaptação às Alterações Climáticas (P-3AC). 

Investimento RE-C09-i02: Aproveitamento hidráulico de fins múltiplos do Crato  

As medidas definidas contribuem para os objetivos do próximo ciclo do Plano de Gestão da 
Região Hidrográfica do Tejo e Ribeiras do Oeste (RH5). O investimento representa em 
primeiro lugar uma garantia de abastecimento de água potável às populações residentes e 
flutuantes nesta região caracterizada pela escassez hídrica (a nível nacional e Europeu), não 
apenas considerando as necessidades atuais, como também diferentes cenarizações de 
intensificação dessas mesmas necessidades (considerando a grande variabilidade sazonal e 
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interanual). A solução proposta constituirá também um modelo ambientalmente sustentável de 
valorização do território e do seu potencial endógeno, quer através do desenvolvimento e 
diversificação da agricultura (contribuindo para uma evolução qualitativa da atividade 
económica), quer por contribuir para a reconfiguração da produção energética (essencialmente 
por criar condições para a instalação de uma central fotoelétrica de grande dimensão), com 
efeitos muito positivos para a transição climática e para a descarbonização (em alinhamento 
com o PNEC2030 e o RNC2050). A utilização destas práticas ambientalmente sustentáveis 
para o desenvolvimento social numa região economicamente deprimida e em regressão 
demográfica é fundamental como medida de valorização do interior e, assim, de promoção da 
coesão territorial. 

Investimento RE-C09-i03-RAM: Plano de eficiência e reforço hídrico dos sistemas de 
abastecimento e regadio da RAM 

O plano delineado assegura a otimização da utilização dos recursos existentes, a captação de 
águas excedentárias sem qualquer impacto nos ecossistemas, a constituição e ampliação das 
reservas estratégicas e a interligação das diversas origens de água. Da mesma forma, a redução 
de perdas é essencial para a salvaguarda de abastecimento ininterrupto, no contexto de 
adaptação às alterações climáticas, garantindo a satisfação das necessidades dos ecossistemas, 
da população em geral e das atividades económicas e agrícolas, de forma sustentada, 
equilibrada e equitativa. Estas medidas encontram-se alinhadas com a Estratégia CLIMA-
Madeira - Estratégia Regional de Adaptação às Alterações Climáticas e com o previsto no 
PGRH - Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Arquipélago da Madeira (RH10). 
  

Custo total estimado: 390 milhões de EUR 

Subvenções MRR: 390 milhões de EUR 

Empréstimos MRR: 0 milhões de EUR 
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2. Principais desafios e objetivos 
 

Desafios 

O World Resources Institute, numa projeção para 2040, sinaliza um risco elevado de stress hídrico para 
a zona a sul do Tejo. Os cenários climáticos para as próximas décadas apontam para uma evolução 
negativa da precipitação anual no território português, de forma ainda mais gravosa no sul do País, onde 
poderão verificar-se reduções entre 5% e 20%, para RCP 4.5, e 15% a 35%, para RCP 8.5. A situação 
torna-se ainda mais preocupante devido ao aumento da sazonalidade, com os valores da precipitação a 
decrescerem significativamente em todas as estações, com exceção do inverno. O impacto no 
escoamento fluvial e na recarga de aquíferos será superior, o que aumenta a pressão sobre os sistemas 
de armazenamento que asseguram o abastecimento de água. 

 

 
No Algarve, a persistência de baixas taxas de precipitação mostra já o agravamento desta tendência, 
com uma redução muito significativa da precipitação desde meados da década de 1990: a média móvel 
de 5 anos reduziu-se muito significativamente, atingindo valores próximos de 40% em algumas estações 
de medição. Tendo por base os dados dos últimos 60 anos, no final do semestre húmido de 2020, a água 
nas albufeiras correspondia a uma probabilidade de ocorrência inferior a 20%, o que levou à imposição 
de restrições de consumo. As águas subterrâneas, reserva fundamental da qual depende praticamente 
toda a agricultura privada tiveram, no ano passado, uma recarga útil de cerca de 50% da média anual. 
Desde 2009 que a recarga tem sido inferior à média anual, conduzindo à existência de níveis 
piezométricos muito baixos. A seca hidrológica na região do Algarve assume hoje um caráter estrutural 
com tendência de agravamento devido ao efeito expectável das alterações climáticas, com previsão de 
impactos muito significativos na economia, no bem-estar das populações e no aumento da pressão sobre 
as massas de água, depauperando o seu estado químico e ecológico. A procura de água na região do 
Algarve atinge atualmente um volume de cerca de 236 hm3/ano e os recursos que podem ser mobilizados 
para a satisfazer serão da ordem de grandeza de 248 hm3, números que são muito preocupantes. 

A região do Algarve é muito dependente dos rendimentos da atividade turística cuja quebra em 2020 
decorrente da crise pandémica foi muito significativa - no mês de agosto, que regista habitualmente 
maior ocupação, registou-se uma quebra nas dormidas de turistas estrangeiros de cerca de 70%. A nível 
nacional, as quebras acumuladas entre janeiro e agosto de 2020 foram de cerca de 62%. Em termos de 
emprego teve também um elevado impacto com o número de desempregados a subir mais de 150% até 
setembro quando comparado com o período homólogo do ano anterior. Acresce a este aspeto, o facto 
de a procura turística continuar a ser sazonal, sobretudo na época estival, altura em que as 
disponibilidades hídricas são também menores. Este plano prevê, assim, a dinamização e maior 
previsibilidade de disponibilidade de água ao longo do ano para outras atividades dependentes do uso 
da água.    

Esta medida encontra-se priorizada na Visão Estratégica para o Plano de Recuperação Económica de 
Portugal 2020-2030, assim como no Programa de Ação para a Adaptação às Alterações Climáticas (P-

Variabilidade interanual dos recursos hídricos (fonte: World 
Resources Institute’s Aqueduct Water Risk Atlas). 

Mapeamento dos índices regionais de stress hídrico (fonte: 
World Resources Institute’s Aqueduct Water Risk Atlas). 
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3AC) e no PGRH das ribeiras do Algarve, nos planos de suporte ao Ciclo Urbano da Água 
(PENSAAR2020) e no Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água. 

 

No Alentejo, verifica-se também uma situação de elevada fragilidade em consequência da persistência 
de períodos de seca e escassez hídrica, em alternância com períodos de grande precipitação, e sem 
previsão de periodicidade. Esta situação será particularmente agravada no futuro caso se concretizem 
as alterações climáticas que estão previstas para o Alto Alentejo. De facto, a região do Alto Alentejo é 
fortemente marcada pela sazonalidade da precipitação, e, consequentemente, dos escoamentos, 
ameaçando particularmente a garantia de disponibilidade hídrica para o consumo urbano dos 8 
municípios (Alter do Chão, Avis, Crato, Fronteira, Gavião, Nisa, Ponte de Sor e Sousel) a beneficiar 
diretamente pelo empreendimento proposto. Além do mais, é imperativo assinalar que a falta de garantia 
no abastecimento de água afetará não só o consumo urbano, objetivo principal desta medida, 
comprometendo igualmente a manutenção de setores fundamentais ao desenvolvimento daquela região.  

Assim, a ampliação das reservas estratégicas, a par de uma gestão mais eficiente dos recursos hídricos, 
é essencial para a salvaguarda de abastecimento ininterrupto, garantindo as necessidades de água das 
populações daqueles 8 municípios. Na verdade, a Região Hidrográfica do Tejo e Ribeiras do Oeste 
(RH5) tem um histórico de ocorrência de episódios de seca, como evidenciado, por exemplo, pela “seca 
de 2005”, que manteve mais de 40% desta RH em situação de seca extrema durante 12 meses. Do 
balanço entre necessidades e disponibilidades hídricas, fundamental para a definição de políticas de 
gestão da água que tenham como objetivos o uso sustentável e a proteção dos recursos hídricos, resulta 
que as necessidades de água para usos consumptivos na RH5 ascendem a cerca de 1.400 hm3/ano, dos 
quais 65% são destinados à agricultura e 27% ao consumo urbano. Assim, a criação de uma nova reserva 
hídrica terá também uma contribuição essencial para o desenvolvimento de atividades económicas, com 
ênfase na agricultura sustentável, mantendo sempre os caudais ecológicos necessários à preservação 
dos habitats naturais, inclusivamente no atual e futuro contexto de alterações climáticas. Acresce referir 
que todas as ribeiras afluentes e escoamentos estão 100% localizados em território nacional, pelo que, 
a reserva estratégica de água a criar está exclusivamente localizada em território português, sem 
necessidade de acordos hidrográficos com Espanha. 

Tratando-se de uma solução integrada com objetivos complementares, este investimento permitirá ainda 
criar as condições necessárias à implementação de um projeto com um contributo significativo para a 
necessária transição energética nacional, designadamente pela criação de um espelho de água de grande 
dimensão (7,24 km2) que permitirá a instalação de um grande número de painéis fotovoltaicos flutuantes 
(até à área máxima de 20% do espelho de água), garantindo uma parcela significativa de substituição 
de energia produzida por via convencional por energia fotovoltaica. Com o objetivo de autonomizar 
custos de operação do empreendimento, será também instalada uma mini-hídrica no pé da barragem 
fazendo uso da queda de água proporcionada e dos caudais que excedem a capacidade de regularização 
da albufeira, para produção de energia hidroelétrica. 

 

Por seu lado, o Arquipélago da Madeira, pelas suas características climáticas e hidrogeomorfológicas, 
é particularmente vulnerável às alterações climáticas. É quando a precipitação é mais escassa que os 
usos, consumos e necessidades de água se fazem sentir com mais expressão, ou seja, a necessidade de 
água para o regadio agrícola cresce exponencialmente coincidindo com uma maior pressão por parte do 
abastecimento de água para consumo humano às populações. Os cenários intermédios utilizados para 
as projeções climáticas e constantes no documento “Estratégia CLIMA-Madeira”, apontam, até final 
do século XXI, para um aumento da temperatura média entre 1,3º C a 3º C e para uma redução 
substancial da precipitação, em cerca de 30%. Assim, urge adotar medidas que permitam adaptar a 
RAM aos efeitos adversos das alterações climáticas, os quais já se fazem sentir com alguma expressão. 
O PGRH Madeira identifica e define as ações que permitam atingir e preservar o bom estado das massas 
de água desta Região.  

Da análise ao regime da pluviosidade na Ilha da Madeira, constata-se a predominância de meses 
consecutivos com precipitações acumuladas negativas face à respetiva média mensal dos últimos 77 
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anos. Esta situação promove situações de desequilíbrio entre a disponibilidade hídrica e a procura de 
água com vista a satisfazer as necessidades hídricas, quer do abastecimento público, quer do regadio. 
O agravamento dos efeitos das alterações climáticas, que de facto já são sentidos na região, através da 
subida da temperatura média global, redução da precipitação e do aumento da frequência e intensidade 
de fenómenos climáticos e meteorológicos extremos – ondas de calor, secas, chuvas torrenciais 
(precipitação intensa em períodos curtos) e tempestades, têm implicado a clara redução da 
disponibilidade hídrica na Região. 

Na Ilha da Madeira as necessidades hídricas são asseguradas maioritariamente por origens subterrâneas, 
sendo que a vertente sul da Ilha da Madeira tem uma disponibilidade de água muito inferior à da vertente 
norte, evidenciando assimetria de recursos hídricos, compensada através da transferência de água para 
uso consumptivo. Por outro lado, na Ilha do Porto Santo o problema é ainda mais grave, dado que as 
necessidades de água são já atualmente garantidas pela dessalinização da água do mar, dada a escassez 
hídrica característica desta ilha.  

Objetivos 

A resposta ao problema estrutural da seca tem necessariamente de incorporar, em primeira linha, o 
reconhecimento pela sociedade da escassez do recurso água e um crescente compromisso de garantia 
de disponibilidade para o uso urbano e de eficiência hídrica nos setores económicos associados, sem 
prejuízo de ser complementada com medidas estruturais de aposta em novas origens de água. 

Assim, a principal motivação do investimento é a de assegurar abastecimento de água potável às 
populações, quer residentes, quer considerando o seu aumento sazonal. Da mesma forma, pretende-se 
que esta garantia de abastecimento se dimensione não apenas com base nas necessidades atuais, mas 
também em diferentes cenarizações de intensificação das disponibilidades hídricas (considerando a 
grande variabilidade sazonal e interanual). 

Os investimentos a realizar pelos utilizadores para assegurar menor desperdício de água nas 
infraestruturas de distribuição e rega, associados a novas infraestruturas que garantam a existência de 
reservas estratégicas de água são, no contexto dos crescentes efeitos das alterações climáticas, a via de 
garantir a minimização dos impactos no consumo humano e no desenvolvimento das vertentes agrícola 
e turística, contribuindo para a sustentabilidade e para a resiliência e coesão territorial.  

As reformas e investimentos a implementar nesta componente visam ainda assegurar a manutenção e 
revitalização económica nas regiões visadas, num contexto em que a situação pandémica que vivemos 
no último ano afetou fortemente o turismo, o emprego e a produção agrícola. Estas medidas poderão 
contribuir para mitigar os impactos económicos nestas atividades, promovendo a retoma da atividade 
económica, nomeadamente através da implementação de medidas de Agricultura 4.0em complemento 
às atividades ligadas à prestação de serviços que são, historicamente, a principal origem dos 
rendimentos destas regiões.  

Em suma, num contexto em que o impacto das alterações climáticas faz agravar a escassez e assimetria 
na acessibilidade à água, as medidas a implementar no âmbito desta componente irão contribuir nas 
regiões identificadas para os seguintes objetivos europeus e nacionais: 

• Adaptação e mitigação climática: 
− Resposta à escassez de água crónica nos sistemas de abastecimento de água e de regadio das 

regiões a Sul do Rio Tejo e da Costa Sul da ilha da Madeira; 
− Regulação dos recursos hídricos e alternativa eficaz de abastecimento público; 
− Desenvolvimento de uma estratégia de resposta integrada a situações de risco, com particular 

destaque para uma maior resiliência aos fenómenos de seca, tendo em conta as diversas 
capacidades de armazenamento estratégico de água; 

− Redução da probabilidade de ocorrência de cheias; 
− Promoção do uso eficiente da água; 
− Mobilização de todos os stakeholders na governança dos recursos hídricos. 

• Transição energética: 
− Promoção do nexo água-energia na gestão dos sistemas de abastecimento público de água; 
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− Criação de condições vantajosas para a produção de energia fotovoltaica, garantindo parte das 
necessidades de consumo, e assim contribuindo para os objetivos de neutralidade carbónica. 

• Desenvolvimento económico e social 
− Como suporte da atividade atual e o bem-estar das populações (contribui para a diminuição do 

desemprego); 
− Acréscimo de necessidade de mão-de-obra qualificada necessária à gestão das novas 

infraestruturas; 
− Desenvolvimento das potencialidades de outros setores de atividade.  

• Promoção da qualidade ambiental: 
− Diminuição da pressão sobre as massas de água superficiais e subterrâneas com ganhos de 

qualidade; 
− Preservação e prevenção da sobre-exploração das captações subterrâneas de água; 
− Garantia de caudais ecológicos no suporte aos ecossistemas;  
− Promoção da utilização circular dos recursos hídricos através do aproveitamento de águas 

residuais tratadas; 
− Desenvolvimento sustentável de atividades turísticas, compatibilizando a proteção e 

valorização do património natural com a afirmação de uma fileira de produtos turísticos 
diferenciados. 

No contexto dos objetivos especificados, contribui ainda para o cumprimento dos desafios económicos 
e sociais que se colocam a Portugal, em coerência com as orientações europeias e os objetivos nacionais, 
designadamente as Agendas Estratégicas 2030 definidas no Programa Nacional de Reformas: i) Melhor 
Equilíbrio Demográfico, ii) Inovação e Qualificações como Motores de Desenvolvimento, iii) 
Sustentabilidade dos Recursos e Transição Climática e iv) Um País Competitivo Externamente e Coeso 
Internamente. 

Esta componente inscreve-se nos pilares do Mecanismo de Recuperação e Resiliência relativo à 
transição climática, pelo efeito que terá na gestão da água em regiões particularmente afetadas pelas 
alterações climáticas, bem como o reforço da coesão social e territorial, decorrente do reforço da 
resiliência, da capacidade de atração e da competitividade daqueles territórios. 

Adicionalmente, esta reforma irá contribuir em todas as regiões beneficiadas para as recomendações 
específicas por país (REP) 3 de 2020, associada à antecipação da realização de projetos de investimento 
público robustos e à promoção do investimento privado para estimular a recuperação económica, bem 
como à REP 3 de 2019, pela qual a Comissão instava Portugal a “focalizar o investimento na transição 
ecológica e digital, em especial na produção e utilização eficientes e não poluentes da energia, bem 
como nas infraestruturas ferroviárias e na inovação”.  

Indicações quantitativas e qualitativas dos impactos esperados 

Ao nível do potencial de crescimento, prevê-se que esta componente tenha impactos na melhoria da 
qualidade das massas de água, na melhoria da qualidade de vida das populações, na promoção da 
utilização circular dos recursos hídricos (utilização de água residual tratada), na diversificação da 
atividade económica, no suporte às atividades económicas já instaladas (capacidade de fixação de 
recursos), e na implementação de medidas de Agricultura 4.0. A componente é materializada em 
investimentos-âncora que vão contribuir para mitigar os impactos da crise e a recuperação económica 
das regiões onde vão ser inseridos, suportando a manutenção do emprego e aumentando o potencial de 
criação de emprego com base na diversificação da atividade, o que representa fortes contributos para a 
coesão territorial. 

A componente contribuirá também para as metas da neutralidade carbónica e da autossustentabilidade 
energética das regiões, oferecendo ainda novas possibilidades de aproveitamento turístico do capital 
natural. 
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3. Descrição das reformas e dos investimentos da Componente  
 

A componente “C9 – Gestão Hídrica” é constituída pela seguinte reforma: 

Reforma RE-r22: Gestão Integrada e Circular dos Recursos Hídricos em Situações de Escassez 

Apesar de, em termos médios, Portugal ser um país com bastante disponibilidade de recursos hídricos, 
estes encontram-se desigualmente distribuídos pelo território, havendo algumas regiões particularmente 
sujeitas a fenómenos de escassez hídrica, das quais se destacam o Alentejo, o Algarve e, em condições 
muitos particulares, a Ilha da Madeira, onde se assiste a uma disponibilidade hídrica muito diferenciada 
entre a encosta norte e sul do arquipélago.  

Torna-se, assim, necessário dar resposta ao problema estrutural da seca hidrológica, com tendência de 
agravamento devido ao efeito expectável das alterações climáticas, com previsão de impactos muito 
significativos no bem-estar das populações e no aumento da pressão sobre as massas de água, 
depauperando o seu estado químico e ecológico, bem como na economia daquelas regiões. 

A presente reforma estabelece uma visão integrada dos instrumentos de planeamento a nível nacional, 
regional e setorial diretamente relacionados com a gestão da água para assegurar o seu alinhamento e 
articulação centrados na resolução dos problemas de escassez hídrica nas regiões identificadas como 
tendo, ou podendo vir a ter num contexto de alterações climáticas, maior stress hídrico. 

Esta reforma tem, assim, uma perspetiva transversal sobre os principais instrumentos de planeamento 
nacionais e regionais de gestão de recursos hídricos e de qualidade de serviço, aproveitando o momento 
atual (em que a sua revisão está em curso) para assegurar o enfoque particular sobre a problemática do 
risco de seca hidrológica específico destas regiões, e assegurando a criação de sinergias e de ação 
complementar entre os planos para mitigar as condições de escassez de água. A articulação terá como 
principal foco os seguintes instrumentos de planeamento: 

• PNUEA – Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água 2012-2020 – instrumento de 
política ambiental nacional que tem como principal objetivo a promoção do Uso Eficiente da 
Água em Portugal, especialmente nos setores urbano, agrícola e industrial, contribuindo para 
minimizar os riscos de escassez hídrica e para melhorar as condições ambientais nos meios 
hídricos, sem pôr em causa as necessidades vitais e a qualidade de vida das populações, bem 
como o desenvolvimento socioeconómico do país. Este plano estabelece metas para as perdas 
reais de água nos sistemas de abastecimento público de água de 20% e para o setor agrícola de 
35%.   

• PENSAARP 2030 – Plano Estratégico de Abastecimento de Água e Saneamento de Águas 
Residuais e Pluviais 2030, atualmente em processo de revisão, que contribui para os objetivos 
operacionais de i) melhoria da qualidade dos serviços prestados, em particular na fiabilidade 
do serviço e garantia na segurança dos sistemas de abastecimento; ii) redução da poluição 
urbana nas massas de água; iii) otimização da utilização da capacidade instalada e aumento da 
adesão ao serviço; iv) redução das perdas de água; e v) alocação e uso eficiente dos recursos 
hídricos. Contribui ainda para o objetivo operacional subjacente às alterações climáticas, 
catástrofes naturais, riscos – redução e adaptação. 

• PGRH – Planos de Gestão de Região Hidrográfica 2022-2027, em processo de elaboração, (um 
dos principais instrumentos de concretização da Diretiva Quadro da Água) que visam a gestão, 
a proteção e a valorização ambiental, social e económica das águas ao nível da bacia 
hidrográfica, em particular, no que diz respeito ao objetivo de classificação do estado/potencial 
das massas de água superficiais e do estado quantitativo das massas de água subterrâneas. 

Concomitantemente, tendo por base os cenários de alterações climáticas e a estratégia de adaptação 
definida na ENAAC (Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas), a reforma concorre 
para o P-3AC (Programa de Ação para a Adaptação às Alterações Climáticas), nomeadamente, nas 
seguintes linhas de ação: 
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− Implementação de boas práticas de gestão de água no setor urbano, na agricultura e na indústria, 
para prevenção dos impactos decorrentes de fenómenos de seca e escassez; 

− Aumento da resiliência dos ecossistemas, espécies e habitats aos efeitos das alterações 
climáticas; 

− Redução ou minimização dos riscos associados a fenómenos de cheia e de inundações; 

− Desenvolvimento de ferramentas de suporte à decisão, de ações de capacitação e sensibilização.  

Atendendo à autonomia regional em matérias relacionadas com o ambiente, na Região Autónoma da 
Madeira (RAM), a integração das diferentes políticas é feita através de instrumentos de planeamento 
específicos, nomeadamente o PGRH da Madeira, o Plano Regional da Água da Madeira e a estratégia 
CLIMA-Madeira. 

Esta reforma é também a oportunidade para enfatizar, nos futuros planos e documentos estratégicos, a 
necessidade de integração da gestão de risco de escassez hidrológica do arquipélago, por força da forte 
assimetria de disponibilidade de água entre as vertentes norte-sul, fortemente agravada no verão, e 
decorrente do efeito orográfico e atmosférico da Ilha. 

Nesse sentido, existe uma grande necessidade de reforçar a eficiência e otimização da utilização dos 
recursos hídricos na salvaguarda do abastecimento das populações e das atividades económicas.  

Tendo em conta os cenários já preconizados e que serão reavaliados na próxima geração dos 
instrumentos de planeamento, apurou-se já um conjunto de medidas incorporadas nesta reforma de 
gestão eficiente dos recursos hídricos, em resposta às necessidades futuras da RAM e de adaptação para 
os perigos climáticos, dos quais se salientam os seguintes: 

− Melhoria das redes de distribuição de água e redução de perdas em todo o sistema de transporte, 
armazenamento e distribuição; 

− Constituição de reservas estratégicas de água com aumento das estruturas de captação e adução 
de água em altitude (para fins múltiplos), tentando manter os caudais ecológicos mínimos; 

− Utilização de métodos de rega mais eficientes e disciplinar progressivamente o uso de água de 
rega; 

− Desenvolvimento e implementação de planos de contingência de secas. 

Implementação 

A implementação da reforma será assegurada pelas tutelas governamentais responsáveis pela 
implementação dos planos referidos que, atendendo à vertente regional de alguns planos e estratégias, 
são repartidos da seguinte forma: 

• Ministério do Ambiente e Ação Climática, relativamente aos documentos estratégicos PNUEA 
2012-2020, PENSAARP 2030, PGRH 2022-2027, ENAAC e P-3AC. 

• Secretaria Regional do Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas da Madeira 
relativamente aos documentos estratégicos PGRH Madeira 2022-2027 e Estratégia CLIMA-
Madeira. 

Principais riscos esperados e estratégias para a sua solução 

Os principais riscos intrínsecos à revisão dos instrumentos de planeamento preconizada no âmbito desta 
reforma têm a ver com os atrasos decorrentes do normal processo de planeamento, da sua consulta 
pública e da respetiva Avaliação Ambiental Estratégica (AAE). A mitigação desses riscos passa por um 
acompanhamento próximo da elaboração dos planos e pela sincronia do seu desenvolvimento com a 
AAE.   

Beneficiários  

Entidades gestoras de serviços de águas, municípios e comunidades intermunicipais, agricultores e 
associações de regantes, atividades económicas e turísticas. 
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Calendário 

A implementação da reforma decorrerá entre 2021 e 2025, de acordo com a seguinte calendarização: 
Metas 2021 2022 2023 2024 2025 

Publicitação da Revisão do PENSAAR (PENSAARP 2030) 3T     
Publicação do PGRH Madeira  2T    
Publicação do PGRH Ribeiras do Algarve  2T    
Publicação do PGRH Tejo e Ribeiras do Oeste  2T    

 

Investimento RE-C09-i01: Plano Regional de Eficiência Hídrica do Algarve 

Desafios e Objetivos 

O desenvolvimento económico, social e ambiental da região do Algarve, sobretudo nas atuais condições 
de pandemia e escassez hídrica, pressupõe a promoção da diversificação da atividade económica. É 
fundamental assegurar a implementação deste investimento visando a mitigação da escassez e a 
resiliência aos episódios de seca promovendo a manutenção da disponibilidade de água e a qualidade 
de serviço.  

O investimento visa o controlo e gestão integrada dos consumos e das disponibilidades hídricas 
almejando um equilíbrio entre as necessidades e as disponibilidades. A implementação do Plano assenta 
no financiamento de um vasto conjunto de projetos, a maior parte deles também alinhados e 
consagrados noutros planos setoriais. As medidas assentam nas seguintes componentes: 

• Em primeira linha, privilegia a adoção de medidas do lado da procura e da gestão do recurso: 
de governança que visam intensificar a monitorização, o licenciamento e a fiscalização; de 
eficiência hídrica em todos os setores económicos (urbano, agrícola, turismo); o recurso à 
utilização de origens alternativas, como sejam as águas residuais tratadas; medidas de 
articulação/comunicação e sensibilização e medidas de suporte ao ecossistema, de forma a 
mitigar os impactes da seca nos sistemas naturais; 

• Em segunda linha, para superar os períodos de seca prolongada, promove o aumento das 
disponibilidades hídricas da região, recorrendo à otimização da exploração das infraestruturas 
existentes (de adução em alta e de armazenamento) e ao reforço das origens de água.  

O investimento resulta das Bases do Plano de Regional de Eficiência Hídrica do Algarve (PREH), 
elaborado por um grupo de trabalho determinado pelo Ministério do Ambiente e da Ação Climática, o 
Ministério da Agricultura e a Secretaria de Estado do Turismo, coordenado pela APA – Agência 
Portuguesa do Ambiente, I.P. e pela DGADR – Direção Geral da Agricultura e Desenvolvimento Rural, 
que envolveu e comprometeu a administração e os principais stakeholders diretamente interessados na 
implementação das soluções e na verificação dos seus resultados.  

As medidas são complementares e articuladas de modo a assegurar a resiliência necessária aos efeitos 
das alterações climáticas: cerca de 40% dos projetos visam aumentar a eficiência hídrica, 34% melhorar 
os processos de adaptação à seca, 15% contribuir para objetivos ambientais e 11% para melhorar a 
articulação (incluindo divulgação de boas práticas). 

As submedidas que se identificam abaixo materializam as principais linhas de ação inscritas no PREH 
e encontram-se em diferentes fases de maturidade, na sua generalidade, em fase de estudo prévio, sendo 
que alguns projetos já se encontram em fase de projeto: 

− SM1 – Reduzir perdas de água no setor urbano, através da renovação e reabilitação de 
infraestruturas degradadas ou tecnicamente deficientes, nomeadamente, incide nos sistemas em 
baixa (com maior potencial de redução de perdas reais, isto é, que ainda não atingiram as metas 
nacionais) e na implementação de zonas de monitorização e controlo nos sistemas. 

− SM2 – Reduzir perdas de água e aumentar a eficiência no setor agrícola, recorrendo à adoção 
de sistemas de distribuição mais eficientes, a implementação de sistemas de teledeteção, controlo 
e monitorização dos consumos para modernização dos aproveitamentos hidroagrícolas coletivos, 
com incidência nas áreas existentes. Contempla, também, a melhoria da eficiência dos regadios 
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individuais, através da instalação de sistemas de rega mais eficientes com monitorização e 
rastreamento dos consumos.  

− SM3 – Reforçar a governança dos recursos hídricos (monitorização, licenciamento, 
fiscalização e sensibilização), apostando no reforço e modernização das estações de 
monitorização e na instalação de contadores com telemetria nos principais consumidores, 
complementada por uma avaliação da utilização de água na rega através de deteção remota, que 
permitirá acompanhar regularmente as áreas regadas e estimar os volumes captados, fornecendo 
informação indispensável à decisão/gestão dos títulos de captação (novos ou existentes) e à sua 
fiscalização. Aposta, também, na implementação de caudais ecológicos nas albufeiras da Bravura 
e Funcho-Arade. Ao nível da Governança integra as estruturas de acompanhamento identificadas 
no ponto seguinte designado II-Meios para a implementação. 

− SM4 – Promover a utilização de Água Residual Tratada (ApR), através da identificação de 
potenciais utilizadores desta origem de água não potável, sobretudo em atividades económicas 
ligadas ao turismo e agricultura e espaços públicos. Para as áreas com maior potencial será 
desenvolvida a afinação do tratamento das estações de tratamento de águas residuais para um 
nível de qualidade compatível e serão construídas infraestruturas de elevação, armazenamento e 
distribuição de modo a permitir a substituição de outras origens de água potável ou o uso de 
captações próprias, no cumprimento do regime jurídico que regulamenta a produção de ApR, 
bem como a sua utilização, por forma a promover a sua correta utilização e a evitar efeitos 
nocivos para a saúde e para o ambiente, seguindo as orientações da proposta do Regulamento 
Europeu sobre esta matéria. 

− SM5 – Aumentar a capacidade disponível e resiliência das albufeiras/sistemas de adução 
em alta existentes e reforçar com novas origens de água, nomeadamente reforçando a ligação 
entre os sistemas de abastecimento de água do Sotavento/Barlavento Algarvio, reforçando as 
afluências à albufeira de Odeleite e otimizando a exploração da sua capacidade de 
armazenamento, nomeadamente, permitindo a exploração de parte do seu volume morto. Prevê-
se, designadamente, o reforço das afluências à albufeira de Odeleite através de uma captação no 
rio Guadiana.   

− SM6 – Promover a dessalinização de água do mar, através de uma instalação de dessalinização 
que complemente as outras medidas de reforço da oferta e que permita modularidade e a 
possibilidade de incrementos adicionais de disponibilidade de água, para mitigação de riscos 
futuros. Esta infraestrutura prevê a instalação de um sistema de produção de energia fotovoltaica 
de modo a assegurar a mitigação das emissões de gases de efeito estufa decorrentes da produção 
de água por esta via. 

Na presente proposta as ações que se inscrevem nas submedidas identificadas não esgotam as medidas 
do Plano, mas constituem-se como as ações fundamentais do Plano.  

Natureza do investimento  

Os investimentos previstos são na sua maior parte de natureza pública e, no caso da submedida SM2, 
parcialmente de natureza privada.  

As infraestruturas a financiar (que configuram monopólios naturais, estão sujeitas a direitos 
exclusivos e a regulação tarifária) integram a esfera pública do Estado Português e estão 
intrinsecamente associadas ao exercício de missões de serviço público. 

Destarte, o setor em baixa e em alta associado ao abastecimento e tratamento da água para consumo 
humano e ao tratamento de águas residuais em Portugal está fechado à concorrência (i) tanto no quadro 
do acesso ao mercado para efeitos de prestação do serviço (os serviços são na sua maioria prestados por 
entidades públicas)  (ii) como no domínio da concorrência entre componentes dos sistemas em alta e 
em baixa: uma vez que os sistemas em alta em baixa não concorrem entre si, mas complementam-se.  

Em Portugal, e nos setores em causa, e na terminologia jusconcorrencial, não existe: “Competition on 
the market and competition for the market” (Concorrência no mercado e concorrência pelo mercado).  
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Ou seja, ao abrigo dos atos legislativos em vigor e da situação de facto existente no território nacional, 
os serviços e correlativas infraestruturas em causa, são prestados em mercados fechados à concorrência 
e que não são objeto de trocas comerciais entre Estados-membros – veja-se, no mesmo sentido, Grelhas 
analíticas sobre a aplicação das regras relativas a auxílios de Estado ao financiamento de projetos de 
infraestruturas, da Comissão Europeia, de 21 de novembro de 2012, Grelha n.º 7 (Abastecimento de 
Água); e (ii) Comunicação da Comissão Europeia sobre a Definição de Auxílio de Estado de 16 de maio 
de 2016, em cuja nota de rodapé n.º 324 é referido “For instance, if the operation of the infrastructure 
is subject to a legal monopoly and if competition for the market to operate the infrastructure is excluded, 
an advantage granted to the infrastructure operator by the State cannot distort competition and therefore 
does not constitute State aid” (tradução livre: Por exemplo, se a operação da infraestrutura está sujeita 
a um monopólio legal e se a concorrência para o mercado para operar a infraestrutura está excluída, 
uma vantagem concedida ao operador da infraestrutura do Estado não pode falsear a concorrência e, 
portanto, não constitui um auxílio estatal), - in 
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/notice_of_aid_en.pdf  

Esta nossa análise tem também assento na prática decisória da Comissão Europeia no processo de 
Auxílio Estatal N 588/2006 – Holanda – Medida de financiamento na província de Gelderland, decisão 
de 4 de abril de 2007, em que a Comissão constatou que as medidas de financiamento que apenas 
beneficiavam entidades fornecedoras de água potável (pertencentes a autoridades públicas locais) no 
mercado holandês, mercado que não se encontrava aberto à concorrência, não tinham a capacidade para 
afetar a concorrência e as trocas comerciais entre Estados-membros.  

Lê-se na referida decisão, § 12: “One of the criteria to qualify as a State aid is that a measure must be 
regarded as affecting trade and potentially distorting competition in the common market. As regards the 
first measure the beneficiaries are only drinking water companies; other companies are excluded from 
access to the scheme. In the Netherlands the supply of drinking water is governed by official concession 
rules: within an area designated by the government, a water supply company is required to ensure the 
supply of drinking water (footnote: In the Netherland, drinking water companies are owned by the local 
authorities). The market for drinking water is not open for competition and under these conditions the 
measure does not involve State aid.” (realce nosso) (tradução livre: Um dos critérios para se qualificar 
uma medida como um auxílio de Estado é que esta afete as trocas comerciais e potencialmente distorça 
a concorrência no mercado comum. No que respeita à primeira medida os beneficiários são apenas 
empresas de água; outras empresas estão excluídas do acesso ao regime [de financiamento]. Na 
Holanda, o abastecimento de água potável é regido por regras públicas de concessão: dentro de uma 
área designada pelo governo, uma empresa de abastecimento de água tem de garantir o fornecimento 
de água potável (nota: na Holanda, as empresas que fornecem água potável são detidas pelas autoridades 
públicas locais). O mercado de fornecimento de não está aberto à concorrência e, nestas condições, a 
medida não implica um auxílio de Estado.) – in 
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/216718/216718_674315_9_1.pdf.  

Termos em que os investimentos previstos são insuscetíveis de afetar a concorrência e as trocas 
comerciais entre Estados membros, não configurando, para efeitos do disposto no artigo 107.º, n.º 1, do 
TFUE, um auxílio de Estado.  

Este entendimento foi também validado, no caso português, pela Comissão Europeia no processo 
SA45882 (2016/PN) Portugal - Poseur Programmes for water and waste water investment, em que 
conclui, ao abrigo dos §§ 211 e 212 da Comunicação sobre a Noção de Auxílio de Estado, que os 
investimentos públicos em causa no setor da água não configuravam um auxílio estatal para efeitos do 
artigo 107.º do TFUE. Caso a entidade responsável pela infraestrutura exerça complementarmente 
atividades económicas, a atividade associada à missão de serviço público está sujeita a separação 
de contas com o desiderato de obstar a qualquer subvenção cruzada de atividades de natureza 
económica.  

No caso da submedida SM2, parcialmente de natureza privada ("Reduzir perdas de água e aumentar a 
eficiência no setor agrícola"), recorrendo à adoção de sistemas de distribuição mais eficientes, a 
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implementação de sistemas de teledeteção, controlo e monitorização dos consumos com vista à 
modernização dos aproveitamentos hidroagrícolas coletivos, com incidência nas áreas existentes, , 
prevê-se também a melhoria da eficiência dos regadios individuais, através da instalação de sistemas 
de rega mais eficientes com monitorização e rastreamento dos consumo. Termos em que, no caso de 
regadios individuais, será aplicado, reunidos os respetivos pressupostos, o Regulamento de minimis 
aplicável ao setor agrícola. É, ainda assim, importante notar que estes investimentos se destinam a 
financiar sistemas mais modernos que assegurem um menor consumo de água por cada unidade 
produzida e assim contribuírem para a redução global das necessidades de água na região visando, 
portanto, a proteção do ambiente. De notar que boa parte destes utilizadores privados de água, tendo 
uma dimensão reduzida, estão em muitos casos isentos do pagamento de um valor pela captação direta 
de água dos aquíferos, pelo que esta medida não lhes permitirá, nesses casos obter qualquer benefício 
económico face à situação atual.  

Implementação  

Para a implementação destes investimentos, tirar-se-á partido da experiência nacional das entidades 
coordenadoras e da experiência na atribuição de fundos europeus e de fundos nacionais.   

A coordenação global da implementação das várias medidas e submedidas deste investimento ficará a 
cargo da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA), enquanto Autoridade Nacional da Água e 
entidade coordenadora do P-3AC, assumindo a responsabilidade pela monitorização das várias medidas 
ao longo do período da sua implementação e pelo reporte periódico à tutela e à unidade de gestão através 
de relatórios de execução. Esta monitorização será feita em estreita articulação com cada uma das 
seguintes entidades executoras, em função da natureza das submedidas: 

− SM1 – Entidades Gestoras em Baixa, que executam, e Comunidade Intermunicipal do Algarve 
(AMAL), a qual terá o importante papel de assegurar compromissos de execução e o 
acompanhamento ao nível dos decisores políticos.  

− SM2 – Direção Geral Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR), que para além de 
executar uma parte significativa dos investimentos será também responsável por monitorizar a 
execução dos demais projetos a cargo da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve 
(DRAP Algarve), das Associações de Regantes e de outros regantes individuais; 

− SM3 – APA; 
− SM4 – Águas do Algarve, S.A. (AdA), que assegurará a produção de água para reutilização 

(ApR), Entidades Gestoras em Baixa, Golfes, Agricultores/Associações Regantes, que 
assegurarão, diretamente ou através de contratos de fornecimento com a entidade produtora, a 
execução das infraestruturas de distribuição e associadas à utilização de ApR; 

− SM5 – AdA; 
− SM6 – AdA. 

A entidade responsável pela execução dos investimentos assegura a elaboração de todos os 
procedimentos necessários à implementação das submedidas e disponibilização dos indicadores de 
monitorização e controlo, reportando-os à APA para centralização da informação e elaboração de 
relatórios de execução do investimento. Para assegurar a monitorização periódica da implementação 
das medidas será criada uma Comissão de Acompanhamento, coordenada pela APA, constituída pelas 
entidades executoras, que acompanhará a execução e o desempenho das medidas através de um 
protocolo de acompanhamento a estabelecer. Esta comissão integra também as entidades da 
administração que possam estar envolvidas em processos de autorização como forma de orientar e 
agilizar os processos administrativos. 

Para além da Comissão de Acompanhamento, será implementada uma Comissão Consultiva composta 
pelos principais utilizadores da água dos setores urbano, agrícola e turismo, como forma de 
envolvimento da sociedade na gestão hídrica e de prestação de contas. A Comissão Consultiva será 
também um agente na promoção e divulgação de campanhas de sensibilização para o uso parcimonioso 
da água e na comunicação de informação de carácter ambiental durante a fase de construção e 
exploração.     
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Público-Alvo  

O público-alvo destes investimentos são todos os utilizadores de água da região do Algarve que poderão 
beneficiar de maior quantidade e qualidade dos recursos hídricos, bem como maior resiliência, no longo 
prazo, face ao impacto das alterações climáticas previsto para a região. 

Calendário e riscos 

A implementação do investimento decorrerá entre 2021 e 2025, com milestones de progresso definidos 
de acordo com as diversas ações a implementar, e de acordo com a seguinte calendarização: 

Milestones 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
SM1 – Reduzir perdas de água no setor urbano 
Conclusão de estudo que identifique zonas de maior potencial 
de redução de perdas  1T     

Conclusão das intervenções nas redes de otimização de 
pressões, da reabilitação de rede em zonas urbanas/históricas 
e da reabilitação de rede em zonas rurais/mediamente urbanas 
de pelo menos 125 km 

     1T 

SM2 – Reduzir perdas de água e aumentar a eficiência no setor agrícola 
Conclusão dos projetos de execução para a adoção de 
sistemas de distribuição mais eficientes, através da 
substituição de canais por condutas, pressurização das redes, 
implementação de sistemas de teledeteção e controlo dos 
consumos, e a implementação de sistemas de deteção de 
fugas dos aproveitamentos hidroagrícolas coletivos e da 
instalação de sistemas de rega mais eficientes e 
monitorizáveis nos regadios individuais (SM2) 

 4T    

 

Adoção de sistemas de distribuição mais eficientes, através 
da substituição de canais por condutas, pressurização das 
redes, implementação de sistemas de teledeteção e controlo 
dos consumos, e a implementação de sistemas de deteção de 
fugas dos aproveitamentos hidroagrícolas coletivos e da 
instalação de sistemas de rega mais eficientes e 
monitorizáveis nos regadios individuais – pelo menos 3.000 
ha  

  4T   

 

Adoção de sistemas de distribuição mais eficientes, através 
da substituição de canais por condutas, pressurização das 
redes, implementação de sistemas de teledeteção e controlo 
dos consumos, e a implementação de sistemas de deteção de 
fugas dos aproveitamentos hidroagrícolas coletivos e da 
instalação de sistemas de rega mais eficientes e 
monitorizáveis nos regadios individuais – pelo menos 10.300 
ha  

     1T 

SM3 – Reforçar a governança dos recursos hídricos (monitorização, licenciamento, fiscalização e sensibilização) 
Implementação de piezómetros para a monitorização 
e supervisão dos recursos hídricos subterrâneos e 
instalação de contadores equipados com telemetria 
em utilizadores selecionados  

   1T  

 

SM4 – Promover a utilização de Água Residual Tratada (ApR) 
Entrada em funcionamento da afinação do tratamento em 
pelo menos duas ETAR     3T  

SM5 – Aumentar a capacidade disponível e resiliência das albufeiras/sistemas de adução em alta existentes, 
reforçar com novas origens de água 
Entrada em funcionamento do reforço da ligação dos 
sistemas de abastecimento em alta do Sotavento/Barlavento 
Algarvio  

   1T  
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Entrada em funcionamento da captação do volume morto da 
albufeira de Odeleite  4T     

Obtenção da Declaração de Impacte Ambiental da captação 
no Guadiana   3T    

Implementação das medidas relativas à captação no Guadiana 
identificadas como necessárias na Avaliação de Impacte 
Ambiental – fase pré-construção 

   2T  
 

Entrada em funcionamento da captação no Guadiana, 
comprovada através do auto de receção provisória e da 
verificação da implementação de todas as medidas 
identificadas na Avaliação de Impacto Ambiental relativas à 
fase de construção 

    4T 

 

SM6 – Promover a dessalinização de água do mar 
Obtenção da Declaração de Impacte Ambiental para a 
dessalinizadora   3T    

Implementação das medidas relativas à dessalinizadora 
identificadas como necessárias na Avaliação de Impacte 
Ambiental – fase pré-construção 

   2T  
 

Entrada em funcionamento da dessalinizadora, comprovada 
através do auto de receção provisória e da verificação da 
implementação de todas as medidas identificadas na 
Avaliação de Impacto Ambiental relativas à fase de 
construção 

     

1T 

 

Os principais riscos de implementação das medidas relacionam-se fundamentalmente com: 

− A morosidade de alguns procedimentos ao abrigo do código de contratação pública; 
− Litigância entre concorrentes e contraente público no âmbito do procedimento de contratação 

pública; 
− Condições do mercado de consultoria e de construção, com possíveis impactos ao nível da 

capacidade para a realização das empreitadas e dos preços praticados; 
− Relativamente ao projeto da captação do volume morto da albufeira de Odeleite, o início da 

empreitada só pode ser realizado mediante a existência de condições específicas da cota da 
albufeira, pelo que pode sofrer algum atraso caso essas condições não se verifiquem. 

Medidas complementares  

A implementação das medidas previstas no Plano de Eficiência Hídrica do Algarve vem na sequência 
de vários instrumentos e medidas que têm tido como objetivo a melhoria da gestão da água em Portugal 
com vista a garantir a qualidade e quantidade das massas de água. Assim, concorrem para os objetivos 
da reforma, na zona do Algarve, as seguintes ações e investimentos não incluídos na presente 
componente: 

− Tem sido efetuado um esforço muito significativo de monitorização das massas de água, muito 
superior ao que foi implementado para a caracterização de base dos Planos de Gestão de Região 
Hidrográfica do 2º ciclo (em 2014 foram monitorizadas em Portugal Continental 40% das 
massas de água, em 2017 passou-se para 85%). Gerir melhor implica conhecer melhor e a 
monitorização é fundamental para esse conhecimento. 

− Está previsto o upgrade do Sistema Nacional de Informação dos Recursos Hídricos: o SNIRH 
21 irá contribuir para uma maior eficácia da monitorização e fiscalização e para um maior 
envolvimento da sociedade. 

− A implementação de uma abordagem combinada no licenciamento de descargas no meio 
recetor, que condiciona a qualidade do efluente rejeitado à capacidade do meio recetor, a sua 
qualidade, bem como as pressões nessa massa de água.  
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− Prevê-se o desenvolvimento até 2022 dos planos regionais de gestão da seca que, no caso do 
Algarve tiveram o Plano de Eficiência Hídrica do Algarve como percussor e projeto-piloto, 
envolvendo diretamente e responsabilizado os principais stakeholders. 

− Ao abrigo do Programa de Estabilização Económica e Social (PEES), encontram-se previstas 
até 2022 medidas relativas à monitorização dos recursos hídricos, à eficiência hídrica nos 
sistemas de abastecimento publico e agrícola e à promoção de reutilização de água residual 
tratada, num valor de 4,24 M€, com incidência no Algarve. 

− Está em curso o desenvolvimento de medidas integradas para a reabilitação da rede 
hidrográfica, que já tem cerca de 1000 km de rede beneficiada direta e indiretamente em 
território nacional, estando em curso mais 5000 km, num trabalho conjunto entre a APA e os 
municípios. 

− Ao abrigo do Fundo Ambiental, foi concluída em 2020 a reabilitação da rede hidrográfica, com 
soluções de engenharia natural, numa extensão de 63,5 km de linhas de água, envolvendo 3 
municípios algarvios, com um valor de cerca de 1 M€. 

− Foram tomadas iniciativas legislativas, regulamentares e processuais para assegurar clareza de 
procedimentos que promova a reutilização de água residual tratada, através da publicação do 
DL nº 119/2019, de 21 de agosto, que estabelece o regime jurídico de produção de água para 
reutilização, obtida a partir do tratamento de águas residuais, bem como da sua utilização e do 
guia orientador, seguido do apoio a vários projetos piloto.  

− No contexto do quadro financeiro plurianual 2014-2020, foi publicado o Aviso POSEUR-12-
2020-07 destinado a investimentos necessários à reutilização de águas residuais tratadas, com 
vista a possibilitar uma gestão integrada de recursos hídricos em zonas de escassez. 

− Ao abrigo do Programa de Reordenamento e Gestão da Paisagem das Serras de Monchique e 
Silves, que abrange uma área de 43.000 hectares, está previsto, entre outras medidas, o restauro 
ecológico das linhas de água e das galerias ripícolas. O investimento previsto para a 
implementação do programa no período 2020-2039 é de 20,5 M€. 

− No Plano Nacional de Investimentos 2030 encontra-se inscrito o investimento “Criação de uma 
barreira florestal contra a desertificação”, com uma estimativa de investimento de 100 M€, que 
visa prevenir e mitigar os efeitos da desertificação criando uma barreira florestal, através do 
adensamento e recuperação das áreas ocupadas por sobreiro e azinheira e da arborização de 
novas áreas como medidas de adaptação às alterações climáticas, valorizando o território e 
promovendo a sustentabilidade dos seus recursos com efeitos nos recursos hídricos a longo 
prazo. 

− No Algarve, no âmbito do setor urbano foram identificadas, numa análise preliminar, 
necessidades de investimento para assegurar maior eficiência hídrica (gestão de pressões, 
implementação de zonas de medição e controlo e reabilitação de infraestruturas e redes) que 
ascendem a cerca de 100 M€. Face ao avultado valor, será apenas possível concluir no âmbito 
do Investimento cerca de 1/3 do valor desses projetos, os mais críticos, prevendo-se o recurso 
ao próximo Quadro Financeiro Plurianual para apoiar as outras intervenções necessárias. 

− O Programa de neutralidade energética do grupo AdP permitirá contribuir para a redução das 
emissões de CO2, considerando a redução da energia elétrica consumida nas instalações 
operacionais, mas também nas restantes instalações do grupo AdP em Portugal e no estrangeiro 
e, ainda, a redução de CO2 emitida pela frota automóvel. Visa a produção própria da energia 
consumida, a promoção de parcerias para redução de perdas de água e de afluências indevidas 
nas redes em baixa, criando ainda oportunidades ao nível de aproveitamento para produção e 
coprodução de hidrogénio verde, promovendo a reutilização e a reindustrialização, através de 
um mix integrado de produção, considerando sistemas baseados em solar fotovoltaica (on-shore 
e flutuante), solar térmica, eólica (on-shore), hídrica (condutas de água e de águas residuais, 
entradas de reservatórios, barragens) e de cogeração com recurso ao biogás, com 
aproveitamento elétrico e térmico, promovendo a maximização do autoconsumo e o 
armazenamento de energia, ajustando a operação das infraestruturas.  

− Nos sistemas públicos de saneamento de águas residuais e nos efluentes agropecuários e 
agroindustriais pretende-se promover a valorização das lamas produzidas, prevendo-se para os 
próximos anos um conjunto significativo de investimentos ligados à estratégia para a gestão de 
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lamas de ETAR do Grupo AdP e a implementação da Estratégia Nacional para os Efluentes 
Agropecuários e Agroindustriais 2030 (ENEAPAI). 

 

Investimento RE-C09-i02: Aproveitamento hidráulico de fins múltiplos do Crato  

Desafios e Objetivos  

A necessidade de uma solução integrada que garanta, de forma sustentada, o abastecimento público de 
água e o desenvolvimento económico na região do Alto Alentejo, já há muito foi identificada. A 
principal razão para a concretização deste empreendimento é, assim, a necessidade imperativa de uma 
alternativa capaz de garantir a resiliência do abastecimento público às populações da região (mesmo em 
períodos de seca prolongada). Para além dos 8 municípios diretamente beneficiados pela garantia de 
disponibilidade de água para os consumos atuais e futuros, o empreendimento permitirá igualmente o 
aumento da resiliência dos sistemas de abastecimento público de água noutras regiões contíguas, 
designadamente no subsistema do Caia que abastece Arronches, Elvas, Campo Maior e Monforte. 

Pelas suas características, a criação desta reserva estratégica será também preponderante para a 
implementação de técnicas agrícolas enquadradas na Agenda da Inovação para a Agricultura 2030, 
incluindo o estabelecimento de uma nova área de regadio com elevados níveis de eficiência hídrica 
(prevê-se um consumo inferior a 4 000 m3/hectare, em virtude do controlo integrado das necessidades 
hídricas através de sensorização remota e da aplicação das mais eficientes técnicas de irrigação, com 
preferência para o sistema de gota-a-gota). Neste particular, prevê-se ainda a revisão dos Planos 
Diretores Municipais (Alter do Chão, Avis, Crato, Fronteira e Sousel) para inclusão de uma norma que 
garanta que no perímetro de rega associado ao empreendimento, a área de cada unidade de 
funcionamento seja limitada a 100 ha, prevenindo o estabelecimento de explorações em regime 
intensivo ou super-intensivo e promovendo o envolvimento de um maior número de agricultores, com 
destaque para os jovens agricultores, contribuindo assim para atenuar a tendência de regressão 
demográfica verificada na região. No seu conjunto, estas novas disponibilidades contribuirão 
igualmente para a criação de agroindústrias a partir das produções agrícolas e pecuárias, bem como para 
a criação de um recurso com potencial aproveitamento turístico, através da diversificação da oferta num 
território caracterizado pela riqueza ambiental, patrimonial e cultural. 

A necessidade de instalação de uma nova barragem foi apoiada pela análise detalhada e rigorosa da 
situação de referência, da sua evolução sem projeto, assim como em função de outros projetos 
alternativos. A hipótese de adaptação de outras barragens, especificamente a barragem da Póvoa e 
Meadas, estrutura com 92 anos de existência (portanto, bastante acima dos 75 anos considerados como 
vida útil deste tipo de equipamento hidráulico) e já a trabalhar na sua capacidade máxima, ou da 
barragem do Maranhão, a cerca de 40 km a jusante e a uma cota inferior (-170 m), cujo volume 
regularizado é usado na sua totalidade para garantir as necessidades de rega do aproveitamento 
hidroagrícola do Sorraia (não tendo margem para suprir necessidades de outras regiões), resultaram 
como sendo inequivocamente ineficazes. De facto, a barragem do Pisão poderá complementar a oferta 
da albufeira do Maranhão, principalmente nos anos secos.  

A outra alternativa óbvia seria o aproveitamento de águas residuais tratadas, mas a baixa densidade 
populacional que caracteriza aquela região não permite esta opção. Aliás, e independentemente das 
infraestruturas necessárias para assegurar a qualidade da água para rega exigida pela legislação 
Portuguesa e do investimento por elas exigido, o volume total produzido pelo sistema de saneamento 
do Norte Alentejano, de cerca de 1,6 hm3 no terceiro trimestre de 2020 (Fonte: Relatório de Execução 
Orçamental 3º trimestre 2020 - Águas do Vale do Tejo) é muito inferior às necessidades estimadas (20 
hm3). 

Assim, tornou-se evidente que nenhuma outra alternativa viabilizaria a satisfação das necessidades 
hídricas da região, mesmo com recurso a sistemas eficientes de utilização da água (gota-a-gota e 
aspersão, com eficiências entre 85 e 95%). Além da implementação destes sistemas eficientes, toda a 
projeção do empreendimento teve em consideração o facto de o restauro dos ecossistemas ser 
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fundamental no quadro da gestão integrada e sustentável da bacia, estando também identificadas para 
esta zona nas medidas complementares do investimento. 

Adicionalmente ao aumento da resiliência hídrica e ao estímulo ao crescimento económico da área de 
influência do empreendimento, este investimento terá ainda um importante contributo para a transição 
energética, criando um meio privilegiado (espelho de água) para a instalação de um grande número de 
painéis fotovoltaicos flutuantes. Esta operação em particular poderá ser realizada antecedendo o 
enchimento da albufeira, beneficiando de vantagens construtivas na execução de uma obra a seco, 
evitando a utilização de equipamentos flutuantes pesados e proporcionando também maior segurança 
na execução e facilidade de planeamento da obra. As estruturas flutuantes com os painéis e outros 
equipamentos a instalar devem estar preparadas para situações de esvaziamento da albufeira e seu 
posterior enchimento, sem sofrerem danos e mantendo parcialmente a capacidade de geração de 
energia, dado tratar-se de uma situação normal na exploração de uma albufeira desta natureza, ou seja, 
sujeita a variações sazonais de níveis de água em função das afluências registadas. A execução antes do 
enchimento apresenta ainda a vantagem de minimizar a zona de estaleiro que seria necessário ocupar 
na margem da albufeira para armazenamento temporário, montagem e preparação dos módulos a 
transportar/rebocar por barco até ao local, que teria uma área importante, e consequentemente os 
impactes desta operação. Refira-se ainda que esta é uma situação habitual em outras estruturas 
flutuantes em albufeiras, como sejam ancoradouros e captações flutuantes em jangada, estruturas bem 
mais exigentes em termos de pesos e necessidades de ancoragem, que deverão sempre prever a 
possibilidade de abaixamento de nível na albufeira sem que esta situação danifique as instalações. Desta 
forma, poder-se-á concluir esta nova central fotovoltaica resultante de investimento privado 
complementar dentro do prazo estipulado para a concretização das medidas propostas no investimento 
RE-C09-i02. 

De relevar que a instalação fotovoltaica contribuirá para a quota dos 3 GW que são necessários instalar 
em Portugal, prevendo-se a geração de uma elevada quantidade de energia limpa (por exemplo, uma 
central com 75 MW gerará cerca de 140 GWh de energia limpa em cada ano) que poderá ser escoada 
numa das linhas (linha da Falagueira-Fundão de 400 kV) que interliga Portugal a Espanha, situada a 
cerca de 22 km lineares do empreendimento. Esta abordagem permitirá uma redução significativa da 
emissão de dióxido de carbono (de mais de 80.000 t/ano para o exemplo considerado de uma central 
com 75 MW) e aumentará a taxa de enchimento da barragem através da redução das taxas de evaporação 
devido à oclusão de parte do espelho de água, que, novamente para o exemplo de uma central com 75 
MW, poderá variar entre 3,3% (nível máximo da barragem) e 8% (nível mínimo de exploração), frações 
muito inferiores ao máximo estabelecido pela APA, que define que a possibilidade de instalar painéis 
fotovoltaicos numa área até 20% (correspondentes neste caso a cerca de 145 ha) do espelho de água de 
cada albufeira. Os painéis fotovoltaicos off shore terão sempre um rendimento de produção de energia 
superior, devido à redução da temperatura das células fotovoltaicas pelo abaixamento que a brisa da 
água da albufeira gera sobre a superfície dos painéis, que, como se sabe, têm maior eficiência a 
temperaturas na ordem dos 25ºC, contra os 40-45ºC a que estariam submetidos na parte on shore.   

O Investimento situa-se na bacia hidrográfica do Tejo, em zona próxima do limite da bacia hidrográfica 
do Guadiana, e inclui as seguintes componentes: 

• Barragem: Criará uma albufeira com nível de pleno armazenamento (NPA) à cota 248,00 m, 
com área inundada de 7,24 km2 e capacidade de armazenamento de 116,1 hm3, à qual aflui um 
volume médio anual de 57,83 hm3/ano, tendo por base as séries hidrológicas da APA, 
possibilitando a regularização de 50,3 hm3/ano para abastecimento público de água potável, 
fundamental para garantir a redundância no abastecimento às populações (cerca de 55.000 
pessoas) de Alter do Chão, Avis, Crato, Fronteira, Gavião, Nisa, Ponte de Sor e Sousel, e para 
a irrigação dos blocos de rega. O coroamento da barragem situar-se-á à cota de 252 m e terá 
uma altura total de 52 m e 1.350 m de extensão. 

• Mini-hídrica: Para aproveitamento energético dos caudais a libertar para rega no vale a jusante, 
beneficiando da queda proporcionada pela altura da barragem; terá uma potência instalada de 
1,0 MW. 

• Sistema de reforço de afluências: mobilizará os recursos hídricos de duas linhas de água que 
confluem a jusante da secção da barragem do Pisão (ribeira de Chocanal na margem direita e 



 

18 / 62 

ribeira de Linhares na margem esquerda), com recurso a bombagem para a albufeira, 
potenciando a eficiência e resiliência do sistema hídrico global. O sistema será constituído por 
açude de derivação a jusante, estação elevatória e conduta elevatória. 

• Sistema de reforço de abastecimento da barragem de Póvoa e Meadas a partir da 
Barragem do Pisão: ligação da albufeira a criar até à estação de tratamento de águas de Póvoa 
e Meadas para garantia das necessidades de consumo urbano dos concelhos de Alter do Chão, 
Avis, Crato, Fronteira, Gavião, Nisa, Ponte de Sor e Sousel. 

• Infraestruturação de áreas agrícolas existentes: inclui estações elevatórias de rega, condutas, 
reservatórios de regulação e redes de distribuição, redes de rega e beneficiação de acessos 
agrícolas, prevendo-se a beneficiação de 5.078 ha de novos blocos de rega (Alter do Chão, Avis, 
Crato, Fronteira e Sousel). O projeto prevê que o perímetro de rega seja dividido em lotes com 
área não superior a 100 ha como forma de incentivar a atração e fixação de pessoas nesta zona 
de grave regressão demográfica. 

• Central solar fotovoltaica (placas solares, inversores, flutuantes, cablagem de baixa e média 
tensão): instalação de painéis fotovoltaicos no espelho de água da albufeira. 

 

Este projeto-âncora para a recuperação e resiliência económica da região do Alto Alentejo tem os 
seguintes objetivos: 

1. Contribuir para a transição e adaptação climática 

a) Reserva estratégica de água para abastecimento público das populações destes municípios 
do Alentejo, mesmo em períodos de seca prolongada; 

b) Desenvolvimento de uma estratégia de resposta integrada a situações de risco, tendo em 
conta as diversas capacidades de armazenamento estratégico de água; 

c) Regulação dos recursos hídricos (novas áreas de regadio conduzido de forma a otimizar a 
eficiência hídrica); 

d) Substituição de fontes produtoras de energia convencional geradoras de gases de estufa 
por uma alternativa que reduzirá as emissões de gases com efeito estufa praticamente a 
zero, evitando a emissão de grandes quantidades de CO2/ano. 

2. Contribuir para a transição energética 

a) Instalação de painéis fotovoltaicos contribuindo para a substituição evolutiva de energia 
proveniente de fontes convencionais por energia limpa; 

b) Instalação de uma mini-hídrica no pé-de-barragem, fazendo uso da queda de água 
proporcionada e dos caudais que excedem a capacidade de regularização da albufeira, para 
produção de energia hidroelétrica para autoconsumo e autonomização de processos; 

c) Produção de energia hidroelétrica em articulação com a produção de energia fotovoltaica; 
d) Instalação de um sistema de armazenamento em cascata, permitindo, por via do recurso ao 

autoconsumo gerado pela energia fotovoltaica, realimentar o sistema. 

3. Contribuir para a transição digital 

a) Implementação de redes de sensorização, incluindo drones e plataforma de controlo e 
monitorização de todos os recursos do empreendimento; 

b) Criação de um algoritmo de gestão hidroagrícola, sustentado em big data, com informação 
em tempo real, que analise o nível de humidade, stress hídrico dos solos, utilização de 
fitofármacos aéreos, contaminação dos aquíferos, níveis de produção, níveis de consumo 
energéticos e hidráulicos e culturas mais apropriadas a cada parcela, como forma de 
otimização, controlo de custos e de impactes ambientais; 

c) Avaliação em tempo real do desempenho de cada projeto agrícola implementado no 
empreendimento de fins múltiplos do Crato, por forma a premiar financeiramente os que 
se mostrarem ambientalmente mais sustentáveis (especialmente a nível da eficiência 
hídrica). 

4. Proporcionar um foco efetivo de desenvolvimento económico (criação estimada de 500 
postos de trabalho diretos) 
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a) Instalação dos sistemas de irrigação de forma a equilibrar as áreas regadas em cada prédio 
(com limite máximo de área de 100 ha), evitando a concentração da infraestrutura num 
reduzido número de grandes propriedades, permitindo assim maximizar o número de 
beneficiários e, logo, a atração e fixação da população e a geração de emprego. Na pequena 
propriedade, será fomentado o emparcelamento de forma a garantir a viabilidade e a 
sustentabilidade das explorações agrícolas; 

b) Compatibilidade da infraestrutura referida anteriormente (incluindo instrumentos de 
infraestrutura fundiária e das culturas diversificadas) com os PDM de todos os municípios 
envolvidos e outros instrumentos do território; 

c) Criação de unidades agroindustriais a partir das novas produções agrícolas e pecuárias; 
d) Acréscimo na necessidade de mão-de-obra empregue e de Rendimento Empresarial e 

Fundiário; 
e) Desenvolvimento das potencialidades de outros setores (e.g., agroindústria e turismo);  
f) Consolidação da indústria e comércio existentes (maior fixação de recursos); 
g) Consolidação de equipas de manutenção nos diversos serviços da exploração da produção 

hídrica, energética e de monitorização da exploração/produção/segurança, entre outros. 

5. Promover o aproveitamento da qualidade ambiental, paisagística, patrimonial, cultural e 
desportiva 

a) Desenvolvimento sustentável de atividades turísticas, compatibilizando a proteção e 
valorização do património natural com a afirmação de uma fileira de produtos turísticos 
diferenciados; 

b) Reconfiguração das áreas de rega. Serão estabelecidos mecanismos e medidas específicas 
para assegurar uma agricultura diversificada e preferencialmente em modo biológico, em 
oposição ao crescimento da agricultura intensiva e do tipo monocultura; 

c) Introdução de novas culturas mediterrânicas e novas formas de conduzir as tradicionais 
(técnicas da rega de precisão), prevenindo possíveis constrangimentos associados às 
práticas monoculturais; 

d) Redução significativa dos níveis de carbono produzidos. 
 

Natureza do investimento 

Os investimentos previstos são, à exceção da central fotovoltaica, de natureza pública. 

No caso do investimento público, as infraestruturas a financiar incluem-se na esfera do Estado 
Português, correspondendo ao exercício de missões de serviço público; em todo o caso, configuram 
monopólios naturais, estando sujeitas a direitos exclusivos e a regulação tarifária. 

De facto, o abastecimento de água para consumo humano em Portugal está fechado à concorrência, 
tanto no acesso ao mercado sob a forma de prestação do serviço (quase sempre prestados por entidades 
públicas), como no âmbito da complementaridade (e não concorrência) entre os integrantes dos sistemas 
em alta e em baixa. Concretamente, e na terminologia jusconcorrencial, não existe: “Competition on 
the market and competition for the market” (Concorrência no mercado e concorrência pelo mercado). 

Equivale isto a dizer que, ao abrigo dos atos legislativos em vigor e da situação de facto existente no 
território nacional, os serviços e correlativas infraestruturas em causa, são prestados em mercados 
fechados à concorrência e que não são objeto de trocas comerciais entre Estados-Membros. Como 
complemento a este princípio podem referenciar-se (i) as Grelhas analíticas sobre a aplicação das 
regras relativas a auxílios de Estado ao financiamento de projetos de infraestruturas, da Comissão 
Europeia, de 21 de novembro de 2012, especificamente a Grelha n.º 7 (Abastecimento de Água); e (ii) 
a Comunicação da Comissão Europeia sobre a Definição de Auxílio de Estado de 16 de maio de 
2016, cuja nota de rodapé n.º 324 é refere “For instance, if the operation of the infrastructure is subject 
to a legal monopoly and if competition for the market to operate the infrastructure is excluded, an 
advantage granted to the infrastructure operator by the State cannot distort competition and therefore 
does not constitute State aid”. 
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Esta premissa foi também validada, no caso português, pela Comissão Europeia no processo SA45882 
(2016/PN) Portugal - Poseur Programmes for water and waste water investment, em que conclui, ao 
abrigo dos §§ 211 e 212 da Comunicação sobre a Noção de Auxílio de Estado, que os investimentos 
públicos em causa no setor da água não configuravam um auxílio estatal para efeitos do artigo 107.º do 
TFUE. Caso a entidade responsável pela infraestrutura exerça complementarmente atividades 
económicas, a atividade associada à missão de serviço público está sujeita a separação de contas 
com o desiderato de obstar a qualquer subvenção cruzada de atividades de natureza económica.  

Em suma, e segundo aqueles critérios, os investimentos previstos nestas medidas não apresentam 
previsibilidade de afetação da concorrência e das trocas comerciais entre Estados-Membros, não 
configurando, para efeitos do disposto no artigo 107.º, n.º 1, do TFUE, um auxílio de Estado.  

Implementação 

A concretização deste investimento será garantida pela experiência das entidades coordenadoras na 
atribuição de fundos europeus e fundos nacionais. A entidade responsável pela execução, 
acompanhamento e monitorização deste investimento é a Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo 
(CIMAA), que irá assegurar a elaboração de todos os procedimentos necessários à implementação das 
submedidas e disponibilização dos indicadores de monitorização e controlo, quer durante as fases de 
preparação, quer da conceção, construção e instalação das infraestruturas e equipamentos.  

Todas as intervenções projetadas estão fundamentadas por pareceres técnicos e pelo relatório de 
viabilidade técnico-financeira (Despacho n.º 5581-A de 7 de junho de 2019) da construção deste 
empreendimento que foi produzido a partir de informação coligida pelo grupo de trabalho criado 
(Despacho n.º 3939 de 9 de abril de 2019) especificamente para este efeito. 

Público-Alvo 

O público-alvo deste investimento é, de forma mais direta, a população dos municípios de Alter do 
Chão, Avis, Crato, Fronteira, Gavião, Nisa, Ponte de Sor e Sousel, proporcionando, de forma mais 
genérica, benefícios a todo o Alto Alentejo (cerca de 110.000 pessoas em 15 municípios) e outros 
beneficiários que queiram mobilizar a sua atividade profissional (e.g., agricultura, turismo) para a região 
de intervenção do empreendimento a fim de aproveitar as condições criadas. 

Calendário e riscos 

A concretização do investimento decorrerá entre os anos de 2021 a 2025, com milestones de progresso 
definidas no âmbito das diferentes ações a implementar, de acordo com a seguinte calendarização: 

 

Milestones 2021 2022 2023 2024 2025 
Conclusão dos Projetos e Estudos Detalhados 4T     
Emissão da Declaração de Impacte Ambiental  1T    
Estaleiro e trabalhos preparatórios, incluindo a abertura de acessos  4T    
Escavações e circuito de derivação provisória, incluindo serviços de 
engenharia   2T   

Conclusão do corpo principal em aterro, incluindo serviços de 
engenharia    2T   

Reinstalação da população da Aldeia do Pisão    1T  
Conclusão da instalação (2ª fase) dos painéis fotovoltaicos e ligação à 
subestação da Falagueira    3T  

Construção da 1.ª etapa das infraestruturas primárias e redes de rega dos 
blocos de Alter do Chão, Avis, Crato, Sousel e Fronteira     4T  

Sistema de reforço de afluências da barragem     1T 
Construção da derivação para reforço de caudais e disponibilização da 
potência instalada na mini-hídrica     1T 

https://dre.pt/application/conteudo/122536386
https://dre.pt/application/conteudo/122056791
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Implementação de medidas mitigadoras pré-construção dos impactes 
ambientais identificados     3T 

Conduta de ligação à ETA de Póvoa e Meadas (água para abastecimento 
urbano)     3T 

Construção da 2.ª etapa das infraestruturas primárias e redes de rega dos 
blocos dedo Alter do Chão, Avis, Crato, Sousel e Fronteira     4T 

Conclusão dos órgãos de controlo de cheias, de descarga de fundo e de 
tomada de água, acabamentos finais do coroamento e acessos, incluindo 
Serviços de Engenharia 

    4T 

 

Os principais riscos associados à implementação do investimento, ainda que considerados de baixo 
risco, são: 

− Complexidade técnica do(s) projeto(s); 
− Intervenção de várias entidades, com custos de coordenação; 
− Morosidade de alguns processos no âmbito do código de contratação pública; 
− Constrangimentos técnicos na obra; 
− Dificuldades na aquisição/expropriação de terrenos para a construção de instalações físicas; 
− Litigância entre concorrentes e contraente público no âmbito do procedimento de contratação 

pública; 
− Condições do mercado de consultoria e de construção. 

Medidas complementares que concorrem para os objetivos do investimento 

− Central solar fotovoltaica: instalação de painéis fotovoltaicos no espelho de água da albufeira, 
sendo que já o próximo leilão irá ocorrer apenas para painéis a localizar nos espelhos de água 
de albufeiras para diminuir os conflitos de uso do solo. 

− Programa de Valorização do Interior (antes Programa Nacional para a Coesão Territorial), 
aprovado pela RCM n.º 18/2020, de 27 de março, especificamente o Programa +CO3SO 
Competitividade integrado no Eixo IV - Tornar os Territórios do Interior Mais Competitivos. 

− Plano Nacional de Investimentos 2030: Criação de uma barreira florestal contra a 
desertificação, com efeitos nos recursos hídricos a longo prazo. 

− Programa de Valorização Económica dos Recursos Endógenos: i) Montado de Sobro e 
Cortiça; ii) InMotion: Alentejo Turismo e Sustentabilidade. Estes programas enquadrados nas 
Estratégias de Eficiência Coletiva, promovem a melhoria da competitividade territorial com 
base na valorização económica de recursos endógenos e tendencialmente inimitáveis dos 
territórios, através de projetos-âncora com capacidade de envolver outros projetos e atividades 
complementares. O empreendimento hidráulico de fins múltiplos do Crato, pelo seu conteúdo 
inovador e magnitude de escala, articula-se com a estratégia de desenvolvimento de médio e 
longo prazo preconizada nos PROVERE, beneficiando simultaneamente da promoção de 
iniciativas de reflorestação e sustentabilidade inerentes aos dois PROVERE aqui elencados.  

 

Investimento RE-C09-i03-RAM: Plano de eficiência e reforço hídrico dos sistemas de 
abastecimento e regadio da RAM 

Desafios e objetivos: 

Desde o início da colonização da ilha da Madeira, no século XV, que a costa Sul da ilha foi local 
privilegiado para a fixação humana, uma vez que o clima e demais condições eram mais favoráveis. 
Contudo, as disponibilidades hídricas a sul não acompanhavam as demais condições climatológicas, 
obrigando à busca incessante de água e à construção de uma ímpar e vasta rede de canais (levadas) para 
reunir e transportar as águas de modo a assegurar, ainda que de forma imperfeita, a rega das culturas. 
Nos anos 40 do século XX, com a criação da Comissão Administrativa dos Aproveitamentos 
Hidráulicos da Madeira, foi possível delinear o Plano dos Novos Aproveitamentos Hidráulicos da 
Madeira que assentaram em duas premissas básicas, i) conduzir, para as terras secas do sul, as águas 



 

22 / 62 

perdidas ou mal aproveitadas no norte, e ii) aproveitar para turbinar as águas antes de as mandar 
para o mar, tirando partido do seu aproveitamento energético. Este plano foi materializado com a 
construção de uma rede de canais de elevado transporte de água, que continua a ter um vital papel na 
gestão hídrica da Região. 

Assim, mantendo as premissas que nortearam os nossos antepassados e verificando a existência de 
caudais desperdiçados, quer a norte quer a sul, propõe-se um conjunto de investimentos que visam 
adaptar a RAM às alterações climáticas, e a previsível e já verificável carência hídrica, em linha com o 
estabelecido com os diversos documentos estratégicos regionais e nacionais. 
Os sistemas de abastecimento de água (consumo público e regadio) sob a gestão da ARM - Águas e 
Resíduos da Madeira, S.A têm registado, nos últimos anos, significativas variabilidades e ajustes face 
ao previsto, fruto do agravamento dos efeitos das alterações climáticas que têm implicado, de uma 
forma geral, a redução da disponibilidade hídrica na Região. manifestados sobretudo através da subida 
da temperatura média, redução da precipitação e do aumento da frequência e intensidade de fenómenos 
climáticos e meteorológicos extremos – ondas de calor, secas, chuvas torrenciais (precipitação intensa 
em períodos curtos) e tempestades.  
Na situação hídrica atual, num contexto em que o impacto das alterações climáticas faz agravar a 
escassez e assimetria na acessibilidade à água, os investimentos apresentados vêm permitir responder 
aos desafios que se colocam à Região: 

- Dar resposta à escassez de água crónica nos sistemas de abastecimento público de água e de 
regadio da Costa Sul da Ilha da Madeira e da Ilha de Porto Santo; 

- Preservar e evitar a sobre exploração das captações subterrâneas de água; 
- Adaptar às alterações climáticas aumentando a resiliência aos fenómenos de seca; 
- Assegurar o uso eficiente da água; 
- Promover a sustentabilidade económica e ambiental da gestão da água; 

 
No quadro infra, são indicados os investimentos que se pretendem realizar no âmbito do Plano de 
Resiliência e Recuperação, com a sua relação com os canais de referência existentes e a tipologia 
associada: 
 

N.º 
Proj 

Sistema de 
Referência  Tipologia Designação do Investimento/Medida Valor  

(M€) 

1 Levada no Norte Novas Origens Reforço de Adução ao Canal do Norte – 
Sistema Elevatório do Seixal 21 

2 Levada no Norte 

Redução de perdas nos S. 
Abastecimento  

(distribuição de água e de 
regadio) 

Recuperação do Lanço Norte do Canal do 
Norte 7 

3 Levada no Norte 

Redução de perdas nos S. 
Abastecimento  

(distribuição de água e de 
regadio) 

Recuperação da Levada das Rabaças 3 

4 

Interligação 
Levada no 

Norte/Levada dos 
Tornos 

Armazenamento e otimização 
dos S.de abastecimento; 

Otimização da Adução do Sistema Adutor 
Machico Funchal – EE de Santa Quitéria 3 

5 Levada dos Tornos Novas Origens Reforço de adução ao Canal dos Tornos – 
EE Lombo do Urzal 3 

6 Levada dos Tornos Armazenamento e otimização 
dos S. de abastecimento 

Reforço da Adução ao Lanço Sul do Canal 
dos Tornos – Construção da Lagoa das 

Águas Mansas/Ribeiro Serrão 
15 

7 Porto Santo Novas Origens Construção da Galeria de Captação de Água 
Salgada no Porto Santo – Galeria n.º 5 2 
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8 Porto Santo 

Redução de perdas nos sistemas 
de Abastecimento  

(distribuição de água e de 
regadio) 

Otimização, renovação e reabilitação das 
Redes de Abastecimento de Água do Porto 

Santo com vista à Redução de Perdas 
13 

9 Levada do Norte Armazenamento e otimização 
dos sistemas de abastecimento 

Reforço de adução ao Reservatório da 
Trompica 3 

   Total 70 
 

O conjunto dos projetos propostos representam investimentos numa rede integrada e que asseguram um 
mais eficiente aproveitamento de água, tendo cada um deles o seguinte objetivo principal: 

N.º 
Proj Designação do Investimento/Medida Objetivo 

1 Reforço de Adução ao Canal do Norte – Sistema 
Elevatório do Seixal 

Assegurar 3,2 hm3 de água ao Canal do Norte durante o 
período de esteio. 

2 Recuperação do Lanço Norte do Canal do Norte Assegurar a eficiência do Canal recuperando as elevadas 
perdas e atingindo um nível de perdas na ordem dos 30%. 

3 Recuperação da Levada das Rabaças Assegurar a eficiência do Canal recuperando as elevadas 
perdas e atingindo um nível de perdas na ordem dos 30% 

4 Otimização da Adução do Sistema Adutor 
Machico Funchal – EE de Santa Quitéria 

Assegurar um reforço de Caudal ao Sistema Adutor 
Machico Funchal de até 1000 m³/h. 

5 Reforço de adução ao Canal dos Tornos – EE 
Lombo do Urzal 

Reforçar a adução ao Canal dos Tornos – a Lanço Norte, 
através da captação das águas excedentes da 
Ribeira/Córrego da Lapa do Arvoredo e da Levada da 
Achada Grande podendo representar um acréscimo de até 
cerca de 180 m³/h. 

6 
Reforço da Adução ao Lanço Sul do Canal dos 

Tornos – Construção da Lagoa das Águas 
Mansas/Ribeiro Serrão 

Reforçar os caudais ao Canal dos Tornos – Lanço Sul 
construção de uma lagoa de armazenamento para 
armazenar caudais de inverno e disponibilizá-los aos 
agricultores no verão. 

7 Construção da Galeria de Captação de Água 
Salgada no Porto Santo – Galeria n.º 5 

Captação de água salgada, com caudais estimados entre 
os 150 e 250 m³/h. 

8 
Otimização, renovação e reabilitação nas Redes 
de Abastecimento de Água do Porto Santo com 

vista à Redução de Perdas 

Redução de perdas reais no setor urbano em redes de 
abastecimento do Porto Santo para 30%. 

9 Reforço de adução ao Reservatório da Trompica 
Colmatar as necessidades de abastecimento público, por 
insuficiência das origens de altitude, através da 
disponibilização de 25 m³/h. 

 

Implementação 

O investimento será concretizado pela ARM – Águas e Resíduos da Madeira, S.A., entidade de capitais 
públicos gestora do sistema multimunicipal de águas e de resíduos da Região Autónoma da Madeira, 
bem como responsável pela conceção e construção das infraestruturas e equipamentos necessários à sua 
plena implementação, concedidas em regime de serviço público e de exclusividade. Como parceiros a 
envolver na execução dos projetos, incluem-se o Governo Regional da RAM, o IFCN – Instituto de 
Florestas e Conservação da Natureza, a EEM – Empresa de Eletricidade da Madeira e as autarquias 
locais das zonas de implementação dos projetos. 

No entanto, muitas das intervenções já estão tecnicamente estudadas e a ARM já está devidamente 
habilitada para lidar com múltiplos projetos dispersos territorialmente. 

Natureza do investimento 

Os investimentos previstos são de natureza pública.  
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As infraestruturas a financiar (que configuram monopólios naturais, estão sujeitas a direitos 
exclusivos e a regulação tarifária) integram a esfera pública do Estado Português ao nível da Região 
Autónoma da Madeira, e estão intrinsecamente associadas ao exercício de missões de serviço público. 

Destarte, o setor em baixa e em alta associado ao abastecimento e tratamento da água para consumo 
humano na RAM, desenvolvido pela ARM – Águas e Resíduos da Madeira, S.A., entidade de capitais 
públicos gestora do sistema multimunicipal de águas e de resíduos da RAM, está fechado à concorrência 
(i) tanto no quadro do acesso ao mercado para efeitos de prestação do serviço (os serviços são prestados 
pela ARM) e (ii) como no domínio da concorrência entre componentes dos sistemas em alta e em baixa: 
uma vez que os sistemas em alta em baixa não concorrem entre si, mas complementam-se.  

Em Portugal, incluindo na RAM, e nos setores em causa, e na terminologia jusconcorrencial, não existe: 
“Competition on the market and competition for the market” (Concorrência no mercado e concorrência 
pelo mercado).  

Ou seja, ao abrigo dos atos legislativos em vigor e da situação de facto existente na RAM , os serviços 
e correlativas infraestruturas em causa, são prestados em mercados fechados à concorrência e que não 
são objeto de trocas comerciais entre Estados-membros – veja-se, no mesmo sentido, Grelhas analíticas 
sobre a aplicação das regras relativas a auxílios de Estado ao financiamento de projetos de 
infraestruturas, da Comissão Europeia, de 21 de novembro de 2012, Grelha n.º 7 (Abastecimento de 
Água); e (ii) Comunicação da Comissão Europeia sobre a Definição de Auxílio de Estado de 16 de maio 
de 2016, em cuja nota de rodapé n.º 324 é referido “For instance, if the operation of the infrastructure 
is subject to a legal monopoly and if competition for the market to operate the infrastructure is excluded, 
an advantage granted to the infrastructure operator by the State cannot distort competition and therefore 
does not constitute State aid” (tradução livre: Por exemplo, se a operação da infraestrutura está sujeita 
a um monopólio legal e se a concorrência para o mercado para operar a infraestrutura está excluída, 
uma vantagem concedida ao operador da infraestrutura do Estado não pode falsear a concorrência e, 
portanto, não constitui um auxílio estatal), - in 
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/notice_of_aid_en.pdf.  

Esta nossa análise tem também assento na prática decisória da Comissão Europeia no processo de 
Auxílio Estatal N 588/2006 – Holanda – Medida de financiamento na província de Gelderland, decisão 
de 4 de abril de 2007, em que a Comissão constatou que as medidas de financiamento que apenas 
beneficiavam entidades fornecedoras de água potável (pertencentes a autoridades públicas locais) no 
mercado holandês, mercado que não se encontrava aberto à concorrência, não tinham a capacidade para 
afetar a concorrência e as trocas comerciais entre Estados-membros.  

Lê-se na referida decisão, § 12: “One of the criteria to qualify as a State aid is that a measure must be 
regarded as affecting trade and potentially distorting competition in the common market. As regards the 
first measure the beneficiaries are only drinking water companies; other companies are excluded from 
access to the scheme. In the Netherlands the supply of drinking water is governed by official concession 
rules: within an area designated by the government, a water supply company is required to ensure the 
supply of drinking water (footnote: In the Netherland, drinking water companies are owned by the local 
authorities). The market for drinking water is not open for competition and under these conditions the 
measure does not involve State aid.” (realce nosso) (tradução livre: Um dos critérios para se qualificar 
uma medida como um auxílio de Estado é que esta afete as trocas comerciais e potencialmente distorça 
a concorrência no mercado comum. No que respeita à primeira medida os beneficiários são apenas 
empresas de água; outras empresas estão excluídas do acesso ao regime [de financiamento]. Na 
Holanda, o abastecimento de água potável é regido por regras públicas de concessão: dentro de uma 
área designada pelo governo, uma empresa de abastecimento de água tem de garantir o fornecimento 
de água potável (nota: na Holanda, as empresas que fornecem água potável são detidas pelas autoridades 
públicas locais). O mercado de fornecimento de não está aberto à concorrência e, nestas condições, a 
medida não implica um auxílio de Estado.) – in 
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/216718/216718_674315_9_1.pdf.  



 

25 / 62 

Termos em que os investimentos previstos são insuscetíveis de afetar a concorrência e as trocas 
comerciais entre Estados membros, não configurando, para efeitos do disposto no artigo 107.º, n.º 1, do 
TFUE, um auxílio de Estado.  

Este entendimento foi também validado, no caso português, pela Comissão Europeia no processo 
SA.45882 (2016/PN) Portugal - Poseur Programmes for water and waste water investment, em que 
conclui, ao abrigo dos §§ 211 e 212 da Comunicação sobre a Noção de Auxílio de Estado, que os 
investimentos públicos em causa no setor da água não configuravam um auxílio estatal para efeitos do 
artigo 107.º do TFUE. Acresce ainda que os investimentos estão localizados numa zona insular e 
ultraperiférica da União Europeia, na aceção do artigo 349.º do TFUE, em concreto na RAM, o que 
concorre para a incapacidade de os investimentos em causa serem suscetíveis de afetar a concorrência 
e as trocas comerciais entre Estados-membros. Caso a entidade responsável pela infraestrutura 
exerça complementarmente atividades económicas, a atividade associada à missão de serviço 
público está sujeita a separação de contas com o desiderato de obstar a qualquer subvenção 
cruzada de atividades de natureza económica. Sublinha-se que investimento será concretizado 
pela acima identificada ARM – Águas e Resíduos da Madeira, S.A., entidade de capitais públicos 
gestora do sistema multimunicipal de águas e de resíduos da Região Autónoma da Madeira, bem 
como responsável pela conceção e construção das infraestruturas e equipamentos necessários à 
sua plena implementação, concedidas em regime de serviço público e de exclusividade. 

Público-Alvo 

Considerando a abrangência territorial dos investimentos previstos, incindindo sobre os dois principais 
sistemas de fins múltiplos da RAM, serão beneficiados, direta e indiretamente, no que toca ao 
abastecimento público, cerca de 220.0001 pessoas que habitam nos concelhos mais populosos da RAM 
(Ribeira Brava, Câmara de Lobos, Funchal, Santa Cruz, Machico e Porto Santo) e no que toca ao 
regadio, os agricultores dos concelhos referidos. 

Calendário 

De acordo com o planeamento preliminar a implementação do conjunto alargado de projetos decorrerá 
entre os anos de 2021 a 2025, com milestones de progresso definidos no âmbito das diversas ações a 
implementar, de acordo com a seguinte calendarização: 

 
Milestones 2021 2022 2023 2024 2025 

Projeto P1 
Execução do Reservatório de São Vicente    T2  
Execução da Estação Elevatória do Seixal    T4  
Entrada em Funcionamento Sistema Elevatório do Seixal     T2 
Projeto P2 
Recuperação de 7 km do Canal do Norte (lanço norte) e respetiva 
entrada em funcionamento    T4  

Conclusão da Recuperação do Canal do Norte – Lanço Norte     T4 
Projeto P3      
Recuperação de 4 km do Canal da Levada das Rabaças e entrada 
em funcionamento    T4  

Conclusão da Recuperação do Canal das Rabaças     T4 
Projeto P4 
Entrada em Funcionamento da E. Elevatória da Santa Quitéria    T4  
Projeto P5 
Conclusão da obra e entrada em funcionamento da EE do Lombo 
do Urzal  T2    

Projeto P6 
Execução da Escavação da Lagoa   T4   
Execução da Torre de Tomada de Água    T2  

 
1 Fonte: https://estatistica.madeira.gov.pt/ - Estimativas da população residente (31 de dezembro), por distribuição 
geográfica e sexo, segundo os anos (2009-2019) 
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Conclusão impermeabilização da Lagoa    T4  
Entrada em Funcionamento da Lagoa das Águas Mansas     T2 
Projeto P7 
Execução da Galeria de Captação   T4   
Entrada em funcionamento da Galeria de Captação e EE de adução 
à Central dessalinizadora    T2  

Projeto P8 
Execução de 10 km de redes de abastecimento   T4   
Execução de 10 km de redes de abastecimento     T2 
Conclusão da Recuperação das Redes do Porto Santo     T4 
Projeto P9 
Entrada em funcionamento do Reforço da Adução ao reservatório 
da Trompica   T2   

 
Atualmente, a ARM já desenvolveu um conjunto de trabalhos que poderão permitir alguma antecipação 
no desenvolvimento/execução de alguns projetos, conforme quadro seguinte. 

N.º 
Proj Designação do Investimento Estado da Arte 

P1 Reforço de Adução ao Canal do Norte – Sistema 
Elevatório do Seixal 

Levantamentos topográficos (01.0487) em curso. 
Estudos e projetos: Em elaboração de Caderno de 
Encargos para a execução. 

P2 Recuperação do Lanço Norte do Canal do Norte Em análise. 
Obra a executar em parceria com a EEM. 

P3 Recuperação da Levada das Rabaças Em análise. 

P4 Otimização da Adução do Sistema Adutor 
Machico Funchal – EE de Santa Quitéria Em análise. 

P5 Reforço de adução ao Canal dos Tornos - EE 
Lombo do Urzal 

Projeto de Execução entregue, encontrando-se em 
análise da conformidade e revisão pela ARM. 
Início das obras no 3.º trimestre de 2021. 

P6 
Reforço da Adução ao Lanço Sul do Canal dos 
Tornos - Construção da Lagoa das Águas 
Mansas/Ribeiro Serrão 

Estudos e projetos: Em elaboração de Caderno de 
Encargos para a execução. 

P7 Construção da Galeria de Captação de Água 
Salgada no Porto Santo – Galeria n.º 5 Em análise. 

P8 
Optimização, renovação e reabilitação das Redes 
de Abastecimento de Água do Porto Santo com 
vista à Redução de Perdas 

Em análise. 

P9 Reforço de adução ao Reservatório da Trompica Projeto de Execução concluído - A aguardar 
financiamento para a concretização das obras. 

 

Os principais riscos identificados que poderão estar associados à implementação do investimento, ainda 
que se considere de baixo risco, são: 

− Complexidade técnica do(s) projeto(s); 
− Dispersão territorial do(s) projeto(s); 
− Constrangimentos de contratação pública; 
− Constrangimentos técnicos na obra; 
− A aquisição/expropriação de terrenos para a construção de instalações físicas; 
− Resistência da população por sentimento de posse do recurso “água”. 

 

Medidas complementares que concorrem para os objetivos do investimento 

A implementação destes novos projetos numa ótica integrada de gestão e otimização hídrica tem 
intrínseco uma forte complementaridade com vários projetos executados nos últimos anos, 
nomeadamente, a Remodelação e Ampliação dos Sistemas de Abastecimento, a Otimização e Melhoria 
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da Qualidade da Água dos Sistemas de Abastecimento, o Aumento da Capacidade da Estações de 
Tratamento de Águas, as intervenções no Canal dos Tornos lanço norte, a Construção da Lagoa das 
Águas Mansas e várias intervenções no Porto Santo, sendo a mais expressiva a Central Dessalinizadora 
do Porto Santo. 

Saliente-se, ainda, a forte ligação com os investimentos incluídos na Componente 14 – Hidrogénio e 
Renováveis deste PRR, uma vez que as medidas proporcionam o reforço dos caudais e contribuem para 
o aumento da produção hidroelétrica. 

 

4. Autonomia estratégica e questões de segurança   

Não aplicável  
 

5. Projetos transfronteiriços e multinacionais   

Não aplicável 
 

6. Dimensão Verde  

A presente componente, através da respetiva reforma e dos seus investimentos, contribuem para a 
adaptação à transição climática, tendo um impacto muito positivo sobre os objetivos climáticos e 
ambientais definidos no Regulamento (UE) 2020/852 do Parlamento Europeu e do Conselho de 18 de 
junho, nomeadamente, por aumento da resiliência territorial aos efeitos da seca, por representar um 
exemplo de utilização sustentável e proteção dos recursos hídricos, que terá um efeito evidentemente 
promotor da proteção e restauro da biodiversidade e dos ecossistemas, e pela antecipada redução de 
emissão de gases com efeito de estufa. Por outro lado, os investimentos visam também assegurar uma 
adequada gestão da água, promovendo a eficiência na sua utilização e a sua conservação. 

Neste sentido, os investimentos incluídos nesta componente enquadram-se em dois tipos de medidas:  

a) medidas de gestão da água do lado da procura, focadas no aumento da eficiência e no 
aproveitamento circular dos recursos; 

b) medidas de oferta de novas origens de água que assegurem maior resiliência, num 
cenário em que as origens existentes podem vir a ser cada vez mais afetadas pelas alterações 
climáticas, com a consequente redução das disponibilidades de água. 

Face à categorização dos domínios de intervenção definidos e aos objetivos das medidas de gestão da 
procura [alínea a)], consideramos que se enquadram no domínio de intervenção “040 - Gestão de água 
e conservação de recursos hídricos (incluindo gestão de bacias hidrográficas, medidas específicas de 
adaptação às alterações climáticas, reutilização e redução de fugas)”, atendendo à sua importância para 
a poupança de água e garantia de maior eficiência dos usos de água existentes. Estas medidas 
contribuem em 40% para a meta climática do PRR. 

No caso das medidas previstas relativas à oferta de novas origens de água [alínea b)] destinam-se 
especificamente a garantir a continuidade das atividades económicas e à mitigação de eventuais 
problemas de seca decorrentes das alterações climáticas previstas nos cenários mais prováveis pelo que 
consideramos que se enquadram no domínio de intervenção “037 - Medidas de adaptação às alterações 
climáticas e prevenção e gestão de riscos associados ao clima: outros riscos, como tempestades e seca 
(incluindo ações de sensibilização, proteção civil e sistemas e infraestruturas de gestão de catástrofes)”, 
sobretudo porque as situações de escassez de água são neste momento já endémicas nestas regiões e 
estes investimentos contribuem com o aumento da segurança hídrica e disponibilidade hídrica para a 
adaptação destas regiões às alterações climáticas. Estas medidas contribuem em 100% para a meta 
climática do PRR. 
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Uma vez que cada investimento tem associadas medidas do lado da procura e medidas do lado da oferta 
houve a necessidade de desagregar os investimentos para fazer a nova distribuição de domínios de 
intervenção da componente, de acordo com o critério acima definido. 

 

7. Dimensão Digital  

O Empreendimento de Fins Múltiplos do Crato contribui para a dimensão digital, na medida em que 
prevê: 

a) Implementação de redes de sensorização, incluindo drones e plataforma de controlo e 
monitorização de todos os recursos do empreendimento; 

b) Criação de um algoritmo de gestão hidroagrícola, sustentado em big data, com informação em 
tempo real, que analise o nível de humidade, stress hídrico dos solos, utilização de fitofármacos 
aéreos, contaminação dos aquíferos, níveis de produção, níveis de consumo energéticos e 
hidráulicos e culturas mais apropriadas a cada parcela, como forma de otimização, controlo de 
custos e de impactes ambientais; 

c) Avaliação em tempo real do desempenho de cada projeto agrícola implementado no 
empreendimento de fins múltiplos do Crato, por forma a premiar financeiramente os que se 
mostrarem ambientalmente mais sustentáveis (especialmente a nível da eficiência hídrica). 

8. Do No Significant Harm 

A reforma e os investimentos não prejudicam significativamente nenhum dos objetivos ambientais 
estabelecidos no artigo 9.º nos termos do artigo 17.º do Regulamento (EU) 2020/852, facto que será 
verificável parcialmente no cumprimento dos procedimentos determinados pela legislação nacional que 
transpõe a Diretiva AAE2, a Diretiva AIA3, a Diretiva Habitats4 e a Diretiva Aves5. 

As metas inscritas na reforma, nomeadamente a revisão dos planos que a suportam, serão objeto de 
Avaliação Ambiental Estratégica (AAE), nos termos do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho, na 
sua atual redação.  

No que se refere aos projetos inscritos nos investimentos, os projetos terão uma fase inicial de 
levantamento das condições ambientais, a par dos requisitos técnicos, que minimizará eventuais 
impactes negativos.  

Na legislação nacional, todos os projetos potencialmente suscetíveis de provocar impactes significativos 
no ambiente terão necessariamente de ser sujeitos a Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) ao abrigo 
do Regime Jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental (RJ AIA), instituído no Decreto-Lei n.º 151-
B/2013, de 31 de outubro, na sua atual redação. Em sede de procedimento de AIA serão avaliados os 
potenciais impactes, na fase de construção, exploração e desativação, e será determinado o plano de 
monitorização ambiental e o reporte necessário a estas fases. O procedimento de Pós-Avaliação, 
também enquadrado pelo RJ AIA, verificará o cumprimento e avaliará a adequabilidade e a eficácia dos 
termos e condições de aprovação dos projetos, estabelecidas no procedimento de AIA, designadamente 
condicionantes, medidas de minimização, medidas de compensação, programas de monitorização. Este 
procedimento aplica-se às fases de pré-construção, construção, exploração e desativação do projeto. A 
verificação do cumprimento e a eficácia das condições estabelecidas no procedimento de AIA é 
efetuada in loco ou através da demonstração documental, fotográfica e cartográfica. A análise contínua 

 
2 Diretiva AAE - Diretiva 2001/42/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de junho de 2001, relativa à 
avaliação dos efeitos de determinados planos e programas no ambiente  
3 Diretiva AIA - Diretiva 2014/52/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril de 2014, relativa à 
avaliação dos efeitos de determinados projetos públicos e privados no ambiente 
4 Diretiva Habitats - Diretiva n.º 92/43/CEE do Conselho, de 21 de maio de 1992, relativa à preservação dos 
habitats naturais e da fauna e da flora selvagens 
5 Diretiva Aves - Diretiva 2009/147/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 30 de novembro de 2009) 
 

https://www.apambiente.pt/_zdata/AAE/Enquadramento%20Legislativo/DL232-2007.pdf
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efetuada neste procedimento permite verificar a necessidade de adotar medidas adicionais, adequar as 
medidas previstas e adaptar as ações estabelecidas nos planos de monitorização. O procedimento de 
Pós-Avaliação é gerido pela Autoridade de AIA, com a participação das entidades cujas competências 
o justifiquem ou que detenham conhecimento técnico relevante. 

Releva-se que, de acordo com o RJ AIA, todos os temas do DNSH são avaliados, nesta sede, 
diretamente. De facto, a legislação nacional prevê como conteúdo mínimo do EIA (anexo IV do RJ 
AIA), entre outros, a necessidade de se avaliar os seguintes impactes: 

− Da utilização de recursos naturais, em particular, o território, o solo, a água e a biodiversidade, 
tendo em conta, na medida do possível, a disponibilidade sustentável desses recursos; 

− Da emissão de poluentes, ruído, vibrações, luz, calor e radiação, da criação de incómodos e da 
eliminação e valorização de resíduos; 

− Do impacto do projeto sobre o clima e da vulnerabilidade do projeto às alterações climáticas; 
− Das tecnologias e das substâncias utilizadas. 

Acresce, ainda, que o Regime Jurídico da Rede Natura 2000, instituído pelo DL n.º 140/99, de 24 de 
abril, na sua atual redação, obriga a que todos os projetos localizados em Rede Natura 2000 tenham, no 
mínimo, uma avaliação de incidências ambientais, que reveste a forma de AIA se o projeto for 
enquadrável no RJ AIA. Releva-se ainda que, ao abrigo deste diploma, a realização de um projeto objeto 
de conclusões negativas na avaliação de impacte ambiental ou na análise das suas incidências 
ambientais depende do reconhecimento, por despacho conjunto do Ministro da área do Ambiente e do 
ministro competente em razão da matéria, da ausência de soluções alternativas e da sua necessidade por 
razões imperativas de reconhecido interesse público. E, quando afete um tipo de habitat natural ou 
espécie prioritários de um sítio da lista nacional de sítios, de um sítio de interesse comunitário, de uma 
ZEC e de uma ZPE, apenas podem ser invocadas razões de saúde, de segurança públicas ou 
consequências benéficas primordiais para o ambiente. Sendo que, outras razões imperativas de 
reconhecido interesse público, só podem ser evocadas mediante parecer prévio da Comissão Europeia. 

No que se refere à utilização dos recursos hídricos, as atividades que potencialmente tenham um impacte 
significativo no estado das águas só podem ser desenvolvidas desde que ao abrigo de um título de 
utilização emitido nos termos e condições previstos na Lei da Água (Lei n.º 58/2005, de 29 de 
dezembro) e no Regime de Utilizações dos Recursos Hídricos (Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de 
maio. Para novos projetos é necessário avaliar, independentemente de haver ou não processo de AIA, 
se a sua implementação permite atingir os objetivos da Diretiva Quadro da Água transposta pela Lei da 
Água (DQA/LA). É, nomeadamente, necessário aferir se as novas modificações físicas nas massas de 
água superficiais ou se a alteração dos níveis freáticos nas massas de água subterrâneas, devidas à 
implementação do projeto são permanentes e provocam alteração do estado das massas de água, devido 
a alterações de qualquer um dos elementos de qualidade que integram o potencial/estado das massas de 
água. 

Tendo igualmente presente a crescente pressão sobre os recursos hídricos e a necessidade de eliminar 
os obstáculos à promoção generalizada da utilização de Água Residual Tratada, no enquadramento do 
Regulamento UE 2020/741 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de maio de 2020, que 
estabelece requisitos mínimos para a qualidade da água e a respetiva monitorização e disposições sobre 
a gestão dos riscos, para a utilização segura da água para reutilização no contexto da gestão integrada 
da água, foi aprovado o Decreto-Lei n.º 119/2019, de 21 de agosto, que contempla a maioria das 
disposições do referido Regulamento, assegurando o seu uso adequado. 

Relevam-se também as disposições do regime jurídico das Operações de Gestão de Resíduos de 
Construção e Demolição (regime jurídico RCD), que compreende a prevenção, reutilização e as 
operações de recolha, transporte, armazenagem, tratamento, valorização e eliminação de RCD instituído 
pelo Decreto-lei n.º 46/2008, de 12 de março, na sua redação atual, com efeitos até 30 de junho de 2021, 
passando, a partir de 1 de julho, a estar integrado e reforçado no Novo Regime Geral de Gestão de 
Resíduos (Decreto - Lei n.º 102-D/2020, de 10 de dezembro).  

http://dre.pt/pdf1sdip/2005/12/249A00/72807310.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2007/05/10502/00240049.pdf
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Em face da natureza dos vários investimentos são esperadas diferentes contribuições e impactos nos 
seis objetivos ambientais do DNSH que se procurará abordar seguidamente para a reforma RE-r22: 
Gestão Integrada e Circular dos Recursos Hídricos em Situações de Escassez preconizada nesta 
componente e para os três investimentos. 

 

Reforma RE-r22: Gestão Integrada e Circular dos Recursos Hídricos em Situações de Escassez 

A reforma estabelece uma visão integrada dos instrumentos de planeamento a nível nacional, regional 
e setorial diretamente relacionados com a gestão da água centrada na resolução dos problemas de 
escassez hídrica, aproveitando o momento atual de revisão dos principais instrumentos de gestão da 
água (o 3º ciclo dos PGRH e o PENSAARP 2030) para assegurar um enfoque particular sobre o tema 
e a criação de sinergias e de ação complementar entre os planos.  

Importa nesta matéria relevar o enfoque abrangente e inovador do PENSAARP 2030 que dá à gestão 
de águas pluviais um relevo equivalente ao abastecimento de águas e gestão de águas residuais, com 
inclusão de um conjunto de novos objetivos e desafios, que assentam essencialmente em dois eixos 
estratégicos: Assegurar “mais e melhores serviços” e garantir “Mais valor ambiental, territorial, 
económico e societal”. 

Objetivos globais e objetivos específicos do PENSAARP 2030 
 

Objetivos Descrição dos objetivos globais Objetivos específicos 

Objetivo A: 
Eficácia dos 
serviços  
 

Pretende-se que os serviços atinjam as metas 
estabelecidas, em termos de acessibilidade física, de 
continuidade e fiabilidade, de qualidade das águas para 
abastecimento e rejeitadas, de segurança, resiliência e 
ação climática, e de equidade e acessibilidade 
económica. Este objetivo mede até que ponto os 
objetivos são cumpridos, independentemente da 
eficiência conseguida, e tem uma forte conexão com a 
perceção dos utilizadores relativamente ao serviço.  
 

A1: Acessibilidade física  
A2: Continuidade e fiabilidade  
A3: Qualidade das águas captadas 
e rejeitadas  
A4: Segurança, resiliência e ação 
climática  
A5: Equidade e acessibilidade 
económica  

Objetivo B: 
Eficiência 
dos serviços  
 

Pretende-se que os serviços sejam geridos com o menor 
custo possível, contribuindo para a moderação tarifária e 
a acessibilidade económica, em termos de governo e 
estruturação do setor, de organização, modernização e 
digitalização, de alocação de recursos financeiros, de 
eficiência hídrica, também para diminuir a pressão sobre 
os recursos superficiais e subterrâneos, e de eficiência 
energética e descarbonização. Este objetivo mede até que 
ponto os recursos disponíveis são utilizados de modo 
otimizado para a produção do serviço, 
independentemente da eficácia conseguida, e tem uma 
forte conexão com a forma como as autoridades e as 
entidades gestoras atuam no presente do setor.  
 

B1: Governo e estruturação do 
setor  
B2: Organização, modernização e 
digitalização  
B3: Gestão e alocação de recursos 
financeiros  
B4: Eficiência hídrica  
B5: Eficiência energética e 
descarbonização  

Objetivo C: 
Sustentabilid
ade dos 
serviços  
 

Pretende-se que os serviços sejam sustentáveis no médio 
e no longo prazo, aos níveis económico e financeiro, 
infraestrutural, ambiental, de utilização e recuperação de 
recursos, do capital humano e da gestão de informação, 
conhecimento e inovação. Este objetivo mede até que 
ponto se conseguem preservar estes serviços ao longo do 
tempo para não se comprometer as necessidades das 
gerações futuras, e tem uma forte conexão com a forma 
como as autoridades e as entidades gestoras pensam o 
futuro do setor.  

C1: Sustentabilidade económica e 
financeira  
C2: Sustentabilidade 
infraestrutural  
C3: Utilização e recuperação de 
recursos  
C4: Capital humano  

C5: Gestão de informação, 
conhecimento e inovação  
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Objetivos Descrição dos objetivos globais Objetivos específicos 

Objetivo D: 
Valorização 
ambiental e 
territorial 
dos serviços  
 

Pretende-se que os serviços contribuam para a 
valorização ambiental, territorial, económica e societal 
dos serviços, aos níveis da circularidade e valorização 
ambiental e territorial, da valorização empresarial e 
económica, da transparência, responsabilização e ética, 
da valorização societal e da contribuição para o 
desenvolvimento sustentável. Este objetivo mede até que 
ponto se conseguem valorizar estes serviços, e tem uma 
forte conexão com a forma como as autoridades e as 
entidades gestoras pensam globalmente o setor integrado 
nas restantes preocupações da sociedade.  
 

D1: Circularidade e valorização 
ambiental e territorial  
D2: Valorização empresarial e 
económica  
D3: Transparência, 
responsabilização e ética  
D4: Valorização societal  
D5: Contribuição para o 
desenvolvimento sustentável  

 

No que se refere aos PGRH em desenvolvimento, estes apresentam uma matriz inovadora de 
concretização, a 1ª fase de desenvolvimento do plano (QSIGA - Questões Significativas da Gestão da 
Água) que estabelece os fatores críticos e a metodologia de desenvolvimento dos planos, para além da 
clara necessidade de aumentar a qualidade da água nas massas de água com vista a melhorar os serviços 
dos ecossistemas, tem como objetivos específicos a insuficiente integração setorial da temática da água, 
a escassez hídrica e gestão da seca.   
 
A seleção dos critérios para a identificação das questões mais significativas teve em conta: os objetivos 
da legislação nacional e comunitária no domínio da água, em particular os objetivos ambientais da 
DQA; as principais pressões sobre as massas de água; o conhecimento existente sobre o estado das 
massas de água; e as medidas definidas no âmbito dos ciclos anteriores de planeamento, implementadas 
ou em curso. Os temas globais a abordar nos PGRH identificam-se na figura seguinte. 
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Assim, no contexto acima descrito, considera-se que, face à natureza e objetivos dos planos, não são 
esperados impactos negativos nos seis objetivos do DNSH, pelo contrário, é esperada uma contribuição 
positiva com melhoria significativa na situação de referência.  

A AAE a que serão sujeitos os planos e respetivos programas permitirá aferir a coerência entre os seus 
objetivos específicos e os objetivos nacionais e comunitários em matéria de ambiente, através da 
identificação e avaliação dos efeitos significativos no ambiente resultantes da aplicação dos planos, 
contribuindo para a clarificação das trajetórias possíveis de desenvolvimento e para o envolvimento das 
várias partes interessadas em fase previa à decisão. 

Durante a procedimento de AAE, para cada plano, será produzido um Relatório Ambiental (RA), 
subordinado aos seguintes conteúdos específicos: 

− Explicitação da relação entre os objetivos do plano e os objetivos de outros planos e programas 
pertinentes, incluindo objetivos ambientais estabelecidos a diferentes níveis;  

− Caracterizar os aspetos ambientais pertinentes suscetíveis de serem afetados nos diferentes 
fatores ambientais; 

− Definir os eventuais efeitos significativos no ambiente decorrente da aplicação do plano; 
− Medidas de prevenção e redução, sempre que possível, para eliminar efeitos adversos 

significativos, bem como outras que sejam relevantes para o reforço da sustentabilidade;  
− Resumir as razões que justifiquem as alternativas escolhidas, incluindo o modo como se 

procedeu à avaliação e as dificuldades encontradas.  

A cada AAE resultará uma Declaração Ambiental, que configurará os compromissos assumidos no 
desenvolvimento do plano, a que se seguirá uma fase contínua de seguimento, ligação de processos e 
envolvimento, abrangendo monitorização, controlo e avaliação integrada na fase de implementação do 
plano. 

 

Parte 1 da lista de controlo do princípio de «não prejudicar significativamente 
Indicar os objetivos ambientais 

que exigem uma avaliação 
substantiva da medida com base 
no princípio de «não prejudicar 

significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

Mitigação das alterações 
climáticas  

 X 

Este objetivo ambiental está alinhado com o objetivo B5 do 
PENSAARP 2030. Pretende-se integrar na estratégia de cada entidade 
gestora objetivos de neutralidade energética, aproveitando as várias 
formas de potencial energético inerentes às operações integrantes dos 
serviços de abastecimento de água e de gestão de águas residuais e 
pluviais, no quadro da estratégia nacional da neutralidade carbónica. 

Inclui-se quer a dimensão da eficiência energética à continuação da 
integração de produção de energia renovável, como também a inclusão 
de energia limpa, segura e economicamente acessível, na medida em 
que estes sistemas são em geral grandes consumidores de energia. 
Considera-se que um bom roteiro para a neutralidade carbónica no setor 
da água, incluindo abastecimento de água e gestão de águas residuais, 
pode tornar-se um pilar na estratégia nacional da neutralidade 
carbónica. 

Adaptação às alterações climáticas  

 X 

Tendo por base os cenários de alterações climáticas e a estratégia de 
adaptação definida na ENAAC (Estratégia Nacional de Adaptação às 
Alterações Climáticas), a reforma concorre para o P-3AC (Programa de 
Ação para a Adaptação às Alterações Climáticas), nomeadamente, nas 
seguintes linhas de ação: 

− Implementação de boas práticas de gestão de água na agricultura, 
na indústria e no setor urbano para prevenção dos impactos 
decorrentes de fenómenos de seca e escassez; 
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Indicar os objetivos ambientais 
que exigem uma avaliação 

substantiva da medida com base 
no princípio de «não prejudicar 

significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

− Aumento da resiliência dos ecossistemas, espécies e habitats aos 
efeitos das alterações climáticas; 

− Redução ou minimização dos riscos associados a fenómenos de 
cheia e de inundações; 

− Desenvolvimento de ferramentas de suporte à decisão, de ações de 
capacitação e sensibilização.  

Assim como, para a estratégia CLIMA-Madeira. 

O objectivo A4 do PENSAARP 2030 promove igualmente, segurança 
e resiliencia dos serviços prestados face a alterações climáticas, secas, 
cheias, sem prejuízo de se estimularem consumos responsáveis e 
sustentáveis face às disponibilidades existentes. 

Utilização sustentável e proteção 
dos recursos hídricos e marinhos 

 X 

Todas as medidas dos PGRH, pela sua natureza, visam a melhoria do 
estado das massas de água.   

Concomitantemente o objetivo B5 do PENSAARP2030 contribuirá 
para uma menor pressão sobre as massas de água melhorando a sua 
qualidade e quantidade na medida em que se pretende que:  

- As entidades gestoras do serviço de abastecimento de água assegurem 
boa eficiência hídrica na sua infraestrutura, especialmente nas redes de 
distribuição, que são mais sujeitas a perdas físicas de água, e que para 
isso disponham dos macro e micro contadores necessários;   

- As entidades gestoras de serviço de gestão de águas residuais 
assegurem boa eficiência hídrica na sua infraestrutura, especialmente 
na rede de coletores e caixas de visita, que são mais sujeitas a 
fenómenos de infiltração de águas, e que para isso disponham dos 
macro contadores necessários. A infiltração ou ligação de águas 
pluviais, nomeadamente para os coletores de águas residuais, aumenta 
os caudais afluentes às estações de tratamento e dilui as águas residuais, 
dificultando o seu tratamento. A infiltração ou ligação indevida de 
águas residuais coletores de águas residuais pode aumentar a carga 
poluente descarregada nos meios recetores, gerando incumprimentos 
dos títulos de utilização dos recursos hídricos e agravando o estado das 
massas de água recetoras.  

- Promove boa eficiência hídrica nas instalações prediais dos seus 
equipamentos sanitários, de forma a que a capitação seja a estritamente 
necessária às efetivas necessidades da população. 

Transição para uma economia 
circular 

 X 

Os PGRH promovem o processo de circularidade no uso dos recusrsos 
hidricos favorocendo sempre que possivel o uso de águas residuais 
tratadas. 

No âmbito do PENSAARP 2030 contribuem também para este objetivo 
o objectivo C3 que pretende que as entidades gestoras assegurem 
sustentabilidade na utilização dos recursos naturais necessários à 
prestação do serviço, como água, energia, reagentes e materiais de 
construção, promovendo: 

- A sustentabilidade na origem de água;  
- A eficiência hídrica e a reutilizaçao de agua residual tratada; 
- A adequada exploração energética do sistema e a descarbonização, 
- A eficiência na gestão de lamas e de reagentes e o seu 
reaproveitamento; 
- A utilização de materiais de construção em linha com os objectivos 
nacionais e comunitários.  
Contribui, também, para este objetivo ambiental o objectivo D1 que 
promove a internalização no setor da valorização do ambiente e do 
território contribuindo: para cidades mais verdes e ecossistemas 
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Indicar os objetivos ambientais 
que exigem uma avaliação 

substantiva da medida com base 
no princípio de «não prejudicar 

significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

aquáticos e terrestes dependentes saudáveis, adotando soluções 
infraestruturais que se articulem com a reabilitação urbana, em geral, e 
a reabilitação hidrográfica em zonas urbanas, em especial. Tendo 
presente que atualmente a capitação total é de 184 l/hab/dia e a 
doméstica de 122 l/hab/dia, há um potencial de 200 Mm3/ano de usos 
secundários que pode ser a base para a introdução da circularidade à 
escala local, por exemplo para lazer, rega, lavagens e mesmo reserva 
contra incêndios.  

Sendo necessário assegurar a longo prazo a continuidade e a qualidade 
dos serviços, é importante promover no modelo de negócio das 
entidades gestoras a integração de instrumentos económicos, 
nomeadamente através dos impostos, das tarifas e da revisão das 
políticas de subsidiação que promovam a recirculação da economia. É 
neste contexto que se integram preocupações como a promoção da 
reutilização de águas residuais com desenvolvimento de modelos de 
negócio inovadores adequados aos diferentes contextos nacionais ou a 
gestão das lamas de estações de tratamento assentes na valorização 
destes subprodutos e na sua reintrodução na cadeia de valor. 

Prevenção e controlo da poluição  

 X 

Para a prevenção e controlo da poluição relevam os objetivos 
específicos dos PGRH de manutenção e controlo da qualidade das 
massas de água e os objetivos do PENSAARP 2030, nomeadamente os 
objectivos B5, C3 e D1, acima descritos. 

Proteção e restauro da 
biodiversidade e dos ecossistemas  X 

Os planos em revisão visam directa e/ou indirectamente a melhoria da 
qualidade e quantidade das massas de água e consequentemente o 
equilíbrio dos ecossistemas que são suportados por este meio fisico.  

 

Investimento RE-C09-i01: Plano Regional de Eficiência Hídrica do Algarve 

O investimento dá resposta significativa à condição de escassez que assola a região do Algarve, com 
tendência de agravamento face aos efeitos das alterações climáticas, tornando-se fundamental para a 
continuação e o desenvolvimento da atividade económica e para a sua diversificação no Algarve e para 
o bem-estar das populações. 

O investimento terá uma substantiva contribuição positiva em quase todos os objetivos ambientais, com 
exceção do objetivo da mitigação das alterações climáticas, onde não se prevê desempenho quantitativo 
positivo muito significativo para os objetivos nacionais, não obstante a incorporação do nexo água-
energia na melhoria dos sistemas de abastecimento introduza uma cultura transversal de preocupação 
pela eficiência energética que transvasa o âmbito do presente investimento. Em todos os restantes 
objetivos prevê-se um desempenho muito positivo na minimização das condições de seca, da 
diminuição da pressão sobre as massas de água e na sua governança, com efeitos na sua quantidade e 
qualidade, e consequentemente na preservação dos ecossistemas que sustentam, que afetará de forma 
positiva e significativa todos os restantes objetivos. 

Não se esperam impactes significativos negativos em nenhum dos objetivos do DNSH, uma vez que as 
medidas do lado da procura não introduzem alterações físicas significativas às redes existentes; do lado 
da oferta, grande parte das medidas adaptam e otimizam infraestruturas existentes, garantido a plena 
exploração da capacidade de armazenamento existente (quer tirando partido do volume morto de 
albufeiras quer providenciando maiores afluências às albufeiras existentes).  

As obras de maior expressão física territorial e cuja exploração pode alterar as condições dos meios em 
que se inserem correspondem ao sistema de captação no rio Guadiana e ao sistema de dessalinização. 
Estes dois projetos serão sujeitos a AIA que abordará praticamente todas as dimensões dos objetivos do 
DNSH e que assegurará a minimização necessária de potenciais impactes negativos. Para o sucesso 
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desta abordagem concorrerá, também, o levantamento das condições ambientais numa fase prévia ao 
desenvolvimento dos projetos, que favorecerá uma interação preventiva no seu processo de 
desenvolvimento. 

 

Parte 1 da lista de controlo do princípio de «não prejudicar significativamente 
Indicar os objetivos 

ambientais que exigem 
uma avaliação 

substantiva da medida 
com base no princípio 

de «não prejudicar 
significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

Mitigação das alterações 
climáticas  

 X 

As medidas promovem o nexo-água-energia, promovendo uma gestão mais 
eficiente dos recursos e melhorando a situação existente nos sistemas de 
abastecimento de água e nas áreas irrigadas já existentes. 

A instalação de dessalinização tem associada a construção de um sistema de 
produção de energia renovável fotovoltaica, o que minimizará a dependência do 
fornecimento energético da rede e a melhoria da eficiência energética. No que se 
refere às novas origens de água, nomeadamente a captação no Guadiana, terão, 
no futuro (no âmbito do Programa de neutralidade energética do Grupo ADP) e 
fora do âmbito desta componente sistemas de produção de energia renovável 
fotovoltaica associados, o que também contribuirá para minimizar a dependência 
do fornecimento energético da rede e a melhoria da eficiência energética. 

Considera-se assim não existirem impactes negativos, diretos ou indiretos, 
significativos ao longo do ciclo de vida da medida neste objetivo ambiental. 

Adaptação às alterações 
climáticas  

 X 

As medidas relacionadas com a gestão da procura (aumento de eficiência e 
circularidade dos recursos) são elegíveis para o campo de intervenção 040 com 
um coeficiente climático de 40%, e ambiental de 100%). As medidas 
relacionadas com o aumento da resiliência das disponibilidades de água com vista 
à adaptação são elegíveis para o campo de intervenção 037 com um coeficiente 
climático de 100% e ambiental de 100%, uma vez que visa a concretização de 
medidas de adaptação do território às alterações climáticas focadas no sul de 
Portugal onde a escassez de água e o risco de seca são das principais 
vulnerabilidades sentidas no território. O investimento contempla medidas de 
gestão eficiente do recurso água para abastecimento e o recurso a fontes 
alternativas de água, como sejam a água reutilizada e a dessalinização de água do 
mar. 

O investimento visa a concretização de medidas cuja tipologia está prevista no 
Programa de Ação para a Adaptação às Alterações Climáticas, aprovado pela 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 130/2019, de 2 de agosto, e integradas 
na Linha de Ação 3 “Implementação de boas práticas de gestão de água na 
agricultura, na aquicultura, na indústria e no setor urbano para prevenção dos 
impactes decorrentes de fenómenos de seca e de escassez”. 

As medidas apresentam um contributo substancial para o objetivo ambiental 
“Adaptação às alterações climáticas” previsto na alínea b) do artigo 9.º do 
Regulamento 2020/852, de 18 de junho de 20202, integrando-se na alínea a) do 
n.º 1 do Artigo 11.º desse regulamento. 

Todas as medidas visam uma atuação prioritária na diminuição dos volumes de 
água captados nos sistemas naturais, por eficiência hídrica e por reutilização de 
água residual tratada, bem como o aumento da resiliência dos ecossistemas, face 
aos impactes já sentidos e esperados decorrentes das alterações climáticas. Para 
incrementar a resiliência da região nos períodos de seca prolongada, de forma 
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Indicar os objetivos 
ambientais que exigem 

uma avaliação 
substantiva da medida 
com base no princípio 

de «não prejudicar 
significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

complementar às origens de água existentes, são também propostas novas origens 
de água e a otimização da exploração da capacidade de armazenamento existente. 

Utilização sustentável e 
proteção dos recursos 
hídricos e marinhos 

X  

 

Transição para uma 
economia circular 

 X 

O Investimento faz uma aposta muito significativa na reutilização de água 
residual tratada, criando uma oportunidade para a racionalização do uso da água. 
Diminui, desta forma, os volumes de água captados e a pressão existente sobre 
as massas de água.  
Tendo por base a execução de projetos de natureza similar às previstas, não é 
expectável que: a execução do investimento leve a um aumento significativo na 
produção, incineração ou eliminação de resíduos, com exceção da eliminação  de 
resíduos não recicláveis; a ineficiências significativas no uso direto ou indireto 
de qualquer recurso natural em qualquer fase de seu ciclo de vida que não sejam 
minimizadas por medidas adequadas; ou a causar danos significativos e de longo 
prazo ao meio ambiente no que diz respeito à economia circular. Tal será 
assegurado pela: 
- Exigência de um plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e 
demolição, cujo cumprimento é demonstrado por vistoria previa à receção da 
obra, cujo objetivo é garantir a valorização de todos os resíduos que tenham 
potencial de valorização de acordo com o regime jurídico das Operações de 
Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (regime jurídico RCD), que 
compreende a sua prevenção e reutilização e as operações de recolha, transporte, 
armazenagem, tratamento, valorização e eliminação (até 30 de junho de 2021, 
vigora o, Decreto-lei n.º 46/2008, de 12 de março, na sua redação atual; a partir 
de 1 de julho este regime passa a estar integrado, por simplificação legislativa, e 
reforçado no Novo Regime Geral de Gestão de Resíduos (Decreto - Lei n.º 102-
D/2020, de 10 de dezembro).  
- Exigência de que, pelo menos 70% (em peso) dos resíduos de construção e 
demolição não perigosos (excluindo os materiais naturais referidos na categoria 
17 05 04 na Lista Europeia de Resíduos pela Decisão 2000/532/CE) produzidos 
serão preparados para reutilização, reciclagem e recuperação de outros materiais, 
incluindo operações de enchimento usando resíduos para substituir outros 
materiais, de acordo com a hierarquia de resíduos.- Exigência de incorporação 
de, pelo menos, 5% (até 30 de junho de 2021) e 10 % (a partir de 1 de julho de 
2021) de materiais reciclados ou que incorporem materiais reciclados 
relativamente à quantidade total de matérias-primas usadas em obra (de acordo 
com o regime jurídico RCD) no âmbito da contratação de empreitadas de 
construção e de manutenção de infraestruturas ao abrigo do Código dos Contratos 
Públicos, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na sua 
redação atual (CCP). 
- Exigência da adoção das orientações de boas práticas estabelecidas no Protocolo 
de Gestão de Resíduos de Construção e Demolição da UE 
(https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-
protocol-0_pt ). 
- Adoção de critérios ecológicos, em particular para o conjunto de bens e serviços 
que dispõem já de manuais nacionais 
(https://encpe.apambiente.pt/content/manuais?language=pt-pt) ou Acordos-
Quadro em vigor, ou, no caso de bens e serviços que não dispõem de Manuais ou 
Acordos-Quadro nacionais, à adoção, a título facultativo, dos critérios 
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Indicar os objetivos 
ambientais que exigem 

uma avaliação 
substantiva da medida 
com base no princípio 

de «não prejudicar 
significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

estabelecidos a nível da UE 
(https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm). 
Considera-se assim não existirem impactes negativos, diretos ou indiretos, 
significativos ao longo do ciclo de vida da medida neste objetivo ambiental. 

Prevenção e controlo da 
poluição  

X  
 

Proteção e restauro da 
biodiversidade e dos 
ecossistemas 

X  
 

 

Parte 2 da lista de controlo do princípio de «não prejudicar significativamente» 
Perguntas Não Justificação substantiva 

Utilização sustentável e a 
proteção dos recursos hídricos e 
marinhos. Prevê-se que a medida 
prejudique: 

i) o bom estado ou o bom 
potencial ecológico das 
massas de água, incluindo as 
águas de superfície e 
subterrâneas, ou  

ii) o bom estado ambiental das 
águas marinhas?  

X 

Como já referido no preambulo, todas as atividades que potencialmente tenham 
um impacte significativo no estado das águas só podem ser desenvolvidas 
desde que ao abrigo de um título de utilização emitido nos termos e condições 
previstos na Lei da Água (Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro) e no Regime de 
Utilizações dos Recursos Hídricos (Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de 
maio. Para novos projetos é necessário avaliar, independentemente de haver ou 
não processo de AIA, se a sua implementação permite atingir os objetivos da 
Diretiva Quadro da Água transposta pela Lei da Água (DQA/LA). É, 
nomeadamente, preciso aferir se as novas modificações físicas nas massas de 
água superficiais ou se a alteração dos níveis freáticos nas massas de água 
subterrâneas, devidas à implementação do projeto são permanentes e provocam 
alteração do estado das massas de água, devido a alterações de qualquer um 
dos elementos de qualidade que integram o potencial/estado das massas de 
água. 

Os investimentos são direcionados em primeira linha a medidas de eficiência 
e de utilização de água residual tratada. As estas ações somam-se a 
implementação de caudais ecológicos em duas barragens existentes e medidas 
para um maior controlo e gestão dos recursos hídricos. Perspetiva-se, neste 
contexto, um uso mais sustentável dos recursos hídricos, diminuído a pressão 
sobre os recursos, promovendo o reforço dos caudais ambientais e 
salvaguardando os serviços dos ecossistemas.  

As obras que podem potencialmente alterar negativamente o ambiente hídrico 
e marinho, a captação no Guadiana e a unidade de dessalinização serão sujeitas 
a procedimento de AIA e a procedimento de Pós-Avaliação nos termos 
anteriormente referidos que assegurarão a proteção dos recursos hídricos, 
durante as fases de construção, exploração e de desativação, garantindo a 
implementação de todas as medidas e ações necessárias. Serão, também, 
necessariamente objecto de titulo de utilização dos recursos hídricos. 

Releva-se que a captação no rio Guadiana funcionará durante o período 
húmido, sem impacte nos caudais de estiagem do Guadiana.  

Reitera-se, também, que o conceito de exploração destes projetos é de 
exploração complementar às origens de água existentes (face às condições 
impostas pelos efeitos das alterações climáticas) o que justifica a sua relativa 
pequena dimensão e impacte nos recursos hídricos. 

Considera-se assim não existirem impactes negativos, diretos ou indiretos, 
significativos ao longo do ciclo de vida da medida neste objetivo ambiental. 

Prevenção e controlo da 
poluição.  X 

O Investimento terá um impacte positivo ao nível da redução da descarga de 
poluentes, quer pela reutilização de água residual tratada, quer pelo uso mais 
eficiente e controlado da água, em particular na agricultura, na medida em que 

http://dre.pt/pdf1sdip/2005/12/249A00/72807310.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2007/05/10502/00240049.pdf
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Perguntas Não Justificação substantiva 

Prevê-se que a medida dê origem 
a um aumento significativo das 
emissões de poluentes para o ar, a 
água ou o solo? 

introduz técnicas de precisão na disponibilização de água e de fertilizantes e 
sistemas de controlo e monitorização dos consumos nas áreas agrícolas 
existentes. 

No caso da unidade de dessalinização os caudais rejeitados serão objeto de 
soluções técnicas que minimizem o seu impacte no meio recetor. Como já 
referido, prevê-se que a central funcione de forma complementar, assegurando 
em situações normais, apenas a produção suficiente que assegure as condições 
de manutenção preventiva da central. O procedimento de AIA e o 
procedimento Pós-Avaliação a que será sujeito este projeto assegurará a 
viabilidade ambiental da instalação e a implementação de todas as medidas e 
ações necessárias durante as fases de construção, exploração e desativação. 

Considera-se assim não existirem impactes negativos, diretos ou indiretos, 
significativos ao longo do ciclo de vida da medida neste objetivo ambiental. 

Proteção e restauro da 
biodiversidade e dos 
ecossistemas. Prevê-se que a 
medida: 

i) prejudique de forma 
significativa as boas 
condições e a resiliência dos 
ecossistemas, ou 

ii) prejudique o estado de 
conservação das espécies e 
habitats, incluindo os de 
interesse da União? 

X 

As medidas visam a diminuição da pressão sobre as massas de água e, 
consequentemente, promovem uma maior disponibilidade e melhor qualidade 
das massas de água que suportam os ecossistemas. Encontra-se também 
prevista a implementação de caudais ecológicos em duas barragens já 
existentes, o que promoverá melhores condições ao restauro da biodiversidade 
e aos serviços dos ecossistemas.  

No que se refere aos projetos potencialmente suscetíveis de maiores impactes 
(a captação no Guadiana e unidade de dessalinização) terão impactes 
fundamentalmente locais. A avaliação preliminar das condicionantes 
ambientais, a par dos requisitos técnicos das duas obras, e os respetivos 
procedimentos de AIA e de Pós- Avaliação, assegurarão a não degradação dos 
sistemas naturais, verificando o cumprimento de todas as medidas necessárias.  

Há a referir que a captação no Guadiana e um pequeno troço inicial da adução 
ficarão inseridos marginalmente em Rede Natura 2000 (SIC do Guadiana e 
ZPE do Vale do Guadiana), não se prevendo, contudo, impactes significativos 
que afetem a sua integridade, face aos valores existentes e à natureza da obra. 
Enquadrando-se este projeto no RJ AIA, a avaliação de impactes na Rede 
Natura 2000 reveste a forma de procedimento de AIA, ao abrigo do Regime 
Jurídico da Rede Natura 2000, ficando, desta forma, salvaguardados potenciais 
impactes negativos decorrentes da fase de construção, exploração e desativação 
da captação. 

 

Investimento RE-C09-i02: Aproveitamento hidráulico de fins múltiplos do Crato  

Atualmente, verifica-se uma necessidade imperativa de implementar ações que contribuam para a 
transição climática, processo fundamental para o cumprimento dos objetivos climáticos e ambientais 
definidos no Regulamento (UE) 2020/852 do Parlamento Europeu e do Conselho de 18 de junho, 
nomeadamente pela antecipada necessidade de aumento da resiliência territorial aos efeitos da seca e 
de redução de emissão de gases com efeito de estufa, desígnios para os quais este empreendimento 
contribui. 

Para a resolução deste problema, equacionaram-se outras alternativas como por exemplo a reutilização 
de águas residuais tratadas. Tal como já descrito anteriormente, e independentemente das infraestruturas 
necessárias para assegurar a qualidade da água exigida pela legislação Portuguesa e do investimento 
por elas exigido, considerando o volume total produzido pelo sistema de saneamento do Norte 
Alentejano, cerca de 1,6 hm3 no terceiro trimestre (julho, agosto e setembro) em 2020 (Fonte: Relatório 
de Execução Orçamental 3º Trimestre 2020 - Águas do Vale do Tejo), muito inferior às necessidades 
estimadas (20 hm3). Nesta análise importa ainda ter em consideração, que as necessidades de rega foram 
estimadas com base em sistema eficientes de utilização da água (gota-a-gota e aspersão, com eficiências 
entre 85 e 95%).  

Como também foi já referido, outra hipótese equacionada como alternativa à construção da reserva de 
água do Pisão, foi o recurso a uma albufeira já existente. De facto, na ribeira da Seda existe a barragem 
do Maranhão (a cerca de 40 km a jusante e a uma cota inferior, o que por si só já seria uma situação 
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desfavorável). Acresce que o volume regularizado é usado na sua totalidade para garantir as 
necessidades de rega do aproveitamento hidroagrícola do Sorraia, não tendo folga para suprir 
necessidades de outras regiões. De facto, é a reserva de água a criar que poderá complementar a oferta 
da albufeira do Maranhão, principalmente nos anos secos. 

Estas soluções, pela sua incapacidade na resolução do ploblema de escassez de água, não podem ser 
vistas como alternativas viáveis ao empreendimento para aproveitamento hidráulico de fins múltiplos 
do Crato. 

Este empreendimento contribuirá também para um novo paradigma de produção energética para a 
região, contribuindo positivamente para o compromisso de atingir a neutralidade carbónica em 2050, 
objetivo que obrigará Portugal a reduzir a emissão de dióxido de carbono em pelo menos 85% até 2050. 
O investimento a realizar no Alentejo, no âmbito do próximo leilão solar, como modelo de produção de 
energia em moldes hipocarbónicos, permitirá a redução de muitas dezenas de milhar de toneladas de 
CO2 por ano (mais de 80.000 por cada 75 MW de painéis que vierem a ser instalados. Embora em muito 
menor percentagem, é de relevar, ainda, a produção anual de cerca de 3,5 GWh de energia hídrica.  

Salienta-se que os territórios onde será implementado o empreendimento não pertencem à Rede Natura 
2000 nem coincidem com qualquer das áreas classificadas como IBA (important bird areas). O mesmo 
se verifica com os terrenos a delimitar para a área de rega, que, por outro lado, pertencem à Reserva 
Agrícola Nacional, o que está em perfeita articulação com a estratégia de implementação da agricultura 
4.0 preconizada na Agenda de Inovação para a Agricultura 2030.  

Nas tabelas (Parte 1 e Parte 2) a seguir, a avaliação de eventuais danos significativos para os objetivos 
ambientais é caracterizada considerando todo o ciclo de vida do projeto, de acordo com o artigo 17.º 
(«Prejuízo significativo para os objetivos ambientais») do Regulamento Taxonomia, no âmbito do 
MRR. 

Em todo o caso, é importante assegurar que a continuidade das etapas do projeto que requerem a 
realização de uma AIA só é garantida pela concretização das medidas eventualmente identificadas nessa 
avaliação. De igual forma, assinala-se que as diferentes AIA incluirão todas as fases operacionais, pelo 
que as medidas identificadas deverão ser implementadas ao longo das diferentes fases de investimento. 

 

Parte 1 da lista de controlo do princípio de «não prejudicar significativamente 
Indicar os objetivos ambientais 

que exigem uma avaliação 
substantiva da medida com base 
no princípio de «não prejudicar 

significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

Mitigação das alterações 
climáticas  

 X 

Nenhum dos projetos a executar com este investimento dará origem a 
emissões significativas de gases com efeito de estufa, não 
ultrapassando o limiar de 270 g CO2/kWh de energia produzida fixado 
no Anexo II da proposta de Regulamentação de Atos Delegados da 
Comissão.  

As emissões absolutas associadas à construção do Projeto são 
estimadas em 170.000 tonCO2e (117.000 tonCO2e para a barragem e o 
restante para as demais infraestruturas). 

As emissões absolutas de GEE associadas à operação durante a vida 
útil (estimada em 100 anos) do Projeto, incluindo também a instalação 
fotovoltaica garantida por investimento privado a realizar no decurso 
do próximo leilão solar a lançar em Portugal, são estimadas em 57.000 
tonCO2e (emissões de todo o reservatório). 

As emissões totais de GEE são, conseqüentemente, 227.000 tonCO2e 
durante a vida do projeto; de forma indicativa, e considerando a título 
de exemplo a produção de 140,7 GWh/ano (correspondente a uma 
instalação fotovoltaica de 75 MW), ter-se-á uma produção total 
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Indicar os objetivos ambientais 
que exigem uma avaliação 

substantiva da medida com base 
no princípio de «não prejudicar 

significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

estimada durante a vida útil do empreendimento de 14070 GWha, o 
que equivale a  emissão de 16 g CO2e/kWh produzido (muito abaixo 
do limite indicado). Este valor será ainda menor para potências 
instaladas superiores. 

O uso de energia para a operação do sistema de bombeamento, quer 
para abastecimento de água, quer para irrigação, será 100% 
proveniente de fontes renováveis (solar). 

As emissões evitadas serão superiores a 80.000 tonCO2e/ano por cada 
75 MW de potência fotovoltaica instalada, representando ainda uma 
contribuição de cerca de 0,5% (para a mesma potência) para a meta de 
energia de fontes renováveis (32083 GWh) definida no PNEC. 

Os valores acima foram determinado pela aplicação da ferramenta G-
res e considerando os principais materiais de construção (terra e 
enrocamento, concreto e aço) estimados nesta fase para a mini-hídrica. 

No geral, este empreendimento contribuirá para a redução das emissões 
através da produção de energias renováveis a utilizar pelo próprio 
empreendimento e pela região em que se insere, contribuindo para a 
transição para uma economia com impacto neutro no clima. 

Considera-se assim não existirem impactes negativos, diretos ou 
indiretos, significativos ao longo do ciclo de vida da medida neste 
objetivo ambiental. 

Adaptação às alterações climáticas  X   

Utilização sustentável e proteção 
dos recursos hídricos e marinhos 

X   

Transição para uma economia 
circular X   

Prevenção e controlo da poluição  X   

Proteção e restauro da 
biodiversidade e dos ecossistemas X   

 
 

Parte 2 da lista de controlo do princípio de «não prejudicar significativamente» 
Perguntas Não Justificação substantiva 

Adaptação às alterações 
climáticas 

X 

As medidas a serem financiadas pelo IRR (todas à exceção da instalação dos 
blocos de rega, com um coeficiente climático de 40%) são elegíveis para a 
dimensão de intervenção 037, que apresenta um coeficiente climático e 
ambiental de 100%, uma vez que visa a concretização de medidas de adaptação 
às alterações climáticas focadas numa região de Portugal em que a escassez de 
água e o risco de seca representam uma das principais vulnerabilidades sentidas 
no território, contribuindo o empreendimento para a adaptação da região às 
alterações climáticas através do aumento da segurança hídrica e 
disponibilidade hídrica. 

O investimento contribuirá para a concretização de medidas previstas no 
Programa de Ação para a Adaptação às Alterações Climáticas (aprovado pela 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 130/2019, de 2 de agosto), 
designadamente aquelas que se integram nas linhas de Ação “3. 
Implementação de boas práticas de gestão de água na agricultura, na 
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Perguntas Não Justificação substantiva 

aquicultura, na indústria e no setor urbano para prevenção dos impactes 
decorrentes de fenómenos de seca e de escassez” e “4. Aumento da resiliência 
dos ecossistemas, espécies e habitats aos efeitos das alterações climáticas”. 

Não se perspetiva, assim, e atendendo aos efeitos diretos e indiretos primários 
ao longo do ciclo de vida destas medidas, qualquer tipo de dano significativo 
sobre a capacidade de adaptação às alterações climáticas. 

Em relação às infraestruturas dos blocos de rega, toda a instalação será feita de 
modo a: 

a) não afetar adversamente os esforços de adaptação climática da prática da 
agricultura nem de outras atividades relacionadas; 

b) privilegiar a utilização de processos e materiais que não comprometam a 
estratégia de adaptação climática, quer a nível local, regional ou nacional; 

c) garantir a monitorização de todo o processo de implementação com base em 
indicadores pré-definidos, prevendo medidas de beneficiação caso esses 
indicadores não sejam respeitados. 

Utilização sustentável e a 
proteção dos recursos hídricos e 
marinhos. Prevê-se que a medida 
prejudique: 

iii) o bom estado ou o bom 
potencial ecológico das 
massas de água, incluindo as 
águas de superfície e 
subterrâneas, ou  

iv) o bom estado ambiental das 
águas marinhas?  

X 

Todas as fases do investimento serão acompanhadas das necessárias avaliações 
de impacte ambiental, assegurando a utilização sustentável e a proteção dos 
recursos hídricos e marinhos, quer na fase de implementação, quer durante a 
sua operacionalização. Nos casos em que se perspetive a eventual necessidade 
de ajustamento ou correção, serão implementadas as medidas mitigadoras, 
previstas para cada caso, a exemplo de: 

- Possíveis alterações no regime hidrológico da ribeira da Seda (construção da 
barragem); 

- Aumento da turbidez da água e possível remobilização de partículas 
adsorvidas nos sedimentos (instalação e deativação da central solar flutuante); 

- Alteração do regime hidráulico, de lótico para lêntico, resultante da 
construção da barragem; 

- Redução da qualidade da água devido à produção de efluentes agrícolas 
(exploração do regadio). 

No que se refere aos impactes do perímetro agrícola será implementado um 
modelo de controlo do nível de eficiência e stress hídrico de cada parcela, que 
garanta uma utilização inferior a 4.000 m3/ha, no sentido de ser enviada para 
cada cultura a quantidade de água necessária para o sucesso da mesma. Para 
este objetivo, será empregue o maior número e diversidade de dados com 
recurso a tecnologia de ponta como drones, sensores de humidade, sensores de 
temperatura e sensores piezométricos que permitem, além a otimização da 
eficiência hídrica, calcular e controlar a quantidade de fitofármacos utilizados 
na agricultura e na contaminação dos aquíferos do subsolo. 

O procedimento de AIA assegurará que o projeto tenha viabilidade ambiental 
e que não serão gerados impactes significativos no estado das massas de água. 
Esta é uma condição obrigatória e o seu não cumprimento implicará a não 
aprovação do licenciamento, quer em sede na própria AIA, quer durante o 
procedimento de atribuição do título de utilização dos recursos hídricos.  

Do procedimento de AIA, resultará igualmente um plano de monitorização que 
incorporará seguramente os recursos hídricos contribuído para o um maior e 
melhor conhecimento das massas de água e da sua evolução. Será também 
implementada a reabilitação de linhas de água e recuperação de formações 
ripícolas, aspecto do projeto considerado muito positivo uma vez que para além 
do seu valor estético, estas áreas têm uma elevada importância ecológica por 
serem um poderoso filtro biológico impedindo o escoamento de fertilizantes, 
pesticidas e outros poluentes de contaminarem as linhas de água; as raízes das 
árvores e arbustos estabilizam as margens das linhas de água, evitando sua 
erosão; devido ao seu efeito de sombra, regulam a temperatura da água e 
limitam a proliferação de algas; reduzir a velocidade da corrente, diminuindo 
os efeitos negativos das inundações e fornecer abrigo e alimento para a fauna 
terrestre e aquática, promovendo assim o aumento da biodiversidade. 
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Perguntas Não Justificação substantiva 

Durante a execução do investimento, assim como durante a exploração ao 
longo de todo o seu ciclo de vida, a monitorização dos potenciais impactes 
ambientais será, determinada pelo procedimento de AIA, em conformidade 
com a Diretiva AIA. 

Em todo o caso, reforça-se que os usos da água  que potencialmente e causem 
um impacte significativo no estado das águas só podem ser desenvolvidas após 
emissão de um título de utilização dos recursos hidricos nos termos e condições 
previstos na Lei da Água (Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro) e no Regime de 
Utilizações dos Recursos Hídricos (Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de 
maio). Assim, para cada novo projeto é necessário avaliar se a sua 
implementação permite atingir os objetivos da Diretiva Quadro da Água 
transposta pela Lei da Água (DQA/LA), independentemente de haver ou não 
processo de AIA.  

Transição para uma economia 
circular 

X 

As medidas previstas neste investimento serão promovidas ao abrigo do novo 
regime geral da gestão de resíduos e do novo regime jurídico da deposição de 
resíduos em aterro, aprovados pelo Decreto-Lei n.º 102-D/2020, de 10 de 
dezembro, que transpôs para a legislação nacional as Diretivas (UE) 2018/849, 
2018/850, 2018/851 e 2018/852. 
Nestes termos, a medida contempla a elaboração de um plano de prevenção e 
gestão de resíduos de construção e demolição, cujo cumprimento, é 
demonstrado através da vistoria, dado ser condição da receção da obra, 
apliquem uma metodologia de triagem dos RCD prévia ao encaminhamento 
para aterro, cumprem as normas com vista à aplicação da hierarquia de gestão 
de resíduos bem como de favorecer os métodos construtivos que facilitem a 
demolição seletiva orientada para a aplicação dos princípios da prevenção e 
redução e da hierarquia dos resíduos, e a conceção para a desconstrução, 
nomeadamente que permita desmontar o edifício em elementos, não só os mais 
facilmente removíveis, designadamente caixilharias, loiças sanitárias, 
canalizações, entre outros, mas também os componentes e/ou materiais, de 
forma a recuperar e permitir a reutilização e reciclagem da máxima quantidade 
de elementos e/ou materiais construtivos, entre outras obrigações cujo objetivo 
é garantir a valorização de todos os RCD que tenham potencial de valorização 
de acordo com o regime das operações de gestão de RCD, compreendendo a 
sua prevenção e reutilização e as suas operações de recolha, transporte, 
armazenagem, tratamento, valorização e eliminação em vigor. 
Será assegurado que pelo menos 70% (em peso) dos resíduos de construção e 
demolição não perigosos (excluindo os materiais naturais referidos na 
categoria 17 05 04 na Lista Europeia de Resíduos pela Decisão 2000/532/CE) 
produzidos serão preparados para reutilização, reciclagem e recuperação de 
outros materiais, incluindo operações de enchimento usando resíduos para 
substituir outros materiais, de acordo com a hierarquia de resíduos. 
Será ainda garantida a utilização de pelo menos 5% (até 30 de junho de 2021) 
e 10% (a partir de 1 de julho de 2021) de materiais reciclados ou que 
incorporem materiais reciclados relativamente à quantidade total de matérias -
primas usadas em obra, no âmbito da contratação de empreitadas de construção 
e de manutenção de infraestruturas ao abrigo do Código dos Contratos 
Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na sua 
redação atual (CCP). 
As obras de construção serão promovidas de acordo com as orientações de boas 
práticas estabelecidas no Protocolo de Gestão de Resíduos de Construção e 
Demolição da UE (https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-
demolition-waste-protocol-0_pt) e com os critérios ecológicos, em particular 
para o conjunto de bens e serviços que dispõem já de manuais nacionais 
(https://encpe.apambiente.pt/content/manuais?language=pt-pt) ou Acordos-
Quadro em vigor ou, no caso de bens e serviços que não dispõem de Manuais 
ou Acordos-Quadro nacionais, à adoção, a título facultativo, dos critérios 
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Perguntas Não Justificação substantiva 

estabelecidos a nível da UE 
(https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm) 
Conclui-se que não são expectáveis impactes negativos, diretos ou indiretos, 
significativos ao longo do ciclo de vida da medida neste objetivo ambiental. 

Prevenção e controlo da 
poluição.  

Prevê-se que a medida dê origem 
a um aumento significativo das 
emissões de poluentes para o ar, a 
água ou o solo? 

X 

Existe, potencialmente, a possibilidade de ocorrência de impactes negativos, 
designadamente: 

- Degradação da qualidade da água por via de derrames acidentais de óleo ou 
combustíveis estaleiros; 

- Alteração das propriedades físico-químicas da água e degradação da 
qualidade da água por via da presença dos painéis fotovoltaicos (exploração); 

- Produção de resíduos resultantes das estruturas que necessitam de uma boa 
gestão e de prever a reciclagem de todas as componentes das estruturas dos 
painéis fotovoltaicos (desativação); 

- Degradação da qualidade da água por via da utilização de fitofármacos e 
fertilizantes na rega (exploração do regadio). 

A prevenção destes potenciais impactes será promovida através de: 

- Sensibilização dos agricultores para a adoção de boas práticas agrícolas 
(exploração do regadio). 

- Apoio à prática de agricultura em modo biológico (exploração do regadio).  

- Promoção da utilização de espécies agrícolas mais resilientes aos efeitos das 
alterações climáticas e menos exigentes no uso da água (exploração do 
regadio). 

- Promoção do uso eficiente da água nomeadamente através da identificação 
de escalões de consumo por cultura e área beneficiada (exploração do regadio). 

- Privilegiar a utilização de materiais de difícil degradação e sem impacte na 
qualidade da água (exploração da central fotovoltaica). 

- Nas operações de manutenção das unidades de conversão de energia, ao nível 
do controlo do crescimento biológico aderente, não devem ser utilizadas 
substâncias tóxicas (exploração da central fotovoltaica). 

- Os materiais poluentes e resíduos deverão estar devidamente protegidos e 
acondicionados, sendo no final entregues a entidades devidamente 
credenciadas para sua recolha (desativação da central fotovoltaica). 

Proteção e restauro da 
biodiversidade e dos 
ecossistemas. Prevê-se que a 
medida: 

iii) prejudique de forma 
significativa as boas 
condições e a resiliência dos 
ecossistemas, ou 

iv) prejudique o estado de 
conservação das espécies e 
habitats, incluindo os de 
interesse da União? 

X 

Não será afetada qualquer área da Rede Natura 2000 (ou de qualquer outro tipo 
de zona de proteção especial) ou IBA (ou outro tipo de sítio de interesse 
comunitário). 

Não se prevê, também, que os serviços dos ecossistemas venham a ser 
significativamente afetados, uma vez que não são esperados impactes 
negativos significativos no solo, recursos hídricos, fauna e flora, que não 
possam ser minimizados ou compensados. 

De uma análise preliminar, antecipa-se a potencial ocorrência dos seguintes 
impactes: 

- Afetação parcial das manchas de montado de sobro e azinho, apesar de a nova 
área de regadio ser configurada de forma a minimizar esses impactes. 

- Submersão de vegetação, em particular no que respeita ao montado e 
formações ribeirinhas, desde logo atenuada pela configuração da barragem que 
considerou também a sua minimização. 

- Indução de alterações nas condições de habitat para a fauna na zona de 
regadio. 

As medidas de mitigação serão as consideradas no procedimento de AIA e 
poderão vir a incluir: 
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Perguntas Não Justificação substantiva 

- Definição de um regime de caudal ecológico para manutenção dos 
ecossistemas e usos a jusante da barragem; 

- A instalação de dispositivos para passagem de espécies piscícolas na 
barragem, mini-hídrica e açude); 

Os trabalhos realizados no fundo da albufeira podem também ser limitados ao 
mínimo indispensável, para que área de impacte seja reduzida, reduzindo ao 
mínimo o revolvimento e levantamento de sedimento (construção e 
desativação da central fotovoltaica). 

As áreas de montado de sobro afetadas serão compensadas pela criação de 
novas zonas de montado na região, com um número de árvores superior ao 
afetado, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de maio, alterado pelo 
Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de junho, que estabelece medidas de proteção 
ao sobreiro e à azinheira, que visam a salvaguarda dos ecossistemas em causa 
e adaptar o procedimento relativo às competências para autorizações de cortes 
ou arranques de sobreiros ou azinheiras. 

Em concreto, no caso de árvores isoladas, o número de árvores cortadas será 
compensado pela replantação com um fator mínimo de 1,25; no caso de árvores 
em sobreirais ou azinhais, o fator de replantação variará entre 1,25 (para 
formação de novas áreas) e 3 (no caso de densificação de áreas existentes). 

Estima-se que possam ser afetados pela área da albufeira cerca de 500 ha de 
sobro e azinho. Para além das compensações referidas relacionadas com a 
replantação de sobreiros e azinheiras, poderá ser avaliada e implementada a 
recuperação de troços da galeria ripícola não afetados pelo nível das águas, 
através da introdução de mais espécies autóctones. 

 
Investimento RE-C09-i03-RAM: Plano de eficiência e reforço hídrico dos sistemas de 
abastecimento e regadio da RAM 

Estes investimentos concorrem para o aumento da resiliência do recurso água, com um relevante 
contributo para uma maior produção e encaixe de energias renováveis, contribuindo diretamente para a 
transição ecológica da Região. 

O conjunto de investimentos dá uma resposta significativa à condição de escassez que assola quer a 
vertente sul da ilha da Madeira quer a ilha do Porto Santo, através da implementação de projetos de 
otimização da utilização dos recursos existentes, a captação de águas excedentes sem qualquer impacto 
nos ecossistemas, a constituição e ampliação das reservas estratégicas e a interligação das diversas 
origens de água, que são essenciais para a salvaguarda de abastecimento ininterrupto, no contexto de 
Adaptação às Alterações Climáticas, garantindo que as necessidades de todos os utilizadores e 
população em geral e das atividades económicas e agrícolas sejam satisfeitas. 

Com os projetos em análise, não são expectáveis que causem impactos ambientais relevantes, 
considerando que os mesmos se desenvolvem em locais em que a intervenção humana já se encontra 
consolidada. Os impactos ambientais gerados serão essencialmente na fase de execução e centrados na 
vertente social, fruto das atividades associadas à fase de construção (estaleiros, movimentação de 
máquinas e interrupções de trânsito e de percursos pedonais, etc).  

Da análise preliminar efetuada constata-se que, dada a localização e natureza dos projetos a 
desenvolver, os mesmos não deverão, nos termos do RJ AIA, ser sujeitos a AIA. Ressalva-se apenas o 
projeto 2 – Recuperação do Lanço Norte do Canal do Norte que se insere em zonas sensíveis de 
Laurissilva e Maciço Montanhoso Central. Contudo, face à natureza da intervenção que pretende 
concretizar a recuperação do canal já existente, cuja tipologia não encontra correspondência direta nos 
anexos da legislação em vigor, considera-se, ainda que sujeito à análise da Autoridade de AIA, que a 
mesma não é suscetível de provocar impacte significativo no ambiente da forma como são enquadrados 
no RJ AIA. 
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Os projetos a desenvolver não prejudicam significativamente nenhum dos objetivos ambientais 
estabelecidos no artigo 9.º nos termos do artigo 17.º do Regulamento (EU) 2020/852 do Parlamento 
Europeu e do Conselho de 18 de junho. 

Parte 1 da lista de controlo do princípio de «não prejudicar significativamente 
Indicar os objetivos 

ambientais que exigem 
uma avaliação 

substantiva da medida 
com base no princípio 

de «não prejudicar 
significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

Mitigação das alterações 
climáticas  

 X 

Os projetos referentes à captação de água contribuirão para o objetivo de 
mitigação das alterações climáticas, designadamente, através da execução de 
estruturas de captação e adução de água que contribuem para a minimização dos  
perigos de seca identificados na Estratégia Clima Madeira,  estando de igual 
forma alinhadas com as correspondentes medidas definidas no Plano de Gestão 
da Região Hidrográfica da Madeira (RH10) designadamente na área temática 3 
(AT3). A título adicional, o Projeto n.º 1 Reforço de Adução ao Canal do Norte 
– Sistema Elevatório do Seixal deverá utilizar a energia renovável perdida (eólica 
e/ou hídrica) e terá um contributo positivo expressivo na penetração das energias 
renováveis no sistema. 

Considera-se assim não existirem impactes negativos, diretos ou indiretos, 
significativos ao longo do ciclo de vida da medida neste objetivo ambiental 

Adaptação às alterações 
climáticas  

 X 

As medidas relacionadas com a gestão da procura (aumento de eficiência e 
circularidade dos recursos) são elegíveis para o campo de intervenção 040 com 
um coeficiente climático de 40%, e ambiental de 100%). As medidas 
relacionadas com o aumento da resiliência das disponibilidades de água com vista 
à adaptação são elegíveis para o campo de intervenção 037 com um coeficiente 
climático de 100% e ambiental de 100% uma vez que criam resiliência nos 
sistemas que permite enfrentar o decréscimo de pluviosidade prevista e resolver 
a situação de escassez hídrica, tanto na vertente Sul da ilha da Madeira como na 
ilha de Porto Santo. Os projetos que gravitam em torno na Levada do Norte e na 
levada dos Tornos permitem aproveitar e disponibilizar águas desaproveitadas. 
É de assinalar que o aproveitamento e transporte de água, possibilitarão dar uma 
melhor resposta aos eventuais períodos de escassez e a outras situações de risco 
na vertente sul da Ilha, tanto para o consumo humano como para o regadio.  

A promoção da renovação de ativos na gestão hídrica visa a melhoria das 
condições funcionais das infraestrutura e aumento da fiabilidade dos sistemas, o 
reforço da garantia da continuidade do serviço, a redução de perdas de água e o 
aumento do conhecimento infraestrutural (caracterização e avaliação do seu 
estado funcional e de conservação). 

Com o aumento da resiliência dos sistemas de abastecimento público de água 
pretende-se alcançar o aumento de fiabilidade e segurança dos sistemas, bem 
como a promoção de fontes hídricas alternativas, a adaptação das infraestruturas 
aos fenómenos climáticos extremos e a interligação dos sistemas de 
abastecimento de água. 

Será dada continuidade à salvaguarda do bom estado das massas de água e à 
proteção do ambiente, através, essencialmente, da otimização da utilização da 
capacidade instalada das infraestruturas e aumento da adesão ao serviço, em 
estrito cumprimento com as políticas ambientais. 

No âmbito da descarbonização do setor da água e da adaptação às alterações 
climáticas prevê-se a diminuição da energia consumida nos sistemas de água, 
através da melhoria da eficiência energética, a potenciação da utilização e 



 

46 / 62 

Indicar os objetivos 
ambientais que exigem 

uma avaliação 
substantiva da medida 
com base no princípio 

de «não prejudicar 
significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

produção de energias renováveis, bem como a introdução de medidas de 
eficiência energética. 

Os investimentos preconizados possibilitarão a otimização da gestão da água a 
fornecer, através da eficiência e fiabilidade dos sistemas de adução e de 
distribuição, da gestão eficiente de ativos, da otimização das capacidades 
instaladas, garantindo, assim, um serviço contínuo e essencial às populações. 

O investimento visa a concretização de medidas cuja tipologia está prevista no 
Estratégia de Adaptação às Alterações Climáticas da Região Autónoma da 
Madeira, através da constituição de reservas estratégicas de água, redução de 
perdas nos sistemas de transporte e distribuição, aproveitando e disponibilizando 
águas que atualmente são desaproveitadas. 

Na ilha de Porto Santo, devido à escassez hídrica intrínseca, o abastecimento de 
água é feito, quase exclusivamente, por intermédio de uma estação 
dessalinizadora, sendo necessário garantir que as captações em galeria no leito 
do calcarenito, possuem redundância e capacidade de assegurar o abastecimento, 
permitindo um crescimento social e económico sustentável. 

Não se perspetiva, assim, qualquer tipo de dano significativo sobre a capacidade 
de adaptação às alterações climáticas, bem pelo contrário, o investimento 
aumenta o grau de adaptação da região às alterações climáticas através do 
aumento da disponibilidade e segurança hídrica. 

Utilização sustentável e 
proteção dos recursos 
hídricos e marinhos 

 X 

A utilização do recurso água, quer na foz da Ribeira da Laje (P1), quer no Lombo 
do Urzal (P5), decorre de águas excedentes a cotas baixas, que neste momento 
são lançadas diretamente para o mar sem valorização do recurso água doce e dos 
ecossitemas, pelo que não produzem  qualquer impacto negativo no recurso água, 
nem produzem efeitos nefastos aos ecossistemas. 

A avaliação DNSH dos referidos projetos apoiados pela medida, em 
concordância com o regulamento da taxonomia, referem-se apenas aos efeitos da 
captação/extração do meio natural e seus eventuais impactos nos ecossistemas, 
circunstâncias que estão salvaguardadas com a execução das medidas apoiadas. 

Os restantes projetos não se enquadram nesta avaliação uma vez se enquadram 
em redução de perdas em canais existentes (P2 e P3), de reformulação de 
utilizações existentes (P4 e P9), de utilização de constituição de reservas de 
altitude (P6) e de redução de perdas em sistemas de abastecimento (P8). 

Considera-se assim não existirem impactes negativos, diretos ou indiretos, 
significativos ao longo do ciclo de vida do investimento  neste objetivo 
ambiental. 

Releva-se ainda que os projetos propostos são complementados com diversos 
investimentos que a ARM e a RAM se encontram a realizar de forma a promover 
a utilização sustentável do recurso e a reduzir fortemente as perdas de água nos 
sistemas de regadio e de abastecimento público, em linha com os planos 
estratégicos. 

Ainda assim, todas as fases do investimento serão acompanhadas pelos 
stakeholders e parceiros regionais, nomeadamente, os stakeholders ambientais, 
que assegurarão, através do seu acompanhamento, a monitorização dos impactos 
do projeto. Caso sejam apontados impactos negativos, serão adotadas medidas 
mitigadoras dos mesmos. No que refere ao Título de Utilização de Recursos 
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Hídricos, será atempadamente assegurado junto da Autoridade Regional da 
Água. 

Transição para uma 
economia circular 

 X 

Os projetos referentes à captação de água contribuirão para a economia circular, 
nomeadamente na prevenção e a reciclagem de resíduos.Aplicando os princípios 
da economia circular e água (vide Ellen MacArthur Foundation - Water and 
Circular Economy) os projetos otimizam o uso consumptivo da água na 
agricultura e abastecimento público e têm em consideração soluções de 
remodelação das redes de abastecimento na redução de perdas assegurando que 
a captação de água é utilizada racionalmente.  

Não se perspetivam ineficiências significativas na execução das medidas, nem 
no que toca à utilização de materiais, nem no caso da aplicação direta ou indireta 
de recursos naturais. Não é, igualmente, antecipável que estas atividades deem 
origem a um aumento significativo da produção de resíduos, garantindo ainda 
assim que a sua deposição/eliminação a longo prazo não venha a causar danos 
significativos no ambiente. 

De forma a garantir a valorização de todos os resíduos que tenham potencial de 
valorização de acordo com o regime jurídico das Operações de Gestão de 
Resíduos de Construção e Demolição (regime jurídico RCD), que compreende a 
sua prevenção e reutilização e as operações de recolha, transporte, armazenagem, 
tratamento, valorização e eliminação (até 30 de junho de 2021, vigora o, Decreto-
lei n.º 46/2008, de 12 de março, na sua redação atual; a partir de 1 de julho este 
regime passa a estar integrado, por simplificação legislativa, e reforçado no Novo 
Regime Geral de Gestão de Resíduos Decreto - Lei n.º 102-D/2020, de 10 de 
dezembro), será exigido, em conformidade com a legislação aplicável, um plano 
de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição, cujo cumprimento 
será devidamente assegurado.  

Será também exigível que pelo menos 70% (em peso) dos resíduos de construção 
e demolição não perigosos (excluindo os materiais naturais referidos na categoria 
17 05 04 na Lista Europeia de Resíduos pela Decisão 2000/532/CE) produzidos 
serão preparados para reutilização, reciclagem e recuperação de outros materiais, 
incluindo operações de enchimento usando resíduos para substituir outros 
materiais, de acordo com a hierarquia de resíduos.- Exigência de incorporação 
de, pelo menos, 5% (até 30 de junho de 2021) e 10 % (a partir de 1 de julho de 
2021) de materiais reciclados ou que incorporem materiais reciclados 
relativamente à quantidade total de matérias-primas usadas em obra (de acordo 
com o regime jurídico RCD) no âmbito da contratação de empreitadas de 
construção e de manutenção de infraestruturas ao abrigo do Código dos Contratos 
Públicos, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na sua 
redação atual (CCP). 
Serão adotadas as orientações de boas práticas estabelecidas no Protocolo de 
Gestão de Resíduos de Construção e Demolição da UE 
(https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-
protocol-0_pt ). 
Serão ainda adotados critérios ecológicos, em particular para o conjunto de bens 
e serviços que dispõem já de manuais nacionais 
(https://encpe.apambiente.pt/content/manuais?language=pt-pt) ou Acordos-
Quadro em vigor, ou, no caso de bens e serviços que não dispõem de Manuais ou 
Acordos-Quadro nacionais, à adoção, a título facultativo, dos critérios 
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estabelecidos a nível da UE 
(https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm). 

Prevenção e controlo da 
poluição  

 X 

Os projetos referentes à captação de água não terão impacto negativo na 
“Prevenção e controlo da poluição”, bem pelo contrário, terá um impacte positivo 
ao nível das emissões de poluentes essencialmente justificado pelo uso mais 
eficiente e controlado da água, em particular na agricultura, na medida em que 
introduz técnicas de precisão na disponibilização de água e sistemas de controlo 
e monitorização dos consumos e pela sua contribuição para a produção de energia 
a partir de fontes renováveis (hídrica). 

Considera-se assim não existirem impactes negativos, diretos ou indiretos, 
significativos ao longo do ciclo de vida da medida neste objetivo ambiental 

Proteção e restauro da 
biodiversidade e dos 
ecossistemas 

 X 

Os projetos propostos asseguram a mínima disrupção aos sistemas naturais, 
considerando que a captação é concretizada a cotas onde o seu uso e o seu 
impacto na biodiversidade e nos ecossistemas são irrelevantes. Com os projetos 
a realizar não são esperadas que sejam afetadas quaisquer áreas sensíveis 
(conforme explicitado no decreto-Lei n.º 151-B/2013 de 31 de outubro, nem 
estão inseridas , na Rede Natura 2000 e em nenhuma das Reservas Naturais ou 
em Áreas Protegidas da RAM, à excepção do  projeto P2 - Recuperação do Lanço 
Norte do Canal do Norte, que decorre parcialmente em Rede Natura 2000, no 
entanto a tipologia dos trabalhos idealizada (melhoramento/recuperação da 
levada já existente, para diminuir as perdas) não se enquadram nos limiares 
fixados na correspondente legislação. 

Todas as fases do investimento serão acompanhadas por todos os stakeholders 
regionais assegurando a utilização sustentável e a proteção dos recursos hídricos, 
quer na fase de elaboração de projeto quer da sua execução e exploração. 

No que respeita aos projetos P1 e P4 que envolvem captações em meio natural, 
apesar de as mesmas não ocorrerem em áreas da Rede Natura 2000 nem em 
reservas naturais ou em áreas protegidas, a ARM irá realizar um 
acompanhamento ambiental durante a execução e monitorizar durante a vida útil 
dos projetos, aspectos que se considerem relevantes do ponto de vista ambiental 
e dos ecossistemas 

No projecto P6 (uma infraestrutura de armazenamento de água a executar nas 
imediações de uma infraestrutura idêntica) a ARM, procederá de igual forma. 
Releva-se ainda que face às características técnicas preliminarmente 
identificadas, a infraestrutura não está sujeita a AIA. Não obstante, com o 
desenvolvimento e pormenorização da solução e caso tal se revele necessário, 
serão promovidos os procedimentos de AIA, em linha com os valores 
prosseguidos pela ARM, S.A., que aliam a preservação do meio ambiente e dos 
recursos naturais à sustentabilidade económica e à manutenção do bem-estar 
social, em nome da qualidade de vida dos colaboradores, da comunidade e das 
gerações futuras. 

No que respeita Diretiva Habitats e Aves, a mesma tem por objectivo contribuir 
para assegurar a biodiversidade através da conservação dos habitats naturais e da 
fauna e da flora selvagens no território, criando uma rede ecológica europeia 
coerente de zonas especiais de preservação denominada «Natura 2000». Uma vez 
que os vários projetos não decorrem nem afetam as zonas da Rede Natura 2000 
nem outras reservas naturais e áreas protegidas, tando terrestres como marinhas, 
considera-se não existir qualquer impacto sobre a biodiversidade e ecossistemas 
na RAM. 
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Considera-se assim não existirem impactes negativos, diretos ou indiretos, 
significativos ao longo do ciclo de vida da medida neste objetivo ambiental. 

 

9. Milestones, metas e calendarização   

Reforma RE-r22: Gestão Integrada e Circular dos Recursos Hídricos em Situações de 
Escassez 
Metas: 

• Publicitação da Revisão do PENSAAR (PENSAARP 2030) – (3T 2021) 

• Publicação do PGRH Madeira – (2T 2022) 

• Publicação do PGRH Ribeiras do Algarve – (2T 2022) 

• Publicação do PGRH Tejo e Ribeiras do Oeste – (2T 2022) 

 

Investimento RE-C09-i01: Plano Regional de Eficiência Hídrica do Algarve 

Metas: 

• Indicador: Redução dos volumes captados em sistemas naturais por via das medidas de eficiência 
e gestão circular dos recursos hídricos 
Unidade: hm3 
Baseline: N.A.  
Meta: 15 (1T 2026) 
Fonte. Ministério do Ambiente e Ação Climática; Ministério da Agricultura  
Metodologia: Redução dos volumes captados em sistemas naturais por via das medidas de 
eficiência e gestão circular dos recursos hídricos. Esta medida engloba os resultados de três 
submedidas do plano, sendo as metodologias distintas para cada caso. Por esse motivo não é 
possível definir uma baseline dado que à data de hoje apenas é possível aferir com exatidão um 
dos valores atuais das submedidas (a relativa ao SM1), sendo as restantes estimadas pelos ganhos 
potenciais de eficiência e pela produção adicional de ApR: 
Metodologia SM1 – Redução do volume de água não faturada face ao ano mais recente disponível 
e tomando por base o volume de água não faturada de 2019 (volumes validados através dos dados 
auditados pela ERSAR) 
Metodologia SM2 – Estimativa de redução do volume de água captado pelos ganhos potenciais 
de eficiência da modernização de equipamentos de rega, comprovados através de estudo 
realizado/validado pela DGADR 
Metodologia SM4 – Volume de produção adicional de água para reutilização decorrente da 
realização dos investimentos de afinação do tratamento 

• Indicador: N.º de ETAR com afinação do tratamento com vista à produção de ApR 
Unidade: n.º ETAR 
Baseline: 0 
Meta: no mínimo 4 (1T 2026) 
Fonte. Ministério do Ambiente e Ação Climática 
Metodologia: N.º de ETAR com afinação do tratamento para assegurar capacidade de produção 
de água residual tratada  
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• Indicador: Aumento da resiliência dos recursos hídricos, através de um acréscimo das 
disponibilidades hídricas e da ligação entre sistemas em alta  
Unidade: hm3 
Baseline: N.A 
Meta: 30 (1T 2026) 
Fonte: Ministério do Ambiente e Ação Climática 
Metodologia: Aumento das disponibilidades hídricas e de maior resiliência dos sistemas de 
abastecimento em alta. Este aumento será medido pela soma das capacidades adicionais de 
disponibilidades hídricas geradas pelas medidas SM4, SM5 e SM6. 

Milestones: 

• SM1 - Reduzir perdas de água no setor urbano 

− 2022 (1T), Conclusão de estudo que identifique zonas de maior potencial para a redução de 
perdas. 

− 2026 (1T), Conclusão das intervenções nas redes para otimização de pressões, da reabilitação 
de rede em zonas urbanas/históricas e da reabilitação de rede em zonas rurais/mediamente 
urbanas em pelo menos 125 km, de acordo com a seguinte distribuição: 

o rede otimizada ao nível das pressões e medição de caudais em pelo menos 38 km; 
o rede reabilitada em zonas urbanas/históricas em pelo menos 42 km; 
o rede reabilitada em zonas rurais ou mediamente rurais em pelo menos 45 km. 

• SM2 - Reduzir perdas de água e aumentar a eficiência no setor agrícola 

− 2022 (4T), Conclusão dos projetos de execução para a adoção de sistemas de distribuição mais 
eficientes, através da substituição de canais por condutas, pressurização das redes, 
implementação de sistemas de teledeteção e controlo dos consumos e a implementação de 
sistemas de deteção de fugas dos aproveitamentos hidroagrícolas coletivos e para a instalação 
de sistemas de rega mais eficientes e monitorizáveis nos regadios individuais. 

− 2023 (4T), Adoção de sistemas de distribuição mais eficientes, através da substituição de canais 
por condutas, pressurização das redes, implementação de sistemas de teledeteção e controlo dos 
consumos, e a implementação de sistemas de deteção de fugas dos aproveitamentos 
hidroagrícolas coletivos e da instalação de sistemas de rega mais eficientes e monitorizáveis 
nos regadios individuais – pelo menos 3.000 ha. 

− 2026 (1T), Adoção de sistemas de distribuição mais eficientes, através da substituição de canais 
por condutas, pressurização das redes, implementação de sistemas de teledeteção e controlo dos 
consumos, e a implementação de sistemas de deteção de fugas dos aproveitamentos 
hidroagrícolas coletivos e da instalação de sistemas de rega mais eficientes e monitorizáveis 
nos regadios individuais – pelo menos 10.300 ha. 

• SM3 - Reforçar a governança dos recursos hídricos (monitorização, licenciamento, fiscalização 
e sensibilização) – medido através das metas do investimento 

− 2024 (1T), Implementação de piezómetros para a monitorização e supervisão dos recursos 
hídricos subterrâneos e instalação de contadores equipados com telemetria em utilizadores 
selecionados. 

• SM4 - Promover a utilização de Água Residual Tratada (ApR) – medido através das metas do 
investimento 

− 2025 (3T) Entrada em funcionamento da afinação do tratamento em pelo menos duas ETAR. 

• SM5 - Aumentar a capacidade disponível e resiliência das albufeiras/sistemas de adução em alta 
existentes, reforçar com novas origens de água 
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− Reforço da ligação dos sistemas de abastecimento em alta do Sotavento/Barlavento Algarvio – 
medido através das metas do investimento  

o 2024 (1T) Entrada em funcionamento da ligação dos sistemas de abastecimento em alta 
do Sotavento/Barlavento Algarvio, comprovada através do auto de receção provisória; 

− Captação do volume morto da albufeira de Odeleite – medido através das metas do investimento 
o 2022 (4T)6 Entrada em funcionamento captação do volume morto da Albufeira de 

Odeleite, comprovada através do auto de receção provisória; 
− Captação no Guadiana 

o 2023 (3T) Emissão da Declaração de Impacte Ambiental da captação no Guadiana e 
demonstração no estudo de impacte ambiental do cumprimento dos princípios do do no 
significant harm 

o 2024 (2T) Implementação das medidas identificadas como necessárias na Avaliação de 
Impacte Ambiental – fase pré-construção; 

o 2025 (4T) Entrada em funcionamento da captação no Guadiana, comprovada através 
do auto de receção provisória e da verificação da implementação de todas as medidas 
identificadas na Avaliação de Impacto Ambiental relativas à fase de construção. 

• SM6 - Promover a dessalinização de água do mar  

− 2023 (3T) Emissão da Declaração de Impacte Ambiental para a dessalinizadora e demonstração 
no estudo de impacte ambiental do cumprimento dos princípios do do no significant harm 

− 2024 (2T) Implementação das medidas identificadas como necessárias na Avaliação de Impacte 
Ambiental – fase pré-construção;  

− 2026 (1T), Entrada em funcionamento da dessalinizadora, comprovada através do auto de 
receção provisória e da verificação da implementação de todas as medidas identificadas na 
Avaliação de Impacto Ambiental relativas à fase de construção. 

 

Investimento RE-C09-i02: Aproveitamento hidráulico de fins múltiplos do Crato  

Metas 

• Instalação dos painéis fotovoltaicos correspondentes à potência total a decidir pelo investidor 
privado - (3T2024) 
Indicador: Potência de painéis fotovoltaicos instalada 
Metodologia de cálculo: Número de painéis a instalar multiplicada pela potência nominal 
Fonte: Estudo técnico de implementação da instalação fotovoltaica 

• Concluir as infraestruturas e instalações com capacidade (volume útil anual = 50,3 hm3) para 
garantir o consumo urbano de água e as necessidades de irrigação em cada ano - (4T2025) 
Indicador: volume de água na albufeira disponível para utilização 
Unidade: hm3 
Metodologia de cálculo: percentagem do volume utilizável da albufeira 
Fonte: Relatório do Grupo de Trabalho Interministerial constituído para a avaliação da 
viabilidade de construção do empreendimento de aproveitamento hidráulico de fins múltiplos do 
Crato 

• Instalar as infraestruturas de blocos de rega que permitem a disponibilização de 5.078 ha de área 
efetivamente regada, apta para culturas diversificadas e em modo biológico - (4T2025) 
Indicador: beneficiação de novos blocos de rega  
Unidade: ha 

 
6 O cumprimento desta milestone dependerá do nível da cota da albufeira aquando do início da empreitada, dado 
que para se realizar os trabalhos da empreitada esta terá de estar abaixo da cota 38. Em março de 2021, essa cota 
está cerca de 10 metros acima, pelo que existe uma probabilidade elevada de o início da empreitada ter de ser 
adiado por esse motivo. 
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Metodologia de cálculo: estimativa de custo unitário por hectare considerando a tipologia de 
propriedade agrícola característica de regiões similares e adjacentes. 
Fonte: Ministério da Agricultura 
 

Milestones: 

• Conclusão dos Projetos e Estudos Detalhados (4T 2021); 

• Emissão da Declaração de Impacte Ambiental (1T 2022); 

• Estaleiro e trabalhos preparatórios, incluindo a abertura de acessos (4T 2022); 

• Confirmação da implementação das medidas identificadas como necessárias na Avaliação de 
Impacte Ambiental - fase pré-construção (1T 2023); 

• Escavações e circuito de derivação provisória, incluindo serviços de engenharia (2T 2023); 

• Conclusão do corpo principal em aterro, incluindo serviços de engenharia (2T 2023); 

• Reinstalação da população da Aldeia do Pisão (1T 2024); 

• Conclusão da instalação dos painéis fotovoltaicos e ligação à subestação da Falagueira (3T 
2024); 

• Construção da 1.ª etapa das infraestruturas primárias e redes de rega dos blocos de Alter do 
Chão, Avis, Crato, Sousel e Fronteira (4T 2024); 

• Confirmação da implementação das medidas identificadas como necessárias na Avaliação de 
Impacte Ambiental - fase construção (4T 2024); 

• Sistema de reforço de afluências da barragem (1T 2025); 

• Construção da derivação para reforço de caudais e disponibilização da potência instalada na 
mini-hídrica (1T 2025); 

• Implementação de medidas mitigadoras dos impactes ambientais identificados (3T 2025);  

• Conduta de ligação à ETA da Póvoa e Meadas (água para abastecimento urbano) (3T 2025); 

• Construção da 2.ª etapa das infraestruturas primárias e redes de rega dos blocos dedo Alter do 
Chão, Avis, Crato, Sousel e Fronteira (4T 2025); 

• Conclusão dos órgãos de controlo de cheias, de descarga de fundo e de tomada de água, 
acabamentos finais do coroamento e acessos, incluindo Serviços de Engenharia (4T 2025). 

 
Investimento RE-C09-i03-RAM: Plano de eficiência e reforço hídrico dos sistemas de 
abastecimento e regadio da RAM 

Metas: 

• Indicador: Volume adicional de água disponibilizada na vertente Sul da Ilha da Madeira para 
abastecimento público e regadio, até 2026 
Meta 2026: 4.250.000/ano m3, dos quais 700.000 até 4T 2022 (com a conclusão do reservatório 
da Cova da Velha (P9) e dos Tornos (P5) assim como a conduta elevatória do P5) e 3.450.000 
m3 até 4T 2025 com a conclusão dos projetos P1 e P6  
Fonte: ARM 

• Indicador: N.º de reservatórios construídos, renovados, reabilitados ou redimensionados 
Unidade: n.º 
Baseline: 0 
Meta: 5, dos quais 1 (2T 2022), 2 (2T 2023) e 5 (4T 2024) 
Fonte. ARM 
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Metodologia: n.º de reservatórios construídos, renovados, reabilitados ou redimensionados  

• Indicador: N.º de lagoas construídas 
Unidade: n.º 
Baseline: 0 
Meta: 1 (2T 2025) 
Fonte. ARM 
Metodologia: n.º de lagoas construídas 

• Indicador: km de condutas construídas, renovadas ou reabilitadas 
Unidade: km 
Baseline: 0 
Meta: 80, dos quais 18 (2T 2023), 53 (2T 2024) e 80 (4T 2025) 
Fonte. ARM 
Metodologia: extensão, em km, de condutas construídas, renovadas ou reabilitadas 

• Indicador: km de canais renovados ou reabilitados 
Unidade: km 
Baseline: 0 
Meta: 23, dos quais 11 (4T 2024) e 23 (4T 2025) 
Fonte. ARM 
Metodologia: extensão, em km, de canais (levadas) renovados ou reabilitados 

Milestones: 

• Projeto P1 

− 2024 (T2) – Execução do Reservatório de São Vicente  
− 2024 (T4) - Execução da Estação Elevatória do Seixal 
− 2025 (T2) - Entrada em Funcionamento Sistema Elevatório do Seixal 

• Projeto P2 

− 2024 (T4) - Recuperação de 7 km do Canal do Norte (lanço norte) e respetiva entrada em 
funcionamento 

− 2025 (T4) - Conclusão da Recuperação do Canal do Norte – Lanço Norte 

• Projeto P3 

− 2024 (T4) - Recuperação de 4 km do Canal da Levada das Rabaças e entrada em 
funcionamento 

− 2025 (T4) - Conclusão da Recuperação do Canal das Rabaças 

• Projeto P4 

− 2024 (T4) - Entrada em Funcionamento da E. Elevatória da Santa Quitéria 

• Projeto P5 

− 2022 (T2) - Conclusão da obra e entrada em funcionamento da EE do Lombo do Urzal 

• Projeto P6  

− 2023 (T4) - Execução da Escavação da Lagoa 
− 2024 (T2) - Execução da Torre de Tomada de Água 
− 2024 (T4) - Conclusão impermeabilização da Lagoa 
− 2025 (T2) - Entrada em Funcionamento da Lagoa das Águas Mansas 
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• Projeto P7 

− 2023 (T4) - Execução da Galeria de Captação 
− 2024 (T2) - Entrada em funcionamento da Galeria de Captação e EE de adução à Central 

dessalinizadora 

• Projeto P8 

− 2023 (T4) - Execução de 10 km de redes de abastecimento 
− 2025 (T2) - Execução de 10 km de redes de abastecimento 
− 2025 (T4) - Conclusão da Recuperação das Redes do Porto Santo 

• Projeto P9 

− 2023 (T2) - Entrada em funcionamento do Reforço da Adução ao reservatório da Trompica 

10. Financiamento e custos  

As estimativas de custo apresentadas abaixo não incluem, por regra, o IVA. 

As medidas previstas no âmbito da reforma estão em curso e serão financiadas por meios próprios das 
entidades que irão rever os planos e estratégias. Por esse motivo não são aqui contemplados quaisquer 
custos associados à implementação da reforma. 

 

Investimento RE-C09-i01: Plano Regional de Eficiência Hídrica do Algarve 

 
Os valores deste investimento são apresentados na tabela seguinte (em M€):  
 

Submedida 2021 2022 2023 2024 2025 Total 

SM1 - Reduzir perdas de água no setor 
urbano 1,7 4,9 10,2 8 10,2 35,0 

SM2 - Reduzir perdas de água e aumentar a 
eficiência no setor agrícola 0,0 0,9 5,1 5,4 5,6 17,0 

SM3 - Reforçar a governança dos recursos 
hídricos  0,5 1,0 1,0 1,5 1,0 5,0 

SM4 - Promover a utilização de Água 
Residual Tratada (ApR) 0,2 3,0 7,8 7,0 3,0 23,0 

SM5 - Aumentar a capacidade disponível e 
resiliência das albufeiras/sistemas de adução 
em alta existentes, reforçar com novas origens 
de água 

2,6 10,9 20,6 19,1 21,8 75,0 

SM6 - Promover a dessalinização de água do 
mar 0,1 0,2 0,9 29,3 14,5 45,0 

Total  5,1 20,9 44,8 70,3 58,9 200,0 

 

Os custos (excluindo o IVA) têm por base a seguinte justificação:  
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• SM1 - Reduzir perdas de água no setor urbano – 35 M€  

A estimativa7 de custos pressupõe a requalificação de infraestruturas em, pelo menos, 45% dos sistemas 
em baixa com potencial de redução de perdas reais e a implementação de zonas de monitorização e 
controlo nos sistemas.  

A determinação do valor de investimento previsto para esta submedida, tem como base o montante 
global de investimento das medidas de redução de perdas reais de água no setor urbano previstas nas 
bases do PREH do Algarve, de 104 M€. Será apenas possível executar uma parte (35 M€), cujos 
investimentos serão os considerados mais prioritários e que se distribuem pelas seguintes medidas: 

− Medida Urb_05_ALG - Reduzir a pressão nos sistemas de abastecimento para baixar os 
consumos urbanos (1,4 M€)8 

− Medida Urb_06_ALG - Reabilitação de infraestruturas de distribuição de água (22,2 M€) 
− Medida Urb_07_ALG - Monitorização e controlo ativo de perdas (3,5 M€) 
− De forma complementar a estas medidas, serão ainda adaptadas as redes existentes em termos 

do seu traçado de modo a otimizar a gestão de pressões e caudais com vista a reduzir as perdas 
de água (7,6 M€). 

O cálculo do investimento para estas três medidas foi efetuado recorrendo a custos médios verificados 
em empreitadas de referência na região em cada tipologia de investimento e candidatadas a 
financiamentos no âmbito do POSEUR. Por forma a assegurar que os projetos incidem sobre as áreas 
com maiores índices de perdas reais e que é efetuada a avaliação do impacte dos projetos de execução 
em matéria de recuperação de perdas, bem como, o respetivo acompanhamento, considerou-se ainda 
necessário proceder à contratação de uma prestação de serviços especializada, no período 2021-2025, 
no valor de 0,3 M€.   

Do PREH consideraram-se as medidas executáveis no período do PRR. Os restantes projetos serão 
gradualmente implementados até 2030, com recurso a outras fontes de financiamento.  

• SM2 - Reduzir perdas de água e aumentar a eficiência no setor agrícola – 17 M€  

A estimativa de custos pressupõe a adoção de sistemas de distribuição mais eficientes, através da 
substituição de canais por condutas, pressurização das redes, implementação de sistemas de teledeteção 
e controlo dos consumos, e a implementação de sistemas de deteção de fugas, com vista à modernização 
dos aproveitamentos hidroagrícolas coletivos, numa área beneficiada de 10.000 ha. A estimativa de 
custos contempla, também, a melhoria da eficiência dos regadios individuais, através da instalação de 
sistemas de rega mais eficientes e monitorizáveis, numa extensão de 950 ha. Os custos por cada medida 
repartem-se da seguinte forma: 

− Medida Agri_02_ALG-Reabilitação ou Modernização da rede de distribuição de água para a 
rega AHAlvor (6,3 M€)   

− Medida Agri_03_ALG-Aumento da eficiência de rega nas parcelas (gota-a-gota) (4,0 M€) 
− Medida Agri_06_ALG-Modernização da rede de rega do aproveitamento hidroagrícola de 

Silves, Lagoa e Portimão (5,3 M€) 

 
7 A fonte de informação para a realização as estimativas desta vertente teve por base os dados reportados pelas 
entidades gestoras à entidade reguladora (ERSAR), reportados a 2018, para apuramento dos indicadores de 
qualidade de serviço e de acordo com a metodologia definida no Guia técnico 22 - Guia de avaliação da qualidade 
dos serviços de águas e resíduos prestados aos utilizadores, bem como alguns dados de custos padrão usados para 
a apresentação de candidaturas a financiamento através do Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência 
no Uso dos Recursos (POSEUR). 
8 A determinação da redução das perdas reais recuperáveis através de redução de pressão nos sistemas de 
abastecimento ao nível da região baseou-se na informação operacional disponível e assentou em metodologias 
simplificadas com base nos conceitos preconizados pela IWA (International Water Association), nomeadamente 
o BABE (Burst and Background Estimates), FAVAD (Fixed and Variable Area Discharges) e UARL 
(Unavoidable Annual Real Losses).  

http://www.ersar.pt/_layouts/mpp/file-download.aspx?fileId=1573101
http://www.ersar.pt/_layouts/mpp/file-download.aspx?fileId=1573101
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− Medida Agri_08_ALG-Implementação de medidas de controlo de fugas, Aproveitamento 
Hidroagrícola do Sotavento Algarvio (1,4 M€). 

O cálculo do investimento para estas medidas foi efetuado recorrendo a custos médios verificados em 
empreitadas de referência para o tipo de tarefas a realizar, as quantidades de trabalhos e mão-de-obra 
de empreitadas similares. 

• SM3 - Reforçar a governança dos recursos hídricos – 5 M€   

A estimativa de custos pressupõe a melhoria da rede de monitorização dos recursos hídricos e de 
controlo de consumos (no valor de cerca de 2,3 M€), projetos e obras necessárias à implementação de 
caudais ecológicos em duas barragens (num valor estimado em 1,2 M€) e implementação de tecnologia 
de deteção remota na monitorização e fiscalização dos recursos hídricos (no valor de 0,9 M€). Esta 
medida contempla, também, prestações de serviço de apoio técnico à coordenação do Investimento (no 
valor de 0,6 M€), bem como, ações de sensibilização para o uso eficiente da água, que estão inseridas 
e integradas em diversos projetos/ações desta submedida. 

A estimativa de custos dos projetos que integram esta submedida foi efetuada recorrendo a custos 
unitários decorrentes de contratos celebrados (custos históricos), complementados com consultas de 
mercado.   

• SM4 - Promover a utilização de Água Residual Tratada (ApR) – 23 M€ 

A estimativa de custos tem por base a necessidade de implementar tratamentos adicionais nas ETAR´s, 
incluindo regularização de caudal, para produção de Água para Reutilização (ApR) e respetivas estações 
elevatórias, condutas adutoras e pontos de entrega, prevendo-se um aumento gradual da capacidade até 
alcançar uma produção anual de cerca de 8 hm3. 

O valor de investimento estimado teve como referência o projeto de reutilização de ApR da ETAR de 
Vila Real de Santo António (projeto com candidatura aprovada no âmbito do POSEUR), já em fase de 
projeto de execução, com custos detalhados no mapa de trabalhos/lista de preço unitários, bem como as 
fichas técnicas do “Guia Técnico 23 - Custos de construção de infraestruturas associadas ao ciclo urbano 
da água”, publicado pela Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR, 2016) e 
valores de empreitadas do Grupo AdP. 

As principais soluções inventariadas passam pela produção de uma ApR com qualidade mínima B ou 
C, a definir em função do resultado da avaliação de risco de cada utilização. As infraestruturas e 
instalações abrangidas constituem parte integrante do Sistema Multimunicipal de Água de 
Abastecimento e Saneamento do Algarve (SMAASA), onde se priorizam os cinco subsistemas 
identificados – Vila Real de Santo António (Fase 29), Quinta do Lago, Vilamoura, Albufeira Poente e 
Boavista – sem prejuízo de se poder eventualmente integrar outros subsistemas de saneamento que se 
identifiquem como potenciais produtores de ApR. Os investimentos a realizar nestes sistemas visam o, 
a nível do tratamento adicional, a implementação ou reforço dos sistemas de desinfeção, regularização 
e, eventualmente, filtração, estando igualmente prevista a execução dos respetivos sistemas de 
elevação/adução, onde se incluem os pontos de entrega. As estações elevatórias serão construídas em 
terrenos onde estão localizadas as ETAR’s e os adutores a construir, de diâmetros inferiores a 560 mm, 
seguirão vias de comunicação já existentes. Complementarmente a estes investimentos, poderão ocorrer 
intervenções para implementação de sistemas de remoção de salinidade ou pela possibilidade de 
integração de outros subsistemas com vista ao aumento das disponibilidades de água passível de ser 
tratada até ao nível mínimo pretendido, algo que será avaliado na fase de projetos de execução. 

 
9 Esta fase é complementar a um projeto para esse mesmo subsistema de Vila Real de Santo António (fase 1) já 
candidatado ao POSEUR, de modo a permitir a adução que assegure alcançar um número adicional de utilizadores 
e o reforço da capacidade na afinação do tratamento para acomodar essas necessidades. 
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O valor obtido resulta dos valores médios obtidos nas Águas do Algarve (AdA) para trabalhos 
semelhantes e que estão de acordo com os valores que se obtém no software disponibilizado pela 
ERSAR para a simulação de custos de investimento10. 

• SM5 - Aumentar a capacidade disponível e resiliência das albufeiras/sistemas de adução em alta 
existentes, reforçar com novas origens de água – 75 M€ 

A estimativa pressupõe: o reforço da ligação do sistema de abastecimento em alta do 
Sotavento/Barlavento Algarvio estimada em cerca de 12 M€; um sistema de captação do volume morto 
da albufeira de Odeleite, estimada em 1,5 M€; a construção de uma captação no rio Guadiana e adução 
à barragem de Odeleite, localizada numa sub-bacia situada a jusante da captação, estimada em 61,5 M€. 
A conduta tem um comprimento total estimado de cerca de 37 km de extensão, sendo parte em conduta 
elevatória e parte em conduta gravítica; a capacidade de bombagem é estimada em 2,4 m3/s, com 
funcionamento modular e com uma elevação de 260 m. 

Os valores obtidos resultam dos valores médios obtidos na AdA para trabalhos semelhantes e/ou do 
software disponibilizado pela ERSAR para a simulação de custos de investimento. 

• SM6 - Promover a dessalinização de água do mar – 45 M€  

A estimativa pressupõe uma capacidade de produção numa primeira fase entre 7 a 8 hm3/ano e inclui 
sistema de captação de água bruta (localizadas “offshore”), tubagens de captação, estação elevatória de 
água bruta, estação de dessalinização com membranas de osmose inversa, estação elevatória de água 
tratada, estrutura de descarga de salmoura e emissário submarino e difusores para incrementar a 
dispersão da pluma. De referir ainda que é preconizado um parque solar para autoconsumo (cerca de 
7,9 MWh), sendo esta uma medida de proteção ambiental que se enquadra no contexto do Do No 
Significant Harm no âmbito da descarbonização da energia consumida. 

A estimativa do custo de investimento do conjunto de infraestruturas resulta do know-how da AdA, 
reuniões diversas com players neste mercado muito especializado e o suporte da GWI Desal platform.  
 

Investimento RE-C09-i02: Aproveitamento hidráulico de fins múltiplos do Crato  
 

Na tabela seguinte apresenta-se a repartição anual dos custos: 

Projeto/Medida 2021 2022 2023 2024 2025 TOTAL (M€) 

Construção da barragem 0,50 2,00 4,93 26,39 9,63 43,45 

Expropriações e compensações ambientais   8,00   8,00 

Construção da mini-hídrica     1,95 1,95 

Sistema de reforço de afluências da barragem   5,40  9,00 14,40 

Infraestruturas dos blocos de rega e plataforma de 
monitorização 

   17,00 29,80 46,80 

Central solar fotovoltaica      0,00 

Sistema de reforço de abastecimento da barragem a 
Póvoa e Meadas a partir da Barragem do Pisão 

    5,40 5,40 

 
10 A fonte de informação para a realização as estimativas desta vertente teve por base valores de trabalhos 
semelhantes da AdA, tendo sido validados e sendo equiparados aos valores das estimativas simuladas através da 
ferramenta informática http://custos.ersar.pt/ que serve de suporte ao Guia Técnico n.º 23 – Custos de construção 
de infraestruturas associadas ao ciclo urbano da água disponível na seguinte ligação: 
http://www.ersar.pt/pt/publicacoes/publicacoes-tecnicas/guias#BookID=4395, publicado pela Entidade 
Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR). 

http://custos.ersar.pt/
http://www.ersar.pt/pt/publicacoes/publicacoes-tecnicas/guias#BookID=4395
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TOTAL 0,50 2,00 18,33 43,39 55,78 120,00 

 

As estimativas de custo consideradas (excluindo o IVA) foram elaboradas, em primeira instância, com 
base no relatório de avaliação da viabilidade técnico-financeira do empreendimento de aproveitamento 
hidráulico de fins múltiplos do Crato produzido pelo grupo de trabalho constituído de acordo com o 
despacho interministerial n.º 3939/2019, de 9 de abril.  

A fim de justificar a razoabilidade e plausibilidade das estimativas orçamentais propostas, os valores 
foram também contextualizados no âmbito de estudos e projetos anteriormente desenvolvidos para cada 
rubrica, tendo esses custos sido aferidos com base em informação relativa a investimento de obras 
construídas de natureza e dimensão similares. 

• Construção da barragem 

A estimativa de custo desta obra foi obtida pela quantificação dos trabalhos necessários para a sua 
execução e aplicação dos respetivos custos unitários, com base num projeto preliminar desenvolvido 
em 2011. Os custos unitários foram atualizados para a presente data, tendo resultado um custo global 
estimado em 32,1 M€ (excluindo expropriações). O volume de aterro total necessário é de 1.930.000 
m3, pelo que resulta um custo unitário por m3 de obra executado de 16,6 €.  

A estimativa de custo é realista e plausível quando comparada, por exemplo, com o custo de execução 
da barragem de Odelouca, que tem um volume de aterro de cerca 2.000.000 m3. Esta obra teve um custo 
de execução de 27,7 M€, no ano de 2004, o que equivale um custo atualizado no ano 2020 de cerca de 
35,5 M€, correspondendo, portanto, a um custo unitário por m3 de obra executado de 17,6 €. 

O realojamento da população da aldeia do Pisão, estimado em 6 M€, foi estabelecido tendo por base a 
construção de cerca de 80 fogos, com uma área de construção de 110 m2 por fogo, nos concelhos do 
Crato e Monte da Velha. O custo de referência de habitação por m2, no concelho de Crato em 2020, foi 
de cerca de 700 €/m2, o que se considera apropriado para a região. 

• Expropriações e compensações ambientais 

A estimativa da área a ser expropriada para fins de interesse público considerou os 7,24 km2 (724 
hectares) de área inundada conjuntamente com toda área envolvente destinada a acessos, infraestruturas 
e outro tipo de apoios ao funcionamento do empreendimento, tendo sido apurada uma área total de 
1.000 ha. O custo médio por hectare, considerando as vertentes de expropriação e suporte de medidas 
de compensação ambiental, decorre de informações obtidas em processos idênticos realizados no 
âmbito de empreendimentos similares. 

• Infraestruturas dos blocos de rega 

O custo das redes de rega dos blocos de Alter do Chão, Avis, Crato, Sousel e Fronteira, 46,8 M€ 
(9.216 €/ha) foram estimados com base nos estudos preliminares desenvolvidos (pela quantificação dos 
trabalhos necessários para a sua execução e aplicação dos respetivos custos unitários) e validados com 
base nos custos de empreitadas de redes de rega similares construídas nos últimos anos no Alentejo: 
Baleizão Quintos (com um custo total de 59 M€ (7.382 €/ha), São Matias (com um custo total de 
60,9 M€: 10.497 €/ha) e de Pedrogão (com um custo total de 55,4 M€: 10.681 €/ha). Além das redes de 
rega e de drenagem e de caminhos agrícolas, foi também considerado o investimento para o reservatório 
de regulação e para a estação elevatória (incluindo a unidade de filtração). 

• Sistema de reforço de abastecimento da barragem a Póvoa e Meadas a partir da Barragem do 
Pisão 

Os valores apresentados foram inferidos do relatório técnico (fornecido em anexo) apresentado em 2019 
ao grupo de trabalho deste empreendimento. Estação elevatória (caudal de dimensionamento de 80 
dm3/s e uma altura de elevação de 180 mca): 2 M€ e conduta adutora em FFD DN 300 mm com 27,2 
km de desenvolvimento: 3,40 M€. 
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Investimento RE-C09-i03-RAM: Plano de eficiência e reforço hídrico dos sistemas de 
abastecimento e regadio da RAM 
 
O resumo dos valores de investimento a concretizar encontra-se descrito na tabela seguinte: 

N.º 
Proj 

Designação do Investimento 2021 2022 2023 2024 2025 
Valor de 

investimento 

P1 
Reforço de Adução ao Canal do Norte – 
Sistema Elevatório do Seixal 

0,20 0,10 4,00 8,70 8,00 21 M€ 

P2 
Recuperação do Lanço Norte do Canal do 
Norte 

0,05 0,20 1,75 3,00 2,00 7 M€ 

P3 Recuperação da Levada das Rabaças     0,10 2,00 0,90 3 M€ 

P4 
Otimização da Adução do Sistema Adutor 
Machico Funchal – EE de Santa Quitéria 

    0,20 1,50 1,30 3 M€ 

P5 
Reforço de adução ao Canal dos Tornos - EE 
Lombo do Urzal 

1,70 1,30       3 M€ 

P6 
Reforço da Adução ao Lanço Sul do Canal dos 
Tornos - Construção da Lagoa das Águas 
Mansas/Ribeiro Serrão 

0,30 0,30 3,00 7,00 4,40 15 M€ 

P7 
Construção da Galeria de Captação de Água 
Salgada no Porto Santo – Galeria n.º 5 

  0,50 1,00 0,50   2 M€ 

P8 
Otimização, renovação e reabilitação das 
Redes de Abastecimento de Água do Porto 
Santo com vista à Redução de Perdas 

  2,00 5,00 5,00 1,00 13 M€ 

P9 
Reforço de adução ao Reservatório da 
Trompica 

  0,40 1,70 0,90   3 M€ 

  Total 2,25 4,80 16,75 28,60 17,60 70 M€ 

 

Os custos (excluindo o IVA) têm por base a seguinte justificação:  

P1 - Reforço de Adução ao Canal do Norte – Sistema Elevatório do Seixal (21 M€) 
• Construção do Reservatório e EE do Seixal – 3 M€ 
 

1. Reservatório 
do Seixal 10 000 m  

                                                              
1 651 622,23 €                           1 839 300,18 €                      2 483 055,25 €  

m3*5941,7*V-0,389  

(AdP – Águas de 
Portugal, SGPS, S.A. 
(2008)) 

Atualização para 2020 (inflação 
acumulada 2008-2020) - 
11,363% 

Atualização à Região (taxa 
de atualização) - 35% 

Evidência 1   

2. Estação 
Elevatória 
(Seixal) 

Estação Elevatória da Cancela 

                                586 297,68 €                  652 920,15€  
Histórico - Procedimento de 
empreitada anterior '06.06.0197 
– EE Cancela 

Atualização para 2020 
(inflação acumulada 2008-
2020) - 11,363% 

Evidência 2  
   Valor PRR - 3.000.000€                3 135 975,39 €  

 
• Construção do Reservatório e EE de São Vicente (inclui 2 captações e canalização da Ribeira de 

São Vicente e estruturas de proteção) – 4,1 M€ 
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A estimativa resulta do histórico da execução de reservatórios, da aplicação da fórmula da AdP 
(2008) de avaliação de custo de construção de reservatórios atualizado com inflação (2008-2020) 
e à realidade regional. 
 

3. Reservatório 
do S. Vicente 20 000 m  

                                                              
2 522 551,54 €  

                                                       
2 809 195,35 €                       3 792 413,75 €  

m3*5941,7*V-0,389  

(AdP – Águas de Portugal, 
SGPS, S.A. (2008)) 

Atualização para 2020 
(inflação acumulada 2008-
2020) - 11,363% 

Atualização à Região (taxa 
de atualização) - 35% 

Evidência 1   

4.Estação 
Elevatória (São 

Vicente) 

    
                                                             

586 297,68 €  
                                         

652 920,15€  

   

Histórico - Procedimento de 
empreitada anterior 
'06.06.0197 – EE Cancela 

Atualização para 2020 
(inflação acumulada 2008-
2020) - 11,363% 

    Evidência 2  
   Valor PRR - 4.100.000M€                      4 445 333,87 €  

 
• 15 km de Condutas – 11,5 M€ 
Valores obtidos com estimativas concretizadas do conhecimento das condições de instalação das 
condutas tendo em consideração os materiais (FF e Aço, aberturas e fecho de vala), de acordo com os 
preços de mercado. (Evidência 3_cálculos) 

 
 

• Outros (Projetos, Estudos, Geotécnica, fiscalização, aquisição de terrenos) - 2,4M€ 
Entre 10 a 15% do valor dos trabalhos previstos 

valor PRR - P1 18 600 000,00 €   
10% 1 860 000,00 €   
15% 2 790 000,00 €    2 400 000,00 €                    

 

P2 - Recuperação do Lanço Norte do Canal do Norte (7 M€) 
• Recuperação da levada – 6,7 M€ 

O valor obtido resulta do histórico das obras que a ARM tem desenvolvido em canais e túneis de 
natureza semelhante atualizados à data. Considerando a proporção de túneis e canal a céu aberto e 
a dificuldade de acessos foi estimado um valor de cerca de 448 €/m. (evidência 4, 4a e 4b) 

 
• Outros (estudos e projetos) – 0,3 M€  

 
P3 - Recuperação da Levada das Rabaças (3 M€) 

Recuperação da levada – 3 M€ 
O valor obtido resulta do histórico das obras que a ARM tem desenvolvido em canais e túneis de 
natureza semelhante atualizados à data. Considerando a proporção de túneis e canal a céu aberto e 
a dificuldade de acessos foi estimado um valor de cerca de 341 €/m. (evidência 4, 4a e 4b). 

 
P4 - Otimização da Adução do Sistema Adutor Machico Funchal – EE de Santa Quitéria (3 M€) 

Construção Reservatório(s) e EE de Santa Quitéria – 1,6 M€ 
A estimativa resulta do histórico da execução de reservatórios, da aplicação da fórmula da AdP 
(2008) de avaliação de custo de construção de reservatórios atualizado com inflação (2008-2020) 
e à realidade regional (V=4000 m3). 
 

3. Reservatório 
Santa Quitéria 4 000 m  

          943 559,68 €                1 050 778,72 €      1 418 551,72 €  
m3*5941,7*V-0,389  

(AdP – Águas de 
Portugal, SGPS, S.A. 
(2008)) 

Atualização para 2020 
(inflação acumulada 2008-
2020) - 11,363% 

Atualização à Região 
(taxa de atualização) - 
35% 
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Evidência 1   

   Valor PRR - 1.600.000M€  1 418 551,72€  
 
• 1,5 km de Condutas – 1 M€ 

Valores obtidos com estimativas concretizadas do conhecimento das condições de instalação das 
condutas tendo em consideração os materiais (FF e Aço, aberturas e fecho de vala), de acordo com 
os preços de mercado) - 1.5km DN500 (665€/m). (Evidência 5_cálculos) 

 
• Outros (Projetos, Estudos, Geotécnica, fiscalização, aquisição de terrenos) - 0,4 M€ 

15% do valor dos trabalhos previstos 

valor PRR – P4 2 600 000,00 €   
15% 390 000,00 € 400 000,00 €  

 

P5 - Reforço de adução ao Canal dos Tornos - EE Lombo do Urzal (3 M€) 
• Construção Reservatório(s) e EE lombo do Urzal – 1,6M€ 

A estimativa resulta do projeto de execução / mapa de trabalhos realizado em dezembro de 2020 
(Evidência 6) 

• 1,5 km de Condutas – 1M€ 
A estimativa resulta do projeto de execução / mapa de trabalhos realizado em dezembro de 2020 
(Evidência 7) 
 

• Outros (Projetos, Estudos, Geotécnica, fiscalização, aquisição de terrenos) - 0,4M€ 
valor PRR – P5 3 000 000,00 €   

15% 450 000,00 € 400 000,00 €  
 

P6 - Reforço da Adução ao Lanço Sul do Canal dos Tornos - Construção da Lagoa das Águas 
Mansas/Ribeiro Serrão (15 M€) 
• Construção da lagoa 

Valores obtidos resultam da experiência anterior da execução de lagoas similares 
Custo estimado entre os 21 €/m3 e os 30 €/m para uma capacidade máxima de 500.000 m3 

Obra   Contrato Capacidade Métrica 

Lagoa das Águas Mansas (vide Contratos) Evidência 8 4 346 809,53 €  214 500 m  20,26 €/m³ 

Lagoa da Portela (vide Contratos)  Evidência 9 4 237 578,00 €  84 310 m  50,26 €/m³ 

   valor médio 35,26€/m2 

 
Valor 

considerado 30,00 €/m³   

   = 30 x 500.000 = 15.000.000  
 

P7 - Construção da Galeria de Captação de Água Salgada no Porto Santo – Galeria n.º 5 (2 M€) 
• Construção da galeria 

Escavação em ambiente marítimo de galeria com comprimento a ser tecnicamente avaliado 
(Estima-se que cerca de 150 m), onde se inclui estação elevatória e condutas para as cisternas de 
água bruta.  
 

Histórico Fonte/Procedimento de 
empreitada ARM 

custo metros         
€/m 

Túnel do Pedregal 06.0072  16 
596 887,00 

€ 

          5 400  3 
073,50 
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Acréscimo de Custo - Mobilização de Meios 
para o Porto Santo e Galeria Submarina 

                            
5 500  

  
825 000 € 150 

 

     
AdP – Águas de 
Portugal, SGPS, 
S.A. (2008) 

Atualização para 2020 
(inflação acumulada 
2008-2020) - 11,363% 

Atualização à Região (taxa de 
atualização) - 35% 

                                                            204 784,78 €                        228 053,43 €  307 872,13 €  
evidência 10 – cálculos e evd.1   

 

Condutas - 375 172,00€ (evidência 11) 
 
 

P8 - Otimização, renovação e reabilitação das Redes de Abastecimento de Água do Porto Santo 
com vista à Redução de Perdas (13 M€) 
• Construção de 57 km de condutas  

Custos obtidos por comparação de obras anteriormente executadas de natureza similar. A título de 
exemplo: Zona Leste: 187 €/m; Zona Oeste: 315 €/m; Porto Santo: 160 €/m, pelo que se considerou 
um valor próximo dos 220 €/m de rede executada para implementação do presente projeto. 
 

Indicadores Fonte valor/m Observações 
Redes do Porto Santo 06.0066 135 €/m evidência 12a 
Redes Zona Leste 06.0068 188 €/m evidência 12b 
Redes Zona Oeste 06.0069 316 €/m evidência 12c 

   639 €/m 

  valor médio a preços 2018 213 €/m 

  Atualizado preços 2020 221 €/m 

  Valor a utilizar 220 €/m 

  57,0 km  
  12 540 000,00 €  

 

P9 - Reforço de adução ao Reservatório da Trompica (3 M€) 
• Reservatório e EE – 1,6 M€  

Valores obtidos da estimativa orçamental do projetista (2015) atualizados às condições do mercado 
atual. (evidência 13) 

• Construção de 6,9 km de conduta – 1M€  
Valores obtidos da estimativa orçamental do projetista (2015) atualizados às condições do mercado 
atual. (evidência 13) 
 

• Outros (Projetos, Estudos, Geotécnica, fiscalização, aquisição de terrenos) - 0,4 M€  
 

valor PRR – P9 3 000 000,00 €   
15% 450 000,00 € 400 000,00 €  

 

11. Justificação para pedido de empréstimo (se aplicável)  

Não aplicável. 
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PART 2: DESCRIÇÃO DAS REFORMAS E DOS INVESTIMENTOS 

 

A. COMPONENTE 10: MAR 
1. Descrição da Componente 

 

Mar 

Área de política: Transição Climática 

Objetivos: Esta componente visa desenvolver uma resposta estrutural, duradoura e impactante preparando 
o caminho para a construção de uma economia do mar mais competitiva, mais coesa e mais inclusiva, mas 
também mais descarbonizada e sustentável, com maior capacidade de aproveitamento das oportunidades 
decorrentes das transições climática e digital. Alinhada com estes princípios, a componente Mar irá 
contribuir para as opções nacionais relacionadas com o reforço do potencial produtivo nacional, procurando 
garantir condições de sustentabilidade e competitividade do tecido empresarial ligado ao mar, assim como 
assume a ambição de combater algumas das bolsas de pobreza localizadas em comunidades costeiras, e 
assegurar um território simultaneamente competitivo e coeso num contexto de adaptação às transições 
climática e digital.  

Ao nível da preservação do valor dos serviços ecossistémicos oceânicos, esta componente irá contribuir de 
forma inequívoca para a “Saúde dos Oceanos”. Complementarmente, a mesma contribuirá para o reforço da 
capacidade operacional, formativa e científica do país. 

 

Reforma TC-r23 - Reforma do Ecossistema de Infraestruturas de Suporte à Economia Azul 

Pretende-se, com esta reforma, rever a legislação relativa à rede Port Tech Clusters, alargando o seu âmbito 
para fomentar um ecossistema de inovação e capacitação da economia do mar descarbonizadora em torno 
de um Hub Azul de infraestruturas em rede em zonas portuárias ou costeiras com acesso direto ao mar. O 
modelo de governação deste Hub Azul deve ser dinamizador da fertilização cruzada e da transferência de 
tecnologia entre os atores da cadeia de valor de uma nova economia do mar mais resiliente e sustentável e 
cujo impacto se pretende duradouro e significativo na mudança de paradigma para o desenvolvimento 
económico inteligente, sustentável e inclusivo dos setores em causa. Prevê-se também a revisão do quadro 
jurídico do Fundo Azul reforçando a respetiva capacidade de financiamento à economia do mar. 

 

Investimentos:  

• Investimento TC-C10-i01 - Hub Azul, Rede de Infraestruturas para a Economia Azul 
• Investimento TC-C10-i02 - Transição verde e digital e segurança nas pescas  
• Investimento TC-C10-i03 - Centro de operações de defesa do Atlântico e plataforma naval 
• Investimento TC-C10-i04-RAA - Desenvolvimento do “Cluster do Mar dos Açores” 

Custo estimado: 252 milhões EUR 
Subvenções MRR: 252 milhões EUR 
Empréstimos IRR: 0 EUR 
 

 

 

  



2 / 83 
 

 

2. Principais desafios e objetivos 

 

Contexto 

O Mar português, que representa 51% das águas marinhas sob jurisdição dos Estados-Membros da União 
Europeia (UE) em espaços adjacentes ao continente europeu, é um imenso espaço com recursos únicos - a 
preservar, restaurar onde necessário e explorar de forma sustentável - que tem de ser conhecido, valorizado e 
vigiado. 

O oceano é vital para o bem-estar humano. Cobrindo mais de dois terços do planeta, é um importante 
repositório de habitats ricos em biodiversidade, fornece serviços ecossistémicos inestimáveis, é central para a 
segurança alimentar global e absorve quantidades significativas de calor e dióxido de carbono. O oceano 
apresenta também oportunidades significativas para o crescimento económico, emprego e desenvolvimento. 
A economia oceânica abrange múltiplos setores - como as pescas, a aquicultura, a navegação, a construção 
naval, o turismo, as energias renováveis oceânicas e a biotecnologia marinha - e está a crescer rapidamente. 
Antes da pandemia da COVID-19, a OCDE projetou uma duplicação da economia oceânica de 2010 a 2030, 
para atingir 2,5 triliões de euros e empregar 40 milhões de pessoas. 

Em Portugal, o desenvolvimento da economia do mar é um dos pilares da recuperação económica deste início 
de década e confere ao país maior resiliência para enfrentar futuras crises. Sabemos que, em 2018, a economia 
do mar representou 5,1% do produto interno bruto (PIB) e 5% das exportações nacionais. No triénio 2016-
2018, o efeito direto das atividades da economia do mar foi de 3,9% do valor acrescentado bruto (VAB) e de 
4% no emprego (2016-2017) a nível nacional. A economia do mar registou nesse período um crescimento na 
ordem dos 18,5% no VAB e de 8,3% no emprego, o que representa praticamente o dobro do registado pela 
economia nacional como um todo (respetivamente 9,6% e 3,4%). Já no quadriénio 2010-2013, no rescaldo da 
última crise financeira mundial, a economia do mar em Portugal apresentou um desempenho mais favorável 
do que o da economia nacional no seu conjunto. 

Embora a economia do mar tenha crescido e sido mais resiliente na última década, não houve um 
desenvolvimento em setores de inovação e produção. Este crescimento deveu-se principalmente ao 
crescimento das atividades favorecidas pela proximidade do mar, beneficiando do dinamismo observado na 
atividade turística a nível nacional. As comunidades costeiras dependentes do mar estão social e culturalmente 
alicerçadas na pesca, uma atividade que nos últimos anos permaneceu estagnada e carece de valorização. 
Recentemente muitas das comunidades costeiras usufruíram do crescimento do turismo para se 
desenvolverem. No entanto, como a COVID-19 veio demonstrar, a economia baseada nesta atividade, até 2019 
crescente e até pujante, é volúvel e de baixa resiliência. A diversificação de modelos e atividades económicas 
e a facilitação da mobilidade entre profissões ligadas ao mar, como a pesca, o transporte marítimo, a aquicultura 
e o turismo e a nova bioeconomia azul, afiguram-se como instrumentos cruciais para a resiliência destas 
comunidades e para o desejável crescimento económico, sustentável e inclusivo. A articulação entre setores 
tradicionais e emergentes da economia do mar, como por exemplo do setor da pesca com a aquicultura e a 
biotecnologia azul ou robótica, e a sua inovação e desenvolvimento alinhado com os objetivos europeus de 
sustentabilidade, permitirá também incrementar a segurança alimentar do país, o seu desenvolvimento 
económico e a sua coesão social e territorial. É igualmente determinante garantir capacidade de monitorização 
do ambiente marinho não só por forma a garantir uma gestão ecossistémica das atividades da bioeconomia, 
mas sobretudo para garantir decisões informadas sobre os melhores locais e condições para as atividades 
económicas. 

Portugal é uma referência em investigação em ciências do mar (Global Ocean Science Report 2020 IOC-
UNESCO), mas tem um déficit na transferência de conhecimento e aplicação da inovação produzida ao 
desenvolvimento económico inovador (de acordo com o European Innovation Scoreboard 2020, Portugal 
integrou, pela primeira vez, o grupo de Fortes Inovadores situando-se em 12º lugar). No entanto, os indicadores 
que refletem a capacidade de transferência de conhecimento estão ainda abaixo da média da UE, embora seja 
evidente uma evolução positiva relativamente a 2012. As competências no conhecimento adquirido, no 
entanto, são muito diversas e cobrem áreas que vão desde a gestão de recursos marinhos, à biotecnologia, 
engenharia robótica e de sistemas para observação do oceano, de tecnologias navais, energias renováveis 
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oceânicas ou às ciências sociais, mas também nos setores mais tradicionais e normalmente associados a 
atividades mais nocivas para o ambiente. A Europa, e Portugal, precisam hoje de um novo modelo económico 
para cumprir com os objetivos das próximas décadas no que respeita à transição climática e ao 
desenvolvimento de sociedades mais sustentáveis. A bioeconomia azul deve ser uma peça chave deste modelo, 
pois promove simultaneamente a conservação do oceano e a geração de riqueza através da substituição de 
recursos fósseis por biorrecursos renováveis marinhos ou processos deles derivados.  

Por outro lado, temos de gerir bem o oceano, utilizar os seus recursos de forma sustentável e reduzir as pressões 
ambientais para realizar todo o potencial da economia oceânica. O oceano está sob imensa pressão de uma 
vasta gama de atividades humanas, que num cenário de “business-as-usual” irá aumentar, a menos que os 
governos tomem medidas corajosas para assegurar a proteção dos seus recursos naturais. Poluição por 
plásticos, hidrocarbonetos, navegação, águas residuais e fertilizantes e escoamento agrícola são desafios 
significativos. A rápida urbanização das zonas costeiras agrava ainda mais a poluição, a perda de habitat e a 
pressão dos recursos. Devido a décadas de gestão pouco eficaz da pesca e à pesca ilegal, não declarada e não 
regulamentada (IUU), muitos recursos haliêuticos foram sobreexplorados ou entraram em colapso. As 
alterações climáticas (subida do nível do mar, aquecimento dos oceanos e acidificação dos oceanos) aumentam 
ainda mais a pressão sobre muitas espécies e habitats. Tudo isto compromete gravemente a saúde e a resiliência 
dos ecossistemas marinhos e a capacidade da economia do mar se desenvolverem e prosperar de forma 
sustentável. 

Resulta, de forma inequívoca, a importância de os governos conciliarem a crescente utilização dos recursos 
marinhos com a necessidade de assegurar a conservação e o uso sustentável dos oceanos e seus recursos pela 
implementação do direito internacional, como refletido na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do 
Mar (UNCLOS). Portugal tem o dever de o fazer através da inovação, bem como a capacidade de agir 
recorrendo à Marinha. É necessário criar uma plataforma de ação, que não existe, nem do ponto de vista físico, 
nem de organização. 

Em matéria de enquadramento estratégico europeu e internacional é de salientar o Pacto Ecológico Europeu e 
os Objetivos Globais para o Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 das Nações Unidas, 
particularmente o ODS 9 - Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e 
sustentável e fomentar a inovação e o ODS 14 - Conservar e usar de forma sustentável os oceanos, mares e os 
recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. É de referir ainda, que as estratégias “Crescimento 
Azul” e de Bioeconomia Europeias, na bioeconomia azul, são também relevantes para esta componente, assim 
como o Atlântico 2.0 - uma estratégia marítima renovada para promover uma economia azul sustentável no 
espaço Atlântico, resiliente e competitiva, comprometida com o Pacto Ecológico Europeu. Um dos Pilares 
fundamentais do plano Atlântico 2.0 é a vigilância marítima integrada que visa fornecer às autoridades 
interessadas ou ativas na vigilância marítima formas de intercâmbio de informações e dados. 

O enquadramento a nível nacional é também determinante, sendo de referir a Estratégia Nacional de 
Investigação e Inovação para uma Especialização Inteligente (ENEI), e a Estratégia Nacional para o Mar 2021-
2030, quer em matéria dos objetivos estratégicos definidos, quer nas áreas de intervenção prioritárias, entre 
estas a bioeconomia e biotecnologia azul, a pesca, a aquicultura e transformação e comercialização e a 
segurança, defesa e vigilância marítima. Esta componente está ainda enquadrada nos Planos de Ação Nacional 
da Bioeconomia e da Economia Circular no que ao mar diz respeito. 

 

Desafios 

Um desafio estruturante da economia do mar em Portugal é o de potenciar um modelo de desenvolvimento 
baseado na bioeconomia azul, que possa não só garantir segurança alimentar, mas também um conjunto de 
outras atividades com impactos em vários setores diversos, e sempre baseada em soluções de menor pegada 
climática, contributo determinante para se caminhar no sentido da descarbonização do atual modelo 
económico.  

Neste contexto, a par do diagnóstico que originou os Port Tech Clusters, está também diagnosticada em 
Portugal a necessidade de investimento em infraestruturas cruciais para o desenvolvimento da bioeconomia 
azul e das suas atividades de descarbonização, infraestruturas essas que facilitem a colaboração 
multidisciplinar nestes setores e permitam o acesso direto ao mar e o desenvolvimento de formatos 
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colaborativos que potenciem a inovação aberta e a transferência de conhecimento para fomentar um verdadeiro 
ecossistema azul. Será ainda fundamental garantir a coordenação em rede dos polos da bioeconomia azul e 
uma cadeia de valor que mobilize o conhecimento e as capacidades em indústria naval e outras. 

Um dos desafios que tem de ser abordado no contexto do desenvolvimento da economia azul é o dos recursos 
humanos em número, mas sobretudo em matéria de qualificações específicas para operar em ambiente 
marítimo, com capacidade para responder a novas abordagens, tecnologias e soluções que a ciência e 
tecnologia têm vindo a desenvolver. 

Considerando a idade média da frota de pesca registada, que ronda os 33 anos, é imprescindível estimular a 
renovação das embarcações e a inovação tecnológica, as quais devem responder aos requisitos crescentes em 
matéria de condições de trabalho, segurança e habitabilidade, tornando assim mais seguro e apelativo o 
trabalho a bordo. Adicionalmente, importa potenciar o aumento da qualidade e valor do pescado, através da 
melhoria dos processos e lay-out dos equipamentos utilizados, assegurando, simultaneamente, uma maior 
eficiência energética e menor impacto ambiental. 

É assim desejável a criação de condições com vista ao desenvolvimento de projetos inovadores e replicáveis, 
que visem a transição energética da frota de pesca e da aquicultura para uma frota mais segura, verde, seletiva, 
digital e amiga do oceano, com capacidade de contribuir para uma maior eficiência energética, bem como para 
a redução de emissões de gases, e do lixo marinho e ainda acelerar o cumprimento das metas relativas ao bom 
estado ambiental no quadro da Diretiva Quadro Estratégia Marinha. 

A transição energética que se pretende incentivar também deverá ser implementada em cada um dos segmentos 
da fileira de produtos da pesca e aquicultura, (produção, transformação e comercialização) de modo a 
readquirir a competitividade externa e interna perdida nas recentes alterações da envolvente macroeconómica, 
e a tornar estes setores mais resilientes. 

Dadas as características de Portugal, com duas regiões autónomas, ultraperiféricas, e uma extensa área 
marítima sob jurisdição nacional no Atlântico, um desafio de grande relevância é a garantia de uma maior 
presença de conhecimento, controlo, vigilância, capacidade de resposta a acidentes humanos e ambientais, o 
que justificam a existência de um centro de operações de defesa do mar e de uma plataforma naval 
multifuncional. 

 

Objetivos 

São Objetivos Gerais (OG) os seguintes: 

OG1 - Descarbonizar e apoiar a transição climática na economia do mar 

A bioeconomia azul permite o desenvolvimento de uma vasta gama de produtos e serviços para um diverso 
grupo de setores económicos que, comparativamente com outras soluções, têm uma pegada de carbono mais 
baixa, contribuindo decisivamente para a descarbonização e transição climática. Por outro lado, a aposta em 
soluções mais eficientes do ponto de vista energético será também um contributo fundamental para este 
objetivo, bem como o desenvolvimento de tecnologias para aproveitamento de energias renováveis oceânicas. 

 

OG2 - Promover o desenvolvimento tecnológico e a reindustrialização produtiva da economia do mar 

Desenvolver novas áreas da economia azul com forte ligação ao sistema científico e tecnológico, e entre estes 
e as empresas, promovendo o desenvolvimento tecnológico e a reindustrialização na economia do mar em 
Portugal. Procuram-se desenvolver sinergias entre setores, como a biotecnologia azul, as energias renováveis 
oceânicas, a aquicultura, a robótica, as tecnologias digitais e os sistemas de monitorização e vigilância 
marítima. Esta aposta conduzirá a impactos também de aumento tecnológico e incorporação de produtos e 
serviços de elevado valor acrescentado em indústrias mais tradicionais como os têxteis, e a (bio)construção, 
ou setor alimentar, mas também na cosmética, farmacêutica e até na defesa. 
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OG3 - Promover a coesão económica, social e territorial 

A descentralização do investimento no âmbito do Hub Azul em vários polos territoriais, mas com uma gestão 
em rede comum permitirá alcançar maior coesão territorial. Fortalecer a ligação entre os setores económicos 
tradicionais como a pesca, a aquicultura e a indústria de transformação e comercialização de pescado com 
setores emergentes, como a biotecnologia e outros de base e elevada incorporação tecnológica. Pretende-se 
favorecer um aumento sustentado a todos os níveis das qualificações profissionais, do valor económico gerado, 
da produtividade e do salário médio, e desta forma, contribuir para a coesão económica e social. Uma vez que 
a economia do mar compreende atividades que podem ocorrer no espaço marítimo, mas também em terra e, 
muitas vezes, de forma mais afastada da zona costeira, promove-se também a coesão territorial. 

 

OG4 - Mitigar os efeitos económicos e sociais da crise pandémica 

O impacto na recuperação económica decorrente dos investimentos previstos será direto e indireto, 
promovendo, por um lado, a atividade económica direta no setor da construção (pela execução do reforço das 
infraestruturas nos diferentes investimentos considerados) e na indústria da economia azul (pela atração das 
novas infraestruturas, a utilização das novas componentes para as suas atividades industriais e de 
desenvolvimento e pelo fornecimento de soluções tecnológicas necessárias para equipamento) e, por outro 
lado, estimulando toda a atividade económica que beneficiará das melhorias que serão concretizadas ao nível 
dos acessos ao mar, da interface com a academia e centros de inovação e ainda a acessibilidade das pessoas ao 
mercado de trabalho. As melhorias significativas na segurança e nas infraestruturas de vigilância e 
monitorização permitirão maior segurança e produtividade e criarão também elas novas oportunidades de 
desenvolvimento. 

 

OG5 - Criar emprego e dinamizar um conjunto de competências e capacidades para as transições gémeas (verde 
e digital) na economia do mar 

Os investimentos contemplados contribuirão para a criação de emprego direto associado à execução dos 
investimentos e à criação de emprego indireto, pelo impacto que os projetos terão ao nível da formação e 
aquisição de competências, da atração de novas empresas, de criação de novos polos de desenvolvimento 
tecnológico e da dinamização de novas oportunidades nos mercados de trabalho locais. 

 

OG6 - Promover a segurança e garantir a vigilância e monitorização no mar 

Promover a segurança de pessoas e bens no mar, a monitorização e o uso sustentável dos recursos marinhos, o 
combate à sobre pesca e a pesca ilegal, não reportada e não regulamentada e as práticas de pesca destrutivas e 
a prevenção e redução da poluição marítima de todos os tipos é condição elementar de suporte às atividades 
no mar ou às que na sua cadeia de valor dependem de produtos e serviços ambientais e ecossistémicos 
marinhos. 

 

São Objetivos Específicos (OE) os seguintes:  

OE1 - Intensificar a participação da economia do mar na recuperação e resiliência da economia do país, 
permitindo o seu reforço tecnológico e digital, capacitando as suas empresas e recursos humanos, promovendo 
a inovação e efetiva transferência de conhecimento para o mercado, dinamizando novas cadeias de valor e 
promovendo modelos de desenvolvimento económico mais sustentáveis e resilientes; 

OE2 - Criar um Hub Azul, internacional e estruturado em rede em zonas de acesso ao mar, que disponibilize 
um conjunto de infraestruturas essenciais para o desenvolvimento da economia do mar; 

OE3 - Convocar e mobilizar o conhecimento científico e inovador, desenvolver capacidades de investigação e 
transferir tecnologia com aplicação no Mar, para a transformação necessária das atividades económicas 
dependentes, transversais, ou favorecidas pela presença do mar, onde o país tem vantagens competitivas 
reconhecidas (cultura, knowhow, especialização) e a gestão sustentável e proteção dos ecossistemas marinhos 
e costeiros, de forma a evitar impactos adversos significativos; 
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OE4 - Revitalizar e transformar os setores tradicionais da economia do mar para o desenvolvimento sustentável 
e as transições gémeas, potenciando o seu impacto económico nos mercados do futuro próximo, 
descarbonizados, ecológicos, digitais e inclusivos; 

OE5 - Valorizar o capital social, cultural e natural vinculado à presença do mar para a dignificação das 
comunidades costeiras do país, nomeadamente através da formação e qualificação de jovens e adultos, e da 
melhoria das condições de segurança dos homens do mar; 

OE6 - Garantir uma rede de interface terra-mar através dos portos, adaptados às novas exigências da economia 
do mar e em particular nas áreas da bioeconomia azul, das energias renováveis oceânicas, da aquicultura 
offshore, e do turismo. 

Considerando as Recomendações Específicas por País (REP), feitas pela Comissão Europeia a Portugal, em 
2019 e 2020, esta componente contribui para satisfazer as REP 1, 2 e 3 na medida em que visa sustentar a 
economia e apoiar a recuperação subsequente à atual crise; apoiar a utilização das tecnologias digitais, a fim 
de assegurar a igualdade de acesso a um ensino e formação de qualidade, e apoiar empregos de qualidade e o 
número de licenciados em áreas STEAM; e promover o investimento na investigação e inovação.  

Adicionalmente, e tendo em conta a transversalidade do tema, esta componente inscreve-se nos pilares do 
Mecanismo de Recuperação e Resiliência relativos à transição climática; à transformação digital; ao 
crescimento inteligente, sustentável e inclusivo; à coesão social e territorial; à resiliência económica, social e 
institucional; e às políticas para a próxima geração, crianças e jovens. 

 

 

3. Descrição das reformas e dos investimentos da Componente  

 

A. Reformas 

• Reforma TC-r23 - Reforma do Ecossistema de Infraestruturas de Suporte à Economia Azul 

Desafios e Objetivos  

No âmbito da Resolução do Conselho de Ministros n.º 175/2017, de 16 de novembro, pela qual é criada a Rede 
Port Tech Clusters, o governo de Portugal entende a aposta no mar como um desígnio nacional, assente numa 
estratégia a médio e longo prazo, sustentada na potenciação das atividades económicas do mar, na criação de 
oportunidades de negócio que levem à geração de emprego e ao aumento das exportações, maximizando a 
dinâmica de crescimento do transporte marítimo e o aproveitamento sustentável das potencialidades do mar.  

Segundo o diploma mencionado, e em alinhamento com a Estratégia Nacional para o Mar 2021-2030, o setor 
do mar constitui uma aposta de futuro para Portugal, nação marítima historicamente, mas que precisa de se 
reinventar para o continuar a ser num futuro que se pretende mais verde (e azul), mais sustentável e mais 
descarbonizado.  

Para afirmar a posição geoestratégica de Portugal no eixo Euro-Atlântico, a melhoria das condições e 
infraestruturas portuárias é absolutamente vital para dotar o país de infraestruturas capazes de rentabilizar os 
ativos existentes. Neste contexto, foi diagnosticada a necessidade de investimento em infraestruturas cruciais 
para o desenvolvimento da economia azul, nomeadamente nas atividades ligadas ao green shipping, energias 
renováveis oceânicas e engenharia naval associada e logística portuária, bem como a criação nos portos 
comerciais de plataformas de aceleração tecnológica e de novas competências. No entanto, importa contemplar 
outras atividades cruciais à economia azul que também beneficiam dessa proximidade ao mar e destas 
dinâmicas de ecossistema dinamizador, nomeadamente a bioeconomia azul, a aquicultura e transformação de 
pescado, a robótica e digitalização oceânica, entre outras. Esta reforma prevê a revisão Resolução do Conselho 
de Ministros n.º 175/2017, de 16 de novembro, revendo o âmbito da Rede Port Tech Clusters nesse sentido. 

Adicionalmente, Portugal enfrenta um grave déficit na transferência e transformação do conhecimento 
científico em valor económico acrescentado que potencie o desenvolvimento da economia e a sua 
internacionalização de forma competitiva e robusta. Portugal é hoje uma referência em investigação em 
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ciências do mar (Global Ocean Science Report 2020 IOC-UNESCO), mas tem um déficit na transferência de 
conhecimento e aplicação da inovação produzida ao desenvolvimento económico inovador. Para isso, são 
necessárias infraestruturas que facilitem a colaboração multidisciplinar nestes setores e permitam o acesso 
direto ao mar e o desenvolvimento de formatos colaborativos que potenciem a inovação aberta e transferência 
de conhecimento para fomentar um verdadeiro ecossistema azul. Será ainda fundamental garantir a 
coordenação em rede dos polos da economia azul e uma cadeia de valor que mobilize o conhecimento e as 
capacidades destas indústrias e mercados, com grande foco nos setores menos poluentes e mais sustentáveis, 
preferencialmente que possam até ter um impacto positivo para o ambiente e o clima. 

É também necessária uma revisão do quadro jurídico do Fundo Azul reforçando e agilizando a respetiva 
capacidade de financiamento à economia do mar e à inovação, designadamente através da revisão do Decreto-
Lei n.º 16/2016, de 9 de março e a Portaria n.º 343/2016, de 30 de dezembro 

A mobilização de todo um ecossistema empreendedor e inovador em torno da economia do mar, em zonas 
portuárias e outras com acesso ao mar, que inclua também acesso ao alto mar através do uso de navios e 
tecnologia científica pertinente, recursos humanos altamente qualificados e modelos económicos inovadores e 
sustentáveis, traduzem uma mudança de paradigma na promoção de investimento no mar português.  

Desta forma, urge amplificar a estratégia identificada na Resolução do Conselho de Ministros n.º 175/2017, 
de 16 de novembro, para novos setores da economia azul, principalmente os descarbonizantes e com maior 
potencial de incorporação de conhecimento e tecnologia, e alinhar as ações previstas com a nova Estratégia 
Nacional para o Mar 2021-2030.  

A reforma do Ecossistema de Infraestruturas de Suporte à Economia Azul prossegue os seguintes objetivos 
específicos (OE): 

• OE1: Promover o alargamento da Rede Port Tech Clusters a outras zonas de acesso ao mar e do seu 
âmbito a outros setores mais descarbonizantes da economia do mar, reforçando o papel de Portugal no 
eixo Euro Atlântico, através da revisão da Resolução do Conselho de Ministros n.º 175/2017, de 16 de 
novembro; 

• OE2: Reforçar a capacidade de financiamento à economia do mar do Fundo Azul, através da revisão 
do Decreto-Lei n.º 16/2016, de 9 de março. 

• OE3: Utilizar o oceano para melhorar a resiliência e a capacidade de ajustamento de Portugal às 
alterações climáticas, preparando este setor da economia para um futuro mais sustentável e inovador, 
através da diversificação de produtos e serviços com elevado valor acrescentado incorporado e 
diversificação de mercados; 

• OE4: Dinamizar um plano de ação para conduzir os investimentos necessários em infraestruturas e 
redes de coordenação para fortalecer o ecossistema de empreendedorismo inovador na economia azul 
e o seu papel na transformação e resiliência necessárias das comunidades costeiras do país que 
permitam a criação de um Hub Azul internacional, assente em modelos económicos descarbonizantes 
e sustentáveis; 

• OE5: Estabelecer um consórcio público-privado para a gestão da implementação desta reforma e ação 
direta nos investimentos previstos no Hub Azul, e estabelecer um mecanismo de avaliação e revisão 
periódica deste modelo de governação; 

• OE6: Reforçar o apoio público em inovação e desenvolvimento sustentável de um setor da economia 
nacional que tem demonstrado resiliência superior, mas que carece de escala e massa crítica; 

• OE7: Promover o crescimento sustentável da economia azul, criando infraestruturas de base e trabalho 
em rede que será estruturante para a sustentabilidade futura dos negócios; 

• OE8: Promover o desenvolvimento de competências para as transições gémeas, reforçando a inovação 
e a transferência de tecnologia nos setores da economia do mar que procurem atuar em modelos de 
desenvolvimento cada vez mais descarbonizados e eficientes. 

 

Implementação 

A implementação desta reforma tem por base o desenvolvimento de duas iniciativas devidamente enquadradas 
nas medidas emblemáticas da nova Estratégia Nacional para o Mar 2021-2030: 
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▪ Produção de um roteiro com as ações necessárias para alargamento do âmbito da rede Port Tech 
Clusters aos setores da bioeconomia azul, no seguimento da Resolução de Conselho de Ministros 
n.º 175/2017, de 16 de novembro; 

▪ Seleção do consórcio de gestão da Reforma do Ecossistema de infraestruturas de suporte à 
economia do mar e da sua proposta estratégica de gestão. 

A gestão integrada da implementação desta reforma e dos seus investimentos será feita por um consórcio entre 
a academia, empresas, organizações de produtores, instituições de I&D, entidades não empresariais do sistema 
de investigação e inovação e entidades de âmbito municipal e da administração central que se irão focar em 
maximizar o retorno do investimento a realizar, atraindo investimento direto estrangeiro e promovendo a 
intensificação do conhecimento, a sofisticação das competências, a complexificação dos produtos e serviços, 
contribuindo para a transição ecológica e digital do setor. 

Os critérios de definição estratégica e de competências para integrar este consórcio serão elaborados após um 
cuidado processo de audição, pelo Ministério do Mar, apoiado pela Direção Geral de Política do Mar, de várias 
entidades, organizações de produtores e associações empresariais com interesse nos impactos desta reforma, 
bem como das várias entidades dos sistemas científicos e tecnológicos e ainda das várias entidades públicas e 
privadas envolvidas ou com interesse. Durante este processo será elaborada uma análise das tendências globais 
por setores relevantes da economia azul, a evolução recente do tecido empresarial azul português e a 
identificação das necessidades tecnológicas e de mercado a médio e longo prazo, e ainda as carências e 
necessidades para a transferência de tecnologia do sistema de investigação e inovação para melhorar e capacitar 
a sua articulação com o setor económico. Esta análise permitirá, então, identificar os critérios relevantes e 
estratégicos para a definição do consórcio de gestão da Reforma do Ecossistema de Infraestruturas de Suporte 
à Economia Azul.  

A seleção do consórcio final será feita por aviso concursal direcionado às entidades interessadas para 
apresentação de uma proposta em consórcio misto entre entidades empresariais, organizações de produtores, 
entidades académicas e ONGs, e ainda entidades da administração local e central onde proponham claramente 
uma proposta de visão, implementação e gestão desta reforma e do Hub Azul, que esteja alinhada de acordo 
com as áreas e componentes estratégicas definidas pela auscultação previamente mencionada e que revelem 
possuir a rede internacional, a massa crítica e o potencial necessários para a emergência e consolidação de 
empresas e entidades da Economia Azul descarbonizante que sejam competitivas à escala global. 

As candidaturas ao aviso deverão ser fundamentadas em Planos Estratégicos completos, contendo um 
diagnóstico e um prognóstico do processo de transformação estrutural e a forma de implementação do mesmo 
ao nível nacional.  

As candidaturas serão depois validadas, avaliadas de acordo com os critérios estabelecidos no aviso e 
hierarquizadas por pontuação por ordem decrescente, sendo convidada a assinar o protocolo a proposta mais 
bem classificada. 

A revisão da Resolução do Conselho de Ministros n.º 175/2017, de 16 de novembro, do Decreto-Lei n.º 
16/2016, de 9 de março, e da Portaria n.º 343/2016, de 30 de dezembro será promovida pelo Ministério do 
Mar. 

 

Público-Alvo 

O público-alvo desta reforma serão todos os intervenientes na economia do mar descarbonizadora e respetivas 
cadeias de valor. 

Empresas: Start-ups, PMEs, grandes empresas âncora e prestadores de serviços associados ao desenvolvimento 
de negócios.  

Empreendedores e inovadores da economia azul.  

Universidades e centros de formação profissional, Centros de Investigação e Inovação, Academia em geral. 

Associações empresariais, fundações privadas e clusters do mar. 

Aceleradores e agências de inovação. 
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Administração pública central e local, entidades privadas sem fins lucrativos.  

Associações dos portos locais. 

Instituições académicas, como universidades ou centros de investigação e inovação locais. Cientistas das 
ciências do mar e engenharias associadas. 

 

Calendário e riscos 

Prevê-se que a implementação das atividades decorra da seguinte forma: 

Milestone 1 - Revisão dos diplomas do Ministério do Mar relacionados com o reforço da capacidade de 
financiamento à Economia do Mar e inovação através do Fundo Azul; 

Milestone 2 - Lançamento do Aviso Concursal para seleção do consórcio; 

Milsetone 3 - Seleção do consórcio de gestão da Reforma do Ecossistema de infraestruturas de suporte à 
economia do mar e da sua proposta estratégica de gestão. 

 
A calendarização destes milestones e metas está definido na seguinte tabela: 
 

 
 

Os riscos estão sobretudo associados a atrasos no procedimento de auscultação, no procedimento de 
lançamento do aviso e durante a seleção da proposta de consórcio ganhadora, para além de outros relacionados 
com a disponibilização de recursos humanos e financeiros para a condução deste processo. 

 

B. Investimentos 

Investimento TC-C10-i01 - Hub Azul, Rede de Infraestruturas para a Economia Azul 

Desafios e Objetivos 

Para concretizar todo o potencial descarbonizante da Economia do mar, previsto nas diferentes estratégias 
nacionais e Europeias, será necessária a mobilização de um ecossistema empreendedor e inovador em torno 
de uma rede de infraestruturas, com acesso ao mar, a navios e tecnologia científica pertinente, recursos 
humanos altamente qualificados e com competências adequadas a um novo paradigma de desenvolvimento e 
que potencie não só a transferência de conhecimento entre academia e empresas mas acima de tudo o 
desenvolvimento de modelos económicos inovadores e sustentáveis, traduzindo assim uma mudança de 
paradigma na promoção de investimento no mar português. Esta visão está alinhada com as recentes tendências 
europeias, nomeadamente ao nível do papel relevante que uma economia do mar poderá ter na Europa para 
uma recuperação mais sustentável e resiliente como o demonstra a comunicação em preparação da Comissão 
Europeia (prevista para final de maio 2021) “A Green Recovery for the Blue Economy – Transforming the EU 
Blue Economy for a sustainable future”. Paralelamente este investimento está também alinhado com os 
conceitos inerentes ao relatório da missão Starfish, ao Pacto Ecológico Europeu, ou ainda, às Estratégias para 
a Bioeconomia e de Biodiversidade da União Europeia para 2030 para citar apenas alguns exemplos, onde a 
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dinamização de um ecossistema empreendedor e inovador em torno da economia azul mais verde, mais 
tecnológica e mais robusta com foco na proteção da biodiversidade e no desenvolvimento de modelos de 
negócios mais verdes será um ponto de viragem no papel deste setor em Portugal. 

Neste novo Hub para a economia azul pretendem integrar-se um conjunto de investimentos em polos nacionais 
de infraestruturas (novas e existentes) costeiras com acesso à água, laboratórios e zonas de teste, locais para 
prototipagem, scale-up pré e industrial e espaço de incubação e alavancagem de empresas criando uma 
plataforma física e virtual em rede para dinamizar a bioeconomia azul e outras áreas emergentes da economia 
do mar descarbonizante em Portugal e na Europa. No novo Hub Azul estarão incluídas não só as infraestruturas 
em terra e mar mencionadas, mas também uma estreita ligação às universidades nacionais, principalmente às 
escolas com formação superior direcionada para o mar, e aos centros de formação profissional do Mar, no 
sentido de dinamizar um conceito inovador de Blue Hub School, onde se pretende fomentar a interligação entre 
a formação de recursos humanos altamente qualificados para as atividades do mar com as necessidades do 
mercado da economia do mar e as tendências para novos modelos económicos mais digitalizados e amigos do 
planeta. 

O Hub Azul incluirá as infraestruturas em terra em zonas portuárias ou de logística e armazenamento ligadas 
ao mar, infraestrutura no mar com o acesso a novos equipamentos de monitorização marinha e seus dados, e 
disponibilizará acesso a horas de navios de investigação oceanográfica para bioprospecção, mapeamento e 
conhecimento científico, assim como para alavancar a experimentação de soluções inovadoras em contexto 
real, no mar. Existirão zonas reservadas às empresas, ao seu desenvolvimento tecnológico e à respetiva 
propriedade intelectual específica, mas também zonas de interação entre empresas, entre empresas e centros 
de ciência e conhecimento, entre empresas, universidades e polos formativos, e ainda entre estes e o mar, para 
facilitar e incentivar a fertilização cruzada e a transferência de conhecimento, potenciando também a inovação 
aberta e conjunta. Existirão também zonas de trabalho coletivo e partilhado que permitam dar escala a pequenas 
start-ups e PMEs que sozinhas não poderão alcançar tais investimentos, maximizando assim o impacto do 
investimento público, permitindo múltiplas utilizações de cada infraestrutura. Para além de novas PMEs e 
start-ups, este hub deverá integrar grandes empresas como faróis de fomento ao desenvolvimento procurando 
no ecossistema empresarial as soluções necessárias para os seus negócios, atuando como clientes e 
dinamizando novas cadeias de valor. Estas empresas âncora deverão desenvolver a sua atividade em vários 
setores, desde a biotecnologia, a indústria alimentar, ou as energias renováveis e engenharias robóticas, mas 
também os têxteis ou o design de produtos (incluindo inovação para artes de pesca), ou ainda a cosmética e a 
farmacêutica pois é para estes setores que o Hub irá ser fornecedor de tecnologia e soluções inovadoras. Este 
formato híbrido entre PMEs e start-ups, grandes empresas, centros de interface e universidades será um dínamo 
para atrair novas empresas e investimento direto estrangeiro e contribuirá para aumentar a projeção 
internacional da economia do mar portuguesa. 

Pretende-se ainda implementar uma rede de biobancos de recursos marinhos nacionais, com uma infraestrutura 
dedicada e digitalizada de mapeamento e acesso, permitindo o controle dos seus usos e a sua distribuição para 
exploração comercial e científica e potenciando a aplicação do protocolo de Nagoia e das leis de acesso e 
partilha de benefícios internacionais. Este biobanco nacional com gestão integrada potenciará o papel de 
Portugal no conhecimento da biodiversidade do planeta e permitirá também a sua exploração em muitos 
consórcios científicos internacionais, contribuindo para a internacionalização adicional da atividade do Hub. 

Será ainda assegurado um conjunto de serviços transversais, desde a gestão executiva da rede do Hub à 
prestação de serviços diversos basilares ao sucesso do desenvolvimento empresarial como, por exemplo, 
propriedade intelectual e serviços jurídicos, gestão financeira e contabilística, marketing e comunicação e 
sustentabilidade e gestão ambiental. 

Assim, o Hub Azul tem como principais objetivos: 

• OE1: Capacitar um ecossistema nacional para suporte e dinamização da economia azul de base 
descarbonizante, sustentável e tecnológica, potenciando as ligações entre atores do ecossistema e a 
transferência de tecnologia da academia e centros de interface para as empresas e o mercado; 

• OE2: Reforço da rede de infraestruturas e unidades de inovação em áreas de especialização 
descentralizadas localizadas no território nacional, com polos de norte a sul do continente e nas regiões 
autónomas, e com acesso ao mar; 
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• OE3: Reforçar capacidades científicas e de bioprospecção oceanográfica e potenciar as capacidades e 
as competências de mapeamento e conhecimento das potencialidades do mar português; 

• OE4: Estabelecer uma maior ligação entre o ensino público e as empresas e entidades do setor, indo 
ao encontro das suas necessidades ao nível das qualificações e competências dos profissionais; 

• OE5: Promover o desenvolvimento de competências para as transições gémeas nos recursos humanos 
residentes no Hub Azul, através da aprendizagem em ambiente real; 

• OE6: Fomentar a reindustrialização tecnológica e sustentável dos setores da economia azul, com uma 
forte aposta na bioeconomia azul e nos setores descarbonizantes relacionados, como é o caso das 
energias renováveis oceânicas. 

Em concreto, o Hub Azul prevê o investimento na criação e dinamização de vários polos nacionais que 
constituirão um verdadeiro ecossistema de infraestruturas em rede e competências para a economia azul, como 
a seguir se identificam e descrevem. 

 

H1 - Instalação do Polo de Empresas e Shared Ocean Lab em Lisboa  

A edificação de um Polo de Empresas e de um Shared Ocean Lab em Lisboa, na Doca de Pedrouços, com 
ligação às universidades de Lisboa e setor empresarial e de conhecimento científico local, é uma resposta clara 
à necessidade de criar um polo de desenvolvimento científico e empresarial, apoiando a investigação e o 
desenvolvimento, a inovação e o empreendedorismo, através do suporte às startups que desenvolvem as suas 
atividades na área do Mar. 

No polo de Lisboa pretende-se edificar um novo edifício – o Shared Ocean Lab, que conterá não só vários 
tipos e formatos flexíveis de laboratórios adequados às diferentes atividades da economia azul a serem 
dinamizadas pelo Hub Azul, mas também espaços equipados cientificamente para prototipagem, biorefinarias 
e/ou scale-up partilhados, onde o investimento realizado em infraestrutura e equipamentos laboratoriais será 
maximizado pela partilha por múltiplos utilizadores. Neste edifício ficará ainda contido o espaço dedicado ao 
biobanco nacional de recursos marinhos, como todo o equipamento laboratorial para a sua manutenção, assim 
como todo o data centre associado ao Hub Azul. Adicionalmente, este edifício conterá espaços propícios para 
dinamização de inovação, espaços criativos para invenção e partilha e transferência de conhecimento e ainda 
espaços de incubação e aceleração de empresas tecnológicas, que conviverão em simultâneo com empresas 
mais maduras e âncora que estarão também no espaço. Esta nova edificação respeitará as mais recentes 
tendências respeitantes a eficiência energética procurando superar o expectável net zero +20% de eficiência, 
utilizando design e materiais adequados a esse fim. A recuperação de alguns edifícios já existentes na 
localização da Doca de Pedrouços, e que pertencem à Docapesca ou ao Porto de Lisboa, respeitando as mais 
recentes normas de eficiência energética, constituirão espaços adicionais para acesso à água, espaços de 
logística e armazenamento e também espaços para mais empresas e centros de interface. 

A localização deste centro na Doca de Pedrouços permite o acesso facilitado ao mar, conferindo condições 
únicas e altamente competitivas dificilmente igualáveis por outra estrutura organizacional. A localização de 
um centro tecnológico com valências marítimas onshore e offshore em Lisboa não só captará um número 
significativo de empresas, centros de I&D e de startups que se têm destacado e desenvolvido os seus projetos 
na área da economia do mar, como também atrairá empresas, centros de I&D e startups de tecnologias 
transversais (como as TIC, por exemplo) que poderão ser aplicadas no ambiente marinho. Presentemente, estas 
entidades encontram-se dispersas sem poder beneficiar assim das vantagens clássicas dos clusters: massa 
crítica, acesso a tecnologias, financiamento, acesso a soluções que diminuem os custos de contexto, 
consultadoria e serviços, que poderão aumentar significativamente a sua taxa de sucesso.  

Este polo será uma organização gerida pelo consórcio a criar entre a Administração do Porto de Lisboa, a 
Câmara Municipal de Lisboa, a Universidade de Lisboa e a Docapesca, focada na inovação para o negócio, 
com o objetivo central de aumentar o valor da sua comunidade através da criação de riqueza e emprego num 
modelo sustentável, com base nas seguintes diretrizes: 

• Promover uma cultura de inovação, de negócio e de competitividade das suas empresas e das suas 
instituições de conhecimento; 
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• Estimular o fluxo de conhecimento iterativo entre as universidades, as instituições de ciência e 
tecnologia, as empresas e os mercados; 

• Facilitar a criação e crescimento de empresas inovadoras através de processos de incubação ou 
estímulo a spinoffs; fornecendo serviços de valor acrescentado integrados, associados a infraestruturas 
de elevada qualidade. 

 

H2 – Polo IPMA – Oeiras Mar – Reforço das capacidades e competências de prospeção e vigilância marinha 

Este investimento permitirá melhorar as capacidades e as competências de monitorização, prospeção e 
vigilância do oceano como suporte ao desenvolvimento da economia azul. 

A constituição do Polo IPMA – Oeiras Mar constitui a oportunidade para a criação de um ecossistema de 
referência para monitorização, prospeção e vigilância marinha. Serão desenvolvidas iniciativas conjuntas com 
outras entidades que já desenvolvem a sua atividade na área do conhecimento e da inovação, incentivando a 
criação de sinergias com outras iniciativas laboratoriais na área do mar tirando partido da proximidade de 
acesso ao mar, preferencialmente na Doca de Pedrouços, e dos meios navais disponíveis através da utilização 
dos navios de investigação. É ainda uma oportunidade de reforço substancial do sistema de modelação oceano-
atmosfera quando as alterações climáticas trazem desafios acrescidos de segurança de pessoas e bens, incluindo 
a importância fundamental dos radares meteorológicos como fonte de dados. Esta é uma ocasião para a 
dinamização de um modelo de gestão transversal.  

O Polo IPMA – Oeiras Mar é desenvolvido tendo por base a cooperação de longo-prazo existente entre a 
comunidade científica portuguesa. Está alinhada com as organizações da EU no que respeita a navios de 
investigação (ERVO, EUROFLEETS), observatórios oceânicos (EMSO ERIC), boias de deriva (ARGO 
ERIC) e meteorologia marítima (ESURFMAR) a bordo de navios comerciais. O investimento previsto vai 
permitir ainda aumentar as contribuições do IPMA para o EMODNET nos campos da hidrografia, geologia e 
biodiversidade. Em breve também sairá fortalecido com a iniciativa SMART CABLE na qual o IPMA prevê 
instalar sensores ao longo de cabos de fibra ótica que atravessam o Atlântico, que apoiarão as suas 
competências em matéria de previsão e alerta de tsunamis e sismos, no contexto da International 
Oceanographic Commission. 

Os investimentos previstos contribuirão para a responsabilidade do IPMA 24*7 em matéria de meteorologia 
marítima no contexto da Organização Meteorológica Mundial e, também, para as atribuições de mapeamento 
e gestão dos recursos marinhos vivos e não vivos, competência do Ministério do Mar em coordenação com o 
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. 

Para este Polo o IPMA vai adquirir meios que são complementares aos já existentes, nomeadamente o navio 
de investigação oceanográfica (NI) “Mário Ruivo” e o ROV LUSO de mar profundo, garantindo custos de 
navio acessíveis. 

A cooperação entre o IPMA e o Instituto Hidrográfico, da Marinha Portuguesa, tem sido focada na partilha de 
dados de bóias multiparamétricas e dados hidrográficos. A iniciativa recentemente estabelecida designada 
Observatório do Atlântico, articulada com o AIR Centre, irá desenvolver esta cooperação, alargando o âmbito 
operacional e científico. 

O IPMA está envolvido, através do European Centre for Medium-Range Weather Forecasts, no 
desenvolvimento dos “Digital Twins” para a Atmosfera, e faz parte da proposta “ocean2.eu - Digital Twin of 
the Ocean”, submetida Pacto Ecológico Europeu, com a liderança do MERCATOR. 

O IPMA é responsável pelo cálculo de uma Essential Climate Variables (LST) e desenvolve, em cooperação 
com os maiores grupos de investigação europeus, contributos para o Copernicus. Todas estas iniciativas 
contribuem para o desenho das “Digital Twins” do sistema natural, tendo em vista o suporte à decisão. Todos 
os dados adquiridos são distribuídos pelo IPMA de forma aberta e gratuita, nomeadamente os geridos no 
contexto da iniciativa do “Observatório do Atlântico”. 

Esta iniciativa assenta na construção de um conjunto de novas áreas, procurando maximizar a sua eficiência 
energética, organizadas em três unidades complementares, e um conjunto de investimentos complementares 
conforme indicadas em baixo:  
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a) Unidade de Engenharia Oceânica (UEO) composta por um Hangar - Nave Industrial que inclui uma 
ponte rolante com capacidade para suportar cargas suspensas elevadas (5 toneladas SWL), 3 áreas de 
oficinas (mecânica, eletromecânica, eletrónica) para apoio a testes de pressão e estanquicidade, para 
apoio a trabalhos em equipamento pesado, para testes secos e molhados, para apoio a equipamento na 
área da robótica oceânica e por um edifício com zona de escritórios; 

b) Unidade de Interface com o Setor Económico (UISE) constituída por um edifício ocupado por 
gabinetes de trabalho e zona de reuniões; 

c) Unidade de Amostras em Meio Líquido (UAML) constituída por um edifício para arquivo em estantes 
rotativas de um conjunto de amostras que exigem a sua preservação em meio líquido e fora dos 
ambientes laboratoriais onde são geradas; 

d) Sistema de Modelação Oceano Atmosfera de Muito Alta Resolução Espacial e Temporal, que 
permitirá a integração com os modelos globais, tanto no que diz respeito ao mar como no que se refere 
à atmosfera e permitirá assimilar os dados agora difundidos pela rede de estações locais pelas redes de 
radares e sensores de descargas elétricas, reforçando o desenvolvimento de sistemas de observação 
meteorológica e oceânica a bordo de embarcações comerciais ou de investigação, em desenvolvimento 
no IPMA; 

e) Reforço tecnológico do NI “Mário Ruivo” do IPMA. O NI “Mário Ruivo” encontra-se atualmente em 
fase de instalação dos equipamentos estritamente necessários para a investigação das pescas no quadro 
do programa EEA Grants, no que diz respeito aos requisitos da recolha de dados do programa 
DCF/PNAB. 

O Programa Nacional de Infraestruturas Científicas realizou de 2017-2021 investimentos 
significativos no quadro dos observatórios de fundo do mar (EMSO-PT: Observatório Europeu 
Multidisciplinar do Fundo do Mar e Coluna de Água (Portugal), website: http://emso-pt.pt/) cuja 
colocação está prevista começar no mês de maio de 2021. A rentabilização desta plataforma em termos 
científicos e de apoio ao setor económico será potenciada pela consolidação da capacidade de 
observação permanente e caracterização do leito marinho e dos processos oceanográficos na coluna de 
água, que condicionam a economia azul nas costas sul e oeste do continente, o que pode ser alcançado 
pela integração no NI “Mário Ruivo” de sensores fixos e móveis que serão integralmente 
disponibilizados às comunidades científica e económica. 

Os novos sensores permitirão a realização de operações de monitorização a custos marginais, sempre 
que associados a diversas campanhas obrigatórias realizadas anualmente pelo IPMA. Estes meios 
contribuirão para a redução do impacto das campanhas de investigação pesqueira, com a redução de 
capturas desnecessárias, a mortalidade nas fases de amostragem e alargando-se a gama de parâmetros 
recolhidos no quadro da transição ambiental (monitorização de ecossistemas sensíveis), de setores 
emergentes como a aquicultura e energias renováveis offshore pela caracterização de áreas definidas 
no quadro do Plano de Ordenamento do Espaço Marítimo, maior eficiência energética (redução de 
navegação pela introdução de sensores móveis operados a partir do navio) e digitalização 
(centralização da informação recolhida num sistema unificado e disseminação em tempo quase real 
para a comunidade de utilizadores). 

À semelhança de todos os sistemas geridos pelo IPMA, a informação será disponibilizada sob a forma 
de serviços web, de acordo com a política de dados abertos do instituto, procurando-se estimular o 
desenvolvimento pelo setor privado de aplicações dirigidas a segmentos específicos de mercado e a 
reutilização de dados no quadro da ODP (Open Data Policy) da União Europeia e dos princípios FAIR 
(Findable, Accessible, Interoperable, and Reusable). 

 

Esta iniciativa considera: 

i. A digitalização da informação recolhida nas campanhas de investigação e completamento dos 
sensores do NI “Mário Ruivo” 

Prevê: 
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• Integração num sistema de informação unificado da informação recolhida pelos sensores durante as 
campanhas de observação marinha recolhendo, em simultâneo, informação de base morfológica e 
dinâmica de modo a ser dada inteligibilidade à informação biológica e ecológica. 

• Instalação de sensores de corrente (ADCP) e de morfologia (Sondadores de médios e altos fundos) 
em ambiente oceânico, sistema de comunicações subsea (HIPAP101) para comunicações com o 
ROV LUSO e com Landers e Estações permanentes no quadro do EMSO.  

• Sistema de sonar de pesquisa lateral para caracterização da geologia dos fundos marinhos. 
Perfiladores tipo sub-bottom profiler para caracterização geológica de secções verticais do leito 
marinho, e sistemas de recolha de carotes sedimentares tipo gravity corer ou vibrocorer. Incluindo 
os custos dos projetos de arquitetura naval, sua instalação, em doca seca, e consequente certificação 
pela classe (o navio está em classe A100 da Lloyds); o sistema de processamento a bordo do navio 
e a integração com os restantes sistemas de apoio à navegação. Todos estes equipamentos definem 
os standards mínimos de equipamento dos navios da frota de investigação europeia. 

 

ii. A consolidação da rede europeia de observação marinha de suporte à pesca, aquicultura offshore e 
alterações climáticas no oceano 
Prevê a aquisição e instalação na costa sul e na costa oeste de sistemas de medição vertical das 
propriedades físicas e químicas da coluna de água, reforçando a rede EMSO-PT, incluindo um EGIM 
(sistema standard de observação fixa no fundo do mar), três sistemas de medição vertical, um sistema 
de MVP (perfilador contínuo de CTD), complementados por dois sensores móveis do tipo glider e 
um medidor de produtividade primária ondulante a instalar no navio. Estes sensores no seu conjunto 
tornam o navio uma plataforma de levantamento mais eficiente e garantem a observação sistemática 
da interação entre o Mediterrâneo e o Atlântico (e.g. “Mediterranean Outflow Water” e “Meddies”) 
e a evolução e caracterização do regime de afloramento costeiro (upwelling) que controla de forma 
determinante o sucesso dos recrutamentos e consequentemente a produtividade das espécies de 
pelágicos com valor comercial nos setores centro e norte de Portugal Continental.  
 

f) Radares do Atlântico para melhorar os processos de suporte à avaliação dos riscos meteorológicos 
associados à navegação no Atlântico. Pretende-se concluir a  rede de radares meteorológicos dos 
Açores, radar das Flores e radar de São Miguel, um elemento fundamental para a proteção da segurança 
das populações em terra e no mar.  

Os radares de dupla polarização, ao emitirem impulsos polarizados, horizontal e verticalmente, 
permitem estimar melhor a dimensão e a forma dos retrodifusores, sejam hidrometeoros (granizo, 
graupel, neve, neve molhada e chuva) ou não hidrometeoros (insetos, aves, plumas de incêndio e clutter 
de mar, entre outros), além de assegurar um alcance de cerca de 300 km para fins qualitativos, 
reduzindo-se a cerca de 100 a 125 km para fins quantitativos, e garantir uma periodicidade de 5 minutos 
na obtenção de estimativas da precipitação e de 10 minutos para a velocidade do vento, o que 
corresponde a mais de 1,4M de rotações da antena por ano. Esta tecnologia é a única disponível para 
a avaliação da velocidade vetorial do vento particularmente relevante numa área regularmente 
atravessada por furacões e tempestades tropicais, cujo acompanhamento em tempo real permite mitigar 
os efeitos destruidores destes fenómenos extremos. 

O mar português está frequentemente sujeito a condições de mar e atmosféricas muito adversas, com 
especial incidência nos Açores, sendo fundamental aumentar a capacidade de monitorização e previsão 
destes fenómenos para proteção de bens e pessoas, designadamente a identificação dos furacões, de 
forma a proteger atempadamente pessoas, bens e embarcações, nomeadamente através do envio de 
alertas e avisos à navegação, os quais só serão possíveis através de sensores especiais, como são os 
radares meteorológicos. 

Os radares do país são um elemento fundamental num quadro de alterações climáticas em que as 
tempestades e outros fenómenos climáticos extremos são esperados com maior frequência e 
intensidade, sendo necessário dispor de sistemas que permitam apoiar a economia azul e costeira. Estes 
radares permitirão cobriu uma vasta região atlântica sob responsabilidade nacional e alimentarão os 
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modelos de previsão meteorológica e marinha previstos no investimento para o Sistema de Modelação 
Oceano Atmosfera de Muito Alta Resolução Espacial e Temporal. 

 

Esta iniciativa considera: 

i. A instalação de dois radares de dupla polarização, incluindo o sistema de computação e o sistema de 
arquivos (dado o volume de dados dos diversos momentos polarimétricos associados à existência de 
polarização dupla ser incomparavelmente superior), a instalação de detetores de trovoadas, e uma 
estação meteorológica automática (EMA) em cada um dos locais; 

ii. O desenvolvimento de infraestruturas de suporte, incluindo a torre para instalação dos sensores, os 
sistemas de energia e perímetro de proteção. 

 

Adicionalmente o acesso a este equipamento e aos dados e modelos deles derivados, no âmbito do conceito 
integrador do Hub Azul, permitirão também o desenvolvimento de uma nova cadeia de valor tecnológica e 
comercial associada e fomentando o empreendedorismo e inovação associados de forma a potenciar novos 
mercados para a economia do mar nacional. 

 

H3 - Instalação do Smart Ocean Peniche 

O Smart Ocean - Parque de Ciência e Tecnologia do Mar de Peniche pretende reforçar a sua futura capacidade 
de apoio a start-ups e projetos empreendedores em torno da economia azul, através da construção de um 
conjunto de infraestruturas de suporte, com elevada eficiência energética, e que permitam a dinamização e 
acolhimento de programas de aceleração, a incubação de empresas em fase inicial de crescimento (p.ex. 
loteamento e infraestruturas área acolhimento empresarial) e o scale-up de tecnologia e de processos para a 
economia do mar (p.ex. espaço Co-Working Smart Ocean). 

O Smart Ocean - Parque de Ciência e Tecnologia do Mar de Peniche pretende igualmente criar condições 
únicas de atratividade de projetos empreendedores e inovadores, apostando para tal na melhoria do espaço 
urbano na envolvente ao edifício sede do parque de ciência e tecnologia localizado na área do Porto de Pesca 
de Peniche, permitindo a definição de um espaço de I&D+I e a transferência de conhecimento na área do mar 
numa lógica de continuidade com a infraestrutura de investigação CETEMARES - Politécnico de Leiria. 

Um outro objetivo importante é o estabelecimento de uma relação forte com a comunidade local (Peniche). 
Para tal, serão criados “Blue open-labs” na área portuária adjacente ao Smart Ocean, de modo a estimular o 
espírito criativo e empreendedor dos mais jovens, através da disseminação do conhecimento marítimo e assim 
contribuir para o surgimento de ideias inovadores para a exploração sustentada dos recursos marinhos. 
Contribuirá igualmente para a capacitação de atores locais, aumentando a competitividade e resiliência de uma 
comunidade costeira com fortes ligações ao mar. 

Após o investimento realizado, espera-se assegurar: 

• A promoção do espírito empreendedor em torno dos recursos do mar; 
• A organização e dinamização de programas de aceleração dirigido a projetos nacionais e 

internacionais; 
• A incubação e apoio ao crescimento de start-ups, através da disponibilização de serviços e de 

espaços; 
• A co-criação de tecnologia e processos com tecido económico da região. 

 

A implementação do projeto considera as seguintes atividades: 

• Execução dos arranjos exteriores do edifício Smart Ocean e requalificação da zona portuária 
envolvente, no sentido de aumentar a qualidade do espaço exterior do Parque de Ciência e 
Tecnologia, factor determinante para a captação de projetos empresariais;  
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• Loteamento e construção de infraestruturas básicas na zona anexa ao edifício Smart Ocean, 
de modo a permitir a instalação de projetos empresariais com ligação ao Parque de Ciência e 
Tecnologia; 

• Construção e implementação de um sistema de captação e tratamento de água salgada para 
disponibilizar junto das empresas instaladas no Parque de Ciência e Tecnologia do Mar; 

• Criação de um conjunto de espaços abertos para difusão do conhecimento marítimo a localizar 
na área portuária adjacente ao Parque de Ciência e Tecnologia do Mar; 

• Construção de um espaço co-working para apoio a projetos de scale-up de tecnologia e de 
processos para aplicação industrial; 

• Construção do edifício Smart Ocean para incubação de empresas, o qual disponibilizará 
espaços e serviços tecnológicos para apoio a startups. 

 

H4 - Reforço das instalações do Polo de Aveiro 

O potencial nacional para a promoção da atividade aquícola é evidenciado pelas políticas públicas que estão a 
ser seguidas para o seu desenvolvimento sustentável, nomeadamente através da Estratégia Nacional para o 
Mar 2021-2030. Este esforço de promoção de uma aquicultura sustentável é notório na Ria de Aveiro, em 
particular no Município de Ílhavo, merecendo destaque a produção de espécies de baixos níveis tróficos, tal 
como os bivalves e as macroalgas, cuja produção contribui de forma relevante para o sequestro de carbono.  

Contudo, os desafios que as empresas do setor enfrentam ao nível da inovação, da competitividade e da 
internacionalização só poderão ser ultrapassados se as entidades do sistema científico e tecnológico nacional 
contribuírem com soluções inovadoras e disruptivas. 

A investigação, as tecnologias e os processos que estão a ser desenvolvidos pela Universidade de Aveiro na 
temática da bioeconomia azul, em particular nas áreas da aquicultura sustentável e da biotecnologia marinha, 
bem como os processos de ligação ao exterior, tendo já um longo historial de envolvimento em atividades de 
I&DT com empresas e entidades nacionais e internacionais ligadas à economia do mar, coloca a Universidade 
de Aveiro na vanguarda do crescimento azul. 

O desenvolvimento de novos conceitos produtivos, assentes nos princípios da economia circular, na análise do 
ciclo de vida, no conhecimento das cadeias de valor e na valorização do produto, são fundamentais para a 
promoção de mais e melhores iniciativas aquícolas. A utilização de espécies de baixo nível trófico em 
articulação com o uso de ferramentas biotecnológicas para melhoramento de produto e para a sua diferenciação 
através da rastreabilidade (p.ex. criação de certificação de origem e/ou de método de produção) terão um papel 
igualmente importante na missão do consórcio que visa implementar o CITAQUA- Centro de Inovação e 
Tecnologia em aquicultura, que é constituído pela Universidade de Aveiro, a Administração do Porto de 
Aveiro, S.A. e o Município de Ílhavo. 

O CITAQUA, pretende atuar como catalisador de soluções, processos e tecnologias com origem nos núcleos 
de I&D, potenciando a sua associação ao ECOMARE (Laboratório para a Inovação e Sustentabilidade dos 
Recursos Marinhos) sob coordenação científica da Universidade de Aveiro situado no Porto de Aveiro na 
Gafanha da Nazaré, Município de Ílhavo, estando igualmente articulado com o PCI (Parque de Ciência e 
Inovação da Universidade de Aveiro) e com o CIEMar Ílhavo (Centro de Investigação e Empreendedorismo 
do Mar de Ílhavo).  

O CITAQUA, a instalar junto ao ECOMARE (Laboratório para a Inovação e Sustentabilidade dos Recursos 
Marinhos) no Porto de Aveiro, pretende dotar a região e o país de uma unidade onde possam ser testadas a 
uma escala pré-industrial soluções inovadoras de base tecnológica para uma aquicultura sustentável, de modo 
a que estas sejam mais facilmente transferidas para o setor produtivo regional e nacional, fomentando 
igualmente a internacionalização de novos produtos e serviços.  

O conjunto de stakeholders envolvidos na génese desta iniciativa (Universidade de Aveiro, Administração do 
Porto de Aveiro, S.A. e Município de Ílhavo), assim como o papel determinante que desempenham para o 
Crescimento Azul na Região Centro Norte de Portugal, demonstra de forma inequívoca a aposta do CITAQUA 
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em trabalhar com e para o setor produtivo, desde a identificação dos problemas e principais necessidades, até 
à implementação e validação de soluções que permitam assegurar e melhorar a viabilidade económica, 
ecológica e social das iniciativas aquícolas já implementadas e de iniciativas futuras a implementar neste setor.  

A proximidade física do CITAQUA e do ECOMARE visam assegurar o reforço da rede de competências que 
tem vindo a ser instalada na região na temática do Crescimento Azul, garantindo assim que as valências 
técnicas já existentes no ECOMARE para a aquicultura sustentável e a biotecnologia marinha possam ser 
colocadas ao serviço do setor produtivo, nomeadamente no que diz respeito à sustentabilidade do processo e à 
valorização do produto.  

Este investimento exigirá: 

a) A Requalificação da infraestrutura onde será instalado o CITAQUA  

Requalificação da infraestrutura da “Depuradora Portuguesa de Bivalves”, propriedade detida pela 
Administração do Porto de Aveiro, SA. e contígua ao ECOMARE, para instalação do CITAQUA. De entre os 
trabalhos a realizar destaca-se: a renovação do sistema de captação, tratamento, armazenamento e distribuição 
de água salgada; a substituição da cobertura da infraestrutura e o seu isolamento térmico para uma maior 
eficiência energética; a requalificação dos tanques de depuração de bivalves em betão existentes; a 
implementação de um sistema de climatização AVAC; a substituição do posto de transformação (PT) elétrica 
e reinstalação de toda a rede elétrica mais eficiente da infraestrutura de modo a seguir os parâmetros de 
qualidade atuais para este tipo de instalações e a implementação de rede elétrica socorrida por gerador de 
emergência; a implementação de um sistema centralizado de purificação de água da rede através de osmose 
reversa; a recuperação e reativação das câmaras de frio a 4 ºC e a -20 ºC; a preparação dos espaços onde serão 
instalados o Laboratório Nacional para a Rastreabilidade dos Produtos da Pesca e Aquacultura e o Laboratório 
para a Produção 5.0 Super-Intensiva de Algas e Bivalves. 

b) A Implementação do Laboratório Nacional para a Rastreabilidade dos Produtos da Pesca e 
Aquicultura a instalar no CITAQUA  

De modo a operacionalizar o Laboratório Nacional para a Rastreabilidade dos Produtos da Pesca e Aquacultura 
terão de ser adquiridos os seguintes equipamentos (apenas são enumerados os equipamentos mais relevantes): 
2 ICP-MS com ablação a laser; 2 GC-MS; unidades de UPS e estabilizadores de corrente para os 4 MS; sistema 
de extração de gases; 4 hottes; 8 ultracongeladores – 80 ºC; 3 liofilizadores; 3 centrífugas refrigeradas; 2 
leitores de microplacas; 3 moinhos de esferas; bancadas e armários de laboratório em resina fenólica. 

c) A Implementação do Laboratório para a Produção 5.0 Super-Intensiva de Algas e Bivalves a 
instalar no CITAQUA  

De modo a operacionalizar o Laboratório para a Produção 5.0 Super-Intensiva de Algas e Bivalves terão de 
ser adquiridos os seguintes equipamentos (apenas são enumerados os equipamentos mais relevantes): 6 
fluorómetros PAM; 10 foto-bio-reatores de 5 tubos automatizados para produção de microalgas com recurso 
a iluminação LED; 30 foto-bio-reatores automatizados para produção de macroalgas com recurso a iluminação 
LED; 30 paddle wheel raceways para produção de micro e macroalgas; 30 tanques de airlift automatizados 
para produção macroalgas; sistema para manutenção de cepas e inóculos; 6 sistemas RAS automatizados para 
manutenção de reprodutores de bivalves; 15 sistemas RAS automatizados para produção de sementes de 
bivalves; 60 sistemas RAS automatizados para engorda de bivalves; sistema de controlo de automação 
centralizado; bancadas e armários de laboratório em resina fenólica. 

d) A Abertura das instalações do CITAQUA e dos seus Laboratórios  

Dar a conhecer as instalações do CITAQUA, o Laboratório Nacional para a Rastreabilidade dos Produtos da 
Pesca e Aquacultura e o Laboratório para a Produção 5.0 Super-Intensiva de Algas e Bivalves. 

 

H5 - Instalação do Ocean.Plus no Polo do Porto/Leixões I 

A comunidade científica da área metropolitana do Porto (INESC TEC, CIIMAR, CIBIO, INEGI, CEIIA e 
outros grupos de investigação sediados na Universidade do Porto e no Politécnico Porto), que foca a sua 
investigação sobre o Mar, tem vindo a encontrar formas de organização que lhes permite enfrentar com mais 
capacidade e eficiência os grandes desafios colocados pelo impacto da saúde do oceano nas alterações 
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climáticas e no futuro da saúde da Terra. Exemplo disso é a sua participação ativa no cluster Fórum Oceano e 
nos Colab +Atlantic e Colab B2E, onde em conjunto com a indústria nacional desenvolvem atividades que 
facilitam a transferência de conhecimento e tecnologia, permitindo acelerar o desenvolvimento de capacidades 
de inovação nas empresas. Contudo, urge agora, em coordenação com estas iniciativas, a necessidade de criar 
de forma partilhada um conjunto de infraestruturas que permitam aceder ao mar e o desenvolvimento de 
operações no mar.  

Com a instalação do Ocean.Plus no Polo do Porto/Leixões pretende-se dar início à implementação de um 
conjunto de infraestruturas para o uso partilhado, de elevada eficiência energética e térmica, aumentado assim 
a eficiência das operações e dos investimentos, complementando e dando escala a algumas iniciativas já 
lançadas pelo Roteiro Nacional de Infraestruturas de Investigação, como são o TEC4SEA e o EMSO PT. 
Acresce que vão surgindo novas iniciativas como a criação do “Atlantic Lab for Future Technologies” ACT 
(que envolve a Wavec, INESC TEC, CEIIA e o Fórum Oceano). 

A infraestrutura que se pretende implementar visa um uso e operação colaborativa, reunindo num mesmo 
espaço um vasto conjunto de aptidões, recursos e competências necessários para enfrentar com sucesso o 
desafio colocado pelas particulares dificuldades inerentes à dimensão e profundidade do Mar de Portugal. 

O Ocean.Plus será criado como uma plataforma de infraestruturas altamente multidisciplinar capaz de dar 
apoio à investigação, ao desenvolvimento, à inovação, à digitalização do oceano e ao teste de tecnologias 
marinhas. Este ecletismo e carácter multidisciplinar, necessários para o desenvolvimento eficaz e 
autossustentado de tecnologias e conhecimento para ocupar, observar e operar no meio marinho, têm um forte 
compromisso com as seguintes doutrinas organizacionais: 

• Reunir a comunidade científica na área do Mar sob uma estrutura de gestão estratégica comum; 

• Concentrar os recursos para o cumprimento de objetivos comuns; 

• Transformar duplicações em redundâncias; 

• Promover sinergias; 

• Aumentar a escala e obter massa crítica. 

O Ocean.Plus será também uma infraestrutura verticalmente integrada, no sentido de que possui um conjunto 
de aptidões e recursos que vão desde a investigação conceptual até às experiências ambientais reais (missões 
marítimas), com fortes competências industriais e logísticas na camada intermédia da produção de protótipos, 
apoiando os investigadores em todas as fases do desenvolvimento da ciência e tecnologia, desde a conceção 
ao desenvolvimento do protótipo, implantações de teste de campo, validação de tecnologia e transferência de 
conhecimento. Esta nova infraestrutura terá um papel fundamental no crescimento da economia azul, dando 
resposta aos desafios emergentes como os que decorrem da transição climática e da resiliência às 
transformações causadas pelo modo de operação e trabalho devido à atual crise, e na criação de novas classes 
de atividades produtivas.  

 

H6 - Polo Do Porto/Leixões II - Instalação do Centro de Comando e Controlo de Veículos Não Tripulados 
para Apoio a Atividades de Mar 

Este investimento permitirá assegurar, pela primeira vez, a capacidade de manter uma presença contínua nas 
águas nacionais para apoio a atividades da bioeconomia azul. Esta presença será assegurada com o recurso a 
veículos não tripulados multi-domínio (sub-superfície, superfície e aéreos), equipados com sensores para a 
medição de Essential Ocean Variables (EOV), bem como de outras variáveis relevantes para a bioeconomia 
que, para tal, serão comandados a partir do Centro de Comando e Controlo (C3) proposto. Estes veículos 
permitirão a recolha de dados, de forma persistente, com resoluções espacial e temporal sem precedentes e 
numa perspetiva sinóptica. A implementação é suficientemente escalável e flexível para que num futuro 
próximo se crie uma ampla rede nacional de sistemas autónomos para monitorização do meio marinho. O 
desafio decompõe-se em vários sub-desafios: 

▪ Comando e controlo da operação persistente de múltiplos veículos, envolvendo uma pequena equipa 
de operação; 
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▪ Integração de veículos e outros sistemas já existentes a nível nacional para uma efetiva coordenação e 
interoperacionalidade com uma pequena equipa de missão; 

▪ Monitorização ambiental, possibilitando, durante qualquer atividade, a recolha de dados hidrográficos 
e/ou parâmetros biogeoquímicos; 

▪ Integração com fornecedores e bases de dados para efeitos de armazenamento e controlo de qualidade 
(ex. deteção remota, modelação oceanográfica e atmosférica, sistemas de observação fixos); 

▪ Integração de sistemas e tecnologias, criando as condições ideais para o estabelecimento de know-how 
local e regional dedicado ao Hub Azul nacional; 

▪ Diminuição da pegada de carbono associada à logística e operação dos meios tradicionais tripulados 
para a monitorização oceânica; 

▪ Aumento da capacidade de resposta na monitorização de fenómenos transientes no espaço e no tempo; 

▪ Diminuição do risco e aumentando a possibilidade de aquisição de dados em más condições de mar e, 
ao mesmo tempo, salvaguardando ecossistemas, bens materiais e vidas humanas. 

Esta mudança de paradigma é tornada possível pelo trabalho pioneiro da Universidade do Porto, em particular 
do Laboratório de Sistemas e Tecnologias Subaquáticas (LSTS), que tem vindo a conceber, construir e operar 
sistemas subaquáticos, terrestres e aéreos não tripulados para aplicações inovadoras com forte impacto social, 
desde que foi estabelecido em 1997. O LSTS desenvolveu os sistemas e tecnologias nos quais se baseará o 
Centro C3 proposto. Finalmente, este desafio encerra em si um outro, também muito relevante para a 
bioeconomia azul, e para o país em geral: preparar e habilitar Portugal e as suas instituições a encabeçar o 
pelotão da revolução tecnológica marítima, onde os sistemas autónomos serão, indubitavelmente, o futuro em 
torno da preservação e valorização dos recursos marinhos. A implementação aqui delineada consiste na 
demonstração efetiva dessas capacidades tecnológicas nacionais através da sua transição para um sistema 
operacional que está ao nível do estado da arte.  

O objetivo principal deste investimento é a criação de um centro de comando e controlo (C3) de veículos não 
tripulados para apoio a atividades de mar e da bioeconomia azul. Este será um centro ao nível do estado da 
arte, que visa suportar operações 24/7 com recurso a uma pequena equipa de operação e com uma pegada de 
carbono muito reduzida. Este objetivo decompõe-se em vários sub-objetivos: 

1. Adaptação de instalações na zona de Matosinhos para instalação do C3, respeitando os conceitos mais 
modernos de eficiência energética; 

2. Aquisição de veículos de sub-superfície, superfície e aéreos de longa duração de operação para suporte 
a operações persistentes no mar. Estas aquisições visam complementar a frota do LSTS, composta por 
cerca de 20 veículos de sub-superfície, superfície e aéreos, com veículos que não existem no país e 
que endereçam aplicações complementares; 

3. Aquisição de sistemas computacionais e de comunicações para o C3, catalisando a sua capacidade 
digital; 

4. Aquisição de sensores para medição de EOV; 

5. Aquisição de uma estação de comando e controlo móvel, bem assim como de equipamento de suporte, 
para apoio local a operações a terem lugar em zonas do litoral nacional; 

6. Integração de sistemas de veículos não tripulados num centro de comando e controlo unificado, 
operado por uma equipa reduzida, e interligado a fornecedores de dados, para apoio a planeamento e 
controlo de execução de operações, e ainda a bases de dados, para disponibilização à sociedade; 

7. Transferência de conhecimento tecnológico e académico multidisciplinar e inovador para a sociedade, 
dando resposta a profissões emergentes nos setores da economia azul e promovendo uma maior 
literacia dos oceanos num ambiente tecnológico aberto e inclusivo. 

As principais atividades a desenvolver depois do investimento realizado terão fundamentalmente a ver com o 
apoio à bioeconomia azul numa perspetiva de integração e expansão do Hub Azul. Estas atividades serão 

http://www.up.pt/
https://lsts.pt/


20 / 83 
 

também articuladas com a Universidade do Porto e com outros parceiros deste Hub no sentido de promover 
sinergias e reforçar cooperações existentes. 

A articulação com a Universidade do Porto passará, não só, pela articulação com a UPTEC, o parque de ciência 
e tecnologia da Universidade do Porto, como também por processos de treino, de transição de sistemas e 
tecnologias para o C3, de articulação com a elaboração de teses de mestrado e doutoramento e, ainda, com 
projetos de engenharia de sistemas a serem desenvolvidos por alunos da Universidade. Esta articulação passará 
também por sinergias com projetos em curso, nomeadamente do LSTS, entre os quais se destaca o projeto 
H2020 de infraestruturas robóticas Marine Robotic Research Infrastructure Network, coordenado pelo LSTS, 
e que tem como parceiros alguns dos mais destacados centros europeus na área. Este é um dos seis projetos do 
programa H2020 em curso no LSTS. Serão também promovidas sinergias com outros projetos mobilizadores 
em curso, bem assim como com o projeto SMART, que ganhou recentemente o AI Moonshot challenge 
promovido pela PT-SPACE. Este projeto, desenvolvido em parceria com o IST, UA e IH, visa o estudo da 
evolução de plásticos no oceano. Finalmente importa referir sinergias com o programa SFI Harvest, 
coordenado pelo SINTEF, Noruega, em que o LSTS participa como parceiro, e com o VISTA Center, liderado 
pela Norwegian University of Science and Technology, em que o LSTS também participa, que tem em vista o 
desenvolvimento de sistemas para apoio a operações de veículos não tripulado. 

A articulação com a UPTEC, o parque de ciência e tecnologia da Universidade do Porto, em particular com a 
UPTEC Mar, em que se encontra instalada a empresa OceanScan Marine Systems and Technologies, LDA, 
empresa spin-off do LSTS que comercializa veículos submarinos autónomos para todo o mundo, permitirá o 
acesso à água, a laboratórios e zonas de teste, sítios para prototipagem e a alavancagem de empresas criando 
uma plataforma física e virtual, baseada no Centro C3 proposto, em rede para dinamizar a bioeconomia azul 
em Portugal e na Europa. 

As atividades do Centro C3 proposto permitirão o acesso a veículos não tripulados para bioprospecção, 
mapeamento e conhecimento científico, assim como para alavancar a experimentação de soluções inovadoras 
em contexto real.  

Finalmente, as atividades do C3 permitirão ainda apoiar e incluir desenvolvimentos tecnológicos e soluções 
para biotecnologia azul, pescas e aquicultura, robótica, inteligência artificial e sensores que potenciem a 
inovação nestes setores e que possam ser incorporados numa grande variedade de outros setores desde o 
alimentar, farmacêutico e médico, ao cosmético, bioconstrução, defesa entre outros. 

 

H7 - Instalações do Polo do Algarve 

Espera-se, com a criação do Polo do Algarve afirmar o potencial da economia do mar no Algarve, em estreita 
articulação com a excelência do conhecimento gerado na região. Esta nova infraestrutura, construída de acordo 
com os padrões mais recentes de elevada eficiência energética (net zero +20%), permitirá alavancar os esforços 
e resultados obtidos pelas infraestruturas científicas e redes que integram membros  sediados na região (CoLab, 
CIT, DIH e outros), aproximando-os do mercado e propiciando o desenvolvimento económico na fileira do 
mar. Constituirá igualmente uma oportunidade de desenvolvimento da zona portuária de Olhão cujas 
atividades em presença beneficiarão da presença de uma infraestrutura qualificada, que funcionará como 
laboratório vivo, piloto essencial para o desenvolvimento de serviços, bens e produtos, sobretudo nas áreas da 
biotecnologia, alimentação e valorização de recursos endógenos do mar. 

Com a criação deste polo irá ser potenciada a transferência de conhecimento na área do mar, gerado na 
Universidade do Algarve, para o mercado, nomeadamente por via da atração e fixação de empresas existentes 
ou a criar (start ups e spin-offs), que encontrarão neste polo, espaço para incubação e desenvolvimento de 
negócios, bens e serviços, nas áreas supra identificadas, fomentando igualmente o trabalho em rede. Estima-
se uma capacidade para instalação de 15 empresas e uma representatividade de 90 postos de trabalho, sobretudo 
emprego qualificado, que alavanque a fileira do mar. 

Os principais objetivos deste investimento são: 

• Promover a diversificação da base económica regional do Algarve; 
• Robustecer o tecido económico na fileira do mar; 
• Incubar empresas inovadoras e empreendedoras no setor do mar; 

https://sigarra.up.pt/up/pt/web_base.gera_pagina?p_pagina=uptec
https://www.eumarinerobots.eu/
https://ptspace.pt/pt/projeto-smart-vence-primeira-edicao-do-ai-moonshot-challenge/
https://www.sintef.no/projectweb/harvest/
http://www.vista.no/nyheter/vis.html?tid=76227
https://www.oceanscan-mst.com/
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• Fomentar a transferência de I&D para o mercado; 
• Alavancar oportunidades para novos bens, produtos e serviços baseados nos recursos do mar; 
• Incentivar a transição digital e o trabalho em rede. 

 

H8 - Desenvolvimento do conceito Blue Hub School 

Potenciando uma estreita ligação às universidades nacionais, principalmente às escolas com formação superior 
diversificada e direcionada para o mar, e no sentido de dinamizar a articulação entre instituições de ensino 
superior e o meio empresarial do mar será desenvolvido o conceito inovador de Blue Hub School. Neste 
conceito de escola em rede com o Hub, pretende-se por um lado capacitar as instituições envolvidas com 
equipamentos necessários para as novas competências digitais e verdes, mas acima de tudo fomentar a 
interligação entre a formação de recursos humanos altamente qualificados para as atividades do mar e as 
necessidades do mercado da economia do mar, bem como as das tendências para novos modelos económicos 
mais digitalizados e amigos do planeta. 

Este investimento visa adequar a mão de obra técnica às exigências do novo mercado de trabalho ligado à 
economia do mar em Portugal, que se pretende competitivo, ecológico e potenciador de desenvolvimento 
social e económico. Ao articular diretamente a formação profissional superior com o Hub Azul e as empresas, 
pretende-se dar coerência no processo formativo em áreas críticas da economia do mar. 

A definição de programas de formação adequados às necessidades do mercado de trabalho na economia do 
mar, exige a capacitação de agentes de formação e dos estabelecimentos de ensino e de formação profissional 
superior, em estreita articulação com o tecido empresarial e industrial beneficiário. 

Os investimentos apresentados não se sobrepõem aos investimentos previstos nas componentes C6, C16 e C19, 
sendo efetivamente complementares aos previstos nessas componentes. Pretende-se que sejam desenvolvidas 
ofertas formativas e recursos pedagógicos digitais para os profissionais marítimos, organizados em módulos 
de formação específicos que não têm enquadramento curricular no modelo dos referenciais de formação da 
ANQEP. As certificações nacionais e internacionais marítimas, ao abrigo da legislação nacional e Convenções 
internacionais (p.ex. STCW e STCW-F), requerem o desenvolvimento de oferta formativa específica, a ser 
ministrada ao longo do percurso profissional marítimo, tendo em conta o serviço de mar efetuado, não podendo 
esta formação ser enquadrada em referenciais de qualificação inicial de nível 4 ou 5, disponibilizados pela 
ANQEP. Por outro lado, os investimentos a realizar serão também complementares à intervenção do Fundo 
Social Europeu, pois incidem especialmente na modernização de infraestruturas e aquisição de equipamentos 
e conteúdos de suporte à formação profissional regulamentada. 

 

a) ENIDH 

No âmbito desta modernização indispensável está identificada a necessidade de investimentos nas 
infraestruturas e sistemas da Escola Superior Náutica Infante D. Henrique (ENIDH), que a capacitem para 
formar estudantes e profissionais dos setores marítimo, portuário, tecnológico e afins da economia do mar, 
com valências acrescidas para suprir as necessidades do mercado de trabalho, cada vez mais exigente, e para 
contribuir para o desígnio de aumentar o número de licenciados em áreas STEAM. Enquanto única escola 
pública de ensino superior para as áreas do mar, a ENIDH assume um importante papel na formação de quadros 
superiores devidamente qualificados para a Economia do Mar. Em Portugal, não existe nenhum centro de 
formação em segurança marítima com as valências adequadas, que permita a capacitação de profissionais dos 
diversos setores da economia do mar para exercerem a sua profissão com as competências certificadas em 
segurança marítima, exigidas pelos novos mercados de trabalho. Hoje, para obterem algumas destas 
certificações os profissionais têm de se deslocar a centros de formação no estrangeiro, acarretando com os 
consequentes custos económicos e sociais. 

Este centro possibilitará desenvolver trabalhos de investigação aplicada no âmbito da segurança marítima, 
agregando conhecimento e inovação, transferível para o setor empresarial. Esta infraestrutura fará com que os 
estudantes adquiram competências mais abrangentes e de maior qualidade, disponibilizando formação mais 
próxima do contexto real de trabalho. O centro possibilitará o desenvolvimento e a implementação de novas 
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tecnologias digitais, nomeadamente ligadas à indústria 4.0, na formação, no ensino prático e na investigação 
aplicada. A infraestrutura permitirá que os profissionais marítimos que exercem a sua profissão intensiva, 
longe dos locais de formação, têm assim a possibilidade de participarem em ações de atualização formativa. 

Neste esforço de inovação, pretende-se também implementar na ENIDH um programa de modernização e 
reequipamento de laboratórios de formação, que substituam os laboratórios atuais que se encontram obsoletos. 
Com estas novas metodologias de ensino e formação, pretende-se capacitar os formandos com competências 
digitais compatíveis com a evolução tecnológica em curso dos equipamentos marítimos, com os preceitos da 
indústria 4.0, com a digitalização no shipping e, no geral, com as transformações exigidas ao setor marítimo, 
como de descarbonização.  

O investimento incidirá na modernização de 16 laboratórios, nomeadamente: Informática; Redes e Sistemas 
Informáticos; Física e Química Aplicada; Mecânica Aplicada; Máquinas Térmicas; Mecânica de Fluidos e 
Transmissão de Calor; Automação, Instrumentação e Controlo; Eletrotecnia e Máquinas Elétricas; Eletrónica 
e Instrumentação; Controlo de Condição; Práticas Oficinais e Soldadura; Manutenção e Reparação Naval; 
Segurança Marítima; Marinharia e Equipamentos de Navegação e Comunicações. 

A aquisição de simuladores, por parte desta instituição, é outra das valências previstas neste investimento. 
Pretende-se adquirir simuladores destinados a cobrir lacunas em áreas onde Portugal atualmente não dispõe de 
prática simulada, nomeadamente: posicionamento dinâmico de navios; VTS (Vessel Traffic Service); 
automatização da operação logística e portuária (JUL e JUP em particular). 

Para disponibilizar formação em modo e-learning e b-learning, de forma eficaz e competitiva, e potenciar os 
equipamentos tecnológicos a adquirir neste investimento, a ENIDH necessita de reapetrechar as suas salas, 
laboratórios e serviços, com novos equipamentos informáticos, redes de comunicações por cabo e wifi, 
sistemas de videoconferência, programas informáticos e um sistema de gestão documental. Assim a 
modernização dos sistemas e redes informáticas da ENIDH é um investimento fundamental no âmbito da 
transformação digital do ensino profissional superior. 

Os laboratórios, os simuladores e a formação disponibilizada através deles, serão avaliados pela A3ES 
(Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior) e pela EMSA (European Maritime Safety Agency), 
no que concerne à sua conformidade com as exigências da IMO (International Maritime Organization). 

Trata-se de um investimento que permitirá diversificar a oferta formativa STEAM (por exemplo, em 
Engenharia Informática Marítima) e aumentar de forma significativa o número de alunos de Cursos Técnicos 
Superiores Profissionais (CTeSP) e de licenciaturas. Pretende-se que nos próximos cinco anos, o número de 
estudantes e formandos cresça dos atuais 760 para, pelo menos, 1000, de modo a dar resposta às crescentes 
necessidades de formação superior para o setor da economia azul. 

 

b) FOR-MAR 

A estratégia de modernização da oferta formativa do FOR-MAR assenta em cinco pilares: 

• Requalificação de 6 polos de formação, atualmente desatualizados e sem as condições técnicas e logísticas 
exigidas para ministrar formação com a qualidade pretendida; 

• Aquisição de equipamentos administrativos e de suporte à formação profissional e à prestação de serviços 
a empresas e indústrias; 

• Modernização dos sistemas e redes informáticas e de comunicações; 
• Desmaterialização e digitalização de processos de formação, fomentando o relacionamento digital com 

formandos e outros utentes; 
• Conceção de conteúdos e atividades pedagógicas interativas de suporte à formação em modo e-learning e 

b-learning. 

Estas infraestruturas renovadas permitirão a certificação e o reconhecimento do FOR-MAR como centro de 
formação de excelência e a sua integração na rede europeia Vocational Education and Training. Os 
equipamentos a adquirir irão permitir capacitar oficinas de formação em áreas digitais e tecnológicas, a 
informatização do centro e a disponibilização de salas administrativas e de formação polivalentes. 
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Para dar resposta às necessidades de mão de obra técnica tanto de empresas consolidadas como emergentes 
ligadas à economia do mar, nomeadamente de qualificação profissional de marítimos ao abrigo do Decreto-
Lei n.º 166/2019, de 31 de outubro, e de formação ao abrigo da Convenção Internacional STCW e emendas 
(Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers), é necessário investir na conceção 
curricular de novos cursos marítimos que permitam:  

• Fomentar a educação, a formação técnica, a cultura e a literacia marítima dos profissionais;  
• Aumentar as competências técnicas dos profissionais e a produtividade, com recurso a novas 

tecnologias ambientalmente sustentáveis; 
• Reduzir as desigualdades socioeconómicas e geográficas;  
• Generalizar o acesso às tecnologias digitais; 
• Promover a igualdade de género nas atividades marítimas. 

Neste contexto, no âmbito do referido decreto-lei e da Convenção STCW, pretende-se desenvolver conteúdos 
e atividades pedagógicas para a implementação de formação em modo e-learning e b-learning, em português 
e inglês, em articulação com a Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional (ANQEP) e com 
a DGRM, respetivamente, com recurso a plataformas digitais.  

Será promovida a renovação e a digitalização da escola, através da otimização das plataformas informáticas, 
de modo a permitir a comunicação interativa entre os profissionais e a entidade de formação profissional, a 
digitalização dos processos administrativos, a disponibilização de recursos formativos digitais, a 
implementação dos cursos em modo de e-learning e a comunicação virtual entre a escola e a sociedade. 

Deste modo, através deste investimento, pretende-se melhorar os referenciais de formação (de cursos de 
qualificação de níveis 4 e 5 e de outros que se mostrem adequados) e desenvolver conteúdos e atividades 
pedagógicas interativas em articulação com a ANQEP, nas áreas dos portos e logística, aquicultura, 
transformação do pescado, construção e reparação naval e marítimo-turísticas. 

As recentes alterações legislativas no âmbito do recreio náutico e da regulamentação das profissões marítimas 
conduzem à necessidade de criação de centros de exames para marítimos e navegadores de recreio. Para dar 
resposta a esta necessidade será implementado um novo modelo de atuação, que assenta na digitalização e na 
desmaterialização dos procedimentos, através da geração, disponibilização e correção de exames, com recurso 
a uma plataforma eletrónica dedicada. Esta medida permitirá alargar o espectro dos interessados em obter 
cartas de recreio náutico, evitando deslocações físicas de um número significativo de formandos, com 
implicações ambientais evidentes. A implementação desta medida implica a modernização do parque 
informático dos polos do FOR-MAR, designadamente, na criação de centros para realização de exames de 
obtenção de categorias marítimas e certificações no âmbito do recreio náutico, que serão partilhados com a 
DGRM. 

 

H9 - Criação do modelo de negócio e equipa de gestão Hub Azul 

O Hub Azul terá uma gestão global de todos os diferentes polos regionais, como se de uma rede física e virtual 
se tratasse, e essa gestão será eleita pelos membros do consórcio criado no âmbito da Reforma do Ecossistema 
de Infraestruturas de Suporte à Economia Azul. Para que esta gestão possa ser eficaz, deverá esta equipa de 
profissionais multidisciplinares, que incluem valências de ciências do mar, inovação empresarial, indústria e 
mercados financeiros e económicos, focar a sua ação na dinamização do ecossistema do Hub Azul como um 
todo, maximizando o retorno do investimento a realizar atraindo investimento direto estrangeiro e promovendo 
a intensificação do conhecimento, a sofisticação das competências, a complexificação dos produtos e serviços 
das entidades residentes para a transição ecológica e digital do setor. O trabalho a desenvolver por esta equipa 
permitirá fortalecer as competências para empregos verdes dos seus constituintes, além de servir como base 
de estágio e formação complementar para outros potenciais graduados e formandos da Blue Hub School.  

Por fim, sublinha-se ainda que se prevê complementaridade entre este investimento e várias componentes do 
Plano de Recuperação e Resiliência, nomeadamente com a componente C12 - Bioeconomia, onde também se 
prevê a promoção da Investigação, Desenvolvimento e Inovação produtiva em setores relevantes, com a 
componente C5 - Investimento e Inovação, onde se prevê a promoção da inovação produtiva e das agendas 
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verdes/azuis para a reindustrialização, com a componente C6 - Qualificações e Competências, onde se preveem 
incentivos para adultos muito relevantes para a requalificação de profissionais de setores mais tradicionais 
(como a pesca ou aquicultura) para setores mais emergentes e tecnológicos (como operações offshore, 
aquicultura de algas, energias renováveis oceânicas ou ainda biotecnologia azul e as suas aplicações), com a 
componente C16 - Empresas 4.0, onde se prevê a transição digital do tecido empresarial e onde as empresas 
do setor da economia azul poderão capacitar-se adicionalmente, e ainda a componente C19 - Administração 
pública: capacitação, digitalização, interoperabilidade e cibersegurança, nomeadamente na interoperabilidade 
dos sistemas de vigilância e monitorização oceânica do polo IPMA/Oeiras Mar e a sua ligação a outros 
organismos e centros da administração pública com funções similares, num ambiente de partilha de dados 
abertos e estreita colaboração institucional.  

 

Natureza do investimento  

A natureza deste investimento será, em princípio, o de uma subvenção não reembolsável. 

O regime dos auxílios de Estado não será, em princípio, aplicável a este investimento. Nos termos da 
Comunicação da Comissão (2014/C 198/01) sobre o Enquadramento dos auxílios estatais à investigação, 
desenvolvimento e inovação, os organismos de investigação e divulgação de conhecimentos («organismos de 
investigação») e as infraestruturas de investigação são beneficiários de auxílios estatais se o seu financiamento 
público preencher as condições do artigo 107.º, n.º 1, do Tratado da União Europeia. Tal como explicado na 
comunicação relativa à noção de auxílio estatal, e em conformidade com a jurisprudência do Tribunal de 
Justiça, o beneficiário tem de ser considerado uma empresa. O elemento decisivo para a sua classificação como 
empresa é, antes, saber se realiza uma atividade económica que consista em oferecer produtos ou serviços num 
determinado mercado. Se a mesma entidade realizar atividades tanto de natureza económica como não 
económica, o financiamento público das atividades não económicas não será abrangido pelo artigo 107.º, n.º 
1, do Tratado se os dois tipos de atividades e respetivos custos, financiamento e rendimentos puderem ser 
claramente separados, de modo que sejam efetivamente evitadas as subvenções cruzadas da atividade 
económica. As demonstrações financeiras anuais da entidade relevante podem constituir elementos de prova 
da devida imputação de custos, financiamento e rendimentos. 

Se um organismo de investigação ou uma infraestrutura de investigação forem utilizados tanto para as 
atividades económicas como para as atividades não económicas, o financiamento público é abrangido pelas 
regras em matéria de auxílios estatais apenas na medida em que cobrir os custos relacionados com as atividades 
económicas. Se o organismo ou infraestrutura de investigação for utilizado quase exclusivamente para uma 
atividade não económica, o seu financiamento pode, na sua totalidade, ficar excluído do âmbito de aplicação 
das regras em matéria de auxílios estatais, desde que a utilização económica se mantenha meramente acessória, 
ou seja, que corresponda a uma atividade que esteja diretamente relacionada com o funcionamento do 
organismo ou infraestrutura de investigação, ou lhe seja necessária, ou esteja intrinsecamente ligada à sua 
principal utilização não económica, e tenha um âmbito limitado. Para efeitos do presente enquadramento, 
iremos considerar que tal é o caso se as atividades económicas consumirem exatamente os mesmos inputs (tais 
como material, equipamento, mão de obra e capital fixo) que as atividades não económicas e se a capacidade 
anualmente imputada a essas atividades económicas não exceder 20 % da capacidade global anual da entidade 
relevante. 

Acresce que, nos termos da Comunicação da Comissão (2016/C 262/01), sobre a noção de auxílio estatal nos 
termos do artigo 107.º, n.º 1 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, considera-se que as 
atividades de transferência de conhecimentos (licenciamento, criação de spin-offs ou outras formas de gestão 
dos conhecimentos criados pelo organismo ou infraestrutura de investigação) não são atividades económicas 
quando efetuadas pelo organismo ou pela infraestrutura de investigação (incluindo os respetivos departamentos 
ou filiais) ou em conjunto com aquele, ou por conta de outras entidades semelhantes, e todas as receitas 
provenientes dessas atividades forem reinvestidas nas atividades primárias dos organismos ou infraestruturas 
de investigação em causa. 

O regime dos auxílios de Estado não é, no entanto, aplicável se não existir atividade económica (oferecer bens 
e serviços num determinado mercado). Tendo em conta que os auxílios previstos serão atribuídos ou a 
entidades públicas do sistema de I&I ou a associações sem fins lucrativos, tal não exclui, no entanto, que as 
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ajudas estatais possam ser consideradas auxílio de Estado, uma vez que estas podem atuar no mercado como 
se de um agente económico de tratasse; nestes casos, o financiamento público que receberem será abrangido 
pelas regras em matéria de auxílios estatais apenas na medida em que cobrir os custos relacionados com as 
atividades económicas. 

Nestes casos em particular, os apoios públicos deste investimento vão assumir a forma de subvenções não 
reembolsáveis e respeitarão as regras da UE em matéria de auxílios de Estado. De um modo geral, observa-se 
o Regulamento Geral de Isenção por Categoria (Regulamento n.º 651/2014 da Comissão, de 16 de junho de 
2014), que declara certas categorias de auxílio compatíveis com o mercado interno. 

No caso de projetos com abordagens mais integradas, que podem incluir investimentos de I&D e investimentos 
produtivos, os apoios públicos, desde que não ultrapassem os limiares de notificação previstos no artigo 4.º do 
RGIC, podem assumir um mix de categorias de auxílios, tal como regulamentadas pelo RGIC. Assim, tendo 
em conta as despesas que irão ser financiadas, um projeto pode ter distintos enquadramentos comunitários, 
desde artigo 14.º (auxílios regionais ao investimento), artigo 15.º (auxílios regionais ao funcionamento), artigos 
17.º a 20.º (auxílios a PME), artigo 25.º (auxílios a projetos de investigação e desenvolvimento) artigos 26.º e 
27.º (Auxílios ao investimento a favor de infraestruturas de investigação e aos polos de inovação), entre outros.  

Estes enquadramentos distintos têm necessariamente de assegurar o cumprimento de todas as referidas regras 
comunitárias em termos de despesas elegíveis, taxas máximas de apoio, efeito de incentivo, âmbito de 
aplicação, etc. No caso dos projetos que ultrapassem os limiares referidos no RGIC terão se ser respeitados as 
Orientações/Enquadramentos relativas aos auxílios estatais em causa, sendo neste caso exigida uma 
notificação individual dos apoios a atribuir à Comissão Europeia [(2013/C / 209/01) e (2014/C 198/001)]. 

Sempre que aplicável, as regras de contratação pública serão integralmente cumpridas na contratação de 
fornecimento de bens e prestação de serviços junto de entidades terceiras, impedindo qualquer auxílio de 
Estado a jusante. 

 

Implementação 

A arquitetura regulamentar em que se baseia este investimento inspira-se nas boas práticas europeias e 
internacionais para este tipo de investimentos que promovem a dinamização de ecossistemas empreendedores 
de base tecnológica. 

No âmbito da implementação do Hub Azul a coordenação do investimento estará a cargo do Fundo Azul, fundo 
com autonomia financeira do Ministério do Mar e com competência para financiar diretamente a economia do 
mar, em articulação com outras entidades. Este investimento é efetuado através de projetos públicos de 
catalisação regional da economia azul para cada um dos polos do Hub Azul previstos que visam reforçar e 
capacitar as infraestruturas locais e as redes regionais para criar um ambiente de negócios mais sustentável, 
resiliente e competitivo à escala europeia.  

O investimento no Hub Azul implica que serão financiadas até 2025 um conjunto de iniciativas que estão 
enquadradas na implementação da Estratégia Nacional para o Mar 2021-2030, nomeadamente: 

• Instalação do Polo de Empresas e Shared Ocean Lab em Lisboa, a ser implementado pela 
Administração do Porto de Lisboa, Câmara Municipal de Lisboa e Docapesca; 

• Instalação do Polo IPMA – Oeiras Mar – Reforço das capacidades, qualificações e competências 
de prospeção e monitorização marinha  

• Instalação do Smart Ocean Peniche, a ser implementado pela Associação Smart Ocean Peniche em 
parceria com a Docapesca; 

• Reforço das instalações do Polo de Aveiro, a ser implementado pela Universidade de Aveiro; 
• Instalação do Ocean.Plus no Polo do Porto/Leixões, a ser implementado por um consórcio local 

entre o INESC TEC, CIIMAR, Fórum Oceano, Universidade do Porto, Instituto Politécnico do 
Porto, e eventualmente outras entidades como sejam os CoLabs associados ao mar; 

• Instalação do Centro de Comando e Controlo de Veículos Não Tripulados para Apoio a Atividades 
de Mar no Polo do Porto, a ser implementado pela Universidade do Porto; 
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• Instalações do Polo do Algarve, a ser implementado por um consórcio entre a Universidade do 
Algarve, IPMA- Algarve, Câmara Municipal de Olhão e Docapesca. 

• Desenvolvimento do conceito Blue Hub School, a ser implementado pela ENIDH e pelo FOR-
MAR. 

A implementação do investimento Hub Azul envolverá, regionalmente em cada polo, nos canais apropriados 
para o efeito, o lançamento de vários concursos de contratação pública, de acordo com as regras em vigor 
aplicáveis a cada caso, para execução das obras referidas, adaptação ou requalificação das infraestruturas 
mencionadas e ainda para equipamento ou reequipamento das mesmas. 

Estas iniciativas serão implementadas pelos polos regionais, cada um com a sua gestão local composta pelas 
entidades referidas acima, e todos em rede por uma gestão global conjunta liderada pela equipa de gestão do 
Hub Azul a ser nomeada por eleição pelos membros do consórcio selecionado competitivamente para a Gestão 
da Reforma do Ecossistema de Infraestruturas de Suporte à Economia Azul, como referido na respetiva 
descrição. 

 

Público-Alvo 

O público-alvo deste investimento são todos os atores da cadeia de valor da economia do mar 
descarbonizadora: 

• Empresas: start-ups, PMEs, grandes empresas âncora e prestadores de serviços associados ao 
desenvolvimento de negócios. Empreendedores e inovadores da economia azul; 

• Associações empresariais, fundações privadas e clusters do mar, aceleradores e agências de inovação; 
• Administração pública central e local, entidades privadas sem fins lucrativos; 
• Associações dos portos locais; 
• Instituições académicas e formativas como universidades, escolas superiores ou centros de 

investigação e inovação locais. Cientistas das ciências do mar e engenharias associadas. 

 

Calendário e Riscos 

Este investimento será concretizado através de um conjunto de concursos públicos para operacionalização das 
obras e beneficiações dos polos regionais entre 2021 e 2025, com milestones de progresso e metas definidos 
de acordo com a calendarização para cada região apresentada nas tabelas seguintes. 

Os principais riscos inerentes à execução deste investimento estão relacionados com potenciais atrasos na 
execução dos concursos públicos e na disponibilização de recursos financeiros pelas entidades promotoras. 
Para mitigar estes riscos muitos dos investimentos parcelares serão geridos por consórcios regionais que 
poderão alavancar-se conjuntamente em termos de capacidade financeira e recursos, bem como a previsão da 
diluição do investimento ao longo de cinco anos de modo a mitigar esse risco. 

 

Calendarização Polo de Lisboa 

 

HUB AZUL - Lisboa Tipo Descrição Trimestre Ano

Hub Azul- GESTÃO Milestone 4
Criação do modelo de negócio e eleição da equipa de gestão da rede 
integrada do Hub Azul

T4 2022

Polo de Empresas e 
Shared Ocean Lab em 
Lisboa

Milestone 5
Pólo de Empresas e Shared Ocean Lab em Lisboa: Lançamento concurso 
Público para recuperação da Doca de Pedrouços

T2 2022

Polo de Empresas e 
Shared Ocean Lab em 
Lisboa

Milestone 6
Pólo de Empresas e Shared Ocean Lab em Lisboa: Lançamento concurso 
Público para Construção dos Acessos ao Mar em Algés

T2 2022

Polo de Empresas e 
Shared Ocean Lab em 
Lisboa

Meta 7 Pólo de Empresas e Shared Ocean Lab Lisboa (100% concluído) T3 2024
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Calendarização Polo do IPMA e Oeiras Mar 

 
 

Calendarização Polo Smart.Ocean Peniche 

 
 

Calendarização Polo Aveiro 

 
 

Calendarização Polo Porto/Leixões I e II 

 
 

 

HUB AZUL - 
IPMA/OEIRAS

Tipo Descrição Trimestre Ano

Polo IPMA/OEIRAS MAR Milestone 8
Pólo IPMA/Oeiras Mar: Reforço da capacidade de Navios  do IPMA- 
Lançamento de Concursos Públicos para aquisição de equipamentos para o 
Navio Mário Ruivo

T1 2022

Polo IPMA/OEIRAS MAR Milestone 24
Pólo IPMA/Oeiras: Rede Colaborativa para a Tecnologia Oceânica/Oeiras 
Mar: Lançamento de concurso para estudos e projetos

T1 2022

Polo IPMA/OEIRAS MAR Milestone 25
Pólo IPMA/Oeiras: Rede Colaborativa para a Tecnologia Oceânica/Oeiras 
Mar -  Lançamento do concurso do Sistema de Modelação Oceano 
Atmosfera de Muito Alta Resolução Espacial e Temporal

T2 2022

Polo IPMA/OEIRAS MAR Meta 9 Pólo IPMA/OEIRAS Mar  (100% concluído) T4 2023

HUB AZUL - SMART 
OCEAN PENICHE

Tipo Descrição Trimestre Ano

Polo Peniche Milestone 10
Instalações do Smart Ocean Peniche: Lançamento do Concurso Público 
para loteamento e infra-estruturas para área de acolhimento empresarial

T2 2022

Polo Peniche Milestone 11
Instalações do Smart Ocean Peniche: Lançamento concurso público “Smart 
Ocean Open-Labs”

T2 2022

Polo Peniche Meta 12 Instalações do Smart Ocean Peniche  (100% concluído) T3 2024

HUB AZUL -  AVEIRO Tipo Descrição Trimestre Ano

Polo Aveiro Milestone 13
Reforço das instalações do Pólo de Aveiro: Lançamento do concurso 
Público para equipar o Laboratório Nacional para a Rastreabilidade dos 
Produtos da Pesca e Aquacultura a instalar no CITAQUA

T3 2022

Polo Aveiro Milestone 14
Reforço das instalações do Pólo de Aveiro: Lançamento do concurso 
Público para equipar o Laboratório para a Produção 5.0 Super-Intensiva de 
Algas e Bivalves a instalar no CITAQUA

T3 2022

Polo Aveiro Meta 15
Reforço das instalações do Pólo de Aveiro: Conclusão da instalação do 
CITAQUA e dos seus Laboratórios  (100% concluído)

T1 2024
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Calendarização Polo Algarve 

 
 

Calendarização da Blue Hub School 

 
 

 

  

HUB AZUL -  
ALGARVE

Tipo Descrição Trimestre Ano

Polo Algarve Milestone 21 Instalações do Pólo do Algarve: Constituição de consórcio T4 2021

Polo Algarve Milestone 22
Instalações do Pólo do Algarve: Lançamento de concurso público para Pólo 
do Algarve

T4 2022

Polo Algarve Meta 23 Instalações do Pólo do Algarve  (100% concluído) T3 2025
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Investimento TC-C10-i02 - Transição verde e digital e segurança nas pescas 

Desafios e Objetivos 

A fileira das pescas e aquicultura, incluindo a transformação e comercialização, é uma das áreas de intervenção 
prioritárias para a concretização de vários objetivos da Estratégia Nacional para o Mar 2021-2030. A 
minimização de impactos na biodiversidade e nos ecossistemas marinhos, a criação de novos produtos e 
processos e o desenvolvimento de modelos de negócio assentes numa lógica de economia circular, eficiência 
energética e digital são alguns dos seus desafios mais prementes. 

Temos, atualmente, uma frota de pesca com idade elevada, que apresenta insuficiências a nível de 
habitabilidade, de manuseamento e acondicionamento do pescado a bordo e de eficiência energética, e que, só 
com significativas alterações na sua estrutura, é possível modernizar. Importa, assim, continuar a apostar na 
inovação, na melhoria das condições de trabalho a bordo, na segurança e na eficiência energética, bem como 
nas condições de acondicionamento do pescado de modo a fomentar a sua valorização pela qualidade. 

Esta melhoria da qualidade terá impacto positivo no setor da transformação e comercialização dos produtos da 
pesca e aquicultura que, beneficiando da elevada qualidade do pescado nacional e dos produtos processados, 
estará em boas condições para, através da inovação e modernização dos seus processos, colocar alguns 
produtos em segmentos especializados, criando valor acrescentado. 

Sendo, a produção, um setor tradicional e de baixa escolaridade, somente 2% dos profissionais têm o nível de 
escolaridade superior, a resistência à mudança é elevada e a alteração de comportamentos que se pretende 
atingir é tanto mais eficaz quanto, através de efeitos de demonstração, seja possível a comprovação, pelos 
agentes do setor, da obtenção de idênticos resultados de uma forma mais eficiente e ambientalmente mais 
sustentável, reduzindo as capturas acidentais e contribuindo para assegurar a redução das emissões de gases 
com efeito de estufa por parte das atividades da economia do mar até 2030, visando os compromissos 
assumidos no âmbito do Acordo de Paris e do Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050. 

O efeito de demonstração que se pretende atingir através do Mecanismo de Recuperação e Resiliência será 
concretizado pela implementação, a efetuar pelos operadores da fileira de pescado no próximo período de 
programação, das soluções encontradas nos investimentos ora propostos, havendo assim uma 
complementaridade entre este mecanismo e o FEAMPA. 

Os objetivos específicos desta linha de investimentos são os seguintes: 

OE1 - Apoiar o financiamento de projetos que visem a adaptação e o desenvolvimento de embarcações 
de pesca de arrasto, cerco, polivalente e de apoio à aquicultura, demonstradoras de melhor eficiência 
energética e ambiental; 

OE2 - Apoiar o financiamento de projetos que visem a inovação, a modernização dos processos, a 
redução da pegada de carbono e a economia circular das empresas e organizações da fileira do pescado. 

Pretende-se apoiar as embarcações e empresas da pesca e da aquicultura que não podem candidatar-se a outros 
instrumentos financeiros ou não o podem fazer para estes fins. 

A implementação destes objetivos específicos será efetuada através de uma estreita ligação entre as empresas, 
as associações representativas do setor, as organizações de produtores, os organismos científicos, e entidades 
da administração central de forma a maximizar o benefício social do investimento efetuado. 

A elaboração dos avisos destinados a cada um dos setores da pesca por arte de arrasto, cerco, polivalente e 
aquicultura será precedida de consulta às organizações representativas de cada setor, as quais, desta forma, e 
em colaboração com os organismos científicos, irão contribuir para a melhor definição dos parâmetros e 
critérios relevantes para a apreciação do mérito das candidaturas.  

As candidaturas serão depois validadas, avaliadas de acordo com os critérios estabelecidos no aviso e 
hierarquizadas por pontuação, por ordem decrescente, sendo convidada a assinar o protocolo a(s) proposta(s) 
mais bem classificada(s). 
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Natureza do investimento 

A natureza destes investimentos será, em princípio, a de uma subvenção não reembolsável e respeitará as regras 
da UE em matéria de auxílios de Estado, nomeadamente os artigos 107.º e 108.º do tratado de Funcionamento 
da União Europeia. 

Assim estes investimentos estão sujeitos ao disposto na Comunicação da Comissão 2015/C 217/01 relativa às 
«Orientações para o exame dos auxílios estatais no setor das pescas e da aquicultura» e ainda às regras 
estabelecidas no Regulamento (UE) 508/2014 relativo ao Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das 
Pescas. 

Sempre que aplicável, estes investimentos serão igualmente abrangidos pelo Regulamento (UE) 1388/2014, 
que declara determinadas categorias de auxílios a empresas ativas na produção, transformação e 
comercialização de produtos da pesca e da aquicultura compatíveis com o mercado interno. 

No caso de os requisitos aplicáveis se revelarem desadequados, as medidas de financiamento relevantes serão 
ex ante notificadas à Comissão Europeia em procedimento próprio e com cumprimento da obrigação de stand 
still. 

Sempre que aplicável, as regras de contratação pública serão integralmente cumpridas na contratação de 
fornecimento de bens e prestação de serviços junto de entidades terceiras, impedindo qualquer auxílio de 
Estado a jusante. 

Os apoios ora previstos são complementares aos concedidos no âmbito do atual FEAMP e futuro FEAMPA, 
havendo a garantia da não sobreposição de apoios uma vez que a entidade que irá outorgar os contratos com 
os destinatários últimos será, em ambos os regimes de auxílios, o Instituto de Financiamento da Agricultura e 
Pescas, IP (IFAP).  

Os projetos apoiados por este investimento não contribuem para um aumento do esforço de pesca. 

 

Implementação  

A implementação destes apoios será efetuada pelo Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP 
(IFAP) em estreita articulação com a Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos 
(DGRM). 

 

Público-Alvo 

O público-alvo destes investimentos é direta ou indiretamente a fileira do pescado na sua totalidade, sendo que 
para a construção de embarcações demonstradoras o público alvo são as empresas produtoras de pescado e da 
aquicultura e suas associações, e no caso dos restantes apoios as entidades da fileira dos produtos da pesca e 
aquicultura. 

 

Calendário e riscos 

Este investimento será concretizado através de um conjunto de concursos e de avisos entre 2021 e 2024, com 
as milestones e metas definidas de acordo com a calendarização nas tabelas seguintes. 

Os principais riscos inerentes à execução deste investimento estão relacionados com potenciais atrasos na 
aquisição dos equipamentos, nos procedimentos públicos e na disponibilização de recursos financeiros. Um 
adequado sistema de acompanhamento e controlo poderá mitigar os riscos supra identificados. 
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Investimento TC-C10-i03 - Centro de operações de defesa do Atlântico e plataforma naval 

Desafios e objetivos 

A extensão da Plataforma Continental para além das 200 milhas náuticas coloca um desafio a Portugal, 
designadamente no domínio da proteção do ambiente marinho e da conservação dos recursos naturais 
marinhos, mas também nos planos humanitários e de segurança numa área significativa do Atlântico Norte, a 
mesmo tempo que cria um conjunto de oportunidades científicas, tenológicas e económicas associadas aos 
direitos de prospeção e exploração dos recursos naturais, pelo que é fundamental reforçar o conhecimento e a 
capacidade de intervir no oceano. 

A dimensão económica de Portugal dificilmente condicionará de forma significativa a Economia do Mar global 
no curto/médio-prazo. Pese embora o contributo para os impactos negativos possa ser diminuto, a dimensão 
geoestratégica de Portugal poderá criar algumas singularidades que ajudará o país a desenhar um percurso 
diferente do inevitável caminho global. Consequentemente, esta iniciativa tem a obrigatoriedade de ajudar a 
traçar esse caminho, para estes primeiros anos de pós-COVID, via Plano de Recuperação e Resiliência, para 
“alicerçar” eficazmente a Estratégia Nacional para o Mar. 

A dimensão Atlântica de Portugal, fundada no triângulo Continente, Açores e Madeira é fortemente ampliada 
para o Atlântico Sul pela dimensão da cooperação com a CPLP. Este posicionamento geopolítico pode dar 
escala às iniciativas que possam promover a economia do Mar. 

A proteção dos recursos e do território cada vez mais se vai impor na agenda, garantindo que as cadeias de 
valor não são corrompidas: pela poluição (destacando-se atualmente o plástico); por acidentes (provocados 
pelo homem ou natureza); ou por atos ilegais ou irregulares (destacando-se a pesca ilegal). De igual forma as 
alterações climáticas vão incrementar o número e a severidade de acontecimentos atmosféricos, criando 
dificuldade no apoio e mitigação do impacto destes eventos, por exemplos nas Ilhas dos Açores e da Madeira.  

Esta “força estratégica”, a valorização dos recursos ecossistémicos, vai ter um impacto direto na indústria da 
Construção Naval e indústrias fornecedoras da Construção Naval, como as metalomecânicas, ou 
eletromecânicas e as indústrias emergentes da tecnologia e de elevado valor acrescentado (por exemplo 
Robótica, Automação, IT, entre outras). A outra indústria estruturante que beneficiará diretamente será a 
I&D&I, pois as novas plataformas, para atuarem no Mar Português tendo em conta a sua dimensão, 
profundidade (a multiplicar pelo tempo - temos que estar em situ), têm de ser em primeiro lugar multi-
funcionais (e multimissão também), mais autónomos, a custos mais reduzidos, num novo mundo robotizado, 
eletrónico e digitalizado. 

Portugal propõe-se contribuir para estas duas agendas através da implementação de capacidades que lhe 
permita por um lado proteger o Oceano e, por outro, apoiar o Crescimento da Economia Azul de forma 
sustentável. 
 

Fundamentação e Objetivo Global 

As componentes do sistema a desenvolver terão como objetivo proteger e desenvolver o valor económico 
promovido pelos serviços ecossistémicos do Oceano. Este valor é muito dependente da interação Atmosfera, 
Terra (cidades) e Oceano. O desempenho destes serviços podem inviabilizar a rentabilidade de algumas 

Cronograma simplificado
Avisos para construção de embarcações de demonstração (todos os segmentos)
Fecho do convés (1/2 construção)
Entrega das 4 embarcações (100% da construção)
1º aviso de candidaturas fileira pescado
Aprovações 25 candidaturas
Relatório Final 1º aviso
2º aviso de candidaturas fileira pescado
Aprovações 25 candidaturas
Relatório Final 2º aviso

20252021 2022 2023 2024
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indústrias, como a pesca. Por exemplo, o processo de acidificação do Oceano (como consequência do aumento 
das emissões de gases com efeito estufa) quando associado à degradação da qualidade da água (consequência 
do contínuo aumento da poluição), levam a mudanças nos padrões de migração dos peixes e até à extinção dos 
stocks pesqueiros. O relatório da OCDE1, classifica os serviços ecossistémicos marinhos e costeiros em quatro 
categorias (ver tabela seguinte). 

Tipologia de serviços ecossistémicos 

Serviços ecossistémicos Definição Exemplos 

que servem de suporte Suportam e permitem a manutenção e 
entrega de outros serviços 

Fotossíntese, renovação de nutrientes, formação de 
sedimentos, etc 

que regulam Regulação natural dos processos dos 
ecossistema e ciclos naturais 

Regulação da água, regulação do clima, sequestro 
do carbono, estabilização da linha costeira 

que promovem o abastecimento Matérias-primas, alimentos e energia Matérias-primas (p.ex. minerais), produção de 
alimentos (exe: pesca e aquicultura), energia (exe: 
eólico offshore, outras energias oceânicas, petróleo 
e gás offshore), recursos genéticos (fonte de 
materiais biológicos únicos) 

de carácter cultural Benefícios relacionados com 
experiências de ambientes naturais 

Turismo, recreação, valores espirituais 

 

As estimativas sobre a dimensão dos benefícios dos serviços do ecossistema marinho têm um valor 
considerável, em termos económicos. Fazendo um exercício simples sobre o valor combinado dos diferentes 
serviços ecossistémicos realizados pela parte do Oceano Atlântico sobre a qual Portugal reclama à ONU a sua 
jurisdição, usando como valor de referência US$490 por hectare, resultaria um valor de 180.000 M€ por ano. 
Daqui se retira que para que o processo de industrialização tenha sucesso, é fundamental a preservação dos 
recursos. 

A grande contribuição deste “Centro de operações de defesa do Atlântico e plataforma naval” será para a 
preservação do valor dos serviços ecossistémicos, contribuindo de forma inequívoca para a “Saúde dos 
Oceanos”, fazendo a defesa do meio e do território e mantendo a preservação das cadeias de valor das diversas 
indústrias oceânicas.  Complementarmente, contribuirá para o reforço da capacidade operacional e científica 
do país. 

A contribuição ocorrerá pela resposta aos seguintes desafios: 

Desafio 1 - Monitorizar a dimensão bio-geo-química do Oceano e da atmosfera; 
Desafio 2 - Inventariar e avaliar os recursos minerais e todos os outros recursos não renováveis do 
solo e subsolo marinho sob jurisdição Portuguesa; 
Desafio 3 - Inventariar continuadamente os recursos vivos (recursos renováveis) e monitorizar a sua 
evolução, causas e efeitos; 
Desafio 4 - Vigiar e combater as irregularidades e ilegalidades sobre o oceano de jurisdição 
portuguesa, cometidas sobre as cadeias de valor das indústrias oceânicas; 
Desafio 5 - Responder a catástrofes naturais e acidentes provocados pelo homem; 
Desafio 6 - Contribuir para a mitigação das ações humanas nocivas no oceano (combater os efeitos 
da poluição, como por exemplo os macro plásticos); 
Desafio 7 - Aumentar a capacidade de registar toda a informação produzida sobre o Mar. Produzir 
novo conhecimento e gerar conhecimento através da fusão de informação. Desenvolver modelos de 

 
1 

 Segundo a referência De Groot, R., M.A. Wilson and R.M.J. Boumans (2002), “A typology for the classification, description and valuation of 
ecosystem functions, goods, and services”, Ecological Economics, Vol. 41, No. 3, pp. 393-408, http://dx.doi.org/10.1016/S0921- 
8009(02)00089-7. 

http://dx.doi.org/10.1016/S0921-
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previsão com diversas escalas temporais e espaciais. Criar pontes fundamentais para a criação de 
um Digital Twin sobre o mar Português. 

O sistema proposto assenta em três pilares fundamentais: 

▪ Pilar I- Plataforma Naval de Natureza Multifuncional, dotada de múltiplas valências;  

▪ Pilar II - Centro de operações, ancorado num sistema “awareness” baseado numa base de dados 
nacional sobre o Mar e num Digital Twin e numa rede de centros de Investigação, Desenvolvimento, 
Experimentação e Inovação; 

▪ Pilar III - Academia do Arsenal do Alfeite (Academia 4.0). 

 

 

Pilar I - Plataforma Naval Multifuncional 
Consiste na construção de uma plataforma multidisciplinar de referência, integrando tecnologia de fronteira e 
estendendo as funcionalidades de um navio de vigilância oceânica e de investigação oceanográfica para outros 
cenários como os de emergência (e.g., atender a derrames de petróleo ou “blooms” de plásticos, algas ou 
“jellyfish”) ou atividades de monitorização da ecologia do mar e integrando novos meios tecnológicos de 
observação, monitorização e intervenção oceânica como sistemas robóticos aéreos ou submarinos. 

Desta forma, esta plataforma tem como objetivo a sua utilização nas seguintes áreas de atuação: operações de 
emergência, vigilância, investigação científica e tecnológica assim como monitorização ambiental e 
meteorológica.  

Assenta na construção de uma plataforma (estimativa inicial de aproximadamente 10.000 toneladas) para 
operar 365 dias por ano, de arquitetura complexa, recorrendo à utilização de novos materiais (compósitos, 
ligas, estruturas, etc.), conjugando diversas tecnologias inovadoras (quer soluções de propulsão amigas do 
ambiente, quer para a gestão do navio até à gestão de dados e missão), sistemas de comunicações, redes digitais 
e software (Big Data/Inteligência Artificial); sistemas de produção e gestão de energia verde a bordo. Para 
além da capacidade de realizar a monitorização de várias grandezas subaquáticas, atmosféricas, de campanhas 
batimétricas ou de amostras do solo ou subsolo, exigirá que seja equipado com sensores de diversa ordem 
(óticos, eletromagnéticos, acústicos, de temperatura, de humidade, de pressão), bem como com sistemas de 
posicionamento para permitir operar equipamentos específicos para as missões, por exemplo um Rov Drill 
(para recolher amostras biológicas ou minerais). Deverá ainda ser equipado com diversos tipos de gruas para 
operação a partir de um convés intermédio, os quais servirão para colocar/retirar instrumentos ou laboratórios 
científicos na água, embarcações e carga até 30 toneladas. Como se pretende operar no Atlântico, pelo menos 
uma das gruas ou dos “A-frame” deverá ter um sistema de compensação de ondas, podendo também existir 
uma baía de desembarque submersível e sistema de guinchos para potenciar outras valências (tais como a 
recolha de plásticos). Deverá ainda ter em conta que existe o ROV Luso, e que seria potenciador da função 
poder operar em simultâneo o ROV Luso, o ROV DRILL e outros sistemas complementares existentes nas 
diversas instituições portuguesas que se dedicam a investigar e operar no Mar. 

Em situação de emergência ou de acidente ambiental, poderá ser dotado da capacidade de mitigar as 
consequências do acidente (derrames de petróleo ou outras substâncias químicas perigosas, “blooms” de macro 
plásticos ou “blooms” de algas ou “jellyfish”). Terá a capacidade de embarcar módulos de emergência médica 
para acudir a populações vítimas de desastre extremos. Em termos de operações de emergência deverá possuir 
a capacidade de dar suporte à recolha de lixo marinho (incluindo macro plásticos) e outros elementos nocivos 
ao meio, servindo de base ao lançamento de sistemas robóticos inovadores para a localização e recolha. Da 
mesma forma, deve possuir um centro de operações e comunicações de suporte aos meios navais no terreno e 
aos sistemas robóticos para as operações de busca e salvamento. 

A função de vigilância deverá endereçar as ações de uso ilegal do Oceano, tendo em conta os crimes 
económicos (como a pesca ilegal ou a recolha ilegal de informação sobre o Mar português), ambientais e 
sociais.  

Deverá ser a base de um conjunto de equipamentos que permita a realização da mais avançada investigação 
científica e tecnológica sobre o oceano, das mais eficazes operações de vigilância e monitorização, 
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contribuindo para uma “awareness” baseada em informação em tempo real e nas modernas tecnologias e 
integrando as futuras necessidades como HPC, mothership de sistemas robóticos, laboratórios submarinos, etc. 

Deverá, também, integrar informação proveniente dos diversos sistemas espaciais, como os serviços de 
constelações de informação de GNSS, essencialmente usando o sistema de navegação Galileo, defesa e 
segurança, meteorológica e ambiental (como o Copernicus), assim como informação proveniente de outros 
sistemas de monitorização ou de informação produzida por navios de ocasião.  

Em termos de vigilância, deve ser equipado com robots autónomos (aéreos, submarinos e de superfície) com 
capacidade de estender o raio de ação e integrar múltiplas informações com o sistema de “awareness”, 
articulando com outras fontes de informação como a proveniente dos sistemas satélites ou AIS. Deverá também 
ter a capacidade de lançar meios aéreos tripulados por humanos e uma lancha rápida para operação e 
intervenção de proximidade. 

Função tangente à da vigilância é a da monitorização ambiental e meteorológica, que para além da 
monitorização dos parâmetros biológicos, químicos, físicos no solo, subsolo, coluna de água, superfície e 
atmosfera com a capacidade de localizar ou prever eventos críticos como são os “hotspots” plástico, e/ou 
“blooms” de algas e “jellyfish”, contribuindo para prever, de forma mais exata, eventos atmosféricos extremos. 

De uma forma global, as funcionalidades desta plataforma vão complementar in-situ a informação que hoje 
em dia é disponibilizada pelo sistema Copernicus, e obter com maior exatidão, frequência e resolução  dados 
complementares para os modelos de previsão meteorológicas (permitindo afinar modelos que usam informação 
do Copernicos), A recolha de informação in-situ têm uma “pegada” muito pequena, mas em contrapartida a 
informação recolhida é mais exata quer na grandeza a medir quer na sua localização geográfica. A informação 
recolhida por esta plataforma também vai contribuir para a construção de séries longas de dados fundamentais 
para a compreensão e combate às alterações climáticas. 

Esta plataforma multifuncional vai permitir melhorar a segurança dos navios que atravessam o oceano, as 
operações offshore, as operações de busca e salvamento, contribuindo assim para a segurança marítima. 

Ainda em linha e complementar ao sistema Copernicus, esta plataforma e o seu centro de operações, 
contribuirão para a proteção e a gestão sustentável dos recursos marinhos vivos. A capacidade de monitorizar 
de forma continua os componentes biogeoquímicos, físicos e marinhos in-situ vão permitir afinar modelos de 
avaliação da qualidade da água e controle da poluição (derrames de produtos químicos, petróleo e os seus 
derivados e os plásticos). Esta plataforma vai ter um papel muito importante na perceção do aumento do nível 
do mar e da temperatura do oceano, indicadores fundamentais das mudanças climáticas, e muito importantes 
na avaliação da erosão costeira. 

Esta plataforma será mais uma fonte de informação que irá cooperar com a Rede Europeia de Observação e 
Dados Marinhos (EMODnet), contribuindo para observar o mar e processar os dados de acordo com padrões 
internacionais e disponibilizando essas informações como camadas de dados interoperáveis. 

 
 

Especificação da Plataforma Naval Multifuncional 
Sistema 1 - Sistema Naval de Base  

Como uma plataforma multifunções, deve estar equipada não só com o conjunto de sensores adequados às 
suas tarefas de monitorização e trabalho de oceanografia, mas também com todos os equipamentos de suporte 
à operação conjunta com meios avançados e suporte a trabalhos de investigação, desenvolvimento e 
“deployment” de meios inovadores e de interesse para o futuro. 

Como plataforma base para a monitorização oceânica, e investigação oceanográfica, deve possuir: 

• Sistema de comando e controlo da plataforma com uma rede digital redundante e resiliente (sempre 
que possível encriptado e seguro), de alto débito, ligada a sistemas de comunicação para o exterior, o 
que inclui sistemas de ancoragem satélite, comunicações em HF/VHF/UHF/SHF. Nestes sistemas 
inclui-se o comando e gestão centralizada da plataforma, comando e controlo de Drones – permitirá o 
desenvolvimento das tecnologias de comunicações, redes e aplicações de gestão e armazenamento da 
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informação, assim como de sensores e equipamentos inteligentes na gestão de plataformas complexas, 
úteis e transversais a muitas necessidades industriais e operacionais; 

• Posicionamento dinâmico (DP1); 

• Capacidade de propulsão com ruído reduzido (propulsão complementar elétrica) para trabalhos de 
acústica; 

• Sistema de posicionamento acústico de meios submarinos (quer na coluna de água quer até 
profundidade de oceano total, 6.000m, por exemplo com pelo menos 2 máquinas de “deployment” de 
sensores acústicos SBL/USBL; 

• Baía para lançamento de meios submarinos (abertura na ordem dos 20x10m e capacidade de 
lançamento até 30 toneladas). Este acesso à água permitirá operar em conjunto com outros meios dos 
quais o navio será estação base. É de salientar a operação com USVs (Veículos de Superfície não 
Tripulados) especificamente desenvolvidos para recolher lixo oceânico e plástico; 

• Alternativamente ou complementarmente deve possuir uma baía de desembarque para sistemas 
autónomos de superfície para meios navais de médio porte; 

• Possibilidade de instalação de patilhão / com sensores fixos – similar a outra “deployment machines” 
usadas em DP e acústica, mas para sensores teste – potencialmente usando moonpool; 

• Sistema de lançamento de cargas A-frame com compensação de ondulação, permitindo não só 
lançamento e suporte à operação de meios tradicionais como o um Work Class ROV, o lançamento de 
boias oceânicas, etc; 

• Guindaste a bordo com capacidade de carga até 50 toneladas; 

• Capacidade de espaço no Convés ou tombadilho para transporte de diferentes meios, destacando-se a 
possibilidade de transportar laboratórios contentorizados particulares, um ROV DRILL, um Work 
Class ROV, observatórios, submarinos, veículos robóticos submarinos e de superfície de dimensão 
considerável (2-4 toneladas); 

• Capacidade de suportar o lançamento / aterragem e descolagem de meios robóticos aéreos, quer de asa 
fixa quer de asa rotativa (de preferência vertical “take-off and landing”, mas eventualmente recorrendo 
a “launch pads”, redes de captura, catapulta); 

• Possuir um helideck à proa compatível com helicópteros operados pela Marinha Portuguesa; 

Complementarmente deve possuir capacidades logísticas, laboratoriais e de operação: 

 Laboratórios de Geofísica, Biologia, Geologia; 

 Oficinas (apoio técnico a sistemas avançados anteriormente listados); 

 “Garagem” para subsistemas e robóticos anteriormente identificados. 

Acresce a possibilidade de operar e gerir fisicamente módulos contentorizados, quer do ponto de vista espacial, 
quer do ponto de vista lógico, mecânico e elétrico.   

Para além da ponte de Comando do Navio, deverá possuir uma ponte de operação para as missões em curso, 
pontes para operação dos sistemas robóticos e sistemas de fundo, uma sala de operações multifuncional para 
operar estes sistemas avançados, uma ponte científica, diversas salas de reuniões e gabinetes de trabalho e 
auditório de acompanhamento de missões – para visitantes e acompanhamento externo de missões. 

Será particularmente relevante a implementação uma solução de energia baseada na combustão de amónia 
verde por via de motores dual-fuel, quer seja para o sistema de propulsão quer seja para a geração de energia 
elétrica para todos os demais sistemas consumidores.  

Deve fazer parte integrante da plataforma um conjunto de meios navais complementares avançados que, entre 
eles, se destacam: 
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• Sistema 2 - Duas lanchas rápidas para proteção da plataforma e estender a ação direta da plataforma, 
quer na verificação/interceção de agentes em atividades potencialmente irregulares, quer no auxílio à 
coordenação de operações de monitorização e vigilância. 

• Sistema 3 - ROV Drill - Um veículo robótico com capacidade de operação até aos 6.000 metros de 
profundidade e de perfuração superficial para a recolha de amostras biológicas e minerais no subsolo 
marinho. Este sistema permitirá quer, por um lado, um conhecimento mais extensivo da nossa 
plataforma continental quer, por outro, dotar o país de uma ferramenta essencial para enfrentar os 
futuros desafios de exploração do fundo marinho, bem como da sua proteção nomeadamente em 
termos ambientais. Insere-se num conjunto de meios que permitem perspetivar novas utilizações do 
mar com sistemas de produção no fundo do mar, sistemas de construção subaquática, observatórios de 
profundidade. Note-se que a área portuguesa (e em particular a crista atlântica) tem importantes 
recursos geológicos e biológicos que tem de ser afirmados, que temos de conhecer. 

• Sistema 4 - Esquadra de veículos de superfície autónomos oceânico (ASVs) para recolha de plásticos, 
lixo marinho, “blooms” de algas ou “jellyfish”. Estes sistemas permitem utilizar o navio como base 
de operações para recolha de plástico ou outro lixo marinho, complementados com a capacidade de 
monitorização de lixo e poluição marinha, estendendo o raio de ação da plataforma principal. Por outro 
lado, permitem ser desenvolvidos tendo em vista a tarefa particular de recolha de plástico, não tendo 
o navio base de comprometer as suas características para cumprir esta tarefa em particular. 

• Sistema 5 - Esquadra de veículos de superfície autónomos oceânicos (ASVs) para a monitorização e 
vigilância avançada. 

• Sistema 6 - Uma rede de landers robóticos para dotar o navio da capacidade de suportar operações 
subaquáticas em que o posicionamento, geo-localização dos veículos submarinos são fundamentais. 

• Sistema 7 - Esquadra de AUV para a monitorização ambiental e proteção territorial de baixa 
profundidade. 

• Sistema 8 - Um AUV de supervisão de operações submarinas para estender a operação da plataforma 
até aos 6.000m de profundidade. 

• Sistema 9 - Esquadra de AUV para a monitorização ambiental e proteção territorial para o mar 
profundo. 

• Sistema 10 - Duas esquadras aéreas de Drones de asa fixa e rotativa. 

• Sistema 11 - Conjunto de sensores de monitorização atmosférica, qualidade da água e geofísicos, 
como Multibeans, Sidescan e Sub-bottom profilers. 

• Sistema 12 - Um Digital Twin sincronizado com o centro de operações naval, ancorado num sistema 
HPC e num sistema de “awareness” recorrendo a técnicas de AI, entre outras, através da fusão de 
dados provenientes quer da recolha direta da plataforma quer de sistemas externos ou remotos.  

• Sistema 13 - Um centro de comunicação multi-modo (desde comunicação satélite, WiFi entre outras) 
que mantém a plataforma conectada operacionalmente ao centro de Operações. 

O montante do investimento para a plataforma naval e respetivos sistemas ascende a 94,5 milhões de euros e 
será promovido pelo Ministério da Defesa Nacional / Marinha Portuguesa. 

 
Pilar II - Centro de operações 
O Centro de Operações pretende reforçar os meios de observação do oceano, contribuindo para o objetivo de 
criar um “Oceano Digital” de modo a permitir a criação de conhecimento e, simultaneamente, apresentar 
soluções que reforcem a capacidade nacional e internacional para intervir sobre os Oceanos. 

No que respeita aos meios de “Observação do Oceano” destacam-se os objetivos de recolha de dados aéreos, 
náuticos e subaquáticos para fins científicos e operacionais, o conhecimento de fenómenos oceânicos, como 
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sejam os campos geotermais e a formação de energia de superfície, ou ainda o mapeamento do fundo do oceano 
para fins científicos através do Instituto Hidrográfico. 

Assim, será possível construir e operar uma base de dados utilizável por vários e em múltiplas plataformas. 
Esta informação será aplicada para medir e mitigar os efeitos das alterações climáticas, tendo aqui presente o 
papel destacado do ambiente marinho enquanto sumidouro de carbono, para proteger o oceano, combatendo a 
pesca ilegal (IUU) e a apropriação indevida de recursos marinhos ou, ainda, prevenindo a poluição e 
promovendo a remoção dos oceanos, para fins comerciais, quer do plástico quer das redes fantasmas 
favorecendo a economia circular e protegendo a vida marinha. 

A disponibilidade de dados aéreos, náuticos e subaquáticos permitirá o desenvolvimento de ferramentas e de 
informação com grande impacto nos domínios operacional, científico, tecnológico e industrial. Em sinergia 
com a operação da plataforma naval, o Centro de Operações permitirá contribuir para o estabelecimento uma 
rede global de inteligência e de sistemas de apoio à decisão. Complementarmente, permitirá o desenvolvimento 
de conhecimentos estratégicos e permitirá fornecer informação para o apoio às soluções políticas 
protagonizadas para decisores governamentais, de outras instituições nacionais, no Governo e na 
Administração Pública, nas instituições internacionais, no setor privado, e na sociedade civil.  

Este Centro de Operações será o principal nó operativo da Ocean Defense Initiative (liderada pela Marinha 
Portuguesa) e irá operar internacionalmente em colaboração com a ONU e outros organismos internacionais, 
como a International Seabed authority (ISA), a European Maritime Safety Agency (EMSA), European Space 
Agency (ESA) ou outros organismos tutelados pela União Europeia (UE), com vista à proteção global do 
oceano, e com entidades nacionais, como o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a Direção-
Geral de Política do Mar (DGPM), a Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos 
(DGRM), a Autoridade Marítima Nacional (AMN) e o sistema portuário nacional, entre outras entidades.. 

Paralelamente, o Centro de Operações irá acolher uma estrutura de apoio a projetos de investigação e análise 
sobre iniciativas políticas e de governança sobre a política marítima internacional e as interseções entre 
conservação do oceano, ameaças transnacionais e a geopolítica marítima. Os projetos acolhidos procurarão 
lançar luz sobre as implicações ambientais e de segurança na gestão das atividades marítimas. 

Complementarmente, a rede de centros de Investigação, Desenvolvimento, Experimentação e Inovação (IDEI) 
trabalhará em articulação com a Academia do Arsenal (pilar III), procurando desenvolver novas tecnologias e 
novos produtos nas áreas da robótica e dos veículos não tripulados, dos sistemas de apoio à decisão, da 
Inteligência Artificial (designadamente no campo do big data) e das tecnologias de observação do meio 
marinho, que possam ser empregues pela unidade naval (pilar I), nas suas missões de vigilância oceânica, de 
investigação oceanográfica e de mapeamento dos oceanos.  

Aquela rede de centros de IDEI tem associada a dinamização do cluster naval, através do envolvimento de 
entidades do Sistema Científico e Tecnológico Nacional e de empresas.  

Fisicamente este centro ocupará instalações da Marinha Portuguesa e do Ministério da Defesa Nacional em 
território nacional, integrando-se nesta medida a reformulação desses espaços e do equipamento, a recolha de 
informação complementar, e que permita a conectividade com as entidades mundiais de natureza semelhante 
e a rede de fontes de informação científica, como por exemplo a EMODnet. 

Do ponto de vista lógico, este centro prevê também o desenvolvimento de aplicações informáticas baseadas 
nas tecnologias mais avançadas, como a AI, que com base na análise sistemática de dados oceânicos e 
“intelligence” permita o desenvolvimento de um sistema “awareness” em tempo-real sobre os Oceanos. 

Deste modo, e por forma a criar sinergias entre si e interligadas com os outros pilares I e III, prevê-se: 

a) Um Centro de Operações Marítimas (COMAR), resultante da expansão do atual COMAR, que será 
dotado de melhores capacidades e ferramentas nos campos científico, ambiental e oceanográfico, 
passando a constituir um verdadeiro centro de conhecimento situacional marítimo e também um centro 
de operações inter-agências marítimas, capaz de centralizar e difundir, de forma sistemática e global, 
a informação e o conhecimento obtido sobre os Oceanos e as atividades nele desenvolvidas; e 

b) Uma rede de centros de Investigação, Desenvolvimento, Experimentação e Inovação (IDEI), cujo 
objetivo central é o conhecimento e a preservação dos Oceanos.  
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O Centro de Operações Marítimas (COMAR) resultará de uma expansão do atual COMAR, localizado no 
Alfeite, o qual tem por objetivo colecionar, processar e disseminar a informação necessária para a aquisição e 
manutenção do conhecimento situacional marítimo, em articulação com outros centros operacionais nacionais 
e internacionais, e com as demais entidades do Estado com competências específicas, quer em razão da matéria, 
quer do território. Será, assim, ao mesmo tempo um centro de conhecimento situacional marítimo e também 
um centro de operações inter-agências marítimas. Este centro terá a atribuição de monitorizar, tratar e 
disseminar a informação recolhida no mar, por parte de meios navais, nos quais se incluirá a plataforma prevista 
no âmbito do pilar I. 

O investimento neste centro permitirá expandi-lo e dotá-lo de melhores capacidades e ferramentas aumentando 
a sua possibilidade de resposta nos campos científico, ambiental e oceanográfico, bem como na resposta a 
emergências ou incidentes nos espaços marítimos ou no litoral. Nesse contexto, a modernização tecnológica, 
bem como o alargamento e a diversificação das capacidades existentes de observação, recolha, tratamento e 
fusão da informação, permitirão a disseminação de informação de natureza oceanográfica e ambiental de forma 
mais eficiente e eficaz.  

Exemplificando que tipo de equipamento irá compor este centro: será um sistema de bases de dados espaço-
temporais que permitam concentrar e analisar as alterações de diversas variáveis num determinado local ao 
longo do tempo, ou, focando uma variável de um local analisar a sua evolução, etc. Estes sistemas têm um 
papel fundamental na análise, desenvolvimento de modelos e algoritmos de projeção, incluindo o 
desenvolvimento de cenários futuros associados a determinadas situações/alterações. Trata-se de uma 
ferramenta fundamental na produção de conhecimento e para a gestão do Mar Português.  

Com base na informação recolhida será implementado um Digital Twin. Esta ferramenta digital tem uma 
grande importância para a exploração económica dos recursos no Mar. A possibilidade de se simular e analisar 
as diferentes alterações e as implicações são críticas para diversos setores, desde os recursos vivos marinhos 
às energias renováveis marinhas.  

O Investimento na Rede IDEI será adequar à missão desta iniciativa e reforçar as capacidades técnicas, 
científicas e operacionais de uma rede de laboratórios da marinha nomeadamente: 

i. Instituto Hidrográfico – Sensortech (IH-Sensortech); 

ii. Laboratório de Robótica, Sistemas de Apoio à Decisão e Inteligência Artificial do Centro de 
Investigação Naval (CINAVLab); e 

iii. Centro de Experimentação Operacional da Marinha (CEOM). 

O investimento no Centro de Operações e rede de laboratórios inclui o apoio dos seguintes itens:  

▪ Adequação à missão de estruturas que existem no Continente e Ilhas, que permitam operacionalizar o 
centro de operações, nomeadamente o COMAR e rede IDEI;  

▪ Implementação de um sistema de comunicações inter centros da Marinha e outros sistemas nacionais 
e internacionais, bem como as necessárias recuperações de infraestruturas complementares ao sistema 
de rastreamento de movimentos oceânicos; 

▪ Sistemas de modelação e previsão temporal do estado das grandezas a observar do Oceano territorial 
e da zona de operação desde qualidade da água, qualidade ar, morfologia do solo marinho, composição 
do solo marinho, tráfego marítimo, movimentos portuários, ameaças à saúde dos oceanos, e atividades 
irregulares ou ilegais. 

▪ Sistemas de visualização e alerta imersivo sobre o estado das grandezas modeladas.    

O montante do investimento para o centro de operações e respetivos sistemas ascende a 14,5 milhões de euros 
e será promovido pelo Ministério da Defesa Nacional / Marinha Portuguesa. 
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Pilar III - Academia do Arsenal do Alfeite (Academia 4.0) 

Desafios e objetivos 

A Indústria Naval em Portugal foi perdendo ao longo das últimas décadas relevância devido a um conjunto de 
fatores internos, mas também ao contexto internacional. Em resultado deste declínio, o setor foi perdendo 
atratividade e as competências das suas equipas técnicas estão muito focadas em processos produtivos algo 
ultrapassados. A própria formação dirigida às empresas do setor naval é muito reduzida, quer ao nível da 
formação média quer da formação superior, sendo que neste momento apenas o Instituto Superior Técnico da 
Universidade de Lisboa oferece uma formação de nível superior em Engenharia Naval e Oceânica. 

No ecossistema da indústria de Defesa Europeia importa a Portugal desenvolver as capacidades dos recursos 
humanos afetos ao cluster Naval. Tendo em conta a sua história e posição geoestratégica é urgente responder 
aos desafios de uma economia verde e digital que só será possível com a criação de centros de conhecimento, 
ou seja, através de uma Academia 4.0. 

A Academia do Arsenal pretende constituir-se como um projeto inovador de formação de recursos humanos 
no setor naval - quer através da qualificação e troca de experiências dos que já se encontram nas empresas quer 
da captação de profissionais para a área da engenharia naval - baseando-se num conjunto de parcerias, de que 
é testemunho o Protocolo entre a idD Portugal Defence, o Arsenal do Alfeite, a Associação de Indústrias 
Navais e o Consórcio de Escolas de Engenharia. Para tal, pretende também fomentar-se a componente digital 
desta formação, criando um centro de competências posicionado para a transformação digital em curso na 
economia nacional. 

Pretende-se, assim, desenvolver as capacidades dos trabalhadores dos estaleiros nacionais, captar engenheiros 
jovens para a área naval e reter quadros qualificados neste setor, com a aplicação de conhecimentos em centro 
de experimentação e posteriormente sua incorporação em ambiente fabril. 

A Academia do Arsenal pretende privilegiar formação em áreas disruptivas como a robótica, 
telecomunicações, biotecnologia, nanotecnologia, conetividade, Inteligência Artificial, Big Data e Machine 
learning.  

Neste contexto, a Academia do Arsenal pretende fomentar as seguintes formações:  

− Ao nível das qualificações intermédias (ISCED 3-4), focando-se tanto em novos trabalhadores como 
no upskilling e no reskilling das pessoas da força de trabalho já presente nas empresas (RVCC - 
Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências Profissionais, visando a melhoria das 
qualificações de nível não superior);  

− Ao nível da formação de âmbito superior graduado (ISCED 5 e 6), em particular em formações 
curtas de âmbito superior (por exemplo CTeSP’s – cursos técnicos superiores profissionais), alargando 
o seu âmbito para adultos ativos e reforçando a colaboração com empregadores, públicos e privados;  

− Ao nível da formação de âmbito superior pós-graduado (ISCED 7 e 8), fomentando o 
desenvolvimento pelas instituições de ensino superior de formações de âmbito profissional, 
beneficiando de colaboração próxima com as empresas do setor naval. 

São assim objetivos da Academia do Arsenal: 

A. Dotar técnicos das empresas do setor naval com conhecimentos científicos necessários para 
“entenderem” a relevância do seu trabalho (Impulso Adultos) com um programa de trabalho de 3 anos: 

 1º ano - Formação à distância, em áreas básicas de engenharia (ex: matemática; física, informática) e 
de Gestão de Projetos (Metodologia e Técnicas de Gestão de Projetos, Gestão de Stakeholders e Gestão 
de Equipa, Comunicação e Negociação, Gestão dos Riscos, Gestão Financeira de Projetos, Microsoft 
Project no apoio à Gestão de Projetos, LEAN, Agile, Kanban, Design Thinking, etc); 

2º ano - Formação à distância em áreas específicas de engenharia; (ex: eletrotécnica, mecânica, robótica, 
materiais, industrial, tecnologias e processos de soldadura, qualidade, ambiente e segurança); 
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 e 3º ano - Trabalho em oficina com acompanhamento presencial por monitores que seguirão o 
desenvolvimento dos trabalhos. 

B. Receber recém-licenciados e recém-mestrados, em diversos domínios (STEAM) para integrarem 
equipes de CROs (centro de recursos oficinais) com o intuito de ajudarem na implantação destas novas 
metodologias, com uma lógica de “hands on”. 

Criar equipas mistas de académicos e profissionais para desenvolvimento de projetos onde os 
investigadores ganhem perceção das limitações oficinais na conceção dos produtos e os técnicos do setor 
naval ganhem perceção das soluções conceptuais. Contribuindo para a melhor definição das 
especificações/soluções técnicas das operações programadas dos principais meios navais da Marinha. 
Isto dará um contributo significativo para a redução dos custos de operação e ganhos, a médio e longo 
prazo, ao nível do ciclo de vida dos meios navais (ex. FOS (Follow on Support dos submarinos da 
Marinha portuguesa e outras Marinhas.) 

C. Fomentar o intercâmbio de formandos entre empresas do cluster, que vejam uma mais-valia neste 
processo de aprendizagem, onde se verifica uma forte interação entre o aprender e o fazer.  

D. Assegurar a credenciação de técnicos em áreas específicas, onde a sua manutenção em território nacional 
é necessariamente uma vantagem para o país, com papel relevante na substituição de importações.  

E. Assegurar a presença de engenharia nacional, na fase de implementação dos novos sistemas, sejam em 
processos produtivos nacionais, sejam em processos de “midle-life upgrade - MLU”, para que a 
transição para o ciclo de manutenção subsequente, possa ocorrer sem sobressaltos. 

F. Realizar parcerias com outros centros de investigação e inovação em diferentes áreas multidisciplinares 
que se possam integrar no contexto naval e defesa de forma a fomentar a formação no contexto da 
inovação, da experimentação, criação de novas ideias, desenvolvimento conjunto multi-equipa, etc. 

 

A Academia do Arsenal será assim uma mais-valia para o setor naval devido à sua articulação com as 
necessidades das empresas, por um lado, e as novas técnicas formativas, sustentadas numa forte componente 
digital, por outro. O retorno esperado estará necessariamente associado ao potencial de criação produtos e 
serviços de alto valor acrescentado que a adoção desta metodologia possa trazer à economia nacional. 

 

 
 

A Academia do Arsenal, em articulação com outras [3], poderá ser uma mais-valia para o setor naval desde 
que devidamente articulada com as suas necessidades e as novas técnicas formativas: a formação à distância, 

 
[3] Academia Aeronáutica Nacional, envolvendo a OGMA e a TAP. 
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onde as Universidades portuguesas estão a fazer um esforço significativo, em virtude do período pandémico 
que estamos a viver, os instrumentos de Computer Based Training (CBTs), assim como os IPT (Interactive 
Procedure Training) e os simuladores poderão ser de um enorme valor acrescentado, para todo o setor naval. 
Se se acompanhar a estrutura formativa de troca de experiências com a Academia, poderá criar-se um potencial 
de valor para a economia de defesa e, consequentemente, para o país. 

Neste domínio os HUB de Inovação, como plataformas de partilha de conhecimento com recrutamento de 
técnicos licenciados, em atividades de alto valor acrescentado poderá ser a pedra de toque que possibilite a 
“descoberta do mar” que potencia a força “que de lá vem”. 

O valor de investimento estimado para a Academia (2 M€), não é mais do que a transferência de meios 
financeiros que potenciem a Inovação e o desenvolvimento de projetos de elevado valor acrescentado a 
desenvolver pelos centros de investigação com a participação do Arsenal. 

O desenvolvimento de competências “hands on” resultantes da formação em ambiente de trabalho é a outra 
face desta mesma realidade. O Arsenal tem todas as condições para ser um parceiro ativo das novas 
características de atribuição de fundos comunitários à Investigação e desenvolvimento, podendo exercer o 
papel de parceiro tecnológico tão necessário aos centros de investigação. 

Impactos 

A Academia da Arsenal será o centro de um cluster naval que se está a desenvolver em Portugal, na medida 
em que permitirá a preservação de conhecimento adquirido, a captação e retenção de quadros qualificados e, 
por outro lado, vai permitir que as empresas da Base Tecnológica e Industrial da Defesa (BTID) entrem nas 
cadeias de fornecedores e, assim, se potencie a BTID Europeia e fortaleça os novos instrumentos e 
oportunidades de cooperação europeus (PESCO). 
 
Apoiando a qualificação e retenção de engenheiros (espera-se que seja na ordem dos 75%) é possível criar uma 
pool de conhecimento nacional que permitirá o acesso a mercados estratégicos como manutenção de 
submarinos e modernização de fragatas (tecnologia digital). Esta nova abordagem está atualmente planeada e 
foi iniciada por parte do Arsenal do Alfeite, S.A. como Prime Contractor para a manutenção de submarinos. 
Esta decisão estratégica deverá criar / reter valor na ordem de + 30% dos custos de outsourcing, para além de 
desenvolver conhecimentos altamente especializados em navios de subsuperfície (submarinos), abrindo assim 
novos mercados. 

Além disso, a AASA assinou recentemente um Acordo-Quadro Estratégico com a ThyssenKrupp Marine 
Systems GmbH e a Marinha Portuguesa sobre a cooperação em programas de manutenção e modernização, 
bem como apoio logístico integrado e áreas de interesse mútuo. No âmbito deste SFA, a AASA e a TkMS 
preveem o desenvolvimento e constituição de uma empresa em joint venture, com sede em Portugal, para 
explorar mercados complementares e utilizar os recursos e capacidades de ambas as empresas. A cooperação 
internacional é um dos principais drivers para futuros programas da UE. Mais importante ainda, a cooperação 
internacional aqui delineada representará um grande impulso para um cluster que envolve em torno de si muitas 
PMEs e consequentemente um elevado nível de emprego. 

 

Natureza do investimento 
O investimento associado aos pilares I e II acima descritos está associado a atividades não económicas, 
incluindo em operações de emergência, vigilância e investigação fundamental, a desenvolver pelo Estado, no 
exercício da sua autoridade pública, em concreto através do Ministério da Defesa Nacional / Marinha 
Portuguesa, e em benefício da Comunidade como um todo. 

Destarte, estamos perante beneficiários que não exercem uma atividade económica, pelo que o correlativo 
financiamento público não configura um auxílio de Estado na aceção do artigo 107.º do TFUE. 
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Sempre que aplicável, as regras de contratação pública serão integralmente cumpridas na contratação de 
fornecimento de bens e prestação de serviços junto de entidades terceiras, impedindo qualquer auxílio de 
Estado a jusante. 

No que respeita ao pilar III, trata-se de um investimento de natureza pública cujos beneficiários diretos são as 
pessoas beneficiárias da formação a ministrar na Academia do Arsenal do Alfeite, controlada a 100% pelo 
Estado Português. O investimento baseia-se num conjunto de parcerias, de que é testemunho o protocolo 
celebrado entre a idD Portugal Defence, o Arsenal do Alfeite, a Associação de Indústrias Navais e o Consórcio 
de Escolas de Engenharia. Tratando-se de um projeto que tem por objeto a formação e a qualificação 
intermédia, graduada e pós-graduada de recursos humanos num domínio importante da Política Pública Defesa 
Nacional, cujo objetivo será colmatar carências formativas e qualificativas no setor naval, o investimento 
público subjacente não constitui um auxílio estatal. 

Nos termos do artigo 74.º da Constituição da República Portuguesa “Artigo 74.º (Ensino) 1. Todos têm direito 
ao ensino com garantia do direito à igualdade de oportunidades de acesso e êxito escolar. 2. Na realização 
da política de ensino incumbe ao Estado: (…); d) Garantir a todos os cidadãos, segundo as suas capacidades, 
o acesso aos graus mais elevados do ensino, da investigação científica e da criação artística; e) Estabelecer 
progressivamente a gratuitidade de todos os graus de ensino.” 

O ensino público organizado no âmbito do sistema nacional de ensino português, financiado e controlado pelo 
Estado português, pode ser considerado uma atividade não económica. O Tribunal de Justiça já teve 
oportunidade de estabelecer que o Estado: “ao  estabelecer e ao manter tal sistema de ensino público 
financiado, em regra, pelo orçamento público e não pelos alunos […] não pretendia envolver-se em atividades 
remuneradas, mas cumpria a sua missão nos domínios social, cultural e educativo perante a sua população” 
– cfr. Acórdão do Tribunal de Justiça de 11 de setembro de 2007, Comissão/Alemanha, C-318/05, § 68. 

Termos em que o financiamento previsto não configura um auxílio de Estado na aceção do artigo 107.º do 
TFUE. 

Sempre que aplicável, as regras de contratação pública serão integralmente cumpridas na contratação de 
fornecimento de bens e prestação de serviços junto de entidades terceiras, impedindo qualquer auxílio de 
Estado a jusante. 

 

Implementação 

A entidade responsável pela execução e reporte da globalidade deste investimento será a Secretaria Geral do 
Ministério da Defesa Nacional.  

O investimento associado aos pilares I e II é da responsabilidade do Ministério da Defesa Nacional / Marinha 
Portuguesa e será concretizado de acordo com a realização das seguintes atividades: 

Atividade 1 - Contratação de um conjunto de consultores e de apoio jurídico para apoio à elaboração do 
caderno (ou cadernos) de encargos para a aquisição e desenvolvimento dos sistemas identificados 
anteriormente e descritos como “Plataforma Naval de Natureza Multifuncional” e “Centro de Operações”; 

Atividade 2 - Elaboração dos cadernos de encargos com vista ao lançamento do Concurso Público (Concursos 
Públicos) com vista à contratação dos sistemas definidos anteriormente e descritos como “Plataforma Naval 
de Natureza Multifuncional” e “Centro de Operações”; 

Atividade 3 - Seleção dos consórcios e projetos vencedores definidos anteriormente e descritos como 
“Plataforma Naval de Natureza Multifuncional” e “Centro de Operações”; 

Atividade 4 - Construção e implementação dos sistemas selecionados definidos anteriormente e descritos 
como “Plataforma Naval de Natureza Multifuncional” e “Centro de Operações”; 

Atividade 5 - Fiscalização da construção dos sistemas selecionados e definidos anteriormente e descritos 
como “Plataforma Naval de Natureza Multifuncional” e “Centro de Operações”. 
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O investimento associado ao pilar III é da responsabilidade da Arsenal do Alfeite, S.A. e será concretizado 
de acordo com a realização das seguintes atividades: 

FASE 0 

- Diagnóstico integrado das necessidades de formação (requisitos das empresas e do mercado e dos objetivos 
dos trabalhadores), de instalações e equipamentos;  

- Definição de Plano de Implementação e respetivo calendário de progressão que contemple: 

o Estrutura de cursos e respetivos currículos, assim como das entidades responsáveis por coordenar essa 
formação; 

o Plano de investimentos (adaptação de instalações e adaptação/aquisição de equipamentos); 

A fase 0 tem duas atividades principais: diagnóstico das necessidades de formação e a definição do plano 
de implementação.  

A fase 0 está já em curso, como se pode verificar no cronograma simplificado, com as entidades 
envolvidas nos protocolos que muito em breve serão assinados. 

FASE 1 

- Lançamento dos primeiros cursos de formação; 

- Lançamento de concursos para a adaptação de instalações e adaptação/aquisição de equipamentos; 

A fase 1 tem duas atividades principais: lançar os primeiros cursos de formação e o lançamento a 
adaptação/aquisição de equipamento das instalações para a Academia.  

É de salientar que existe um compromisso político abrangente de que a formação arranca no 3T de 2021. 
Assim, é necessário colocar a funcionar o módulo de formação que seja identificado como o mais 
urgente para o cluster naval nacional, de acordo com o plano desenhado na fase 0. Esta formação iniciar-
se-á na Arsenal do Alfeite em instalações a identificar, o que não será difícil dada a dimensão do espaço 
existente. 

Em simultâneo serão lançados os concursos de adaptação de instalações e adaptação/aquisição de 
equipamentos. Assim, vão ser reabilitadas as instalações que existem no Arsenal do Alfeite, que são 
adequadas para o efeito (já serviram o propósito de formação profissional no século passado)i mas que 
carecem de adaptação às necessidades atuais. A adaptação/aquisição de equipamentos insere-se também 
neste desígnio de criar as melhores condições para os atuais requisitos de formação, designadamente de 
uma forte aposta no domínio digital (o pormenor dos investimentos pode ser consultado na rubrica da 
estimativa de custos). 

FASE 2 

- Lançamento do Centro de Inovação e Experimentação 

O lançamento do centro de Inovação e Experimentação dentro da Academia 4.0 permite o 
desenvolvimento de um centro de competências que está em permanente articulação com as 
necessidades sentidas em cada momento dentro dos estaleiros. 

A necessidade de recursos humanos especializados no Arsenal obriga a uma relação preferencial com o 
Consórcio de Escolas de Engenharia de forma a que, em conjunto, consigam dar resposta as 
necessidades especificas da Academia, em cada momento. 



44 / 83 
 

O desenvolvimento de projetos de investigação conjuntos permite uma partilha de informação 
(confiança) necessária para o desenvolvimento de parcerias nacionais e internacionais. 

Ou seja, a Academia não pretende apenas formar, mas acompanhar e potenciar as necessidades de cada 
momento dos estaleiros nacionais, através da capacitação de Recursos Humanos, I&D, Experimentação 
e Inovação. 

- Finalização da infraestrutura (obras de adaptação e equipamentos) 

Nesta fase há a finalização das obras de adaptação e equipamentos. 

- Lançamento de versão final da Academia do Arsenal 

A versão final da Academia será lançada tendo em conta uma avaliação de todos os passos anteriormente 
referidos. Será aplicada a ferramenta PDCA: ferramenta baseada na repetição, aplicada sucessivamente nos 
processos buscando a melhoria de forma continuada para garantir o alcance das metas necessárias à 
sustentabilidade deste projeto. Como se pretende que a Academia responda adequadamente à necessidade de 
um cluster naval nacional existe a necessidade de planear, desenvolver, verificar (avaliar) e ajustar, de forma 
prospetiva. 

 

Público-alvo 
Sociedade em geral. 

A Academia do Arsenal dirige-se a um público alargado: 

a) Aos adultos jovens (idades até 35 anos) sem formação de nível superior que apresentam dificuldade 
de inserção ou reinserção no mercado de trabalho; 

b) Aos trabalhadores do setor naval, em resultado das atividades de skilling e reskilling; 
c) Aos jovens licenciados e mestrados das áreas STEM (Science, Technology, Engineering, 

Mathematics) da área da engenharia naval ou conexas (mecânica, eletrotécnica, etc.) demonstrando a 
mais-valia profissional da indústria naval; 

d) A doutorandos/doutorados, potenciando o Centro de Inovação e Experimentação, uma estrutura que 
pretende dinamizar projetos no setor naval. 

e) Ao público internacional, já que permite cobrir lacunas ao nível da formação numa área muito 
específica e que é comum a outros países da Europa. Esta atração de recursos permitirá criar escala e 
construir competências adicionais, criando um círculo de reforço dessas competências. 

 

Calendário e riscos 

A Plataforma Naval Multifuncional e o Centro de Operações seguem a seguinte calendarização: 

 

Os riscos associados à complexidade técnica e especificidades deste investimento serão mitigados pelo reforço 
da equipa que vai realizar o caderno de encargos com um conjunto de consultores externos, e pela contratação 
de uma equipa de fiscalização externa para acompanhar e avaliar a execução do mesmo.  

Cronograma Simplificado

Contratação de um conjunto de consultores (Pilares I & II)

Elaboração dos Cadernos de encargos (Pilares I & II)

Seleção dos consórcios e projetos (Pilares I & II)

Construção e implementação dos sistemas selecionados (Pilares I & II)

Fiscalização da construção dos sistemas selecionados (Pilares I & II)

2021 2022 2023 2024 2025
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O projeto relativo à Academia do Arsenal será implementado de forma progressiva, de acordo com a 
calendarização apresentada abiaxo. Em resultado do diagnóstico inicial, será estabelecido um calendário que 
definirá quais as formações: que podem avançar a curto prazo (outubro 2021); e as que requerem um período 
de implementação mais longo e que, naturalmente, beneficiarão da curva de aprendizagem que, entretanto, se 
irá construindo. 

 
 

 

Investimento TC-C10-i04-RAA - Desenvolvimento do “Cluster do Mar dos Açores” 

Desafios e Objetivos 

A avaliação feita a nível regional da capacidade instalada em matéria de investigação e inovação nas áreas das 
ciências do mar permitiu identificar necessidades urgentes de investimento a dois grandes níveis: ao nível das 
infraestruturas científicas e tecnológicas disponíveis na Região e ao nível do número e qualificação dos 
recursos humanos dedicados à investigação das ciências do mar a trabalhar com e nas instituições e empresas 
regionais. 

Assim, o investimento previsto nesta medida pretende dar resposta às necessidades de infraestruturas físicas 
fixas e móveis, no âmbito da investigação das ciências do mar e sua articulação com o setor económico. As 
infraestruturas fixas disponíveis estão sobretudo sedeadas na ilha do Faial, em instalações impróprias, sem 
capacidade física ou tecnológica adequada para a investigação em áreas emergentes ou em certos domínios 
das áreas tradicionais, bem como para uma adequada cooperação com o setor empresarial.  

Sendo o arquipélago dos Açores bastante disperso (justificando uma ZEE muito extensa) e estando muito 
afastado das regiões continentais e das suas instalações de investigação, é necessário dispor de capacidade 
local em infraestruturas científicas e tecnológicas fixas e móveis de qualidade.  

Um dos objetivos deste investimento assentam na substituição do navio “Arquipélago”, que se encontra a 
atingir o fim da sua vida operacional por uma plataforma moderna com altos padrões tecnológicos em termos 
de capacidades e de equipamentos e com elevado desempenho energético, enquanto investimento 
reconhecidamente fundamental para dar resposta às necessidades atuais nas áreas da investigação e 
monitorização marinha ou da promoção do uso sustentável dos oceanos.  

Neste sentido, serão vários os desafios que a Região terá pela frente, entre eles: 

Cronograma Simplificado
Diagnóstico integrado das necessidades de formação (requesitos das 
empresas e do mercado e dos objetivos dos trabalhadores), de 
instalações e equipamentos
Plano de Implementação e respetivo calendário de progressão que 
contemple: Estrutura de cursos e respetivos curriculos, assim como das 
entidades responsáveis por coordenar essa formação; e plano de 
investimentos (adaptação de instalações e adaptação/aquisição de 
equipamentos)
Lançamento dos primeiros cursos de formação 
Lançamento de concursos para a adaptação de instalações e 
adaptação/aquisição de equipamentos
Centro de Inovação e Experimentação
Finalização da infraestrutura (obras de adaptação e equipamentos)
Lançamento de versão final da Academia do Arsenal

Milestones

Diagnóstico integrado das necessidades de formação (requesitos das 
empresas e do mercado e dos objetivos dos trabalhadores), de 
instalações e equipamentos

2T

Plano de Implementação e respetivo calendário de progressão que 
contemple: Estrutura de cursos e respetivos curriculos, assim como das 
entidades responsáveis por coordenar essa formação; e plano de 
investimentos (adaptação de instalações e adaptação/aquisição de 
equipamentos)

2T

Lançamento dos primeiros cursos de formação 3T
Lançamento de concursos para a adaptação de instalações e 
adaptação/aquisição de equipamentos

4T

Centro de Inovação e Experimentação 1T

Finalização da infraestrutura (obras de adaptação e equipamentos) 3T

Lançamento de versão final da Academia do Arsenal 4T

2021 2022 2023

2021 2022 2023
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• Aumentar a capacidade científica, tecnológica e de inovação, dando ímpeto a áreas de excelência, 
como as ciências do mar, onde a região se afirma, diferencia e projeta no espaço nacional e 
internacional; 

• Aumentar o conhecimento sobre o meio marinho e intensificar a recolha de dados, essenciais para a 
decisão política esclarecida; 

• Proteger o ambiente marinho, os ecossistemas, a biodiversidade e outros recursos naturais, vivos e não 
vivos, promovendo o “bom estado ambiental” que caracteriza e diferencia o mar da região no contexto 
Atlântico; 

• Promover a dimensão marinha e marítima do país através da Estratégia Nacional para o Mar; 
• Afirmar a região no contexto político europeu e internacional, numa área com elevado potencial para 

crescer sobre o ponto de vista económico; 
• Conferir sustentabilidade às atividades económicas atuais (pesca e atividades marítimo-turísticas) e 

futuras (exploração mineira profunda), com base em critérios científicos fortes e programas efetivos 
de monitorização; 

• Possibilitar a prospeção e a exploração sustentada de novos recursos marinhos com grande potencial 
para gerar riqueza e desenvolvimento; 

• Atrair capacidades humanas qualificadas que aumentarão a massa crítica capaz de promover o 
progresso científico, social, cultural e económico da Região. 

A construção do navio terá por base princípios de eficiência energética e de diminuição do seu impacto 
ambiental. Esta preocupação começará no projeto, com a otimização das formas do casco para reduzir a sua 
resistência de deslocação, reduzindo-se assim o consumo de energia, e incluindo-se na notação de classe, a 
notação – Recyclable (notação baseada nas regras da Sociedade Classificadora DNV), referente a inventário 
de materiais perigosos e minimização da sua utilização a bordo.  

Acresce que o modelo de propulsão previsto é baseado num sistema de geração de energia diesel-elétrico, 
sendo o motor propulsor que aciona o veio elétrico, sistema muito eficiente do ponto de vista de gestão de 
energia. Os motores diesel obedecem aos mais exigentes requisitos de emissões poluentes da IMO, cumprindo 
com os requisitos de emissões de óxidos de azoto (NOx) do TIER III, em conformidade com o anexo VI, Regra 
13 da MARPOL, incluindo a instalação de catalisadores para redução das emissões de óxidos de azoto (NOx), 
o navio terá na sua notação de classe – CLEAN (notação baseada nas Sociedade Classificadora DNV).  

 

Foi, igualmente, identificado como investimento fundamental a criação de um centro experimental de 
investigação e desenvolvimento ligado ao Mar, partilhável com as instituições do Sistema Científico e 
Tecnológico dos Açores (SCTA) e as empresas, indutor de I&D em áreas tradicionais e emergentes, como as 
áreas das pescas e produtos derivados, da biotecnologia marinha, dos biomateriais e recursos minerais, ou das 
tecnologias e engenharias marinhas, que incluirá uma “incubadora azul”, centro de aquicultura dos Açores e a 
equipa de gestão do Parque Marinho dos Açores (PMA). 

A Região Autónoma dos Açores, através da Direção Regional dos Assuntos do Mar (DRAM), entidade que 
detém as competências de autoridade ambiental para meio marinho dos Açores, é responsável pela 
implementação da Diretiva-Quadro «Estratégia marinha».  

Para tal, esta direção regional concretiza diversos projetos de investigação aplicada com objetivo último de 
alcançar e manter o Bom Estado Ambiental das águas marinhas sob a jurisdição do governo açoriano. Em cada 
um desses projetos, a DRAM mantém um importante foco em ações de capacitação de meios humanos e 
materiais, não apenas dirigido aos quadros da administração pública regional (que tem vindo a aumentar a 
capacidade técnica dos seus quadros), mas dirigindo esse esforço também às várias equipas de investigação 
científica que exercem a sua atividade nos Açores, em cooperação com as autoridades locais, ao abrigo de 
contratos específicos de apoio técnico, consultoria/assessoria.  

Esses projetos são geralmente financiados por instrumentos financeiros distintos e variados, como sejam os 
casos dos programas LIFE (tando Biodiversidade como Ação Climática), Interreg MAC 2014-2020 (FEDER), 
o antigo FEAMP (na sua componente de gestão direta da CE), H2020 (Horizon 2020), PO Açores 2020 
(FEDER). Neste aspeto, é expectável que todas as iniciativas a decorrer, tal como todas as previstas, no curto 
e médio prazo, usufruam das instalações e equipamentos, esperando-se que os mesmos venham a garantir uma 
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eficácia acrescida na obtenção de resultados. Por outro lado, é expectável que, mediante a disponibilidade de 
novos equipamentos e melhores condições de trabalho, sejam encontradas mais e melhores aplicações para as 
novas instalações e equipamento, contribuindo para o desenvolvimento, no Faial, de um “Research HUB” 
(centro de investigação) para o Atlântico, dedicado, em especial, à gestão de áreas marinhas/marítimas 
protegidas e à exploração dos habitats do oceano profundo e seus recursos.  

No âmbito da operacionalização deste centro (tecnopolo MARTEC) prevê-se a associação a uma "Incubadora 
Azul" e o estabelecimento de parcerias, designadamente, com centros de investigação regionais, nacionais e 
internacionais, bem como com a Escola do Mar e empresas tecnológicas. Em causa está uma incubadora 
empresarial especificamente vocacionada para a economia do mar. 

O desafio desta incubadora, com particular incidência em áreas tradicionais e emergentes, como as pescas, 
biotecnologia marinha, recursos minerais ou tecnologias marinhas, está no estímulo ao desenvolvimento e 
criação de empresas neste setor, fomentando o emprego e oferecendo uma estrutura capaz de estimular e 
agilizar a transferência de resultados de pesquisa para atividades voltadas para a produção. 

Dada a importância da aquicultura e o facto de ser um sector da indústria alimentar com fraco crescimento nos 
Açores, prevê-se a criação do Centro de Aquicultura dos Açores, que será integrado “tecnopolo MARTEC”, 
que visa promover uma aquicultura ambientalmente sustentável e inovadora e promover a proteção e 
restauração da biodiversidade aquática. 

A criação do Centro de Aquicultura dos Açores, visa abrir portas ao desenvolvimento científico-tecnológico e 
de inovação da aquicultura, com foco no seu desenvolvimento sustentável, nomeadamente, na promoção de 
uma produção aquícola de menor impacto ou de impacto positivo ambiental, na melhoria do bem-estar animal 
ou novos métodos de produção sustentáveis, na criação ou introdução no mercado de novas espécies aquícolas 
com um bom potencial de mercado, na introdução de processos novos ou melhorados e na promoção de uma 
utilização sustentável dos recursos. Neste sentido, os desenvolvimento científico-tecnológico criado no Centro 
de Aquicultura dos Açores darão apoio no desenvolvimento sustentável da aquicultura, que serão uma fonte 
de conhecimento ao desenvolvimento de investimentos futuros a desenvolver no âmbito do European 
Maritime, Fisheries and Aquaculture Fund (EMFAF). 

Este centro de aquicultura, enquanto um dos setores da economia do mar com maior potencial de crescimento 
e de criação de emprego na União Europeia, assenta no progresso tecnológico a desenvolver por instituições 
maioritariamente públicas, tais como Universidades, entidades do Sistema Científico e Tecnológico dos 
Açores, a Escola do Mar, entre outros, e algumas entidades privadas, cujo objetivo visa o desenvolvimento de 
trabalho de investigação, bem como desenvolvimento experimental nas mais variadas áreas da produção 
aquícola. O desenvolvimento do trabalho de investigação e experimentação realizado no Centro de Aquicultura 
dos Açores, serão divulgados junto dos produtores aquícolas e do público em geral. 

Será, igualmente, integrada no centro “tecnopolo MARTEC”, a equipa de gestão do Parque Marinho dos 
Açores, tendo como entidade gestora a Direção Regional dos Assuntos do Mar (DRAM). No âmbito das suas 
alargadas competências, cumpre a esta gestão promover políticas operacionais integradas do mar, visando a 
prevenção da sua degradação a médio e longo prazo, bem como fomentar o aumento do conhecimento 
científico e a produção de informação de suporte à decisão, nos termos do seu objetivo geral de conservação 
da diversidade e produtividade biológica, incluindo a capacidade ecológica de suporte de vida dos sistemas do 
mar sob sua jurisdição. 

No sentido de fomentar um crescimento económico inteligente, sustentável e inclusivo do mar, integra-se este 
departamento da DRAM no “tecnopolo MARTEC”, com o intuito de incrementar uma cooperação estreita, 
estruturada e sistemática, entre as autoridades regionais, centros de investigação regionais, nacionais e 
internacionais e empresas tecnológicas.  

Pretende-se dotar o Parque Marinho dos Açores (PMA) de capacidade para monitorizar o meio marinho, bem 
como as atividades que aí se desenvolvem, no âmbito das suas competências, com base em técnicas de deteção 
remota e com especial enfoque nas áreas marinhas protegidas que constituem o PMA.  
No âmbito do PMA, prevê-se, ainda, a construção de um laboratório húmido e seco, essencial para o 
desenvolvimento das suas atribuições, nomeadamente, na concretização de estudos e pesquisas de investigação 
científica no âmbito do Mar, através de protocolos, contratos de cooperação ou de prestação de serviços, com 
outras entidades (regionais, nacionais e internacionais, públicas ou privadas). 
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Importa referir, que todos os trabalhos de investigação científica a desenvolver pelo PMA, serão divulgados 
ao público em geral. 

 

Natureza do investimento:  

O investimento em causa tem natureza pública.  

A “Incubadora Azul” é uma incubadora de empresas, que visa promover e apoiar o desenvolvimento de 
atividades e a realização de eventos relacionados com a atividades económicas de interesse Regional, ligadas 
à economia do mar. 

Nos termos do ponto 20 da Comunicação da Comissão Europeia n.º 2014/C 198/01, relativa ao enquadramento 
dos auxílios estatais à investigação, desenvolvimento e inovação, refere que se um organismo de investigação 
ou uma infraestrutura de investigação for utilizado quase exclusivamente para uma atividade não económica, 
o seu financiamento pode, na sua totalidade, ficar excluído do âmbito de aplicação das regras em matéria de 
auxílios estatais, desde que a utilização económica se mantenha meramente acessória, ou seja, que corresponda 
a uma atividade que esteja diretamente relacionada com o funcionamento do organismo ou infraestrutura de 
investigação, ou lhe seja necessária, ou esteja intrinsecamente ligada à sua principal utilização não económica, 
e tenha um âmbito limitado.  

A Comissão considera que a “utilização económica se mantém meramente acessória” quando as atividades 
económicas consumirem exatamente os mesmos inputs (tais como material, equipamento, mão de obra e 
capital fixo) que as atividades não económicas e se a capacidade anualmente imputada a essas atividades 
económicas não exceder 20 % da capacidade global anual da entidade relevante. 

Neste seguimento, tendo em conta que o Tecnopolo MARTEC é considerado um “infraestrutura de 
investigação” onde será criado um centro experimental de investigação e desenvolvimento ligado ao Mar, com 
a instalação do Centro de Aquicultura dos Açores, bem como com a integração da equipa de gestão do Parque 
Marinho dos Açores, conclui-se que as atividades desenvolvidas pelas empresas integradas na “incubadora 
azul” não excede os 20% da capacidade global anual do Tecnopolo, ou seja, do cúmulo de todas as atividades 
a serem desenvolvidas por este, não é crível que as atividades económicas venham a utilizar mais de 20% da 
totalidade da capacidade instalada no Tecnopolo. 

Neste seguimento, conclui-se que os financiamentos em causa não configuram um auxílio de Estado nos 
termos do artigo 107.º do TFUE. 

 

Implementação 

No âmbito da operacionalização deste centro (Tecnopolo MARTEC) prevê-se a associação a uma "Incubadora 
Azul" e o estabelecimento de parcerias, designadamente, com centros de investigação regionais, nacionais e 
europeus, bem como com a Escola do Mar dos Açores e empresas tecnológicas. Prevê-se, igualmente, a criação 
do Centro de Aquicultura dos Açores, enquanto um dos setores da economia do mar com maior potencial de 
crescimento e de criação de emprego na União Europeia.  

Serão construídas instalações adequadas à exploração de culturas aquícolas, abrindo portas a que investidores 
nestas áreas, mediante um procedimento simplificado, possam exercer a sua atividade em áreas pré-definidas 
com potencial para o exercício da aquicultura. 

Será, igualmente, integrada no centro “Tecnopolo MARTEC”, a equipa de gestão do Parque Marinho dos 
Açores (PMA), tendo como entidade gestora a Direção Regional dos Assuntos do Mar, com o intuito de 
incrementar uma cooperação estreita, estruturada e sistemática, entre as autoridades regionais, centros de 
investigação regionais, nacionais e internacionais e empresas tecnológicas.  

Pretende-se dotar o Parque Marinho dos Açores (PMA) de capacidade para monitorizar o meio marinho, bem 
como as atividades que aí se desenvolvem, no âmbito das suas competências, com base em técnicas de deteção 
remota e com especial enfoque nas áreas marinhas protegidas que constituem o PMA. Neste sentido, será 
criado um laboratório seco, que visa o processamento destes dados. 
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No âmbito do PMA, prevê-se, ainda, a construção de um laboratório húmido dotado de meios para proceder 
às mais diversas tarefas, nomeadamente: execução de necropsias e dissecações de animais marinhos, com vista 
a apoiar a Rede de Arrojamentos de Cetáceos dos Açores (RACA); execução de trabalhos de amostragem 
biológica regular de espécies haliêuticas, no âmbito da recolha de dados com relevância para a gestão 
pesqueira; armazenamento de e constituição de um banco de amostras biológicas; manutenção, em cativeiro, 
de espécies marinhas vivas arrojadas para recuperação, nomeadamente tartarugas marinhas. Em termos de 
equipamento, o laboratório será equipado com diverso equipamento, tal como: balanças, câmaras frigoríficas, 
admissão de águas (doce, salgada), tanques com água corrente, sistemas de filtragem de água salgada para 
circuitos fechado ou semi-fechado; diverso material de laboratório e consumíveis. O laboratório disporá ainda 
de equipamento veterinário, o que permitirá a execução de procedimentos médicos de apoio à recuperação de 
animais marinhos. 

Ao nível das infraestruturas móveis destaca-se a necessidade de criar uma plataforma moderna com altos 
padrões tecnológicos em termos de capacidades e de equipamentos e com elevado desempenho energético, 
com capacidade de resposta às necessidades atuais nas áreas da investigação e monitorização marinha, 
capacidade de operar a grandes profundidades, com equipamentos modernos de investigação e de comunicação 
de dados, posicionamento dinâmico e capacidade para manobrar veículos de controlo remoto, redes pelágicas, 
dragas, box-cores. 

O montante do investimento ascende a 32 milhões de euros e será promovido pelo departamento competente 
do governo regional em articulação com a Universidade dos Açores. 

 

Público-alvo 

Instituições de ID&I, Agentes económicos/Investidores do setor, Centros de Investigação e o Parque Marinho 
dos Açores           

 

Calendário e riscos: 

• Construção do Novo Navio de Investigação: entre 1.ºT 2022 a 1.ºT 2025 

• Construção do Tecnopolo MARTEC: entre 2.ºT 2021 a 4.ºT 2025 

Apesar da previsão feita para construção do “Tecnopolo MARTEC” e do Novo Navio de Investigação, é 
importante salientar que os procedimentos de contratação pública são complexos, morosos e, sobretudo, 
imprevisíveis. Não obstante ter-se tido em conta uma certa margem para a imprevisibilidade na calendarização 
destes investimentos, é importante referir que existe sempre um risco de incumprimento do calendário, na 
medida que podem ocorrer circunstâncias imprevisíveis, fora do controlo da entidade adjudicante, tanto a nível 
pré-contratual, como em sede de execução do contrato, tais como, contencioso pré-contratual ou atrasos na 
execução da obra, que poderão assumir diversos fatores, nomeadamente, intempéries ou atraso na chegada de 
mercadorias aos Açores. 

 

 

4. Autonomia estratégica e questões de segurança 

A economia do mar na União Europeia representou um volume de negócios de 750 mil milhões de euros e 5 
milhões de empregos em 2018. Em articulação com Estratégia “Crescimento Azul” da União Europeia, esta 
componente relativa ao Mar contribui para a autonomia estratégica e segurança da União no quadro da 
economia globalizada em que nos inserimos, nomeadamente através da promoção da autonomia na produção 
de alimentos, das energias renováveis e autonomia energética, do reforço das cadeias de valor, do reforço da 
capacidade tecnológica e industrial, do aumento da capacidade de monitorização do ambiente marinho e da 
garantia de maior segurança e da exploração sustentável do oceano. 

 

 



50 / 83 
 

5. Cross-border and multi-country projects  

Não aplicável. 

 

 

6. Dimensão verde  

A Componente C10 - Mar tem uma forte vertente de processos de investigação e de inovação, transferência de 
tecnologias e cooperação entre empresas que permitirão o apoio a empresas, PME e grandes empresas da 
economia azul, com soluções que permitem enfrentar os novos desafios económicos e de mercado, mas onde 
se incluem a exigência por soluções mais eficientes do ponto de vista dos recursos e da energia, incluindo 
soluções que apostam na bioeconomia azul, nas energias renováveis oceânicas, na construção naval e de 
equipamento naval com soluções energeticamente mais eficientes, utilização de novos materiais de natureza 
reciclável em fim de vida, entre outras soluções ambientalmente mais favoráveis. 

A proteção do ambiente marinho terá necessariamente de assentar numa monitorização e vigilância mais forte 
e isso só será possível com novos sistemas robóticos, computacionais e de comunicações que permitam 
abranger uma vasta área, com elevada permanência e integrando os dados através de soluções de inteligência 
artificial. 

Os sistemas que hoje em dia são utilizados para a monitorização e vigilância terão que ter uma transformação 
profunda, com ganhos de eficiência que também se sentirão ao nível ambiental, nomeadamente pelo facto da 
utilização de robotização e veículos não tripulados permitirão um menor consumo energético e a utilização de 
outro tipo de fontes de energia com menor conteúdo de carbono ou até fontes de energia renováveis. 

A par da descarbonização da economia é determinante, num quadro de alterações climáticas, garantir soluções 
de adaptação a fenómenos climáticos extremos cada vez mais frequentes e de maior intensidade. 

O Investimento TC-C10-i01 - Hub Azul, Rede de infraestruturas para a economia azul assenta, por 
princípio, na forte ligação entre o sistema científico e de inovação e as empresas da economia azul para 
enfrentar os desafios da sociedade para a próxima década, nomeadamente baseados em preocupações e 
desafios de natureza ambiental que exigem soluções científicas e tecnológicas complexas. É um investimento 
que visa fomentar uma clara aposta na economia azul descarbonizadora e de impacto positivo, ou neutro, para 
o ambiente, com incorporação de princípios de desenvolvimento económico desacoplados do consumo 
exaustivo dos recursos naturais e muito assentes em modelos de bioeconomia, circularidade e inclusividade. 
Estas novas abordagens na economia azul não serão possíveis sem um alargamento e renovação das 
competências na área do mar, incluindo a aquisição de competências profissionais, que permita saber 
desenvolver e operar novos meios navais e novas tecnologias, e incorporar nas suas decisões preocupações 
ambientais (p.ex. gestão de velocidades para maior eficiência energética e menores emissões atmosféricas, 
gestão de resíduos a bordo, etc.). O investimento nos radares meteorológicos e a incorporação dos dados nos 
modelos globais é fundamental num contexto de adaptação às alterações climáticas e será um suporte 
determinante para a economia do mar e gestão de riscos associados ao clima. 

Todos os investimentos em novos edifícios ou grandes reabilitações do edificado existente terão por base os 
critérios de eficiência energética cujo cumprimento se encontra subjacente à política pública atualmente em 
implementação em Portugal. Nesse sentido, é de destacar a publicação do Decreto-Lei n.º 101-D/2020, de 7 
de dezembro, que estabelece os requisitos aplicáveis à conceção e renovação de edifícios, com o objetivo de 
assegurar e promover a melhoria do respetivo desempenho energético através do estabelecimento de requisitos 
aplicáveis à sua modernização e renovação, mediante a transposição da Diretiva (UE) 2018/844 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 30 de maio de 2018, (Diretiva EPBD) relativa ao desempenho energético dos 
edifícios, e cuja regulamentação prática se irá proceder nos termos previstos no referido diploma no decorrer 
de 2021. Com este novo quadro regulamentar são criadas as condições para que os edifícios passem, a partir 
de 1 de julho, a ter necessidades quase nulas de energia (NZEB), sejam eles novas construções ou grandes 
reabilitações nos edifícios existentes. 

De facto, no âmbito dos objetivos verdes, é respeitado o Princípio de “não prejudicar significativamente” 
(DNSH), definido no Regulamento 2020/852 (Regulamento de Taxonomia).  
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No que respeita ao objetivo climático, esta componente contribuirá em todas as suas vertentes, através da 
reabilitação do edificado que cumpre os critérios de eficiência energética, associada ao domínio de intervenção 
“026bis”, que contribui 100% para a meta climática e da construção de novos edifícios energeticamente 
eficientes associada ao domínio de intervenção “025ter”, que contribui 40% para a meta climática. 

Neste sentido, as medidas previstas nos investimentos incluídos no Hub Azul contribuem para a meta climática 
do PRR, visto estarem associados aos seguintes domínios de intervenção:  

• “025ter - Construção de novos edifícios energeticamente eficientes”; 

• “01 - Contribuir para as competências e os empregos verdes e para a economia verde”; 

• “050 - Proteção da natureza e da biodiversidade, património e recursos naturais, infraestruturas verdes 
e azuis; 

• “026bis - Renovação de infraestruturas públicas visando a eficiência energética ou medidas de 
eficiência energética relativas a tais infraestruturas, projetos de demonstração e medidas de apoio, em 
conformidade com critérios de eficiência energética”; 

• “037 - Medidas de adaptação às alterações climáticas e prevenção e gestão de riscos associados ao 
clima: outros, por exemplo, tempestades e secas (incluindo sensibilização, proteção civil e sistemas e 
infraestruturas de gestão de catástrofes, e abordagens baseadas nos ecossistemas)”. 

O Investimento TC-C10-i02 - Transição verde e digital e segurança nas pescas corresponde a melhorias 
nas infraestruturas do setor da pesca e da aquicultura que têm subjacentes medidas de eficiência energética e 
de reordenamento ambiental incluindo as unidades aquícolas com vista a retirar maiores benefícios do ponto 
de vista económico, mas também ambiental, e contribuir para a transição energética da sociedade. Ao nível do 
contributo deste investimento para o objetivo climático há a considerar os domínios de intervenção “024” e 
“024ter”. 

O Investimento TC-C10-i03 - Centro de operações de defesa do Atlântico e plataforma naval contribui 
de forma inequívoca para a “Saúde dos Oceanos” e para a preservação das cadeias de valor das diversas 
indústrias oceânicas. Complementarmente contribuirá para o reforço da capacidade operacional e científica do 
país e utilizará uma solução energética baseada na combustão de amónia verde por via de motores dual-fuel, 
em alternativa aos combustíveis fósseis. Deste modo, este investimento contribui fortemente para o domínio 
de intervenção “050”. 

O Investimento TC-C10-i04-RAA - Desenvolvimento do “Cluster do Mar dos Açores” pretende dar 
resposta às necessidades de infraestruturas físicas fixas e móveis, no âmbito da investigação das ciências do 
mar e do uso sustentável dos oceanos, onde a região dos Açores se afirma e diferencia, aumentando o 
conhecimento sobre o meio marinho e a proteção dos ecossistemas e recursos naturais. Ao mesmo tempo, 
pretende-se promover a cooperação com o setor empresarial e conferir sustentabilidade às atividades 
económicas atuais e emergentes. Ao nível do contributo deste investimento para o objetivo climático há a 
considerar os domínios de intervenção “050” e “025ter”. 

 

 

7. Dimensão Digital 

A Componente Mar prevê uma importante componente de digitalização do oceano e da economia do mar, 
nomeadamente ao nível de serviços digitais para a formação de marítimos e desenvolvimento de competências 
digitais destes profissionais, bem como a digitalização das atividades da pesca, com o objetivo de monitorizar 
a atividade e recolher informação científica o mais atualizada possível. 

O Investimento TC-C10-i01 - Hub Azul, Rede de infraestruturas para a economia azul tem uma dimensão 
de digitalização e robótica importante e de destacar sobretudo no polo do Porto. O novo Centro de Comando 
e Controlo de Veículos Não Tripulados para Apoio a Atividades de Mar (veículos de superfície aéreos e 
submarinos) tem por objetivo principal o apoio a atividades de mar, visando suportar operações 24/7, 
interligados por um posto central de gestão de comunicações de operações, análise e revisão de dados.  
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Neste sentido, os investimentos incluídos no Hub Azul contribuem para a meta do digital no PRR, visto estarem 
associados ao seguinte domínio de intervenção:  

• “055 - Outros tipos de infraestruturas de TIC (incluindo equipamentos/recursos informáticos de larga 
escala, centros de dados, sensores e outro equipamento sem fios)”. 

O Investimento TC-C10-i02 - Transição verde e digital e segurança nas pescas contribui para a 
monitorização das atividades no mar, dotando as embarcações de pesca de tecnologia adequada que permita 
assegurar a digitalização das atividades em tempo real, com o objetivo de interligar as atividades do mar à terra 
digitalmente, e em tempo real, com claras vantagens para a economia azul e também para a salvaguarda da 
vida humana no mar. 

O Investimento TC-C10-i03 - Centro de operações de defesa do Atlântico e plataforma naval é 
fundamental para cobrir a necessidade de integrar uma ampla gama de dados, para transformar dados em 
conhecimento e para ligar e envolver cidadãos, governos e indústrias, proporcionando-lhes a capacidade de 
decidir de forma informada. Através de sistemas digitais de elevada complexidade, o país ganha a 
responsabilidade de monitorizar, preservar e melhorar os habitats marinhos, e apoiar uma economia azul 
sustentável. 

O Investimento TC-C10-i04-RAA - Desenvolvimento do “Cluster do Mar dos Açores” inclui a criação de 
uma plataforma moderna com altos padrões tecnológicos em termos de capacidades e de equipamentos e com 
elevado desempenho energético, com capacidade de resposta às necessidades atuais nas áreas da investigação 
e monitorização marinha, capacidade de operar a grandes profundidades, com equipamentos modernos de 
investigação e de comunicação de dados, posicionamento dinâmico e capacidade para manobrar veículos de 
controlo remoto, redes pelágicas, dragas, box-cores. 

Apesar deste contributo, considera-se que o contributo para esta dimensão não é diretamente contabilizado, 
tendo em conta que já é assumido um contributo das mesmas medidas para a meta climática. 

 

 

8. Do no significant harm  

A reforma e os investimentos incluídos nesta componente estão em linha com os investimentos sustentáveis 
previstos no Regulamento (EU) 2020/852. As medidas previstas não prejudicam significativamente nenhum 
dos objetivos ambientais estabelecidos por este Regulamento, uma vez que o objetivo é promover não só a 
dinamização de um ecossistema de economia azul assente em modelos de bioeconomia, circularidade e 
sustentabilidade ambiental e climática, em harmonia com a proteção da natureza e da biodiversidade, do 
património e recursos naturais, mas também com o desenvolvimento económico, a inclusão social e o fomento 
de competências potenciadoras das transições gémeas.  

A reforma do Ecossistema de Infraestruturas de Apoio à Economia Azul, ao estar devidamente enquadrada na 
Estratégia Nacional de Investigação e Inovação para uma Especialização Inteligente (ENEI) e na Estratégia 
Nacional para o Mar 2021-2030, quer em matéria dos objetivos estratégicos definidos (entre estes o combate 
às alterações climáticas e ao restauro dos ecossistemas, ao fomento da economia azul circular e sustentável, à 
descarbonização da economia e promoção do uso das energias renováveis e da autonomia energética, à 
preocupação com a sustentabilidade alimentar, ao estímulo da inovação azul), quer em matéria de áreas de 
intervenção prioritárias (como a biodiversidade e áreas marinhas protegidas, a bioeconomia e biotecnologia 
azul, a pesca, a aquicultura, e transformação e comercialização, as Energias Renováveis Oceânicas, Gestão do 
Litoral, Obras e Infraestruturas e a segurança, defesa e vigilância marítima) é mais do que evidente o 
compromisso assumido com a preservação e conservação do ambiente, que está inerente aos objetivos desta 
reforma. 
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Reforma TC-r23 - Reforma do Ecossistema de Infraestruturas de suporte à Economia Azul 

Parte 1 da lista de controlo do princípio de «não prejudicar significativamente» 
Indicar os objetivos ambientais 

que exigem uma avaliação 
substantiva da medida com 
base no princípio de «não 

prejudicar significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

Mitigação das alterações 
climáticas 
 

 X 

Os objetivos específicos deste Ecossistema de suporte à Economia Azul, até 
mesmo por estarem enquadrados nos objetivos estratégicos da ENM, 
contribuem substancialmente para o objetivo ambiental “mitigação das 
alterações climáticas” prevista na alínea a) do artigo 9.º do Regulamento (EU) 
2020/852, enquadrando-se no âmbito das atividades consideradas no artigo 
10.º (contributo substancial para a mitigação das alterações climáticas). 

Refira-se, ainda, a aposta no reforço da modernização de infraestruturas e a 
melhoria da eficiência energética dos equipamentos ao promover o 
desenvolvimento de infraestruturas verdes e azuis que permitirão atenuar os 
efeitos sobre o clima, que resultará num contributo positivo para a mitigação 
das alterações climáticas. 

Adaptação às alterações 
climáticas 

 X 

Os objetivos específicos deste Ecossistema de suporte à Economia Azul, até 
mesmo por estarem enquadrados nos objetivos estratégicos da ENM, 
contribuem substancialmente para o objetivo ambiental “adaptação das 
alterações climáticas” prevista na alínea b) do artigo 9.º do Regulamento (EU) 
2020/852, enquadrando-se no âmbito das atividades consideradas no artigo 
11.º (contributo substancial para a adaptação às alterações climáticas). 

Esta reforma apresenta algumas iniciativas que visam utilizar o Oceano para 
melhorar a resiliência e a capacidade de ajustamento de Portugal às alterações 
climáticas, preparando este setor da economia para um futuro mais sustentável 
e inovador, através da diversificação de produtos e serviços com elevado valor 
acrescentado incorporado e diversificação de mercados (Objetivo Específíco 1), 
o desenvolvimento e da aposta na formação dos profissionais do mar no sentido 
do desenvolvimento de competências potenciadoras das transições gémeas. 

Assim sendo, não é expectável que as mesmas provoquem um impacto adverso 
sobre o clima. 

Utilização sustentável e 
proteção dos recursos hídricos 
e marinhos 

 X 

Os objetivos específicos deste Ecossistema de suporte à Economia Azul, até 
mesmo por estarem enquadrados nos objetivos estratégicos da ENM, 
contribuem substancialmente para o objetivo ambiental “utilização sustentável 
e proteção dos recursos hídricos e marinhos” prevista na alínea c) do artigo 9.º 
do Regulamento (EU) 2020/852. 

Por outro lado, as atividades a desenvolver enquadram-se no n.º 1 do artigo 12º 
(contributo substancial para a utilização sustentável e a proteção dos recursos 
hídricos e marinhos). 

Assim sendo, não é expectável que as mesmas sejam prejudiciais para os 
recursos hídricos e marinhos. 

Transição para uma economia 
circular 

 X 

Os objetivos específicos deste Ecossistema de suporte à Economia Azul, até 
mesmo por estarem enquadrados nos objetivos estratégicos da ENM, 
contribuem substancialmente para o objetivo ambiental “A transição para uma 
economia circular prevista na alínea d) do artigo 9.º do Regulamento (EU) 
2020/852. 

As atividades previstas apoiam predominantemente o desenvolvimento da 
economia azul circular uma vez que visam a utilização eficaz e sustentável dos 
recursos, promovendo a circularidade no seu uso, a eficiência e autonomia 
energética. Estas atividades enquadram-se, por isso, no artº13 (contributo 
substancial para a transição para uma economia circular).   
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Indicar os objetivos ambientais 
que exigem uma avaliação 
substantiva da medida com 
base no princípio de «não 

prejudicar significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

Prevenção e controlo da 
poluição  

 X 

Os objetivos específicos deste Ecossistema de suporte à Economia Azul, até 
mesmo por estarem enquadrados nos objetivos estratégicos da ENM, 
contribuem substancialmente para o objetivo ambiental “prevenção e controlo 
da poluição” prevista na alínea e) do artigo 9.º do Regulamento (EU) 2020/852. 

Um dos objetivos gerais desta reforma é a descarbonização e o apoio à 
transição climática na economia do mar, fomentando o desenvolvimento de 
produtos e serviços para um diverso grupo de setores económicos que tenham 
uma pegada de carbono mais baixa, contribuindo decisivamente para a 
descarbonização e transição climática, enquadrando-se, por isso, no artº 14º 
(contributo substancial para a prevenção e controlo da poluição).  

Assim sendo, não é expectável que as mesmas conduzam diretamente a um 
aumento significativo da emissão de poluentes. 

Proteção e restauro da 
biodiversidade e dos 
ecossistemas 

 X 

Os objetivos específicos deste Ecossistema de suporte à Economia Azul, até 
mesmo por estarem enquadros nos objetivos estratégicos da ENM, contribuem 
substancialmente para o objetivo ambiental “proteção e restauro da 
biodiversidade e dos ecossistemas transição para uma economia circular”, 
prevista na alínea f) do artigo 9.º do Regulamento (EU) 2020/852. As atividades 
a desenvolver são na sua generalidade atividades capacitantes da proteção e 
restauro da biodiversidade e dos ecossistemas à luz do Regulamento (EU) 
2020/852.  

As diferentes iniciativas previstas por esta reforma apoiam a proteção e 
restauro a biodiversidade e dos ecossistemas, tais como:  

• A melhoria das capacidades de monitorização, prospeção e vigilância 
do oceano; 

• A aposta no estabelecimento de biobancos, evitando uma maior 
pressão sobre os recursos naturais para efeitos de investigação; 

• O combate à sobre pesca e a pesca ilegal e às práticas de pesca 
destrutivas; 

• A aposta nos sitemas de aquicultura e desenvolvimento de 
maternidades como meio de preservação ambiental. 

 

Investimento TC-C10-i01 - Hub Azul, Rede de Infraestruturas para a Economia Azul  

Parte 1 da lista de controlo do princípio de «não prejudicar significativamente» 
Indicar os objetivos ambientais 

que exigem uma avaliação 
substantiva da medida com 
base no princípio de «não 

prejudicar significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

Mitigação das alterações 
climáticas 
 

 X 

As diferentes atividades do investimento Hub Azul são elegíveis para o 
domínios de intervenção 01 (Contribuir para as competências e os empregos 
verdes e para a economia verde) e 050 (Proteção da natureza e da 
biodiversidade, património e recursos naturais, infraestruturas verdes e azuis) 
previstas no anexo VI do Regulamento MRR. 

Este investimento apoia atividades de investigação e de inovação, 
transferência de tecnologia e cooperação entre empresas incidindo na 
economia azul e na resiliência e adaptação às alterações climáticas, 
suportando o desenvolvimento de atividades económicas que se enquadram 
no âmbito das atividades consideradas no artigo 10.º (contributo substancial 
para a mitigação das alterações climáticas). O mesmo se pode dizer no que 
respeita às atividades formativas previstas no âmbito da Blue Hub School ao 
nível do desenvolvimento de competências para as transições gémeas dos 
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Indicar os objetivos ambientais 
que exigem uma avaliação 
substantiva da medida com 
base no princípio de «não 

prejudicar significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

profissionais do Mar,ao contribuir para a oferta formativa na economia do 
mar. 

Enquadrando-se nos objetivos estratégicos da ENM, este investimento 
contribui substancialmente para o objetivo ambiental “mitigação das 
alterações climáticas” prevista na alínea a) do artigo 9.º do Regulamento (EU) 
2020/852. 

Adaptação às alterações 
climáticas 

 X 

Os objetivos objetivos deste investimento contribuem substancialmente para 
o objetivo ambiental “adaptação às alterações climáticas” prevista na alínea 
b) do artigo 9.º do Regulamento (EU) 2020/852, enquadrando-se no âmbito 
das atividades consideradas no artigo 11.º (contributo substancial para a 
adaptação às alterações climáticas). 

O investimento Hub Azul apoia atividades de investigação e de inovação, 
transferência de tecnologia e cooperação entre empresas incidindo na 
economia azul e na resiliência e adapatação às alterações climáticas. O 
mesmo se pode dizer no que respeita às atividades formativas previstas no 
âmbito da Blue Hub School ao nível do desenvolvimento de competências 
para as transições gémeas dos profissionais do Mar. 

Assim sendo, não é expectável que as mesmas provoquem um impacto 
adverso sobre o clima. 

Utilização sustentável e 
proteção dos recursos hídricos 
e marinhos 

 X 

Os objetivos específicos do investimento Hub Azul contribuem 
substancialmente para o objetivo ambiental “utilização sustentável e 
proteção dos recursos hídricos e marinhos” prevista na alínea c) do artigo 9.º 
do Regulamento (EU) 2020/852. 

Enquadrando-se nos objetivos estratégicos da ENM, as atividades a 
desenvolver no quadro deste Investimento enquadram-se no nº1 do artigo 
12º (contributo substancial para a utilização sustentável e a proteção dos 
recuros hidricos e marinhos). 

Assim sendo, não é expectável que as mesmas sejam prejudiciais para os 
recursos hídricos e marinhos. 

Transição para uma economia 
circular X   

Prevenção e controlo da 
poluição  

 X 

Um dos objetivos do investimento Hub Azul é a capacitação de um 
ecossistema nacional para suporte e dinamização da economia azul de base 
descarbonizante, sustentável e tecnológica, apoiando, para esse fim, 
atividades de investigação e inovação que fomentem o desenvolvimento de 
produtos e serviços que tenham uma pegada de carbono mais baixa 
contribuindo decisivamente para a descarbonização e transição climática, 
enquadrando-se, por isso, no artº 14º (contributo substancial para a 
prevenção e controlo da poluição).  

Enquadrando-se nos objetivos estratégicos da ENM, este investimento 
contribuirá substancialmente para o objetivo ambiental “transição para uma 
economia circular prevista na alínea e) do artigo 9.º do Regulamento (EU) 
2020/852. O mesmo se pode dizer no que respeita às atividades formativas 
previstas no âmbito da Blue Hub School ao nível do desenvolvimento de 
competências para as transições gémeas dos profissionais do Mar. 

Assim sendo, não é expectável que as mesmas conduzam diretamente a um 
aumento significativo da emissão de poluentes. 
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Indicar os objetivos ambientais 
que exigem uma avaliação 
substantiva da medida com 
base no princípio de «não 

prejudicar significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

Proteção e restauro da 
biodiversidade e dos 
ecossistemas 

 X 

Os objetivos específicos do investimento Hub Azul, por estarem enquadrados 
nos objetivos estratégicos da ENM, contribuem substancialmente para o 
objetivo ambiental “proteção e restauro da biodiversidade e dos 
ecossistemas” prevista na alínea f) do artigo 9.º do Regulamento (EU) 
2020/852. As atividades a desenvolver são na sua generalidade atividades 
capacitantes da proteção e restauro da biodiversidade e dos ecossistemas à 
luz do Regulamento (EU) 2020/852. 

Os diferentes projetos do Investimento Azul estão comprometidos com a 
proteção e restauro da biodiversidade e dos ecossistemas, privilegiando a 
utilização eficaz dos recursos no sentido de uma menor pressão sobre os 
ecossistemas. A título de exemplo: 

• A implementação de uma rede de biobancos de recursos marinhos 
nacionais, com uma infraestrutura dedicada e digitalizada de 
mapeamento e acesso, permitindo o controle dos seus usos e uma 
menor pressão sobre os ecossistemas marinhos; 

• O reforço das capacidades tecnológicas e de bioprospecção do 
Navio de Investigação “Mário Ruivo”, rentabilizando o navio pela 
integração de sensores fixos e móveis que  permitirão a realização 
de operações de monitorização a custos marginais que contribuirão 
para a redução do impacto das campanhas de investigação 
pesqueira, com a redução de capturas desnecessárias, a 
mortalidade nas fases de amostragem e alargando-se a gama de 
parâmetros recolhidos no quadro da transição ambiental 
(monitorização de ecossistemas sensíveis) e energética mas 
também de controlo às praticas de pesca ilegal; 

• A aposta em novas técnicas e processos produtivos para promoção 
do potencial nacional para a aquicultura e o desenvolvimento de 
maternidades de espécies para preservação ambiental; 

• O investimento numa rede de veículos não tripulados multi-
domínio (sub-superfície, superfície e aéreos), que permitirá 
assegurar, pela primeira vez, a capacidade de manter uma presença 
contínua nas águas nacionais para apoio à monitorização 
ambiental, possibilitando a recolha de dados hidrográficos e/ou 
parâmetros biogeoquímicos. Esta iniciativa contribui para a 
diminuição da pegada de carbono associada à logística e operação 
dos meios tradicionais tripulados para a monitorização oceânica, 
assegurando o aumento da capacidade de resposta na 
monitorização de fenómenos transientes no espaço e no tempo e 
da possibilidade de aquisição de dados em más condições de mar 
e, ao mesmo tempo, salvaguardando ecossistemas, bens materiais 
e vidas humanas. 
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Parte 2 da lista de controlo do princípio de «não prejudicar significativamente» 
Perguntas Não Justificação substantiva 

Transição para uma economia 
circular, incluindo a 
prevenção e a reciclagem de 
resíduos.  

X 

A capacitação deste ecossistema nacional para suporte e dinamização da 
economia azul de base descarbonizante, sustentável e tecnológica, 
potenciando o desenvolvimento de uma rede de infraestruturas e unidades 
de inovação, com polos de norte a sul do continente e nas regiões autónomas, 
tem implícito um conjunto de iniciativas que demonstram um elevado 
potencial para uma economia circular, incluindo a prevenção e a reciclagem 
de resíduos, de baixo carbono, eficiência energética e autonomia energética.  

Os diferentes projetos estão fortemente comprometidos com a 
sustentabilidade e proteção do ambiente, privilegiado soluções que 
consideram a utilização eficaz dos recursos, a eficiência energética, a 
autonomia energética assim como a utilização de fontes de energia renovável, 
pelo que é expectável que estes respeitem os princípios da economia circular, 
a título de exemplo:  

• Recuperação de infraestruturas costeiras com acesso ao mar já 
existentes - Pólo de Empresas e Shared Ocean Lab em Lisboa (Doca 
de Pedrouços e atual área do IPMA);  

• Reforço das capacidades tecnológicas e de bioprospecção do Navio 
de Investigação “Mário Ruivo”, rentabilizando o navio pela 
integração de sensores fixos e móveis que permitirão a realização 
de operações de monitorização a custos marginais, de 
comunicações com o ROV Luso, que contribuirão para a redução do 
impacto das campanhas de investigação pesqueira, com a redução 
de capturas desnecessárias, a mortalidade nas fases de amostragem 
e alargando-se a gama de parâmetros recolhidos no quadro da 
transição ambiental (monitorização de ecossistemas sensíveis) e 
energética; 

• Requalificação da infraestrutura onde será instalado o CITAQUA 
(Polo de Aveiro); 

• A aposta em novas técnicas e processos produtivos para promoção 
do potencial nacional para a aquicultura e cujos processos 
produtivos assentam já nos princípios da economia circular, 
recorrendo a técnicas de recirculação da água dos tanques da 
aquicultura para desenvolvimento de técnicas de aquaponia, 
assegurando a circularidade do ciclo de vida e apostando no 
conhecimento da cadeia de valor e a valorização do produto; 

• A utilização de soluções energética de baixo teor carbónico;  
• O apoio ao desenvolvimento de atividades de investigação e de 

inovação, transferência de tecnologia e cooperação entre empresas 
numa ótica de reindustrialização tecnológica circular e sustentável 
dos setores da Economia azul; 

• A modernização das infraestruturas de formação já existentes e a 
melhoria da eficiência energética dos respetivos edifícios e 
equipamentos. 

Assim, não são expectáveis impactes negativos, diretos ou indiretos, 
significativos ao longo do ciclo de vida deste investimento neste objetivo 
ambiental. 
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Investimento TC-C10-i02 - Transição verde e digital e segurança nas pescas  

Parte 1 da lista de controlo do princípio de «não prejudicar significativamente» 
Indicar os objetivos ambientais 

que exigem uma avaliação 
substantiva da medida com 
base no princípio de «não 

prejudicar significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

Mitigação das alterações 
climáticas 

 X 

Os objetivos específicos destes investimentos, até mesmo por estarem 
enquadrados nos objetivos estratégicos da ENM, contribuem substancialmente 
para o objetivo ambiental “mitigação das alterações climáticas” prevista na 
alínea a) do artigo 9.º do Regulamento (EU) 2020/852, enquadrando-se no 
âmbito das atividades consideradas no artigo 10.º (contributo substancial para 
a mitigação das alterações climáticas). 

Refira-se, ainda, a aposta no reforço da modernização de infraestruturas e 
equipamentos, a melhoria da eficiência energética dos equipamentos que, por 
via da redução da emissão de CO2 irá contribuir para o cumprimento das metas 
estabelecidas no Acordo de Paris e como tal resultará num contributo positivo 
para a mitigação das alterações climáticas. 

Adaptação às alterações 
climáticas  X 

Não é expectável que os investimentos provoquem um impacto adverso sobre 
o clima, uma vez que estes reduzem substancialmente os efeitos negativos no 
clima atual. 

Utilização sustentável e 
proteção dos recursos hídricos 
e marinhos  X 

A modernização dos edifícios e a instalação de equipamentos com melhor 
eficiência energética, a par da melhoria da segurança marítima na navegação, 
evitando acidentes com poluição no mar, permitirá um uso mais sustentável e 
a proteção dos recursos hídricos e marinhos. 

Transição para uma economia 
circular 

X  

A melhoria das condições de operação e a reformulação dos processos das 
empresas da fileira do pescado, incluindo a gestão de resíduos, permitirá o 
desenvolvimento da economia azul circular, perspetivando a utilização eficaz 
dos recursos, a eficiência energética assim como a utilização sustentável dos 
recursos naturais e a prevenção de poluição e reciclagem de resíduos. 

Prevenção e controlo da 
poluição   X 

Atendendo a que será reforçada a segurança a bordo, é expectável que as 
atividades previstas não dêem origem a um aumento significativo das emissões 
poluentes para o ar, a água ou o solo, antes pelo contrário. 

Proteção e restauro da 
biodiversidade e dos 
ecossistemas  X 

Ao evitar acidentes de navegação e ao melhorar as condições de funcionamento 
dos portos, prevê-se um reforço na proteção e restauro dos ecossistemas da 
biodiversidade e dos ecossistemas na zona costeira e nos portos. 

 

Parte 2 da lista de controlo do princípio de «não prejudicar significativamente» 

Perguntas Não Justificação substantiva 

Transição para uma 
economia circular, 
incluindo a prevenção 
e a reciclagem de 
resíduos.  

X 

A melhoria das condições de segurança e de trabalho a bordo e nas empresas da 
fileira do pescado implicará a otimização dos meios de produção, uma redução dos 
resíduos e a promoção de circuitos mais eficazes para a valorização económica 
desses mesmos resíduos.  

Por outro lado, a melhoria da eficiência energética e a melhor gestão de resíduos da 
atividade pesqueira, incluindo a recolha do lixo marinho, associados a campanhas de 
sensibilização em curso e a desenvolver, terão um elevado impacto positivo para 
uma economia circular, incluindo a prevenção e a reciclagem de resíduos, de baixo 
carbono, eficiência energética e autonomia energética.  

Os diferentes projetos a desenvolver estão fortemente comprometidos com a 
sustentabilidade e proteção do ambiente, privilegiando soluções que consideram a 
utilização eficaz dos recursos, a eficiência energética, a autonomia energética, assim 
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Perguntas Não Justificação substantiva 

como a utilização de fontes de energia renovável, pelo que é expectável que estes 
respeitem os princípios da economia circular, a título de exemplo: 

▪ Utilização da energia solar para a produção de energia; 
▪ Menos perdas de pescado por deterioração e encaminhamento rápido 

para a comercialização; 
▪ Menos consumo de combustíveis fósseis; 
▪ Melhor apoio em terra e aposta em novas técnicas e processos produtivos 

para promoção do potencial nacional para a aquicultura e cujos processos 
produtivos assentam já nos princípios da economia circular, com menos 
consumo energético, menor produção de carbono e melhor 
reaproveitamento dos resíduos e excessos de pescado ou de inferior 
qualidade; 

▪ A utilização de soluções energética de baixo teor carbónico, incluindo na 
produção de frio. 

Assim, não são expectáveis impactes negativos, diretos ou indiretos, significativos ao 
longo do ciclo de vida deste investimento neste objetivo ambiental. 

 

 

Investimento TC-C10-i03 - Centro de operações de defesa do Atlântico e plataforma naval 

Parte 1 da lista de controlo do princípio de «não prejudicar significativamente» 
Indicar os objetivos ambientais 

que exigem uma avaliação 
substantiva da medida com 
base no princípio de «não 

prejudicar significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

Mitigação das alterações 
climáticas 

 X 

A medida contribui substancialmente para este objetivo ambiental na medida 
que irá assegurar a conceção de uma plataforma naval multifuncional com 
elevados níveis de investigação e inovação e que utiliza energias limpas como 
alternativa aos combustíveis fósseis. Com efeito, pretende-se que esta 
plataforma utilize motores dual-fuel na base da amónia verde e seja livre de 
emissões poluentes. 

Atendendo tanto aos efeitos diretos como aos efeitos indiretos primários ao 
longo do ciclo de vida, o impacto previsível das atividades apoiadas pela medida 
sobre este objetivo ambiental é insignificante. 

Adaptação às alterações 
climáticas 

 X 

A medida é elegível para o domínio de intervenção 050 no anexo do 
Regulamento MRR, com um coeficiente para o cálculo do apoio aos objetivos 
climático de 40% e ambiental de 100%, uma vez que este investimento irá 
potenciar o desenvolvimento de soluções inovadoras de adaptação ligadas ao 
mar que reduzem substancialmente o risco de efeitos negativos do clima atual 
e da sua evolução prevista para o futuro.  

Utilização sustentável e 
proteção dos recursos hídricos 
e marinhos 

 X 

A medida é fundamental para prevenir e reduzir significativamente a poluição 
marítima de todos os tipos, gerir de forma sustentável e proteger os 
ecossistemas marinhos e costeiros para evitar impactos adversos significativos, 
bem como minimizar e enfrentar os impactos da acidificação dos oceanos. 

Considera-se que a medida contribui positivamente para a utilização sustentável 
e proteção dos recursos hídricos e marinhos. 

Transição para uma economia 
circular X   

Prevenção e controlo da 
poluição   X 

A medida é fundamental para prevenir e reduzir significativamente a poluição 
marítima de todos os tipos, gerir de forma sustentável e proteger os 
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Indicar os objetivos ambientais 
que exigem uma avaliação 
substantiva da medida com 
base no princípio de «não 

prejudicar significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

ecossistemas marinhos e costeiros para evitar impactos adversos significativos, 
bem como minimizar e enfrentar os impactos da acidificação dos oceanos. 

Durante a fase de construção da plataforma naval e do centro de operações de 
defesa do Atlântico serão consideradas medidas de mitigação das emissões de 
poeiras e ruído. O Regulamento Geral de Ruído, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
9/2007 estabelece regras para a realização de obras de construção civil, 
designadamente exigindo a obtenção de uma licença especial de ruído para a 
execução de atividades ruidosas e limitando o período em que estas podem ser 
concretizadas. 

Face ao exposto, considera-se não existirem impactes negativos, diretos ou 
indiretos, significativos ao longo do ciclo de vida da medida neste objetivo 
ambiental. 

Proteção e restauro da 
biodiversidade e dos 
ecossistemas  X 

A medida contribui muito positivamente para a gestão sustentável e proteção 
dos ecossistemas marinhos e costeiros na medida em que visa o 
desenvolvimento de atividades de previsões de evolução no curto e longo prazo 
da biodiversidade que permitam estabelecer estratégias de conservação e 
gestão de atividades económicas sustentáveis. 

 

Parte 2 da lista de controlo do princípio de «não prejudicar significativamente» 

Indicar os objetivos ambientais 
que exigem uma avaliação 
substantiva da medida com 
base no princípio de «não 

prejudicar significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

Economia circular, incluindo a 
prevenção e a reciclagem de 
resíduos 

 X 

A plataforma naval multifuncional e o centro de operações de defesa do 
Atlântico apoiados no âmbito desta iniciativa serão promovidas ao abrigo do 
novo regime geral da gestão de resíduos e do novo regime jurídico da deposição 
de resíduos em aterro, aprovados pelo Decreto-Lei n.º 102-D/2020, de 10 de 
dezembro, que transpôs para a legislação nacional as Diretivas (UE) 2018/849, 
2018/850, 2018/851 e 2018/852. 

Nestes termos, a medida contempla a elaboração de um plano de prevenção e 
gestão de resíduos de construção e demolição, cujo cumprimento, é 
demonstrado através da vistoria, dado ser condição da receção da obra, 
apliquem uma metodologia de triagem dos RCD prévia ao encaminhamento 
para aterro, cumprem as normas com vista à aplicação da hierarquia de gestão 
de resíduos, bem como de favorecer os métodos construtivos que facilitem a 
demolição seletiva orientada para a aplicação dos princípios da prevenção e 
redução e da hierarquia dos resíduos, e a conceção para a desconstrução, 
nomeadamente que permita desmontar o edifício em elementos, não só os 
mais facilmente removíveis, designadamente caixilharias, loiças sanitárias, 
canalizações, entre outros, mas também os componentes e/ou materiais, de 
forma a recuperar e permitir a reutilização e reciclagem da máxima quantidade 
de elementos e/ou materiais construtivos, entre outras obrigações cujo 
objetivo é garantir a valorização de todos os RCD que tenham potencial de 
valorização de acordo com o regime das operações de gestão de RCD, 
compreendendo a sua prevenção e reutilização e as suas operações de recolha, 
transporte, armazenagem, tratamento, valorização e eliminação em vigor. 

Será assegurado que pelo menos 70% (em peso) dos resíduos de construção e 
demolição não perigosos (excluindo os materiais naturais referidos na categoria 
17 05 04 na Lista Europeia de Resíduos pela Decisão 2000/532 / CE) produzidos 
serão preparados para reutilização, reciclagem e recuperação de outros 
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Indicar os objetivos ambientais 
que exigem uma avaliação 
substantiva da medida com 
base no princípio de «não 

prejudicar significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

materiais, incluindo operações de enchimento usando resíduos para substituir 
outros materiais, de acordo com a hierarquia de resíduos. 

Será ainda garantida a utilização de pelo menos 5% (até 30 de junho de 2021) e 
10 % (a partir de 1 de julho de 2021) de materiais reciclados ou que incorporem 
materiais reciclados relativamente à quantidade total de matérias-primas 
usadas em obra, no âmbito da contratação de empreitadas de construção e de 
manutenção de infraestruturas ao abrigo do Código dos Contratos Públicos, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na sua redação atual 
(CCP). 

As obras de construção serão promovidas de acordo com as orientações de 
boas práticas estabelecidas no Protocolo de Gestão de Resíduos de Construção 
e Demolição da UE (https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-
and-demolition-waste-protocol-0_pt) e com os critérios ecológicos, em 
particular para o conjunto de bens e serviços que dispõem já de manuais 
nacionais (https://encpe.apambiente.pt/content/manuais?language=pt-pt) ou 
Acordos-Quadro em vigor ou, no caso de bens e serviços que não dispõem de 
Manuais ou Acordos-Quadro nacionais, à adoção, a título facultativo, dos 
critérios estabelecidos a nível da UE 
(https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm) 

Conclui-se que não são expectáveis impactes negativos, diretos ou indiretos, 
significativos ao longo do ciclo de vida da medida neste objetivo ambiental. 

 

 

Investimento TC-C10-i04-RAA - Desenvolvimento do "Cluster do Mar dos Açores” 

Parte 1 da lista de controlo do princípio de «não prejudicar significativamente» 
Indicar os objetivos ambientais 

que exigem uma avaliação 
substantiva da medida com 
base no princípio de «não 

prejudicar significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

Mitigação das alterações 
climáticas 

 X 

A medida é elegível para o domínio de intervenção 050 no anexo do 
Regulamento MRR, com um coeficiente para o cálculo do apoio aos objetivos 
climático de 40% e ambiental de 100%, uma vez que o foco deste investimento 
assenta na promoção de conhecimento e inovação na “Economia Azul” na 
região dos Açores. 

A medida visa o desenvolvimento do "Cluster do Mar dos Açores” e apoia 
predominantemente atividades de investigação e de inovação, nomeadamente 
no estudo do desenvolvimento sustentável das atividades tradicionais e 
emergentes ligadas ao mar, pelo que não é expectável que as mesmas 
provoquem um impacto adverso sobre o clima. Por outro lado, a medida visa a 
substituição do navio “Arquipélago” por uma plataforma moderna com altos 
padrões tecnológicos em termos de capacidades e de equipamentos e com 
elevado desempenho energético. 

Adicionalmente, a submedida relativa à construção do Tecnopolo MARTEC é 
elegível para o campo de intervenção 025ter com um coeficiente climático de 
40% e ambiental de 40% porque visa a contrução de novas infraestruturas de 
investigação, assegurando necessidades energéticas pelo menos 20% inferiores 
às requeridas para um edifício NZEB. 

https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_pt
https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_pt
https://encpe.apambiente.pt/content/manuais?language=pt-pt
https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
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Indicar os objetivos ambientais 
que exigem uma avaliação 
substantiva da medida com 
base no princípio de «não 

prejudicar significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

O investimento contribui substancialmente para o objetivo “mitigação das 
alterações climáticas” previsto no artigo 9.º do Regulamento “Taxonomia”, 
enquadrando-se na alínea b) do n.º 1, do artigo 10.º. 

Desta forma, o investimento contribui para a redução do consumo de energia, 
o aumento da eficiência energética e o aumento da incorporação de energias 
de fonte renovável, e, consequentemente, para a redução das emissões de 
gases com efeito de estufa em linha com o previsto no PNEC 2030. Contribui 
ainda para o cumprimento da meta anual de aumento da eficiência energética 
nos termos previstos no Plano Nacional de Energia e Clima. 

Na sua globalidade e atendendo tanto aos efeitos diretos como aos efeitos 
indiretos primários ao longo do ciclo de vida, o impacto previsível da atividade 
apoiada pela medida sobre este objetivo ambiental é insignificante. 

Adaptação às alterações 
climáticas 

 X 

Este investimento irá potenciar o desenvolvimento sustentável das atividades 
tradicionais e emergentes ligadas ao mar, bem como da interação entre o 
oceano e a atmosfera, a terra e o ar, por forma a, respetivamente, aproveitar 
as potencialidades socioeconómicas da economia azul, e, prevenir e mitigar a 
ocorrência de fenómenos climáticos extremos. 

Atendendo tanto aos efeitos diretos como aos efeitos indiretos primários ao 
longo do ciclo de vida, o impacto previsível da atividade apoiada pela medida 
sobre este objetivo ambiental é insignificante. 

Utilização sustentável e 
proteção dos recursos hídricos 
e marinhos 

 X 

Considera-se não existirem impactes negativos, diretos ou indiretos, 
significativos ao longo do ciclo de vida da medida neste objetivo ambiental. 

A medida contempla a substituição do navio “Arquipélago” por uma plataforma 
moderna com altos padrões tecnológicos em termos de capacidades e de 
equipamentos, fundamental para dar resposta às necessidades atuais nas áreas 
da investigação e monitorização marinha ou da promoção do uso sustentável 
dos oceanos. 

A aposta no desenvolvimento do "Cluster do Mar dos Açores” visa reforçar o 
desenvolvimento sustentável da economia marítima e garantir, igualmente, 
uma melhor proteção do ambiente marinho.  

Transição para uma economia 
circular X   

Prevenção e controlo da 
poluição  

 X 

Durante a fase de construção das infraestruturas fixas e móveis serão 
consideradas medidas de mitigação das emissões de poeiras e ruído.  

O Regulamento Geral de Ruído, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007 
estabelece regras para a realização de obras de construção civil, 
designadamente exigindo a obtenção de uma licença especial de ruído para a 
execução de atividades ruidosas e limitando o período em que estas podem ser 
concretizadas. 

Face ao exposto, considera-se não existirem impactes negativos, diretos ou 
indiretos, significativos ao longo do ciclo de vida da medida neste objetivo 
ambiental. 

Proteção e restauro da 
biodiversidade e dos 
ecossistemas  X 

A medida contribui muito positivamente para a gestão sustentável e proteção 
dos ecossistemas marinhos e costeiros na medida em que visa o 
desenvolvimento de atividades científicas e de investigação que permitam 
proteger o ambiente marinho, os ecossistemas, a biodiversidade e outros 
recursos naturais, vivos e não vivos, promovendo o “bom estado ambiental” 
que caracteriza e diferencia o mar da região dos Açores. 
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Parte 2 da lista de controlo do princípio de «não prejudicar significativamente» 

Indicar os objetivos ambientais 
que exigem uma avaliação 
substantiva da medida com 
base no princípio de «não 

prejudicar significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

Economia circular, incluindo a 
prevenção e a reciclagem de 
resíduos 

 X 

As infraestruturas fixas e móveis previstas no âmbito desta iniciativa serão 
promovidas ao abrigo do novo regime geral da gestão de resíduos e do novo 
regime jurídico da deposição de resíduos em aterro, aprovados pelo Decreto-
Lei n.º 102-D/2020, de 10 de dezembro, que transpôs para a legislação nacional 
as Diretivas (UE) 2018/849, 2018/850, 2018/851 e 2018/852. 

Nestes termos, a medida contempla a elaboração de um plano de prevenção e 
gestão de resíduos de construção e demolição, cujo cumprimento, é 
demonstrado através da vistoria, dado ser condição da receção da obra, 
apliquem uma metodologia de triagem dos RCD prévia ao encaminhamento 
para aterro, cumprem as normas com vista à aplicação da hierarquia de gestão 
de resíduos, bem como de favorecer os métodos construtivos que facilitem a 
demolição seletiva orientada para a aplicação dos princípios da prevenção e 
redução e da hierarquia dos resíduos, e a conceção para a desconstrução, 
nomeadamente que permita desmontar o edifício em elementos, não só os 
mais facilmente removíveis, designadamente caixilharias, loiças sanitárias, 
canalizações, entre outros, mas também os componentes e/ou materiais, de 
forma a recuperar e permitir a reutilização e reciclagem da máxima quantidade 
de elementos e/ou materiais construtivos, entre outras obrigações cujo 
objetivo é garantir a valorização de todos os RCD que tenham potencial de 
valorização de acordo com o regime das operações de gestão de RCD, 
compreendendo a sua prevenção e reutilização e as suas operações de recolha, 
transporte, armazenagem, tratamento, valorização e eliminação em vigor. 

Será assegurado que pelo menos 70% (em peso) dos resíduos de construção e 
demolição não perigosos (excluindo os materiais naturais referidos na categoria 
17 05 04 na Lista Europeia de Resíduos pela Decisão 2000/532 / CE) produzidos 
serão preparados para reutilização, reciclagem e recuperação de outros 
materiais, incluindo operações de enchimento usando resíduos para substituir 
outros materiais, de acordo com a hierarquia de resíduos. 

Será ainda garantida a utilização de pelo menos 5% (até 30 de junho de 2021) e 
10 % (a partir de 1 de julho de 2021) de materiais reciclados ou que incorporem 
materiais reciclados relativamente à quantidade total de matérias-primas 
usadas em obra, no âmbito da contratação de empreitadas de construção e de 
manutenção de infraestruturas ao abrigo do Código dos Contratos Públicos, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na sua redação atual 
(CCP). 

As obras de construção serão promovidas de acordo com as orientações de 
boas práticas estabelecidas no Protocolo de Gestão de Resíduos de Construção 
e Demolição da UE (https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-
and-demolition-waste-protocol-0_pt) e com os critérios ecológicos, em 
particular para o conjunto de bens e serviços que dispõem já de manuais 
nacionais (https://encpe.apambiente.pt/content/manuais?language=pt-pt) ou 
Acordos-Quadro em vigor ou, no caso de bens e serviços que não dispõem de 
Manuais ou Acordos-Quadro nacionais, à adoção, a título facultativo, dos 
critérios estabelecidos a nível da UE 
(https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm). 

Conclui-se que não são expectáveis impactes negativos, diretos ou indiretos, 
significativos ao longo do ciclo de vida da medida neste objetivo ambiental. 

 

  

https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_pt
https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_pt
https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm


64 / 83 
 

9. Milestones, metas e calendarização 

 

Reforma TC-r23 - Reforma do Ecossistema de Infraestruturas de suporte à Economia Azul 

Milestones 

 
Meta 

Meta 1 - Seleção do Consórcio de gestão da Reforma do Ecossistema de Infraestruturas de Suporte à Economia 
Azul e da sua proposta estratégica de gestão (3T 2022).  

 

Investimento TC-C10-i01 - Hub Azul, Rede de Infraestruturas para a Economia Azul 

Milestones – Resumo dos principais milestones do Hub Azul 
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Metas – Principais Metas do Hub Azul 

 
 

 

 

Investimento TC-C10-i02 - Transição verde e digital e segurança nas pescas 

Milestones – Resumo dos principais milestones da Transição verde e digital e segurança nas pescas 
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Metas – Principais Metas da Transição verde e digital e segurança nas pescas 

 

 

Investimento TC-C10-i03 - Centro de operações de defesa do Atlântico e plataforma naval 

Milestones  

Pilares I e II 

• Elaboração do Despacho para a constituição da equipa de consultores técnicos e apoio jurídico (2T 
2021); 

• Lançamento do(s) concurso(s) público(s) para construção da “Plataforma Naval Multifuncional” e do 
“Centro de Operações” em conformidade com o domínio de intervenção aplicável e com o 
cumprimento do princípio DNSH (1T 2022);  

• Assinatura do contrato para construção da “Plataforma Naval de Natureza Multifuncional” e do 
“Centro de Operações” (3T 2022); 
 

• Receção e aceitação da “Plataforma Naval de Natureza Multifuncional” e do “Centro de Operações” 
(4T 2025); 
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Pilar III 

• Diagnóstico integrado das necessidades de formação, de instalações e equipamentos (2T 2021); 
• Plano de Implementação e plano de investimentos (2T 2021); 

• Lançamento de concurso(s) para a adaptação de instalações e adaptação/aquisição de equipamentos 
(4T 2021); 

• Abertura do Centro de Inovação e Experimentação (1T 2022); 

• Finalização da infraestrutura (obras de adaptação e equipamentos) (3T 2022); 

• Lançamento de versão final da Academia do Arsenal (4T 2023). 

 

Metas 

• [20-25]% de execução a aferir através do 1º Relatório de avaliação da concretização do caderno de 
encargos (4T 2023); 

• [55-60]% de execução a aferir através do 2º Relatório de avaliação da concretização do caderno de 
encargos (4T 2024); 

• Número de formandos abrangidos nos primeiros cursos de formação - 10 (3T 2021); 

 

 

Investimento TC-C10-i04-RAA - Desenvolvimento do "Cluster do Mar dos Açores” 

Metas:  

• Criação de um centro de ID ligado ao mar 

• Disponibilização de uma infraestrutura móvel/navio de investigação no âmbito do ID&I ligado ao mar 

Milestones: 

• Conclusão do centro de ID ligado ao mar 

• Início de operação de infraestrutura móvel/navio de investigação no âmbito do ID&I ligado ao mar 

Calendarização: 

• 4T2025 Conclusão do centro de ID ligado ao mar 

• 1T2025 Início de operação de infraestrutura móvel/navio de investigação no âmbito do ID&I ligado ao 
mar 

Metas Intermédias: 

Tecnopolo MARTEC: 

• Aquisição de Terreno – até 4T2021; 

• Projeto Técnico – até 2T2022; 

• Início da Empreitada de obras públicas – em 4T2022; 

• Conclusão de 50% da Empreitada de obras públicas – até 4T2023; 

• Conclusão da Empreitada de obras públicas – em 4T2024; 

Construção do Novo Navio de Investigação: 

• Projeto Técnico – até 3T2022; 

• Inicio da Construção e armamento – em 2T2023; 
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• Conclusão da Construção e armamento – em 1T2025; 
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10. Financiamento e Custos 

 

As estimativas de custo apresentadas abaixo para todos os investimentos não incluem, por regra, o IVA. 

 

Investimento TC-C10-i01 - Hub Azul, Rede de Infraestruturas para a Economia Azul 

O custo global previsto deste investimento é de 87 M€ e segue a programação financeira apresentada a seguir: 

H1 - Instalação do Polo de Empresas e Shared Ocean Lab em Lisboa – 31 M€ 

H2 - Polo IMA-Oeiras Mar - Reforço das capacidades, qualificações e competências de prospeção e 
vigilância marinha , em apoio a todos os polos - 13,7 M€ 

H3 - Instalação do Smart Ocean Peniche - 4,3 M€ 

H4 - Reforço das instalações do Polo de Aveiro - 7 M€ 

H5 - Instalação do Ocean.Plus no Polo do Porto/Leixões - 7,5 M€ 

H6 - Instalação do Centro de Comando e Controlo de Veículos Não Tripulados para Apoio a Atividades 
de Mar - 1,5 M€ 

H7 - Instalações do Polo do Algarve- 4 M€ 

H8 - Desenvolvimento do conceito Blue Hub School – 15M € 

H9 - Criação do modelo de negócio e equipa de gestão Hub Azul - 3 M€ 

 

A calendarização deste investimento por anos e por polo do Hub Azul está programada de acordo com a 
seguinte tabela: 

 
 

Considerando agora os tipos de subinvestimentos, estes podem ser apresentados agrupados da seguinte forma 
e valores: 
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As estimativas de custos deste investimento são baseadas em consultas de mercado, orçamentos comerciais 
obtidos e, nalguns casos, nos custos históricos associados à gestão de parques industriais semelhantes. Também 
foi realizado uma inventariação do custo médio de salário de gestores industriais e científicos 

Foram igualmente estimados montantes com base em consultas informais ao mercado e custos históricos 
associados a programas semelhantes, nomeadamente o Programa Operacional do Algarve (ao Abrigo do 
sistema de apoio a infraestruturas científicas e tecnológicas) e Programa Operacional Regional do Centro (Mais 
Centro, ao abrigo do Sistema de Apoio a Infraestruturas Científicas e Tecnológicas) que permitiu a construção 
da infraestrutura ECOMARE (Laboratório para a Inovação e Sustentabilidade dos Recursos Biológicos 
Marinhos da Universidade de Aveiro), contígua ao edifício que irá ser requalificado para alojar CITAQUA 
(Centro de Inovação e Tecnologia em Aquacultura), assim como custos históricos associados a obras 
semelhantes no CCMAR e no polo tecnológico associado. No caso de veículos e material computacional e de 
comunicações o exercício foi realizado com base em orçamentos e faturas similares adquiridos anteriormente 
(custo histórico). Por último, no caso de reforço do IPMA e Campus de Oeiras Mar os valores foram estimados 
com base em custos médios de aquisição deste tipo de equipamentos de acordo com planos de reequipamento 
do NI “Mário Ruivo” do IPMA e de avisos semelhantes do programa de financiamento EEA Grants. Foram 
ainda considerados como proxy para os novos Radares nos Açores, os valores equivalentes aos radares 
semelhantes adquiridos para a ilha de Porto Santo, Madeira.  

Adicionalmente, os custos associados à modernização dos sistemas e redes informáticas da ENIDH, têm por 
base os montantes estimados em consultas informais ao mercado e custos históricos associados a trabalhos 
semelhantes. Foram igualmente considerados custos associados a obras de requalificação dos polos de 
formação do FOR-MAR, tendo por base os montantes estimados em consultas informais ao mercado e custos 
históricos associados a trabalhos semelhantes, nomeadamente a aquisição de equipamentos administrativos 
para equipar as salas de formação e espaços oficinais, custos médios praticados no desenvolvimento de 
conteúdos/recursos pedagógicos produzidos nos anos de 2020 e 2021 e consultas informais ao mercado 
realizadas para o efeito. 

Em detalhe, e relacionando os diferentes polos com o dossier digital de suporte financeiro ao investimento 
Hub Azul, temos: 

Para o H1 e H9 foram usados os custos históricos e as propostas comerciais do projeto Ocean Campus. Aqui 
estão incluídas as propostas comerciais e projetos de arquitetos conceituados 
(H1_arquitetosFalcãoeCampos2019_OceanCampus), bem como os custos históricos associados à execução da 
obra, equipamento e operação (Pastas H1 e H9 do dossier digital de suporte financeiro do Hub Azul, modelo 
de negócio, plano estratégico e apresentação Ocean Campus). 

Em termos de locais foram estimados: custos médios de manutenção do site de Lisboa, de obras semelhantes 
da DocaPesca e DGRM e de custos médios retirados do planeamento do Ocean Campus.  

Para o H2 são utilizados vários tipos de suporte de custos: 

- Para o equipamento do navio são utilizados os orçamentos comerciais dos fornecedores dos equipamentos a 
adquirir (pasta H2.01); 



71 / 83 
 

- Para o equipamento para Oeiras Mar e a rede de vigilância e monitorização são fornecidos orçamentos 
comerciais dos fornecedores do equipamento a adquirir (pasta H2.02); 

- Para o equipamento dos radares dos Açores e sua instalação são fornecidos os detalhes do contrato e detalhes 
técnicos do radar de Porto Santo Madeira como o proxy mais semelhante em Portugal (pasta H2.03); 

Para os H3 e H4 foram usados orçamentos comerciais de equipamentos vários (orçamentos pasta H3 e H4), e 
propostas de construção (Smart.Ocean Peniche, orçamentos de construção da Câmara Municipal de Peniche – 
pasta H3) e reabilitação, assim como alguns proxies de projetos semelhantes (Aveiro – Ecomare) para 
justificação dos custos estimados para o CITAQUA (pasta H4). 

Para o H5 e H7 foram utilizados custos históricos de projetos semelhantes na região, sendo fornecidos os 
conteúdos (memórias descritivas e orçamentos de projetos) dos projetos equivalentes por tipo de investimento 
(pastas H5 e H7). 

Para o investimento H6 foram utilizados os orçamentos comerciais dos fornecedores dos equipamentos a 
adquirir para o centro de comando de veículos não tripulados (pasta H6). 

Para o investimento H8 foram evidenciados todos os orçamentos comerciais para todos os equipamentos a 
adquirir e investimentos a realizar (pasta H8.01 – ENIDH and H8.02-ForMar). 

 

 

Investimento TC-C10-i02 - Transição verde e digital e segurança nas pescas  

O custo global previsto deste investimento é de 21 M€ e segue a programação financeira apresentada na tabela 
a seguir: 

 
As estimativas de custos destes investimentos são baseadas nos custos históricos da tipologia de investimentos 
associados em cada objetivo específico. Contudo é de realçar que desde 2008, que não há apoios à construção 
de embarcações de pesca e, tendo em conta os valores de então, poderá afirmar-se que o custo médio da 
construção de uma embarcação de pesca com um comprimento fora a fora na ordem dos 24 m variava entre 1 
milhão e 1,5 milhões de euros, dependendo da tipologia de arte de pesca e das condições de trabalho a bordo, 
incluindo os espaços de descanso das tripulações, quando os períodos de pesca são superiores a 24 horas. 

Importa realçar que se a embarcação tivesse comprimento fora a fora igual ou superior a 27 m, então os valores 
seriam muito superiores devido aos requisitos de segurança, habitabilidade e operacionalidade, exigidos pela 
Organização Marítima Internacional (IMO). 

Por consulta ao mercado foram obtidas estimativas de construções de embarcações de várias dimensões e artes, 
nomeadamente:  

▪ Memória descritiva (Evidência 1) e Fatura pró-forma (Evidência 2) relativa a embarcação de 18,8m – 
arrasto; 

▪ Memória descritiva (Evidência 3) e Fatura pró-forma (Evidência 4) relativa a embarcação de 25 m – cerco; 
▪ Memória descritiva (Evidência 5) e Fatura pró-forma (Evidência 6) relativa a embarcação de 18,8 m – 

polivalente; 
▪ Memória descritiva (Evidência 7) e proposta relativa (Evidência 8) a embarcação de apoio aquicultura de 

19 m. 

Aos valores indicados nas faturas proforma foi efetuada uma projeção linear dos custos para embarcações 
demonstradoras de 20 m para cada segmento de atividades, acrescido de uma ponderação de 25% relacionada 
com as componentes de inovação do sistema de propulsão, ou seja, a média de 1,5 milhões de euros por 
embarcação. 

Investimento Data de 
inicio

Data de 
término

Montante 
(M€)

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Transição Verde e Digital e 
Segurança nas Pescas

01/01/2022 31/12/2025 21,0 0,0 1,5 5,1 6,7 6,7 1,0 0,0
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Relativamente aos Objetivo Específico 2 – os valores foram estimados com base na média dos investimentos 
apresentados no âmbito do aviso do Mar2020, (Evidência 9) sendo que, e uma vez que o montante de apoio 
não estará limitado a 150 mil euros, se estima que o valor dos investimentos e os apoios sejam superiores 
(cerca de 300 mil euros por operação). 

 

 

Investimento TC-C10-i03 - Centro de operações de defesa do Atlântico e plataforma naval 

No investimento Centro de operações de defesa do Atlântico e plataforma naval foram considerados os valores 
apresentados a seguir, esperando-se a mobilização de um investimento total do PRR de 112 M€. 

 
 

Pilar I - Plataforma Naval de Natureza Multifuncional 
Estando definidas as funcionalidades pretendidas para esta plataforma naval multifuncional, e considerando 
também a especificidade da amónia verde como combustível, torna-se pertinente salientar que deverá ser 
desenvolvido um projeto conceptual específico e disruptivo de modo a incorporar as capacidades necessárias 
para receber os meios navais complementares previstos e permitir a integração e compatibilização de todos 
esses meios na arquitetura do sistema de gestão da plataforma. 
Enquadrado em missões de âmbito científico e de proteção e vigilância dos serviços ecossistémicos dos 
oceanos, esta plataforma naval divide-se em duas componentes básicas mas indissociáveis, sendo elas (i) o 
navio propriamente dito e todos os seus sistemas habituais e (ii) os equipamentos e sistemas próprios e 
específicos de cariz científico e de preservação dos oceanos. 
Logo, o desenvolvimento do projeto conceptual e básico deverá prever todas as diligências necessárias para 
enquadrar os requisitos finais na base de uma avaliação, sistema a sistema, da sua viabilidade técnico-
financeira e definir as soluções aptas para o propósito a serem incorporadas de raiz na plataforma (“fit-for-
purpose”), podendo também existir a vertente de apta para o propósito mas sem o equipamento principal a 
bordo (“fit-for-but-not-with”) ou, por fim, a adequação de pontos de energia, comunicações e fluidos em locais 

Total 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capacitação dos Pilares I e II

Elaboração dos cadernos de encargos com vista ao lançamento do Concurso
Público (Concursos Públicos) com vista à contratação dos sistemas definidos
como “Plataforma Naval  de Natureza Multifuncional” e “Centro de Operações”

0,4 0 0,3 0,1 0 0 0 0

Seleção dos consórcios e projetos vencedores definidos como “Plataforma Naval
de Natureza Multifuncional” e “Centro de Operações” 0,15 0 0 0,15 0 0 0 0
Fiscalização da Ccnstrução dos sistemas selecionados e definidos como
“Plataforma Naval de Natureza Multifuncional” e “Centro de Operações” 0,45 0 0 0 0,15 0,15 0,15 0

Subtotal Capacitação dos Pilares I e II 1 0 0,3 0,25 0,15 0,15 0,15 0
Sistemas - Pilar I

Plataforma Naval de Natureza Multifuncional 94,5 0 0 0 34,5 34 26 0
Subtotal Pilar I 94,5 0 0 0 34,5 34 26 0
Sistemas - Pilar II

Recuperação de edifícios e infraestruturas 4 0 0 0 1,5 2 0,5 0

Implementação de um sistemas de comunicações inter centros e a Plataforma Naval 4 0 0 0 0 1 3 0
Sistemas de modelação e previsão temporal 5 0 0 0 1 2 2 0
Sistemas de visualização e alerta 1,5 0 0 0 0 0,5 1 0
Subtotal Pilar II 14,5 0 0 0 2,5 5,5 6,5 0
Sistemas - Pilar III

Academia do Arsenal do Alfeite (Academia 4.0) 2 0 0,71 0,79 0,5 0 0 0
Total do Investimento 112 0 1,01 1,04 37,65 39,65 32,65 0

Atividades
Investimento  (M€)
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previamente definidos para permitir a contentorização e/ou modularização de equipamentos distintos para as 
mais variadas missões. 
A atividade de projeto incluirá todas as disciplinas técnicas necessárias, tais como o dimensionamento do casco 
e aprestamento, a instalação propulsora e os sistemas auxiliares, a instalação elétrica, a automação, comando 
e controlo, o sistema de comunicações, o sistema de navegação, entre outros. Tudo isto na base das normas e 
regulamentações relevantes e na observância e controlo através da fiscalização de uma Sociedade 
Classificadora (como por exemplo a Bureau Veritas). 
 

 

Generalidades 
Estima-se que esta plataforma poderá ter uma arqueação bruta de até 10.000 ton, não devendo ultrapassar um 
comprimento de fora-a-fora de 100m e com uma boca de aproximadamente 18m. 
A tripulação deverá ser de cerca de 20 pessoas, e um grupo de técnicos e investigadores entre 40 e 50 elementos. 
A velocidade máxima prevista será de 15nós. 
Casco 
A estrutura do casco será essencialmente construída em aço naval, na base de todo um modelo 3D virtual que 
inclui, inclusive, a incorporação de todas as máquinas e sistemas (encanamentos, esteiras de cabos, etc). Essa 
funcionalidade permitirá ainda em fase de projeto verificar a adequação de todos os equipamentos, espaços de 
manutenção disponíveis, corredores e espaços de trabalho suficientemente amplos, mitigar colisões entre 
sistemas, entre outros benefícios. 
Produção e distribuição de energia 
Pretendendo-se que esta plataforma seja livre de emissões poluentes sempre que possível, será estudada, em 
parceria com o fornecedor das máquinas principais, a utilização de motores dual-fuel na base da amónia verde. 
Haverá, contudo, a possibilidade de consumir fuelóleo sempre que não for possível o consumo da amónia 
verde por razões de indisponibilidade de reabastecimento.  
Nesta fase, prevê-se um sistema de geração de energia essencialmente amónia-elétrico, ou seja, produção de 
energia elétrica através da combustão de amónia. A energia elétrica assim produzida deverá ser gerida através 
de um Sistema de Gestão da Energia próprio, a definir e a desenvolver, e que deverá suprir as necessidades (i) 
dos motores elétricos da propulsão e (ii) ser repartido pelos demais quadros elétricos secundários para os 
diversos consumidores da plataforma. 
Propulsão e manobra 
Está prevista a introdução de azimutais como meio principal de propulsão e manobra, mas também a utilização 
de impulsores de proa e estabilizadores de balanço. 
Será ainda incorporado um sistema de posicionamento dinâmico de nível 1 (DP1 - automático), por forma a 
garantir o posicionamento do navio, sendo este um fator fundamental para o correto desempenho das missões 
previstas. Este sistema será, portanto, capaz de gerir de forma autónoma o posicionamento do navio através da 
leitura de diversos sensores e por atuação dos diversos equipamentos de força motriz disponíveis. 
A conjugação dessas capacidades permitirá também um nível de ruído suficientemente baixo e controlado para 
permitir o bom desempenho das tarefas científicas relacionadas com a acústica. 
Comando e Controlo 
Naquilo que diz respeito à operação dita normal de um navio, a plataforma será dotada de um Sistema Integrado 
de Gestão da Plataforma, de onde se poderá verificar e controlar todos os parâmetros de operação do mesmo, 
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tais como o sistema de propulsão e sistemas auxiliares, navegação, comunicações e afins. Toda esta operação 
ficará centralizada na Ponte de Comando do navio. 
Para além da Ponte de Comando, existirá também um Centro de Operações que tem por objetivo gerir e 
controlar as missões científicas e de vigilância em curso, operar os sistemas robóticos e/ou outros sistemas 
avançados. 
Para este Centro de Operações será desenvolvida uma tecnologia capaz de ser transversal a todos os meios 
complementares que se pretende operar, garantindo a interoperabilidade dos sistemas com um elevado grau de 
desempenho, eficácia e resiliência. Desses meios navais complementares, destacam-se: 
- ROV DRILL 
- Veículos de superfície autónomos oceânicos 
- Veículos aéreos autónomos 
- Veículos submarinos autónomos 
- Drones 
- Sensores diversos 
- Digital Twin sincronizado com centro em terra 
Equipamentos específicos 
A plataforma será provida de uma baía de desembarque a ré para poder lançar à água diversos meios 
complementares. As dimensões dessa baía serão definidas em função dos meios complementares atendendo 
às restrições colocadas pela implementação dos azimutais de propulsão e manobra do navio. 
De igual forma, os meios mecânicos auxiliares para a baía de desembarque (guinchos, gruas ou pórticos) terão 
uma capacidade enquadrada com esses meios complementares e serão escolhidos e dimensionados em função 
das reais necessidades. 
Paralelamente, terá um turco com compensação de ondulação (“A-frame Davit”) com capacidade para 
colocação na água de embarcações rápidas ou, eventualmente, outros meios complementares. 
Será também implementada uma grua com capacidade de carga suficiente em função das necessidades a 
identificar. 
Terá um convés de voo (helideck) para poder receber helicópteros e para poder lançar e aterrar meios robóticos 
aéreos, quer de asa fixa quer de asa rotativa. 
Habitabilidade e outros compartimentos 
O arranjo geral da plataforma será desenvolvido por forma a permitir um elevado grau de conforto para todos 
os elementos a bordo, nomeadamente em termos dos compartimentos habitacionais. Disporá de todas as 
facilidades correntes tais como cozinha, paiol refrigerado, cantina, lavandaria, tratamento do lixo, e etc. 
Complementarmente, o navio terá uma enfermaria dotada dos equipamentos principais para assistência e 
socorro e contará também com os compartimentos técnicos e oficinais relevantes. 
Enquanto plataforma científica, disporá também de gabinetes técnicos e salas de reunião, compartimentos para 
laboratórios diversos, assim como espaços para oficinas de apoio e garagem dos meios complementares. 
Fundamentação dos custos da plataforma naval multifuncional 

Têm-se assistido nestas duas primeiras décadas do século 21 ao envelhecimento e diminuição da frota mundial 
de navios de investigação, o que está a limitar a dimensão das ações e a capacidade de preservação da saúde 
dos oceanos. Contudo parece haver sinais de um retoma e reposição de algumas dessas capacidades. Com 
exceção de dois ou três projetos de novas embarcações que têm um carácter verdadeiramente excecional, como 
é o REV (Research Expedition Vessel, ver Anexo 1) e o Aurora Australis (navio de investigação polar 
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australiano, ver Anexo 2), cujos os orçamentos são superiores a 300 M€ (com características muito 
diversificadas, mas performances muito específicas), os orçamentos dos restantes novos navios 
Oceanográficos ocorrem num intervalo entre os 70 M€ e os 80 M€, dependendo do equipamento complementar 
a bordo.  

Exemplos recentes de novos navios oceanográficos são: 

O novo “Dr. Fridtjof Nansen” (Anexo 3 e Anexo 4), que iniciou a operação em 2017 (resultado de uma longa 
parceria entre a FAO e a Noruega), com um comprimento aproximado de 75 metros, para 15 tripulantes e 30 
cientistas, possuindo vários convés e gruas, alberga a bordo sete laboratórios diferenciados equipados com 
dispositivos de alta tecnologia, tais como, equipamentos acústicos de nova geração para avaliação de biomassa 
e mapeamento do fundo do oceano, um centro de controle e um ROV (veículo subaquático remoto), "redes de 
arrasto de manta" que recolhem plâncton e partículas de plástico microscópicas e um laboratório projetado 
especificamente para estudos climáticos. O “Dr. Fridtjof Nansen” é uma das plataformas de Investigação mais 
avançadas do mundo. O único navio de Investigação do planeta com bandeira da ONU. Produzido em Espanha 
pelos estaleiros Gondon, o seu custo rondou os 70 M€. 

Na mesma linha de embarcações de investigação (comprimento 74 metros e equipamento equivalente ao 
instalado no Dr. Fridtjof Nansen) mas, neste caso, mais focado nas pescas, o governo angolano em 2019 iniciou 
a operação do “Báia Farta” (Anexo 5.1 e Anexo 5.2) que comprou aos estaleiros holandeses da Damen por 71 
M€.   

Outra importante referência é a recente adjudicação realizada pelo Ministério da Ciência e Inovação do estado 
espanhol através do “Instituto Español de Oceanografía, O.A.,M.P. de um Navio de investigação oceanográfico 
com características semelhantes ao “Dr. Fridtjof Nansen” mas para cenários de aplicação mais amplos (com 
um comprimento aproximado de 85 metros, para 19 tripulantes e 39 cientistas, vários convés e gruas, e 
equipamento científico muito equivalente) por 70 M€ (Anexo 6).  

Da análise destes exemplos facilmente se concluiu que o custo para a embarcação proposta está em linha com 
os custos dos projetos anteriormente listados pois, dada a sua maior multifuncionalidade face aos exemplos 
dados, carece de uma maior dimensão (propõe-se um comprimento de aproximadamente de 100 m), de uma 
tripulação e cientistas em número superior e um conjunto de convés e gruas também em número superior e um 
conjunto de laboratórios muito diversificado. Só este aumento de dimensões e capacidades, implica custos 
acima dos 70 M€ observados nos exemplos referenciados.  

Acresce que é proposta que esta embarcação seja, sempre que possível, livre de emissões poluentes e nesse 
sentido possua um sistema gerador de energia amónia-elétrico que, dada a sua grande inovação, implicará 
custos superiores, originando seguramente um acréscimo nos custos na ordem dos 5 a 10 M€.  

Adicionalmente, esta plataforma inovadora já será equipada de raiz com um conjunto de veículos autónomos 
e os respetivos sistemas de lançamento e recolha. A título exemplificativo pode-se indicar que um ROV com 
capacidade de explorar o mar profundo, andará sempre numa gama mínima dos 2 a 4 M€. Uma breve análise 
de contratos dos últimos 4 anos permite verificar que a Universidade de Limerick na Irlanda adquiriu um ROV 
no valor de 2 M€ Anexo 7) e a Royal Canadian Mounted Police (Anexo 8) lançou um concurso para aquisição 
de um ROV no valor aproximado de 3,5 M€. Também uma rápida pesquisa no mercado podemos verificar que 
o NIOT da India adquiriu um sistema AUV para o mar profundo no valor aproximado de 8 M€ (Anexo 9), que 
será sempre um valor de referência para somar à plataforma naval. Desta forma, facilmente se pode verificar 
que o valor proposto global está em linha com os valores de mercado. 
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Pilar II - Centro de operações 
O investimento no Centro de Operações vai ser fundamentalmente orientado para a adequação à missão de 
estruturas físicas já existentes no Continente e Ilhas pertencentes à Marinha Portuguesa, que permitam 
operacionalizar o centro de operações associado à plataforma naval. 

Prevê-se que vão ser recuperados aproximadamente 2.500 m2 de instalações (edifícios e estruturas costeiras) a 
um custo médio de 1.000 €/m2, o qual já inclui o acondicionamento das instalações para acolher sistemas 
computacionais e de comunicações, quer para o centro de operações, quer para a rede de laboratorista que 
rondará os 2.500.000€. Este preço está em linha com o preço de mercado uma vez que não é uma construção 
totalmente nova. A título de exemplo podemos indicar que a construção de um centro de Comando e controlo 
com aproximadamente 360 m2 para a indústria da energia offshore colocado a concurso pela “OFFSHORE 
RENEWABLE ENERGY CATAPULT” foi orçado em 1,16 M€ (Anexo 1). 

Também serão projetados e instalados sistemas de computação de alto desempenho para armazenamento de 
informação e partilha de informação. Estima-se por comparação com contratos análogos em dimensão e 
exigência, o custo destas duas infraestruturas computacionais serão respetivamente 3.400.000€ para o sistema 
repositório de alto desempenho (ver Anexo 2) e 1.500.000 € para o sistema de partilha de informação (ver 
Anexo3).    

Também está prevista a instalação de sistemas de comunicações, intra-centros, inter-centros da Marinha, as 
plataformas navais e uma rede de outros sistemas nacionais e internacionais. No centro deve ser mimetizado o 
sistema de comunicações offshore (dados / Internet) incluindo sistemas VSAT e TVRO redundantes, sistemas 
3/4 / 5G, WiFi, para fornecer capacidade de comando e replicação dos sistemas do navio com todas as antenas 
e sistemas de receção. Estima-se que o sistema de comunicações para três centros se aproxime dos 3.000.000€. 
Salvaguarda-se 1.000.000 € para garantir a interoperabilidade com outros sistemas da Marinha. Este valor foi 
encontrado tendo em conta os preços internacionais, para oferta de serviço equivalente para 5 anos (ver Anexo 
6).  

A capacidade acrescida por esta nova plataforma vai permitir que se realize uma considerável melhoria sobre 
a informação do estado situacional do Mar Português, podendo serem desenvolvidos diversos softwares que 
recorrem à informação recolhida, recebida e partilhada por outros parceiros. Tal como já foi indicado, estima-
se o desenvolvimento dos seguintes softwares: Sistemas de modelação; Sistemas de previsão temporal. Os 
sistemas a desenvolver devem focar-se no estado das grandezas a observar tais como: qualidade da água; 
qualidade ar; morfologia do solo marinho; composição do solo marinho; tráfego marítimo; movimentos 
portuários; ameaças à saúde dos oceanos como eventos de poluição; e atividades irregulares ou ilegais. Este 
software será para instalar nos centros e a bordo da plataforma Naval e estima-se que deverá ter um custo na 
ordem dos 5.000.000 €. O valor estimado foi realizado tendo em conta os valores de mercado para este tipo de 
software, a título de exemplo ver “tender” da European Union Agency for Cybersecurity (ENISA) para o 
fornecimento de “Cyber Threat Intelligence Infrastructure - Design, Deployment and Subscription Service” no 
valor de 3.200.000 € (Anexo 4). 

Por fim, estima-se que a implementação de um sistema de visualização e alerta imersivo (realidade virtual) 
sobre o estado das grandezas modeladas rondará os 1.500.000 €. Dada a ainda precocidade desta área para 
desafios desta dimensão ainda não existem no mercado valores de referência. Contudo, a título exemplificativo, 
a Marinha do Reino Unido já iniciou um “Pre-Procurement” para avaliar a maturidade e capacidade da 
indústria para o fornecimento de uma solução (ver Anexo 5). 
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Pilar III - Academia do Arsenal do Alfeite (Academia 4.0) 

O projeto tem um período de implementação de 36 meses. 

Milestones Meta Calendarização Montantes (€) 

Diagnóstico integrado das necessidades de 
formação (requisitos das empresas e do mercado e 
dos objetivos dos trabalhadores), de instalações e 
equipamentos 

Relatório 2T2021 10 000 

Plano de Implementação e respetivo calendário de 
progressão que contemple: Estrutura de cursos e 
respetivos currículos, assim como das entidades 
responsáveis por coordenar essa formação; e plano 
de investimentos (adaptação de instalações e 
adaptação/aquisição de equipamentos) 

Relatório 2T2021 50 000 

Lançamento dos primeiros cursos de formação  10 
formandos2 3T2021 150 000 

Lançamento de concursos para a adaptação de 
instalações e adaptação/aquisição de equipamentos Avisos 4T2021 600 000 

Centro de Inovação e Experimentação Abertura 1T2022 390 000 
Finalização da infraestrutura (obras de adaptação e 
equipamentos) 

Autos de 
entrega 3T2022 350 000 

Lançamento de versão final da Academia do 
Arsenal Abertura 4T2023 450 000 

TOTAL 2M€ 
 
 
A Academia será o impulsionador de um ecossistema de conhecimento para o Cluster naval português. Assim, 
em seguida identificam-se as metas previstas para o futuro próximo. 
 

✓ 2022 - Centro de Inovação e Experimentação; 
✓ 2022 - Criação de Startups no âmbito do cluster Naval;  
✓ 2022 - 2025 Captação de 100 doutorados ou doutorandos para as Empresas de Defesa; 
✓ 2023 -2025 Criação de um mecanismo de resiliência e soberania nas Empresas de Defesa, através de 

autofinanciamento por captação de fundos financeiros disponíveis. 

O investimento de 2M€ é o que se precisa para dinamizar um cluster naval nacional com resultados efetivos 
para a Economia Nacional. 

Sendo este projeto de caráter específico, na medida em que se trata da instalação com vista a uma capacidade 
de formação, os riscos de implementação normalmente identificados terão um impacto menos significativo. 
Contudo, poderão existir riscos no desenvolvimento dos procedimentos pré-contratuais nos termos do Código 
dos Contratos Públicos, nomeadamente no que respeita à capacidade de resposta do mercado, ao preço, 
cumprimentos dos prazos de execução e eventuais situações de litígio. Bem como no desenvolvimento dos 
procedimentos de contratos de aquisição de equipamentos, pelo que a sua execução no tempo preciso e no 
valor depende da resposta do mercado, mesmo que precedida de mecanismos preliminares de auscultação e de 
prospeção do mercado. 

 
2 O custo de cada formando é de cerca de 420€/mês. Num ano temos um custo de 50000€ com a formação de 10 
pessoas, no primeiro curso de formação da Academia.  

 



78 / 83 
 

Havendo, ainda riscos decorrem da situação de pandemia que vivemos e podem atrasar a implementação do 
projeto. 

 

Estimativa de custos  

No âmbito da criação da Academia do Arsenal do Alfeite é estimado que a despesa associada a este 
investimento ascenda a 2 M€ e se distribua nas tipologias de encargos abaixo indicados: 

i) Criação da academia / estrutura dos cursos, currículos e entidades formadoras; 
ii) Requalificação das infraestruturas e equipamentos (edifício, salas, mobiliário, data center, etc); 
iii) Equipamentos para laboratórios e experimentação de apoio à formação nas várias áreas e competência 

tecnológicas; 
iv) Infraestrutura tecnológica (PCs, redes, servidores, software, dispositivos multimédia, gestão 

documental, cibersegurança, etc.); 
v) Equipamentos de experimentação e inovação relacionados com indústria 4.0 e transformação digital 

(IoT, realidade virtual, realidade aumentada, gamificação, print 3D, robots, drones, simuladores, big 
data, etc); 

vi) Concessão de Bolsas e desenvolver filosofia de projetos internos e externos de aplicação prática com 
prémios de mérito (ex: inovação, resolução de problemas de aplicação prática, etc). 

 

A despesa total de 2M € será distribuída ao longo de 3 anos:  

 

Milestones 2021 2022 2023  
(M€) (M€) (M€)  

Diagnóstico integrado das necessidades de formação (requisitos das 
empresas e do mercado e dos objetivos dos trabalhadores), de instalações 
e equipamentos 0,010      
Plano de Implementação e respetivo calendário de progressão que 
contemple: Estrutura de cursos e respetivos currículos, assim como das 
entidades responsáveis por coordenar essa formação; e plano de 
investimentos (adaptação de instalações e adaptação/aquisição de 
equipamentos) 0,050      
Lançamento dos primeiros cursos de formação  0,050 0,050 0,050  
Lançamento de concursos para a adaptação de instalações e 
adaptação/aquisição de equipamentos 0,600      
Centro de Inovação e Experimentação   0,390    
Finalização da infraestrutura (obras de adaptação e equipamentos)   0,350    
Lançamento de versão final da Academia do Arsenal     0,450  
Total 0,710 0,790 0,500 2,000 

 

Estes investimentos permitirão criar uma oferta formativa na área industrial naval com grande foco na criação 
de valor e inovação capacitando e promovendo a digitalização do setor e transição para a indústria 4.0. Os 
diversos públicos-alvo desta formação ficam assim capacitados para uma rápida integração em ambiente 
profissional aportando competências de alto valor acrescentado.   
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Este plano permite que possa iniciado ainda em 2021 uma turma com progressiva escalabilidade, capacitação 
academia e evolução desta com centros de inovação e experimentação. 

 

 

Investimento TC-C10-i04-RAA - Desenvolvimento do "Cluster do Mar dos Açores” 

 

Investimentos 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Total 

Desenvolvimento do "Cluster do Mar dos 
Açores” 1 1 15 13 2 0 32 

 

 

• Navio de Investigação (18,3 M €): 

Estima-se que o novo navio de investigação moderno, com altos padrões tecnológicos em termos de 
capacidades e de equipamentos e com elevado desempenho energético, tenha um valor de investimento de 
aproximadamente 18,3 milhões de euros. O investimento prevê para além da componente de construção e 
armamento do navio, uma componente de projeto técnico e fiscalização.   

O investimento apresentado foi estimado com base num estudo efetuado em abril de 2014 com o objetivo de 
dotar o Governo Regional dos Açores de informação necessária para ponderar a adquisição de um navio de 
investigação científica multidisciplinar, para capacitar a Região Autónoma dos Açores (RAA) de uma 
plataforma tecnológica de acesso ao mar profundo do Atlântico Nordeste central, e em especial da Zona 
Económica Exclusiva (ZEE) do arquipélago. Tendo em conta que os procedimentos em causa serão 
procedimentos com publicidade internacional, foram tidos em consideração os valores indicados no estudo, 
atualizando-os com base nos valores da inflação de preços existente na OCDE - IPC (Prices - Inflation (CPI) 
- OECD Data).  

Valores atualizados Navio de Investigação 

Ano Taxa  
Inflação Construção Projeto Técnico 

2014  16 400 000,00 110 000,00 

2015 0,69% 16 513 160,00 110 759,00 

2016 1,20% 16 711 317,92 112 088,11 

2017 2,28% 17 092 335,97 114 643,72 

2018 2,61% 17 538 445,94 117 635,92 

2019 2,07% 17 901 491,77 120 070,98 

2020 1,37% 18 146 742,21 121 715,95 

 

Para a componente de fiscalização foi tido em consideração o valor referência em construções do mesmo 
género (1% do valor da empreitada), bem como as exigências e tipologia deste tipo de construção. 
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• Tecnopolo MARTEC (13,7 M €): 
 

Para a criação do tecnopolo MARTEC, enquanto centro experimental de investigação e desenvolvimento 
ligado ao Mar, indutor de I&D em áreas tradicionais e emergentes, que prevê a criação de uma "Incubadora 
Azul”, do Centro de Aquicultura dos Açores, bem como a integração da equipa de gestão do Parque Marinho 
dos Açores (PMA), está previsto um investimento de cerca de 13,7 milhões de euros. A estimativa de custo 
foi baseada em investimentos semelhantes na Região, nomeadamente, Construção do Parque de Ciência e 
Tecnologia da Ilha Terceira (TERINOV) e Parque de Ciência e Tecnologia de São Miguel – 2ª fase 
(NONAGON), ambos cofinanciados pelo PO AÇORES 2020, ajustando-se os valores às finalidades do 
tecnopolo. Relativamente ao laboratório seco e húmido, não existindo na região empreitadas semelhantes, foi 
realizada uma pesquisa de procedimento idênticos a nível nacional. 

 

Empreitada Valor do investimento:    10 250 000,00 €  

A estimativa de custo foi efetuada com base em investimentos semelhantes na Região, nomeadamente, Construção do 
Parque de Ciência e Tecnologia da Ilha Terceira (TERINOV) e Parque de Ciência e Tecnologia de São Miguel – 2ª fase 
(NONAGON), ajustando-se os valores às finalidades do Tecnopolo MARTEC, que é constituído por uma Incubadora 
Azul e por um Centro de Aquicultura dos Açores. 
Os projetos TERINOV e NONAGON foram criados para o mesmo fim, porém, os valores variam consoante a ilha, a 
procura, o ano do contrato, entre outros fatores. 
Apesar destes procedimentos terem cumprido com o princípio da transparência, da publicidade e da concorrência, nos 
termos do Código dos Contratos Públicos, tendo-se realizado concursos públicos com publicidade em Diário da 
República, a verdade é que o fator “insularidade” influência a oferta e esta varia de ilha para ilha. 
 
Das empreitadas mencionadas resulta um custo médio por m2 de 1.072,30€. Considerando uma área bruta estimada de 
8.600,50 m2 para o Tecnopolo (Incubadora com 6.530 m2 e Centro Aquicultura com 2.070,5 m2), o custo de construção 
ascenderia a 9.222.316,15€. Neste sentido, e dada as exigências deste tipo de obra, o valor global da construção em 
causa foi atualizado para 9.558.686,00€, tendo em conta o compromisso de a construção em causa estar abrangida pelo 
Domínio de Intervenção 025ter (construção de novos edifícios energeticamente eficientes), pelo que se irá assegurar 
uma melhoria adicional de 20% face ao limiar mínimo previsto para edifícios com necessidades quase nulas de energia, 
tal como consta do regulamento do MRR). 
 
A este valor acresce uma estimativa para demolições das infraestruturas já existentes no valor de 691.314,00 €, calculada 
com base numa plataforma de gerador de preços de demolição em Portugal: 
http://www.geradordeprecos.info/obra_nova/Demolicoes/Edificio/Demolicao_parcial/Demolicao_parcial_do_edificio.
html.  
Estimativa do valor do Investimento da Empreitada = 9.558.686,00€ + 691.314,00€ = 10.250.000,00€, a confirmar pelo 
projeto de técnico de execução a realizar até ao 2T de 2022. 

Valores Referência 

1) Empreitada de Construção do Parque de Ciência e Tecnologia da Terceira -TERINOV 

    6 999 523,17 €  Área bruta: 5.203 m2 
Custo m2: 1.345,29 € 
Data do Contrato: 19/05/2016 
Ilha: Terceira 

2) Empreitada do Parque de Ciência e Tecnologia de São Miguel - NONAGON - Construção do 
Centro Empresarial de Tecnologias de Informação e Comunicação (2.º Edifício) 

  5 273 241,26 €  Área bruta: 6.597,19 m2 
Custo m2: 799,31 € 
Data do Contrato: 06/08/2020 
Ilha: São Miguel 

3) Demolições:         691 314,00 €  
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          Edifícios: 
              - Qt: 1; Preço unitário: 597. 350 €  
          Pavimentos exteriores: 
              - Qt: 1.900 m2; Preço unitário: 6,31 €  
          Cobertura c/ amianto: 
               - Qt: 7.500 m2; Preço unitário: 10,93 €   

Aquisição de terreno Valor do investimento:     1 230 000,00 €  

O valor do terreno foi estimado com base na avaliação do imóvel de acordo com o relatório de avaliação ref.ª 49_2020 
efetuado por um perito avaliador. 

Projeto Técnico e Revisão do Projeto Valor do investimento:        250 000,00 €  

Para o projeto técnico e revisão do projeto, o valor estimado (250.000,00€) foi determinado com base no valor global 
do projeto técnico para a Empreitada de Construção do Parque de Ciência e Tecnologia da Ilha Terceira (TERINOV), 
incluindo todas as especialidades, bem como a revisão do projeto (224.550,00€) e proporção do total da construção. 

Valores Referência 

1) Contrato n.º 03/SGC0200/2014/5350 - prestação de serviços para a execução do projeto de 
arquitetura do parque de Ciência e Tecnologia da Ilha Terceira 

       224 550,00 €  2) Contrato n.º 8/SGC/2015/316 Relativo a prestação de serviços para a execução do projeto de 
especialidades do PCTTER 

3) Contrato n.º 02/SGC/0200/2014/5350 Prestação de serviços para a execução de projetos de 
infraestruturas de loteamento e arranjos exteriores do Parque de Ciência e Tecnologia da Ilha 
Terceira - PCTTER 

Fiscalização Valor do investimento:        130 000,00 €  

O valor foi estimado através da razoabilidade dos custos em comparação com os investimentos médios semelhantes 
realizados na Região, associados à Aquisição de serviços de Planeamento, Coordenação e Fiscalização, designadamente 
do Parque de Ciência e Tecnologia da Ilha Terceira (TERINOV) (136.014,44 €) e do Parque de Ciência e Tecnologia 
de São Miguel – 2ª fase (NONAGON), (125.000,00 €). Assim, com base nos valores de serviços Planeamento, 
Coordenação e Fiscalização das empreitadas acima mencionadas e em proporção do total da construção, o valor 
estimado relativamente à fiscalização do Tecnopolo MARTEC ascende a 130.000,00 €. 

Valores Referência 

1) Aquisição de serviços de Planeamento, Coordenação e Fiscalização na Execução da 
Empreitada de Construção do Parque de Ciência e Tecnologia da Terceira      136 014,44 €  

2) Aquisição de serviços de planeamento, coordenação e fiscalização "Empreitada do Parque de 
Ciência e Tecnologia de São Miguel - NONAGON - Construção do Centro Empresarial de 
Tecnologias de Informação e Comunicação (2.º Edifício)" 

      125 000,00 €  

Mobiliário e Equipamento Valor do investimento:     1 140 000,00 €  
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O valor do equipamento foi calculado com base no montante respeitante ao projeto e aquisição de mobiliário e 
equipamento para o Parque de Ciência e Tecnologia da Ilha Terceira - TERINOV. Neste investimento, o equipamento 
representa aproximadamente 5% do valor da respetiva empreitada, pelo que, face ao valor considerado para a empreitada 
do Tecnopolo MARTEC (10.250.000,00 €), o valor estimado para o equipamento ascende a 512.500,00  €. 
  
A este montante acresce o valor de 484.485,13 € referente à instalação de um centro experimental e de uma estação de 
cultura para investigação em aquicultura. Não havendo na região aquisições de bens semelhantes, foi realizada uma 
pesquisa de procedimentos idênticos a nível nacional, tendo sido utilizados os dados referentes ao ECOMARE da 
Universidade de Aveiro, no que respeita ao Centro de Extensão e de Pesquisa em Aquacultura e Mar (CEPAM). 
  
Com base nos valores de referência acima mencionados e adaptados à dimensão do Tecnopolo MARTEC, o valor 
estimado para o investimento é de 1.140.000,00 €.   

Valores Referência 
Aquisição de equipamentos e mobiliário para o Parque de Ciência e Tecnologia da Ilha 
Terceira - TERINOV       384 674,26 €  

1) Concurso Público por lotes n.º 2/DRCT/2019 Aquisição, Fornecimento e Instalação de 
Equipamentos para o Parque de Ciência e Tecnologia da Ilha Terceira - TERINOV.           1 800,01 €  

2) Concurso Público n.º1/DRCT/2018 Aquisição, Fornecimento e Montagem de Mobiliário 
Geral para o Parque de Ciência e Tecnologia da Ilha Terceira - TERINOV    173 593,98 €  

3) Concurso Público por lotes n.º 2/DRCT/2019 Aquisição, Fornecimento e Instalação de 
Equipamentos para o Parque de Ciência e Tecnologia da Ilha Terceira - TERINOV. Lote 1       48 481,74 €  

4) Contrato de Aquisição, Fornecimento e Montagem de Equipamento de controlo de gestão de 
acessos para o Parque de Ciência e Tecnologia da Ilha Terceira - TERINOV        24 455,93 €  

5) Aquisição, montagem e fornecimento de equipamentos de comunicações fixas para 
TERINOV - Parque de Ciência e Tecnologia da Ilha Terceira         62 892,60 €  

6) Elaboração dos Projetos de Mobiliário e Mobiliário Técnico dos corpos C, E e F       49 950,00 €  

7)Aquisição de serviços para a elaboração do projeto de mobiliário e equipamento para os corpos 
A, A1, B, J e E, do TERINOV - Parque de Ciência e Tecnologia da Ilha Terceira    23 500,00 €  

ECOMARE - Centro de Extensão e de Pesquisa em Aquacultura e Mar (CEPAM)          484 485,13 €  

1) Fornecimento de estufas e outros equipamentos de caráter científico para implementação dos 
sistemas de demonstração de aquacultura e biodiversidade para o edifício do ECOMARE da 
Universidade de Aveiro. 

      328 300,00 €  

2) Aquisição de Sistema de captação e tratamento de água salgada para o ECOMARE da 
Universidade de Aveiro.         40 400,00 €  

3) Aquisição e instalação de vários equipamentos científicos no âmbito do projeto AquaMMIn, 
para apetrechar o edifício ECOMARE da Universidade de Aveiro.       104 532,48 €  

4) Aquisição de um permutador para arrefecimento de água do tanque de 320m3 do Laboratório 
para a Inovação e Sustentabilidade dos Recursos Biológicos Marinhos (ECOMARE) da 
Universidade de Aveiro. 

        11 252,65 €  

Integração do Parque Marinho dos Açores - Laboratório 
seco Valor do investimento:       250 000,00 €  
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Não existindo na Região empreitadas semelhantes, foi realizada uma pesquisa de procedimento idênticos a nível 
nacional, como referência ao investimento pretendido. Nesta pesquisa, foi identificada a empreitada com vista a 
Instalação de Laboratório Classificado (Limpo) e obras em Laboratórios Gerais do IPMA, I.P., em Algés, enquanto 
procedimento semelhante (299.500,00€).  Após esta pesquisa, e em coordenação com os serviços da Direção Regional 
dos Assuntos do Mar (DRAM), bem como a equipa de gestão do Parque Marinho dos Açores, o valor estimado para o 
laboratório seco ascende a 250.000,00€. 

Valores Referência 

Empreitada com vista a Instalação de Laboratório Classificado (Limpo) e obras em Laboratórios 
Gerais do IPMA, I.P. em Algés       299 500,00 €  

Integração do Parque Marinho dos Açores - Laboratório 
húmido Valor do investimento:       450 000,00 €  

Não existindo na Região empreitadas semelhantes, foi realizada uma pesquisa de procedimento idênticos a nível 
nacional, como referência ao investimento pretendido: Empreitada para Adaptação e Extensão do Edifício LEOA - 
Laboratório Experimental de Organismos Aquáticos da Universidade do Algarve (694.297,63 €) e a Empreitada de obra 
pública no Laboratório Húmido LABVIVOS - Algés (206.450,00 €). Após esta pesquisa, e em coordenação com os 
serviços da Direção Regional dos Assuntos do Mar (DRAM), bem como a equipa de gestão do Parque Marinho dos 
Açores, tendo como referência o valor médio dos dois investimentos suprarreferidos (450.373,82 €), o valor estimado 
para o laboratório seco ascende a 450.000,00€. 

Valores Referência 

1) Empreitada para Adaptação e Extensão do Edifício LEOA - Laboratório Experimental de 
Organismos Aquáticos da Universidade do Algarve       694 297,63 €  

2) Empreitada de obra pública no Laboratório Húmido LABVIVOS - Algés.       206 450,00 €  

 

11. Fundamentação do pedido de empréstimo   

Não aplicável.  

i Por razões históricas as competências humanas no AA estão muito focadas, para processos produtivos, algo 
ultrapassados, muito assentes numa logica de “cascata”; desde finais do século passado, que se desenvolveram técnicas 
muito mais eficientes de assegurar o patamar de eficácia necessário, conjugado com uma redução de custos muito 
significativa.  

Relembro que estas metodologias designadas genericamente de “AGILE” poderão ser facilmente implementadas em 
áreas especificas do estaleiro, com a devida salvaguarda das áreas onde as velhas metodologias terão ainda o seu papel. 
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PARTE 2: DESCRIÇÃO DAS REFORMAS E INVESTIMENTOS 

A. COMPONENTE 11: DESCARBONIZAÇÃO DA INDÚSTRIA 

1. Descrição sumária da componente 

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. 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. 

 

Reformas:  

Reforma TC-r24: Descarbonização da indústria 

O Plano Nacional de Energia e Clima 2021-2030 (PNEC 2030) é o principal instrumento de 
política energética e climática nacional até 2030, encontrando-se em articulação com o Roteiro 
para a Neutralidade Carbónica 2050 (RNC2050). A sua concretização permite a Portugal 
assumir o compromisso da transição energética enquanto alavanca de competitividade, com o 
objetivo de reduzir as suas emissões de GEE, traçando uma estratégia e um conjunto de 
objetivos que ajudam a consolidar uma trajetória rumo a um futuro neutro em carbono e que 
possibilite consolidar uma economia nacional competitiva, resiliente e neutra em carbono, 
destacando o setor da indústria no âmbito dos grandes objetivos estratégicos deste plano. 

O PNEC 2030 consubstancia assim a principal reforma para a descarbonização do setor da 
indústria, constituindo esta uma oportunidade para acelerar a descarbonização, a transição 
energética, alterar o paradigma de utilização de recursos, melhorando o desempenho ambiental 
da indústria e consolidando o seu contributo para uma trajetória de neutralidade carbónica. 
Com efeito, a reforma visa concretizar medidas do PNEC 2030, da Estratégia Nacional para o 
Hidrogénio (EN-H2) e do Plano de Ação para a Economia Circular (PAEC). 

 

Investimentos:  

Investimento TC-C11-i01: Descarbonização da Indústria 

O investimento previsto na “Descarbonização da Indústria” destina-se a promover e apoiar 
financeiramente: processos e tecnologias de baixo carbono na indústria; medidas de eficiência 
energética na indústria; incorporação de energia de fonte renovável e armazenamento; o 
desenvolvimento de roteiros de descarbonização da indústria, a capacitação e a promoção da 
articulação.  

 

Custo estimado: 715 milhões de EUR 

Subvenções MRR: 715 milhões de EUR 

Empréstimos MRR: 0 milhões de EUR 
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2. Principais desafios e objetivos 

 

Contexto 
Portugal assumiu o compromisso de atingir a neutralidade carbónica até 2050, tendo aprovado em 2019 
o Roteiro para neutralidade Carbónica 2050 que estabelece as opções de políticas e medidas e a 
trajetória de redução de emissões rumo a uma sociedade neutra em carbono. Portugal está assim 
alinhado com aquele que é o objetivo central do Pacto Ecológico Europeu de tornar a Europa o primeiro 
continente neutro em carbono, objetivo a consagrar na Lei Europeia para o Clima, na qual se perspetiva 
também a inscrição de uma meta de redução de emissões para 2030 mais ambiciosa, de “pelo menos 
55%”. 

O país tem vindo a prosseguir um caminho de descarbonização que deve ser acentuado na próxima 
década. Com efeito, Portugal reduziu, até 2019, as emissões de gases com efeito de estufa em 26%, em 
relação a 2005, atingiu 30,7% de energia de fonte renovável no consumo final de energia e uma redução 
no consumo de energia primária de 23% em 2018. As emissões da indústria representaram em 2018 
cerca de 22% das emissões nacionais, enquanto a produção de energia foi responsável por 27%. 
Contudo, apesar dos esforços desenvolvidos, em Portugal, a intensidade energética da economia em 
energia primária ainda se encontra cerca de 10 p.p. acima da média da UE-28. 

Ainda que no âmbito do PNEC 2030 não tenha sido definida uma meta setorial específica de redução 
de emissões para o setor da indústria, sendo este um setor com grande peso nas emissões de GEE e onde 
se prevê uma descarbonização a um ritmo menos acelerado, existe uma forte motivação para as questões 
de eficiência de recursos, eficiência energética, competitividade e inovação. Pretende-se, assim, que o 
setor industrial tenha necessariamente um contributo material para a meta nacional de redução de 
emissões de 45% a 55%, a par do setor da produção de energia.  

Estes investimentos integram-se plenamente no contexto da transição ecológica, enquadram-se na 
iniciativa emblemática da Comissão “Power-up”, na medida em que contribuem para a integração de 
sistemas de energia e aumento da incorporação de renováveis, e estão em linha com as recomendações 
feitas pela Comissão no âmbito da avaliação do PNEC de Portugal, designadamente no que respeita à 
diversificação da produção renovável. 

Os investimentos previstos para a descarbonização da indústria contribuem para os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, ODS7 – Energias Renováveis e Acessíveis, ODS9 – 
Indústria, Inovação e Infraestruturas, ODS12 – Produção e consumo sustentável e ODS 13 – Ação 
Climática. 

 

Desafios 
- Transformação estrutural e competitiva da indústria para a descarbonização 

Atingir a neutralidade carbónica em Portugal exige uma redução de emissões de gases com efeito de 
estufa 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, objetivo para o qual todos os setores devem contribuir. Atingir 
este objetivo implica romper com o paradigma da utilização dos recursos naturais e energéticos, 
transitando de uma lógica sustentada na economia linear para uma economia de baixo carbono, circular, 
e centrada na utilização dos recursos naturais de forma sustentável.  

A descarbonização da indústria é fundamental para alcançar os objetivos da neutralidade carbónica, tal 
como identificado no Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050 e no Plano Nacional Energia e Clima 
2030, porém coloca um vasto conjunto de desafios. A articulação entre o crescimento expectável do 
produto e a diminuição das emissões de GEE exige uma transformação estrutural, assente na 
reconfiguração da atividade industrial, na alteração dos processos de produção e na forma como são 
utilizados os recursos que as empresas têm à sua disposição.  
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As medidas a apoiar vão também além da descarbonização, estando associadas a novas tecnologias, 
inovação e digitalização da indústria, procurando maior eficiência nos vários processos produtivos e 
organizativos.  

Adicionalmente, a tendência de aumento do preço de carbono que se regista, e que se prevê que possa 
duplicar no decorrer da próxima década, fomenta a adoção de soluções inovadoras de descarbonização 
da indústria, sobretudo para a indústria mais intensiva em carbono, abrangida pelo CELE mas também 
para as instalações não abrangidas, fruto das cada vez maiores exigências que se colocam na 
descarbonização das cadeias de abastecimento. Face às crescentes exigências que se colocam ao setor 
da indústria em matéria de emissões, esta estratégia configura uma oportunidade para fazer face a essas 
mesmas exigências. 

Com efeito, existe no setor industrial potencial para melhorar o desempenho ambiental, energético e 
material, em particular apostando na eficiência energética, nas fontes de energia renovável, na 
eletrificação, nos combustíveis alternativos limpos, nos processos e tecnologias de baixo carbono, na 
adoção de modelos de economia circular, nas simbioses industriais, na dinamização de polos de 
inovação e criação de novos modelos de negócio, de novos processos, produtos e serviços direcionados 
para a sociedade do futuro, apostando também no maior conhecimento e capacitação dos agentes. A 
descarbonização e a transição energética no setor da indústria são absolutamente fundamentais para 
garantir a sua competitividade e posicionamento estratégico nas exportações, garantindo a sua 
sustentabilidade a longo prazo, promovendo a criação de emprego e gerando riqueza. 

 

Objetivos 
O 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: « Objetivo 7 - 
Desenvolver uma indústria inovadora e competitiva» por via da aposta na descarbonização, na 
economia circular, eficiência energética e de recursos, no uso de recursos renováveis, armazenamento 
de energia, eletrificação e gases renováveis, em particular o hidrogénio, que tem o potencial para ser 
usado como combustível, substituindo os combustíveis fósseis na produção de eletricidade ou calor, ou 
como matéria-prima. As medidas propostas nesta componente estão em linha com as medidas propostas 
no PNEC 2030. 

Uma Recuperação Económica e Social assente em objetivos de transição ecológica é aquela que mais 
benefícios pode trazer a curto, médio e longo prazo, devendo ser promovidas medidas com maior efeito 
multiplicador na economia, como é o caso das medidas de eficiência energética e de descarbonização, 
associadas a inovação. Uma recuperação económica alicerçada nestes princípios representa uma real 
oportunidade para acelerar a transição ecológica e digital. 

O Mecanismo de Recuperação e Resiliência ajudará a reparar os danos provocados pela crise e a 
preparar um futuro melhor para as próximas gerações, dando resposta à crise climática e ambiental, o 
que constitui um dos grandes desafios da nossa era e constitui uma oportunidade para relançar as nossas 
economias de forma sustentável. Trata-se de uma oportunidade única para modernizar os modelos 
industriais tradicionais e investir em tecnologias ecológicas e inovadoras. 

A componente “C11 – Descarbonização da Indústria” prevê um conjunto de investimentos vitais para 
que se cumpram as metas traçadas, em linha com as orientações constantes dos instrumentos 
identificados, 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, 
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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. 

 

Complementaridade 

A presente componente apresenta complementaridade com a Componente 14 – Hidrogénio e 
Renováveis, na medida em que a primeira contempla projetos de utilização de hidrogénio e gases 
renováveis estritamente na atividade industrial. 

Nas regiões abrangidas pelo Plano Territorial de Transição Justa pretende-se que exista 
complementaridade do financiamento, nomeadamente garantindo que um projeto empresarial de 
determinada tipologia, associado diretamente à descarbonização da atividade empresarial, apenas pode 
beneficiar de auxílio público em sede de uma das fontes de financiamento (PRR, Fundos da Política de 
Coesão ou FTJ), sendo para o efeito necessário evidenciar as fronteiras do projeto.  

Ademais, espera-se que esta medida, financiada através do PRR, possa contar, de forma complementar, 
com o apoio dos Fundos da Política de Coesão em particular em linha com o Objetivo de Política 2, 
uma Europa mais verde, no âmbito do Acordo de Parceria Portugal 2030. Assim sendo, os calendários 
de atribuição de apoios ao abrigo do PRR e do Acordo de Parceria Portugal 2030 vão ser distintos – 
durante o período de execução do PRR, os apoios à descarbonização da indústria apenas serão apenas 
financiados através destes instrumentos, sendo que o apoio do Portugal 2030 poderá vir a ser mobilizado 
após o final do período de execução do PRR, de forma a evitar a sobreposição de projetos de 
investimento. 

Os investimentos previstos para a descarbonização da indústria enquadram-se nas recomendações 
específicas a Portugal, feitas pela Comissão Europeia, em 2019 e 2020, designadamente na vertente 
ecológica da REP 3 (2020): “Focalizar o investimento na transição ecológica e digital, em especial na 
produção e utilização eficientes e não poluentes da energia (...) e na inovação”.  

Do mesmo modo, esta componente inscreve-se no âmbito do pilar da transição climática enquanto uma 
das áreas de importância europeia em que se estrutura o Mecanismo Europeu de Recuperação e 
Resiliência. Complementarmente, deve ser igualmente notado que esta componente, pelo impacto 
previsto no tecido industrial, tem também inscrição no pilar do Mecanismo Europeu de Recuperação e 
Resiliência relativo ao “Crescimento inteligente, sustentável e inclusivo, incluindo coesão económica, 
emprego, produtividade, competitividade, investigação, desenvolvimento e inovação, e um mercado 
único em bom funcionamento com pequenas e médias empresas (PME) fortes”. 

 

Indicações quantitativas e qualitativas dos impactos esperados: 

As medidas a apoiar vão contribuir para a redução dos custos com a energia e ajudar a dinamizar o 
mercado da produção de equipamentos, de serviços de instalação na área do ambiente, dos processos 
industriais, da eficiência energética e das renováveis. Estas medidas, com efeito multiplicador, vão dar 
impulso ao emprego verde, que apresentam maior resiliência nesta fase da pandemia, e permitem maior 
competitividade da economia criando condições para a manutenção e criação de novos empregos. 

A redução da dependência de combustíveis fósseis na indústria e o aumento da utilização dos recursos 
endógenos, reduz a dependência energética e promove uma maior autonomia. A descentralização da 
produção de energia e a diversificação das fontes contribui para a segurança energética. 

 

3. Descrição das reformas e dos investimentos da Componente 

 

A componente “C11 – Descarbonização da indústria” integra a seguinte reforma: 
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Reforma TC-r24: Descarbonização da indústria 

Desafios e Objetivos  

As alterações climáticas e os seus impactos, convocam o país para uma resposta coletiva inequívoca 
que o contexto da pandemia causado pela covid-19 veio reforçar. Ao mesmo tempo que nos interpelam 
exigindo respostas, as presentes circunstâncias mostram-nos novos caminhos e oportunidades que 
importa aproveitar. A transição para uma economia neutra em carbono, circular e resiliente confere o 
enquadramento para a reconfiguração da indústria e o desenvolvimento de novos modelos de negócio, 
mais sustentáveis, mais resilientes, mais justos e alinhados com os objetivos de longo prazo, sem deixar 
de dar resposta às necessidades mais imediatas. 

O Roteiro nacional para a Neutralidade Carbónica 2050, aprovado pela Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 107/2019, de 1 de julho, identificou as trajetórias de redução de emissões para os vários 
setores da economia e as opções tecnológicas com potencial para operar a transição. Atingir este 
objetivo implica romper com o paradigma da utilização dos recursos naturais e energéticos, transitando 
de uma lógica sustentada na economia linear para uma economia de baixo carbono, circular, e centrada 
na utilização dos recursos naturais de forma sustentável.  

O Roteiro para a Neutralidade Carbónica é concretizado no horizonte 2030 pelo Plano Nacional Energia 
e Clima 2021-2030 que introduz, neste horizonte temporal, a principal reforma para o setor da indústria 
ao estabelecer entre os seus objetivos: «Objetivo 7 - Desenvolver uma indústria inovadora e 
competitiva», sem prejuízo de outros objetivos do PNEC contribuírem e contemplarem medidas com 
impacto na descarbonização da indústria. Esta reforma concretiza-se no PNEC por um conjunto de 
linhas de atuação que se destacam: 

7.1 Promover a descarbonização da indústria - através da eletrificação, da incorporação de energia 
de fonte renovável e de combustíveis alternativos; 

7.2 Promover a eficiência energética e de recursos – através de tecnologias eficiente, eficiência 
energética e cogeração renovável de alta eficiência; 

7.3 Fomentar a ecoinovação e os processos de produção mais limpos, promover a digitalização da 
indústria (indústria 4.0) – fomentando a digitalização da indústria, a descarbonização de processos 
industriais e a redução de gases fluorados; 

7.4 Promover a economia circular na indústria, através da promoção da economia circular e de baixo 
carbono, simbioses industriais e de novos produtos e serviços circulares e de baixo carbono; 

7.5 Promover projetos de I&D que constituam suporte a uma indústria inovadora e competitiva e de 
baixo carbono. 

Portugal reconhece assim no PNEC 2030 que a descarbonização da indústria é um vetor que contribui 
decisivamente para atingir as metas de redução de emissões nacionais. Aliás, pretende-se, assim, que o 
setor industrial tenha necessariamente um contributo material para a meta nacional de redução de 
emissões de 45% a 55%, a par do setor da produção de energia, contribuindo com 40% de redução de 
emissões em 2030, face a 2005. 

Esta é uma reforma que envolve várias dimensões, destacando-se a transição energética, a economia 
circular, a redução de emissões de gases com efeito de estufa, entre outros aspetos. É uma reforma que 
envolve não só um conjunto de investimentos, mas também alterações legislativas, regulamentares e 
fiscais. No quadro legislativo e regulamentar concorrem um conjunto de alterações legislativas que 
garantem um quadro de estabilidade e previsibilidade para as empresas industriais fixadas em Portugal. 
Particularmente, destacam-se as alterações legislativas muito significativas neste sentido.  

De salientar ainda que o PNEC 2030, para além de materializar o previsto no Regulamento (UE) 
2018/1999, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de dezembro de 2018, relativo à Governação 
da União da Energia e da Ação Climática, para efeitos de cumprimento desta obrigação legal, estabelece 
uma orientação estratégica própria e abrangente, verdadeiramente transformacional da forma como se 
encaram alguns dos aspetos mais determinantes da vida em sociedade, em particular no que diz respeito 
aos padrões de produção e consumo, à relação com a produção e utilização de energia, à forma como 
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se pensam as cidades e os espaços de habitação, trabalho e lazer, à forma como nos deslocamos e como 
se encaram as necessidades de mobilidade. 

 

Implementação 

Esta reforma consiste assim em apoiar a descarbonização da indústria e promover uma mudança de 
paradigma na utilização dos recursos, concretizando medidas do PNEC 2030, aprovado pela Resolução 
do Conselho de Ministro n.º 53/2020, de 10 de julho, da EN-H2, aprovado pela Resolução do Conselho 
de Ministros n.º 63/2020, de 14 de agosto, e contribuindo para a aplicação do PAEC, aprovado pela 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 190-A/2017, de 11 de dezembro. Para esta reforma contribuem 
ainda diversas iniciativas que visam apoiar a transição para uma economia neutra em carbono, a par de 
um quadro legal propício a esta transição. 

Em virtude da criação de uma estratégia conjunta para o clima e para a energia, a responsabilidade de 
implementar e monitorizar o PNEC 2030 está a cargo da APA e da DGEG, em cocoordenação.  

As linhas de atuação que se estabelecem são determinantes para que a indústria nacional possa alcançar 
uma maior competitividade, garantindo simultaneamente uma transição ecológica e digital para 
assegurar a neutralidade carbónica de forma justa e coesa, fundamental para que sejam atingidos os 
objetivos ambientais e económicos e a mitigação de possíveis impactos sociais. 

No âmbito do desenvolvimento de uma indústria inovadora e competitiva, destacam-se as seguintes 
medidas do PNEC 2030, respeitantes ao vetor industrial e que se enquadram nos objetivos acima 
descritos:  

• Promover a descarbonização da indústria 
o Incentivar as fontes de energia renovável (1) 
o Aumentar a utilização de combustíveis alternativos limpos e outros recursos nacionais 

com potencial para utilização como fonte energética (2) 
o Promover a eletrificação na indústria (3) 

• Promover a eficiência energética e de recursos  
o Incentivar a adoção de tecnologias mais eficientes (4) 
o Promover a cogeração de alta eficiência com base em fontes de energias renováveis (5) 
o Rever o Regulamento de Eficiência Energética da Indústria (6) 

• Fomentar a ecoinovação e os processos de produção mais limpos, promover a digitalização da 
indústria (indústria 4.0) 

o Promover a indústria digital (Indústria 4.0) (7) 
o Descarbonizar processos industriais (8) 
o Minimizar o consumo de gases fluorados, visando a sua substituição por refrigerantes 

naturais (9) 
• Promover a economia circular na indústria  

o Desenvolver a economia circular e de baixo carbono na indústria (10) 
o Fomentar as simbioses industriais (urbanas, locais, regionais) (11) 
o Promover o desenvolvimento de produtos e serviços de baixo carbono e projetados para 

vários ciclos de vida (12) 
• Promover projetos de I&D que constituam suporte a uma indústria inovadora e competitiva e 

de baixo carbono  
o Fomentar a articulação com as Agendas Temáticas de Investigação e Inovação da FCT, 

I. P. (13) 

Esta reforma tem vindo a ser concretizada em linha com as orientações constantes do PNEC e a traduzir-
se na construção de um quadro legal orientador da descarbonização da economia e, em particular, do 
setor da indústria e que se sistematiza em seguida, incluindo referência às orientações do PNEC a que 
pretende dar resposta. 

Em primeiro lugar, destaca-se o Decreto-Lei n.º 12/2020, que estabelece o regime jurídico aplicável ao 
comércio de licenças e emissão de gases com efeito de estufa, transpondo a Diretiva (UE) 2018/410, 

https://dre.pt/application/external/eurolex?18L0410
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(1) (2) (3) (4) (8) bem como o Decreto-Lei n.º 145/2017 de 30 de novembro assegura a execução, na 
ordem jurídica nacional, do Regulamento (UE) n.º 517/2014, de 16 de abril de 2014, relativo aos gases 
fluorados com efeito de estufa, visando a mitigação de emissões de gases com efeito de estufa para a 
atmosfera (9).  

Em segundo lugar, destaca-se o Decreto-Lei n.º 62/2020, de 28 de agosto, que estabelece a organização 
e o funcionamento do Sistema Nacional de Gás e o respetivo regime jurídico e o Decreto-Lei n.º 
60/2020, de 17 de agosto, que estabelece o mecanismo de emissão de garantias de origem para gases 
de baixo teor de carbono e para gases de origem renovável, atualizando as metas de energia de fontes 
renováveis, fundamental para a implementação dos projetos de gases de origem renovável, condição 
necessária para promover a descarbonização da indústria e que é complementado com uma estrutura de 
emissão de garantias de origem, instrumental para reconhecer a natureza renovável nos gases regulados 
pelo referido Decreto-Lei (1) (2). 

Em terceiro lugar, o Decreto-Lei n.º 162/2019 que aprova o regime jurídico aplicável ao autoconsumo 
de energia renovável, transpondo parcialmente a Diretiva 2018/2001, promovendo a produção 
descentralizada de eletricidade, incluindo o autoconsumo na indústria (1).  

Em quarto lugar, o Decreto-Lei n.º 64/2020, de 10 de setembro que estabelece disposições em matéria 
de eficiência energética, transpondo a Diretiva (UE) 2018/200, em paralelo com a revisão, em curso, 
do Sistema de Gestão dos Consumos Intensivos de Energia, reforçam a aposta na eficiência energética. 
É expectável que a revisão do diploma que enquadra a revisão do sistema de consumo intensivo de 
energia na indústria venha a ser publicado até ao final do ano (6). 

Em quinto, regista-se a revisão do Regime Geral de Gestão de Resíduos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
178/2006 de 5 de setembro, visando a sua adaptação aos novos compromissos e orientações da política 
de resíduos, consagrado pelo Decreto-Lei n.º 102-D/2020, de 10 de dezembro, visando, entre outros 
objetivos, promover uma gestão eficiente de recursos e a promoção da economia circular, 
designadamente no setor da indústria (10) (11) (12). Está igualmente em curso a revisão do Plano 
Nacional de Gestão de Resíduos, do Plano nacional de Resíduos Urbanos e do Plano Nacional de 
Resíduos não Urbanos que relativamente à indústria preconizam a obtenção de uma maior eficiência 
material e uma diminuição da produção de resíduos, bem como o maior aproveitamento desses recursos, 
apoiando a transição neutralidade carbónica.  

Em sexto, o Decreto-Lei n.º 39/2018, de 11 de junho, para além de transpor a Diretiva (UE) 2015/2193, 
de 25 de novembro de 2015 procede à revisão do regime jurídico da prevenção e controlo das emissões 
de poluentes para o ar, adequando-o ao conhecimento e ao progresso técnico e promovendo a 
atualização dos procedimentos administrativos apostando na sua simplificação e o Decreto-Lei n.º 
39/2018, de 11 de junho que estabelece o regime de licenciamento no domínio das emissões para o ar, 
com a criação do Título de Emissões para o Ar (TEAR), aplicável às médias instalações de combustão 
e outras atividades com emissões de poluentes para o ar e que abrange genericamente, todas as 
atividades industriais, e que é de realçar, face aos impactes nos objetivos de descarbonização (4) (8). 

Em sétimo, A EN-H2, aprovada pela RCM n.º 63/2020, tem como objetivo principal introduzir um 
elemento de incentivo e estabilidade para o setor energético, promovendo a introdução gradual do 
hidrogénio verde enquanto pilar sustentável e integrado numa estratégia mais abrangente de transição 
para uma economia descarbonizada, enquanto oportunidade estratégica para o país. Esta estratégia 
propõe um conjunto de medidas e metas de incorporação para o hidrogénio nos vários setores da 
economia. O hidrogénio verde é particularmente relevante para a indústria na medida em que, por ser 
um portador de energia com elevada densidade energética, permite ser uma solução para a 
descarbonização de processos industriais intensivos, em particular em setores em que a eletrificação 
dos consumos não se perspetiva como solução viável (1) (2) (8) (11). 

Por último, releva a reforma da fiscalidade ambiental que tem vindo a ser operada em Portugal no 
sentido de eliminar os subsídios prejudiciais ao ambiente, designadamente os subsídios aos 
combustíveis fósseis, com impacte esperado na alteração de combustíveis na indústria e consequente 
descarbonização e que foi concretizada através da Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro, da Lei n.º 
71/2018, de 31 de dezembro, da Lei n.º 2/2020, de 31 de março, que aprovam a Lei do orçamento de 
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Estado de 2018, 2019 e 2020, respetivamente. A eliminação progressiva das isenções fiscais aos 
combustíveis fósseis constitui um desincentivo à sua utilização e tem um impacto direto na indústria. 
Este processo teve início em 2018 com a eliminação dos incentivos à produção de eletricidade partir de 
carvão e foi um fator decisivo para a antecipação do fim do recurso a carvão para este fim para o final 
de 2021. Para 2019, 2020 e 2021 a eliminação dos incentivos abrangeu outros combustíveis fósseis, 
designadamente o coque de petróleo, o fuelóleo e o gás natural. Paralelamente, Portugal conta desde 
2015 com uma taxa de carbono, indexada ao preço de carbono do mercado de licenças de emissão, que 
tem vindo a ser reforçada e que tem impacte também sobre os combustíveis industriais, fomentando a 
descarbonização da indústria (1) (2) (3) (4). 

Em suma, Portugal passou recentemente a dispor de um quadro legislativo necessário para promover a 
transição para a neutralidade carbónica, o qual tem vindo a ser construído de acordo com esta orientação 
e cujo impacte na transformação da indústria é significativo.  

É sobre este quadro regulamentar renovado que se propõe a concretização do investimento “TC-C11-
i01 – Descarbonização da Indústria”, que se explicita abaixo. 

As medidas para a descarbonização da indústria destinam-se tanto a pequenas e médias empresas como 
a grandes empresas das áreas da indústria e da produção de energia. Poderão ainda ser incluídas 
entidades gestoras de zonas industriais; operadores da rede de transporte e distribuição de energia; 
associações de empresas do setor da indústria e energia e outras entidades. 

 

Calendário e riscos:  

Aprovação do PNEC 2030, através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 53/2020, de 10 de julho 
de 2020, concluído no terceiro trimestre 2020. 

Publicação da Resolução de Conselho de Ministros que aprova o Sistema Nacional de Políticas e 
Medidas previsto na RCM que aprovou o PNEC, instituindo o sistema de organização e monitorização 
do PNEC 2030, a concluir até ao terceiro trimestre de 2021 

Avaliação de progresso da execução do PNEC 2030 a efetuar pelo grupo de Coordenação do PNEC 
2030, com periodicidade bianual a contar da respetiva aprovação, e a publicitar na internet. Primeira 
avaliação será concluída até ao quarto trimestre de 2022 e a segundo até ao quarto trimestre de 2024. 

Como principais desafios que poderão impor algum risco à adesão a esta reforma antecipam-se os 
seguintes dois:  

1 – Envolvimento de múltiplos stakeholders e, por conseguinte, a necessidade de garantir a obtenção 
de um consenso e aceitação social, sobretudo por parte dos sectores industriais visados;  
2 – Necessidade de providenciar informação abrangente e clara para sensibilização e compreensão 
generalizada dos objetivos da reforma. 

 

Investimento TC-C11-i01: Descarbonização da Indústria 

Desafios e Objetivos: 

Este investimento é operacionalizado através de uma área de atuação dedicada maioritariamente à 
indústria nacional, que é absolutamente estruturante para que se possam garantir três grandes objetivos 
interligados: a descarbonização, a transição energética e o aumento da circularidade dos materiais, 
reduzindo custos e desperdício e assegurando uma maior competitividade, desta forma contribuindo 
para a transição para neutralidade carbónica de forma justa e coesa, fundamental para que sejam 
atingidos os objetivos ambientais e económicos, de forma sustentável.  

Para além dos regulamentos enquadradores mencionados ao longo desta componente, a preparação 
deste investimento envolveu também um conjunto de audições a associações empresariais, que 
abrangeu os setores com maior representatividade nas emissões de gases com efeito de estufa, entre os 
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quais se destacam: a refinação; o cimento; o papel e a pasta de papel; a siderurgia; a química; a cerâmica; 
o vidro; e a cristalaria e cal. 

Tendo sido identificada a necessidade de apoiar um conjunto de investimentos avultados, que visam 
concretizar a transição para a neutralidade carbónica da indústria, sublinha-se que estes projetos incidem 
em pelo menos uma das áreas apresentadas seguidamente, as quais concorrem para o objetivo 
primordial desta componente: eficiência energética, transição energética e economia circular. Salienta-
se que uma parte bastante significativa dos mesmos corresponde a projetos integrados que visam 
explorar sinergias entre intervenções que contribuem para a descarbonização industrial, abordando de 
forma complementar e, muitas vezes, simultânea mais do que uma das referidas áreas de intervenção.  

Com efeito, e de modo a não restringir o âmbito de intervenção e, acima de tudo, promover esta 
iniciativa da indústria nacional para uma atuação pluridimensional no plano ambiental, o investimento 
na descarbonização da indústria está estruturado em quatro medidas: 

1. Processos e tecnologias de baixo carbono na indústria, através da 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; destacam-se ainda 
medidas que visam a adoção de gases fluorados de reduzido potencial de aquecimento global. É 
ainda relevante criar aumento da eletrificação dos consumos finais de energia, designadamente 
através da eletrificação dos consumos finais de energia na indústria e do reforço do acesso e da 
qualidade de serviço, principalmente em zonas industriais. A título de exemplo refere-se que esta 
medida poderá incluir o apoio a projetos com as seguintes características (lista não exaustiva): 

a. Substituição de equipamentos que recorram a combustíveis fósseis por eletricidade; 
b. Melhoria da qualidade de serviço no acesso a eletricidade 
c. Utilização de combustíveis alternativos de baixo carbono (por exemplo combustível 

derivado de resíduos) 
d. Incorporação matérias primas alternativas no processo de produção visando a redução de 

emissões (subprodutos, reciclados, biomateriais); 
e. Novos produtos de baixo carbono; 
f. Simbioses industriais para a descarbonização quer a nível tecnológico quer a nível de 

sistema; 
g. Substituição de gases fluorados por gases fluorados de reduzido potencial de aquecimento 

global. 
 

2. Adoção de medidas de eficiência energética na indústria, que permitam simultaneamente reduzir 
o consumo de energia e as emissões de gases com efeito de 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 a automação. A título de exemplo refere-se que 
esta medida poderá incluir o apoio a projetos com as seguintes características (lista não exaustiva): 

a. Otimização de motores, turbinas, sistemas de bombagem e sistemas de ventilação (p.e: 
instalação de variadores de velocidades e substituição de equipamentos por equipamentos 
de elevado desempenho energético); 

b. Otimização de sistemas de ar comprimido (p.e. substituição do compressor de ar, redução 
de pressão e temperatura, variadores de velocidade); 

c. Substituição e/ou alteração de fornos e caldeiras; 
d. Recuperação de calor; 
e. Otimização da produção de frio industrial (p.e. substituição de chiller ou de bomba de 

calor); 
f. Modernização tecnológica e otimização de processos; 
g. Sistemas de gestão, monitorização e controlo de energia. 

 



 

10 / 25 

3. Incorporação de energia de fonte renovável e armazenamento de energia. Neste contexto, é 
igualmente relevante a promoção da incorporação de hidrogénio e de gases renováveis na indústria, 
designadamente naquelas em que as opções tecnológicas para descarbonização, nomeadamente 
através da eletrificação, são mais limitadas. A título de exemplo refere-se que esta medida poderá 
incluir o apoio a projetos com as seguintes características (lista não exaustiva): 

a. Instalação de sistemas solares fotovoltaicos  
b. Instalação de equipamentos para geração de calor de origem renovável 
c. Instalação de sistemas de cogeração elevada eficiência de origem renovável 
d. Sistemas de armazenamento de energia; 
e. Produção de hidrogénio e outros gases renováveis; 
f. Instalação e/ou alteração de equipamentos e processos para utilização de hidrogénio e 

outros gases renováveis; 
g. Equipamentos acessórios de apoio aos anteriores. 

 
 

4. O apoio à capacitação das empresas e a elaboração de instrumentos de informação e de apoio, tal 
como os roteiros setoriais para a neutralidade carbónica na indústria, que permitam identificar 
as soluções tecnológicas eficazes, específicas para a indústria nacional e eficientes em termos de 
custos, incorporando maior inovação, e promovendo a sua disseminação, apoiando as medidas 
elencadas. 

a. Roteiros setoriais para a neutralidade carbónica 
b. Ciclo de workshops para a descarbonização da indústria 
c. Ações de formação dirigidas a empresas 
d. Plataformas de partilha de informação e boas práticas 
e. Apoio a participação em redes de empresas para a descarbonização 

 

No que diz respeito às medidas de eficiência energética releva o Sistema de Gestão de Consumos 
Intensivos de Energia (SGCIE) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 71/2008, de 15 de abril, e alterado pela 
Lei n.º 7/2013, de 22 de janeiro, e pelo Decreto-Lei n.º 68-A/2015, de 30 de abril, o qual é atualmente 
aplicável às instalações consumidoras intensivas de energia com consumos energéticos iguais ou 
superiores a 500 tep/ano, o qual se encontra alinhado com o artigo 7.º e 8.º da Diretiva sobre Eficiência 
Energética. A grande maioria das instalações abrangidas pertencem ao setor da indústria, ao qual estão 
igualmente associados os maiores consumos. 

O SGCIE prevê que as instalações abrangidas realizem, periodicamente, auditorias energéticas que 
incidam sobre as condições de utilização de energia e promovam o aumento da eficiência energética, 
incluindo a utilização de fontes de energia renováveis. Prevê, ainda, a elaboração e execução de Planos 
de Racionalização dos Consumos de Energia (PREn) que contemplem objetivos mínimos de eficiência 
energética. Após a sua aprovação, os PREn constituem Acordos de Racionalização dos Consumos de 
Energia (ARCE) celebrados com a Direção Geral de Energia e Geologia. 

O Plano de Racionalização do Consumo de Energia (PREn) é elaborado com base nos relatórios das 
auditorias energéticas obrigatórias, devendo prever a implementação, nos primeiros três ou cinco anos, 
consoante o consumo de energia das instalações de todas as medidas identificadas e estabelecer metas 
relativas às Intensidades Energética e Carbónica e ao Consumo Específico de Energia. A cada dois anos 
são reportados os progressos alcançados através do Relatório de Execução e Progresso.  

Da análise dos PREn é possível identificar que as principais tipologias de medidas identificadas 
respeitam a: Otimização de motores, Sistemas de bombagem, Sistemas de ventilação, Sistemas de Ar 
Comprimido, Sistemas de combustão, Recuperação de calor, Frio Industrial, Iluminação eficiente, 
Sistema de Gestão, Monitorização e controlo e Isolamentos térmicos. 
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Natureza do investimento 

Os investimentos previstos são maioritariamente de natureza privada. Neste sentido, a presente 
componente assegura a aplicação das regras que resultam do artigo 107.º do TFUE. Assim sendo, será 
considerado como referencial o enquadramento do Regulamento (UE) n.º 651/2014 da Comissão, de 
16 de junho de 2014, que declara certas categorias de auxílio compatíveis com o mercado interno 
(RGIC), bem como o Regulamento (UE) n.º 1407/2013 da Comissão, de 18 de dezembro de 2013, 
relativo aos auxílios de minimis. 

Particularmente, e em virtude dos diferentes eixos de atuação considerados neste investimento, 
consideram-se relevantes os seguintes artigos do RGIC: 

• Proteção do ambiente - Artigo 36.º e alínea s) do n.º 1 do artigo 4.º do RGIC; 
• Eficiência energética - Artigo 38.º e alínea t) do n.º 1 do artigo 4.º do RGIC; 
• Promoção da energia produzida a partir de fontes renováveis - Artigo 41.º e alínea v) do n.º 1 do 

artigo 4.º do RGIC;  
• Infraestruturas energéticas - Artigo 48.º e alínea x) do n.º 1 do artigo 4.º do RGIC. 

No caso de os parâmetros aplicáveis se revelarem desadequados ou insuficientes face à conjuntura 
económica marcada pela pandemia e ao esforço de investimento que se pretende mobilizar, como por 
exemplo os montantes máximo de auxílios, taxas de cofinanciamento e custos elegíveis, para endereçar 
a dimensão dos desafios em causa na presente componente, tendo em vista a descarbonização da 
indústria, porventura devido a falhas de mercado específicas de Portugal, pretende-se desencadear um 
processo de notificação à Comissão Europeia, , no sentido da adoção de medidas que sejam mais 
eficazes para atingir os objetivos definidos, que podem ter âncora nas Orientações relativas a auxílios 
Estatais à Proteção Ambiental e à Energia (OJ C 200, 28.6.2014).. Em particular, destaca-se a 
necessidade de notificar a possibilidade deste investimento poder apoiar projetos que englobem 
armazenamento de eletricidade e de gás para autoconsumo decorrente da atividade da indústria. 

De destacar que o Decreto-Lei n.º 62/2020, de 28 de agosto, estabelece a organização e o funcionamento 
do Sistema Nacional de Gás e o respetivo regime jurídico e procede à transposição da Diretiva 
2019/692, o qual só admite gases de origem renovável.  

Acresce ainda que os projetos que venham a ser apoiados por este investimento têm de estar em linha 
com documentos estratégicos do Governo e com os compromissos assumidos rumo à neutralidade 
carbónica, isto é, as soluções a adotar têm de ter características renováveis e de baixo carbono. Aliás, o 
financiamento de elementos com gás fóssil, será expressamente excluído de toda e qualquer 
elegibilidade. 

 

Implementação 

Para a concretização destes investimentos, serão promovidos procedimentos concursais através do 
lançamento de avisos numa base anual ou plurianual, sendo o apoio atribuído aos projetos que cumpram 
os critérios que venham a ser estabelecidos para cada aviso e que permitam potenciar os objetivos da 
componente e do PNEC 2030. A título exemplificativo, prevê-se que os avisos incorporem critérios de 
avaliação que estipulem objetivos de cariz ambiental, designadamente de redução de emissões de GEE. 
Os critérios a adotar centrar-se-ão na descarbonização industrial. Cumulativamente, este objetivo 
principal será complementado com requisitos adequados a cada tipologia de investimento, estipulados 
nos avisos específicos para cada uma delas em razão da matéria. 

No caso particular dos projetos que envolvam medidas que se possam também enquadrar como 
economia circular, os mesmos poderão candidatar-se desde que contribuam claramente para a redução 
de emissões de GEE (critério basilar e transversal a todos os avisos). 

Adicionalmente, todos os projetos de investimento a desenvolver pelos operadores industriais devem 
estar de acordo com os regimes ambientais aplicáveis e obter as necessárias autorizações, 
designadamente conforme disposto no Regime de Emissões Industriais aplicável à Prevenção e 
Controlo Integrados da Poluição e em harmonia com os objetivos da Estratégia Europeia para a 
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Biodiversidade. Os avisos estipularão que, sempre que aplicável, deverá proceder-se ao licenciamento 
da atividade a implementar. 

Dadas as especificidades dos diferentes setores industriais e visando uma aplicação expedita dos fundos, 
a estreita colaboração com as associações representativas da indústria – com maior intensidade 
carbónica e que simultaneamente sejam responsáveis por um contributo relevante para o Valor 
Acrescentado Bruto (VAB) nacional – é fundamental para garantir o sucesso desta iniciativa.  

Será adotada uma abordagem proativa e dinâmica que promova uma estreita cooperação entre as 
autoridades públicas e os intervenientes dos diversos setores envolvidos, para mitigar a complexidade 
previsível na elaboração das candidaturas a esses instrumentos. 

Preconiza-se o envolvimento das seguintes entidades de âmbito nacional e pertencentes à administração 
central do Estado:  

i. IAPMEI, I.P. - Agência para a Competitividade e Inovação (responsável pela execução 
operacional); 

ii. Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA); 
iii. Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG); 
iv. ADENE – Agência para a Energia; 
v. Secretaria-Geral do Ambiente/ Fundo Ambiental; 

Prevê-se a criação de uma rede encabeçada pelo IAPMEI, I.P. enquanto entidade responsável pela 
operacionalização dos investimentos. Este organismo articular-se-á com as entidades suprarreferidas, 
pertencentes à área governativa do Ambiente e Ação Climática, para definição da estratégia de 
concretização e orientação técnica, bem como delineação do plano de comunicação e estabelecimento 
de meios e ferramentas de monitorização e controlo. A relação operacional que será estabelecida entre 
estes organismos públicos, bem como as respetivas responsabilidades de cada um no âmbito da 
implementação do investimento proposto, serão definidas por despacho conjunto entre as áreas 
governativas da Economia e Transição Digital (ETD) e Ambiente e Ação Climática (AAC), que 
estabelecerá a criação de um Comité Coordenador.  

O Comité Coordenador desta medida, criado por intermédio do despacho mencionado, estipulará os 
parâmetros de controlo e monitorização dos projetos de investimento financiados, designadamente 
através da emissão de diretrizes e, se necessário, da criação de gabinetes de apoio. Em acréscimo, 
conforme a tipologia de investimento e os setores industriais envolvidos, a concretização dos projetos 
pode ser acompanhada através de sistemas já existentes. A título exemplificativo, referem-se o Sistema 
de Gestão dos Consumos Intensivos de Energia (SGCIE) e o Sistema de Verificação previsto no CELE. 

As associações empresariais e industriais constituem igualmente entidades relevantes na aplicação desta 
iniciativa, podendo ainda ser envolvidas as entidades gestoras de zonas industriais e operadores da rede 
de transporte e distribuição de energia. 

Prevê-se que a execução dos investimentos decorrerá entre 2021 e 2025, com programações anuais ou 
plurianuais para a atribuição das verbas previstas de acordo com o apresentado no ponto 6 para as 
diversas ações a implementar ao abrigo desta reforma. Em caso de utilização indevida do apoio 
financeiro público recebido, serão aplicados os mecanismos legais de proteção do Estado para esta 
matéria. Os avisos preverão estes mecanismos, estipulando, à semelhança do que acontece para os 
financiamentos concedidos no âmbito da Política de Coesão, a aplicação de correções financeiras 
proporcionais à utilização indevida do apoio público. 

Não obstante a total relação intrínseca entre a reforma e o investimento, esclarece-se que o PNEC, 
enquanto plano estratégico, será potenciado pelas medidas de investimento financiadas no âmbito do 
PRR. No entanto, sendo um plano de abrangência transversal, o PNEC não se esgota, nem em substância 
nem no tempo, nas medidas propostas na presente componente. O cumprimento das metas do PNEC 
beneficiará igualmente do contributo de outros fundos europeus, disponíveis no âmbito do Quadro 
Financeiro Plurianual 2021-2027. 
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Público-alvo 

As medidas para a descarbonização da indústria destinam-se tanto a pequenas e médias empresas como 
a grandes empresas das áreas da indústria e da produção de energia. Incluem-se ainda as entidades 
gestoras de zonas industriais; operadores da rede de transporte e distribuição de energia; associações de 
empresas do setor da indústria e energia e outras entidades. 

Não obstante o foco deste investimento incidir sobre os setores mais intensivos em GEE, serão elegíveis 
todos os setores industriais que, por meio de sua atividade operacional, emitam esses gases. Os 
processos concursais deverão garantir prioridade aos projetos industriais que planeiem as maiores 
reduções de emissões face ao respetivo apoio financeiro. Apesar desta priorização, as candidaturas serão 
abertas a todo o setor industrial, abarcando, conforme referido no capítulo 2, instalações abrangidas e 
não abrangidas pelo CELE. 

No caso das instalações abrangidas pelo regime CELE, os avisos assegurarão que a exigência da 
redução de emissões de gases com efeito de estufa estimada para os projetos de investimento conduz a 
emissões específicas substancialmente abaixo do valor do parâmetro de referência (benchmark) 
respetivo, estabelecido para o período de atribuição 2021-2025 no contexto da atribuição de licenças de 
emissão a título gratuito. Assim, será avaliado se as alterações resultantes dos projetos de investimento 
se traduzirem em emissões específicas associadas ao fabrico de um determinado produto (tCO2 eq/t 
produto) substancialmente inferiores ao respetivo benchmark ou, no caso das instalações que tenham 
abordagens de recurso, a produção de energia, substancialmente inferior ao benchmark referente ao 
calor ou ao combustível (tCO2 eq/TJ), conforme aplicável.  

Face à diversidade de setores industriais, soluções de descarbonização e de diferentes pontos de partida 
para cada instalação, não se revela oportuno definir um limiar de momento, o qual será por sua vez 
garantido pelos avisos concursais e em linha com a abordagem também aplicável às instalações CELE 
no âmbito do Fundo da Transição Justa, e em linha com os critérios que vierem a ser definidos no 
âmbito da mitigação às alterações climática em cumprimento do princípio DNSH (princípio de “não 
prejudicar significativamente”). 

 

Para assegurar a priorização mencionada, na avaliação das propostas prevê-se a construção de um 
ranking que tenha subjacente não só o montante absoluto de redução de emissões de GEE, como 
também uma análise de capacidade de descarbonização face ao custo financeiro associado – dois 
requisitos informacionais que os avisos estabelecerão como necessárias para as candidaturas. Esta 
eficiência de descarbonização será avaliada, de acordo com a metodologia adequada à tipologia em 
apreço, para os projetos submetidos ao longo do período de candidaturas do aviso, com a adjudicação 
do apoio público a ocorrer no fim deste horizonte temporal.  

De modo a nivelar oportunidades e a promover a abrangência desta medida de descarbonização da 
indústria, prevê-se, por exemplo, a segmentação de avisos por dimensão de empresa. Neste domínio, a 
medida proposta contempla também a promoção de “ações de capacitação”, assessoria, consultoria e 
assistência técnica específica para estes incentivos de investimento, à disposição de todos as empresas 
dos setores industriais elegíveis, com especial incidência, para PME, para as quais este tipo de serviço 
deverá assumir maior relevância. Para o segmento PME, espera-se um auxílio significativo na análise 
de necessidades de descarbonização, de soluções disponíveis e delineamento dos projetos de 
investimento. Neste âmbito, poder-se-á fomentar abordagens que tenham em conta a proximidade entre 
empresas cuja atividade operacional permita reciprocidade sinérgica, designadamente numa ótica de 
promoção de polos industriais. Adicionalmente, e sempre com total observância por uma lógica de 
competitividade e procura dos melhores e mais eficientes meios de concretização, espera-se que as 
“ações de capacitação” possam ajudar a identificar as soluções já disponíveis no mercado nacional e 
europeu ou incentivar o seu desenvolvimento, sendo esta uma relevante externalidade positiva que se 
pretende gerar com o investimento proposto nesta componente.  
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Calendário e riscos: 

A implementação dos investimentos decorrerá entre 2021 e 2025, com programações anuais (2021, 
2022, 2023, 2024 e 2025) para a atribuição das verbas previstas de acordo com as diversas ações a 
implementar ao abrigo deste investimento e de acordo com a seguinte calendarização. 

Milestones 2021 2022 2023 2024 2025 
Envolvimento das partes interessadas 3ºT     
Abertura de concursos para apresentação de candidaturas ao 
financiamento 

4ºT 3ºT 3ºT 3ºT  

 

Identificam-se os seguintes principais riscos à execução do investimento proposto: 

1. Baixos níveis de capitalização das empresas, exacerbados pelo impacto da crise económica 
despoletada pela covid-19, poderá limitar a disponibilidade financeira de operadores privados e, 
consequentemente, a sua capacidade de investimento para complementar o financiamento público 
e, dessa forma, condicionar a apresentação de candidaturas e/ou a execução do projeto; 

2. Falta de correspondência entre objetivos/critérios dos avisos e necessidades de investimento das 
empresas industriais poderá dificultar o cumprimento de todos os requisitos concursais, 
condicionando a procura operadores privados e a sua participação na estratégia transversal de 
descarbonização da indústria; 

3. Assimetrias na participação das empresas e/ou atrasos na execução do investimento por parte de 
operadores privados; 

4. Riscos associados à adoção de novas tecnologias; 

5. Aumento da procura por recursos especializados nas áreas em apreço poderá dificultar o reforço 
das equipas necessárias para a implementação do investimento, podendo resultar numa sub-
alocação de recursos humanos com capacidades técnicas adequadas face às necessidades 
identificadas. 
 
 

4. Autonomia estratégica e questões de segurança 

 

O investimento proposto nesta componente, alicerçado na reforma para a descarbonização da indústria, 
contribui significativamente para a autonomia estratégica nacional e, em certa medida, até europeia, 
através dos seguintes vetores: 

• Menor dependência energética, aferida nomeadamente pela via da redução nas importações de 
combustíveis fósseis, designadamente de países terceiros à UE, promovendo uma economia em 
funcionamento com maior utilização de energia endógena e menos poluente. Este contributo, 
no âmago da transição verde, está fortemente alinhado com o objetivo nacional de redução da 
dependência energética em 65% do exterior até 2030.  

o Colateralmente, o investimento deverá incentivar também a descentralização da 
produção de energia elétrica, consubstanciando uma linha de atuação no âmbito da 
segurança energética. Este aspeto ajuda a robustecer a resiliência industrial, 
designadamente aos efeitos das alterações climáticas.   

• Preservação de cadeias de valor e indústrias prioritárias e/ou estratégicas a nível nacional e 
europeu, apoiando empresas atualmente integradas nessas cadeias e fomentando a inclusão de 
outros sectores. Neste contexto, identifica-se um forte contributo para a resiliência da economia 
nacional e, numa perspetiva holística, também europeia.  
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5. Projetos transfronteiriços e multinacionais 

Não aplicável 

 
6. Dimensão verde  

As medidas constantes nesta componente visam apoiar o investimento necessário à transição para uma 
economia neutra em carbono e circular, criando valor e prosseguindo os objetivos assumidos por 
Portugal. 

As mesmas encontram-se em real sintonia com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da 
Agenda 2030 das Nações Unidas, o Acordo de Paris, o Pacto Ecológico Europeu e o Roteiro para a 
Neutralidade Carbónica aprovado por Portugal, contribuindo para dar resposta aos desafios atrás 
referidos. 

Este investimento visa contribuir para a concretização do PNEC 2030, em particular materializando o 
seu «Objetivo 7 - Desenvolver uma indústria inovadora e competitiva» e contribuindo também para os 
seguintes objetivos do PNEC 2030: 

• Objetivo 1 - Descarbonizar a economia nacional; 
• Objetivo 2 - Dar prioridade à eficiência energética; 
• Objetivo 3 - Reforçar a aposta nas energias renováveis e reduzir a dependência energética do país; 

Assim, esta iniciativa é crucial para que a indústria possa contribuir para as metas de redução de 
emissões (45% e 55%), de incorporação de renováveis (47%) e de eficiência energética (35%), bem 
como para a redução da intensidade energética e carbónica da indústria assumidas por Portugal. 

Neste sentido, o investimento aqui previsto contribui em 100% para a meta climática do PRR, visto 
estar associado predominantemente ao domínio de intervenção “024ter - Eficiência energética e projetos 
de demonstração nas PME ou grandes empresas e medidas de apoio que cumprem os critérios de 
eficiência energética”, designadamente uma redução de emissões de pelo menos 30% face à situação 
de referência, a qual será incluída em todos os avisos de concurso aplicáveis enquanto condição de 
admissibilidade, mas também, e conforme explicado no capítulo 8, aos domínios de intervenção “022 - 
Processos de investigação e de inovação, transferência de tecnologias e cooperação entre empresas, 
incidindo na economia hipocarbónica, na resiliência e na adaptação às alterações climáticas” e “029 - 
Energia renovável: solar”. Adicionalmente, considera-se ainda a possibilidade de existirem projetos de 
descarbonização da atividade operacional de empresas industriais enquadráveis nos domínios de 
intervenção “032 – Outras energias renováveis (incluindo a energia geotérmica)” e “033 – Sistemas 
energéticos inteligentes (incluindo as redes inteligentes e sistemas de TIC) e respetivo armazenamento”, 
ambos com coeficiente climático de 100%. 

Acresce que todos os projetos de investimento elegíveis para financiamento no contexto da presente 
componente têm subjacente uma única motivação – descarbonização da indústria. Estes, através das 
condições concursais estipuladas, terão de ser enquadráveis num dos três domínios de intervenção  
referidos, todos eles com coeficiente de 100%. Assim, constata-se que perante os possíveis domínios 
de intervenção predominantes, o coeficiente a adotar resulta num contributo de 100% para a transição 
climática. 

Os investimentos propostos para estes setores são fundamentais para o crescimento sustentável a longo 
prazo, criação de emprego qualificado, melhoria dos rendimentos dos trabalhadores e do bem-estar e 
equidade social.  

As medidas propostas estão em linha com os investimentos sustentáveis previstos no Regulamento (EU) 
2020/852 (Taxonomia), em particular os que se enquadram na alínea “a) mitigação das alterações 
climáticas”, “d) A transição para uma economia circular” e “e) prevenção e controlo da poluição” (art.º 
9.º). Salienta-se que os projetos a desenvolver não prejudicam significativamente nenhum dos objetivos 
ambientais estabelecidos no artigo 9.º nos termos do artigo 17.º do referido Regulamento, uma vez que 
as medidas propostas visam prosseguir investimentos sustentáveis, tais como definidos nesse 
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regulamento, contemplando atividades económicas com “contributo substancial para a mitigação das 
alterações climáticas”, designadamente as previstas na alínea a), b) e c) do artigo 10.º 

 

7. Dimensões digital  

Por outro lado, a transição digital destes setores e da indústria como um todo, sobretudo no que respeita 
à aposta em soluções digitais, existentes ou emergentes, contribuem para acelerar a transição desejada, 
nomeadamente, através soluções inteligentes de apoio a medição, monitorização, tratamento de dados 
para a gestão de processos, consumos e emissões, aumentando a eficiência de utilização de recursos 
(matérias-primas, água, energia). 

 
8. Do No Significant Harm (DNSH) 

 

Parte 1 da lista de controlo do princípio de «não prejudicar significativamente» 

Indicar os objetivos 

ambientais que exigem 

uma avaliação substantiva 

da medida com base no 

princípio de «não 

prejudicar 

significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

Mitigação das alterações 

climáticas 

 X 

A medida é eligivel para os campos de intervenção: 

a) 024ter, com um coeficiente climático de 100% e 

ambiental de 40%, visando a aplicação de medidas de 

eficiência energética em grandes empresas e em 

pequenas e médias empresas, incluindo medidas de 

suporte, tendo como objetivo alcançar, em média, 

30% de redução de emissões diretas e indiretas de 

gases com efeito de estufa, em relação à situação ex-

ante, contribuindo desta forma para a 

descarbonização deste setor. 

b) 022, com um coeficiente climático de 100% e 

ambiental de 40%, visando a aplicação de tecnologias 

e processos de baixo carbono na indústria, incluindo 

a incorporação de inovação e transferência de 

tecnologia, tendo em vista alcançar a redução de 

emissões diretas e indiretas de gases com efeito de 
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Indicar os objetivos 

ambientais que exigem 

uma avaliação substantiva 

da medida com base no 

princípio de «não 

prejudicar 

significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

estufa, com o objetivo último da descarbonização da 

indústria. 

c) 029, com um coeficiente climático de 100% e 

ambiental de 40%, visando a aplicação de medidas 

que visem a incorporação de energia de fonte 

renovável, designadamente energia de fonte solar, 

incluindo armazenamento, tendo em vista alcançar a 

redução de emissões diretas e indiretas de gases com 

efeito de estufa, com o objetivo último da 

descarbonização da indústria. 

d)  032, com um coeficiente climático de 100% e 

ambiental de 40%, visando a aplicação de medidas 

que visem a incorporação de outras energias 

renováveis, incluindo a energia geotérmica, tendo em 

vista alcançar a redução de emissões diretas e 

indiretas de gases com efeito de estuda, com o 

objetivo último da descarbonização da indústria. 

e)  033, com um coeficiente climático de 100% e 

ambiental de 40%, visando o desenvolvimento de 

sistemas energéticos inteligentes (incluindo as redes 

inteligentes e sistemas de TIC) e respetivo 

armazenamento, tendo em vista alcançar a redução de 

emissões diretas e indiretas de gases com efeito de 

estuda, com o objetivo último da descarbonização da 

indústria. 

A medida contribui substancialmente para o objetivo 

“mitigação das alterações climáticas” previsto no artigo 
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Indicar os objetivos 

ambientais que exigem 

uma avaliação substantiva 

da medida com base no 

princípio de «não 

prejudicar 

significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

9.º do Regulamento “Taxonomia”, enquadrando-se na 

alínea a) e b) do n.º 1, do artigo 10.º. 

A medida tem como objetivo a redução das emissões de 

gases com efeito de estufa, redução dos consumos de 

energia, o aumento da eficiência energética e o aumento 

da incorporação de energia de fonte renovável, visando a 

descarbonização da indústria, contribuindo 

substancialmente para as metas nacionais estabelecidas 

no PNEC 2030. 

Por forma a garantir o DNSH, os avisos a lançar 

assegurarção o cumprimento dos requisitos estabelecidos 

conforme ato delegado ao abrigo do Regulamento 

“Taxonomia”, quando aplicável. 

No que respeita às instalações abrangidas pelo Regime 

CELE assegurar-se-á que os projetos a apoiar conduzem 

a emissões específicas de gases com efeito de estufa 

substancialmente abaixo do valor do parâmetro de 

referência (benchmark) respetivo. 

Adaptação às alterações 

climáticas 

 X 

Considerando que Portugal é dos países europeus mais 

afetados pelas alterações climáticas, também o setor da 

indústria deve ter em consideração os respetivos 

impactes. A adoção de medidas de descarbonização da 

indústria contribui para a a redução dos consumos e para 

a diversificação das fontes de energia e para a produção 

de energia descentralizada, potenciando as energias 

endógenas, bem como para a circularidade dos materiais. 

Desta forma, contribui para que a indústria fique menos 
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Indicar os objetivos 

ambientais que exigem 

uma avaliação substantiva 

da medida com base no 

princípio de «não 

prejudicar 

significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

exposta a riscos decorrentes de disrupções nas cadeias de 

abastecimento ou no transporte de energia, em resultado 

de fenómenos potenciados pelas alterações climáticas.  

Considera-se assim não existirem impactes negativos 

previsíveis, diretos ou indiretos, significativos ao longo 

do ciclo de vida da medida neste objetivo ambiental. 

Utilização sustentável e 

proteção dos recursos 

hídricos e marinhos 

 X 

Os investimentos previstos nesta componente não 

comprometem a utilização sustentável e a proteção dos 

recursos hídricos e marinhos. A gestão eficiente dos 

recursos, na qual se inclui o recurso água, poderá ser um 

benefício colateral da aplicação de medidas de 

descarbonização na indústria, designadamente no que 

respeita ao nexus-água-energia. 

Atendendo tanto aos efeitos diretos como aos efeitos 

indiretos primários ao longo do ciclo de vida, o impacto 

previsível da atividade apoiada pela medida sobre este 

objetivo ambiental é insignificante. 

Economia circular, 

incluindo a prevenção e a 

reciclagem de resíduos 

 X 

A economia circular é um dos instrumentos da 

descarbonização da indústria que se pretende prosseguir 

na concretização desta componente`. 

Desta forma, a medida prevê que possam ser apoiadas 

medidas de economia circular na indústria que 

contribuam para a redução de emisões de gases com 

efeito de estufa, designadamente no que respeita à 

substituição de matérias primas por subprodutos, à 

incorporação de resíduos, e às simbioses industriais. 
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Indicar os objetivos 

ambientais que exigem 

uma avaliação substantiva 

da medida com base no 

princípio de «não 

prejudicar 

significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

Considera-se assim não existirem impactes negativos 

previsíveis, diretos ou indiretos, significativos ao longo 

do ciclo de vida da medida neste objetivo ambiental. 

Prevenção e controlo da 

poluição do ar, da água ou 

do solo 

 X 

Existem diversas sinergias ambientais da adoção de 

medidas de descarbonização na indústria, destacando-se 

a eficiência energética e a adoção de fontes de energia 

renovável, com impacto na redução dos combustíveis 

fósseis, o que se traduzirá igualmente na redução de 

emissões para a atmosfera. Por outro lado, esta 

componente deve foca-se no apoio às melhores 

tecnologias disponíveis (BAT), privilegiando as que 

permitam exceder as obrigações a que a indústria já está 

obrigada. 

A medida prevê que os projetos a apoiar cumpram com 

toda a legislação aplicável e que os operadores industriais 

estejam devidamente autorizados a exercer atividade. 

Caso aplicável, deve ser obtido o licenciamento ou as 

autorizações necessárias associadas ao projeto, 

designadamente as previstas no Regime de Emissões 

Industriais aplicável à Prevenção e Controlo Integrados 

da Poluição, nos termos do Decreto-Lei n.º Decreto-Lei 

n.º 127/2013, de 30 de agosto, que transpõe a Diretiva n.º 

2010/75/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 

24 de novembro de 2010,. Esta exigência será incluída 

nos respetivos avisos. 
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Indicar os objetivos 

ambientais que exigem 

uma avaliação substantiva 

da medida com base no 

princípio de «não 

prejudicar 

significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

A medida será desenvolvida em harmonia com os 

objectivos da Estratégia Europeia para a Biodiversidade 

ou de outras estratégias europeias relevantes aplicáveis. 

Embora não seja expectável, face à tipologia dos projetos 

a apoiar, é de referir que a legislação nacional prevê que 

todos os projetos potencialmente suscetíveis de provocar 

impactes significativos no ambiente, incluindo 

alterações, terão necessariamente de ser sujeitos a 

Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) ao abrigo do 

Regime Jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental (RJ 

AIA), instituído no Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de 

outubro, na sua atual redação,. Em sede de procedimento 

de AIA serão avaliados os potenciais impactes, na fase de 

construção,  e exploração e desativação, e será 

determinado o plano de monitorização ambiental e o 

reporte necessário a estas duas fases 

Proteção e restauro da 

biodiversidade e dos 

ecossistemas 

 X 

Os investimentos previstos nesta componente não 

comprometem a proteção e o restauro da biodiversidade 

e dos ecossistemas. Acresce que os investimentos serão 

desenvolvidos em instalações industriais, já existentes, 

não sendo susceptível de afetar áreas sensíveis do ponto 

de vista da biodiversidade. 

 

Atendendo tanto aos efeitos diretos como aos efeitos 

indiretos primários ao longo do ciclo de vida, o impacto 

previsível da atividade apoiada pela medida sobre este 

objetivo ambiental é insignificante. 
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Em suma, o cumprimento do princípio DNSH será um requisito basilar do processo de avaliação da 
candidatura. De forma consistente com o objetivo primordial da componente, é expectável que os 
projetos propostos pelas empresas para descarbonização da sua atividade industrial sejam inerentemente 
sustentáveis.  

Não é assim expectável que os investimentos a apoiar possam causar prejuízo ao ambiente. Não 
obstante, o aviso de candidatura exigirá o cumprimento da legislação nacional aplicável, sempre que 
aplicável, designadamente quanto ao Regime de Avaliação de Impacte Ambiental e ao cumprimento do 
Regime de Emissões Industriais. Serão ainda atendidos os limiares aplicáveis à DNSH no âmbito do 
Regulamento Taxonomia. 

 

9. Milestones, metas e calendarização 

 

Investimento TC-C11-i01: Descarbonização da Indústria 

A concretização desta componente visa apoiar o desenvolvimento de projetos enquadrados nas medidas 
“Processos e tecnologias de baixo carbono”, “Eficiência Energética na Indústria” e “incorporação de 
energia de fonte renovável e armazenamento de energia”. 

A concretização bem-sucedida do objetivo desta componente requer o envolvimento de múltiplos 
stakeholders e de associações empresariais, pelo que, de forma a alavancar a transição para uma 
economia de baixo carbono, as medidas incluem ainda ações relevantes para a plena execução da 
reforma e do investimento apresentados, como a elaboração de roteiros setoriais para a descarbonização 
da indústria, iniciativas de capacitação, assessoria especializada, consultoria e assistência técnica 
específica para estes projetos de investimento, bem como o desenvolvimento de plataformas de 
comunicação e campanhas de divulgação para sensibilização dos potenciais participantes no esforço de 
transição para uma indústria hipocarbónica. 

Infra, é apresentada a proposta de indicadores que deverão ser contemplados na decisão de 
implementação do Conselho Europeu. No ficheiro Excel relativo a esta componente, está disponível a 
lista completa de milestones e metas sugeridos para o investimento em apreço. 

 
• Milestone 2: Abertura de concurso para apresentação de candidaturas para apoio financeiro a 

projetos de descarbonização da indústria, relacionadas com, pelo menos, uma das seguintes 
tipologias: processos e tecnologias de baixo carbono na indústria; adoção de medidas de eficiência 
energética; e incorporação de energia de fonte renovável e armazenamento de energia. Este 
concurso será lançado até ao quarto trimestre de 2021, incluindo, pelo menos, os seguintes critérios 
de elegibilidade e seleção de projetos: 
- Conformidade com a orientação técnica DNSH (2021/C58/01), incluindo reduções de emissões 
de GEE abaixo dos níveis de referência para instalações ETS. 
- Redução de, em média, 30% das emissões diretas e indiretas de GEE, para os projetos 
enquadráveis no domínio de intervenção 024ter; 
- Priorização dos projetos com maior eficiência de descarbonização. 

 
• Meta 1: Lançamento de, pelo menos, duas iniciativas de capacitação e/ou compromisso com partes 

interessadas da indústria até ao quarto trimestre de 2022. 

 
• Meta 3: Apoio financeiro a, pelo menos, 300 projetos relacionados com, pelo menos, uma das 

medidas que contribuem ativamente para a descarbonização da indústria – processos e tecnologias 
de baixo carbono na indústria; adoção de medidas de eficiência energética; e incorporação de 
energia de fonte renovável e armazenamento de energia – até ao quarto trimestre de 2025. 
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Todos os avisos lançados na esfera concursal e respetivos projetos executados no âmbito dos 
indicadores, milestones e metas, garantirão, conforme supramencionado nas respetivas secções, o 
cumprimento do princípio DNSH.  

Em particular, para o caso dos projetos que se enquadrem no domínio de intervenção 024ter “Eficiência 
energética e projetos de demonstração nas PME ou grandes empresas e medidas de apoio que cumprem 
os critérios de eficiência energética”, os mesmos deverão garantir o alcance de, em média, uma redução 
de pelo menos 30% das emissões diretas e indiretas de GEE, em comparação com as emissões anteriores 
à implementação do mesmo. Tal critério será estabelecido no como condição necessária nos avisos 
concursais direcionados para esta tipologia de projetos. 

 

10.  Financiamento e Custos 

O presente capítulo é referente ao Investimento TC-C11-i01: Descarbonização da Indústria. 

O montante do investimento mencionado é proposto na sequência de um conjunto de audições 
realizadas a associações industriais, que abrangeu os setores com maior representatividade nas emissões 
de gases com efeito de estufa, designadamente a refinação, o cimento, o papel e a pasta de papel, a 
siderurgia, a química, a cerâmica e a cristalaria, o vidro e a cal. Deste modo, a consulta abarcou 
predominantemente as necessidades de associados que são tendencialmente grandes emissores de GEE 
e empresas midcap ou de grande dimensão. Neste contexto, e tendo presente que o montante deste 
investimento prevê uma dotação global que visa apoiar o esforço de descarbonização de empresas de 
todos os setores industriais a operar em Portugal, considera-se que a informação recolhida permite 
sustentar uma estimativa indicativa do número de beneficiários e o custo total da medida.   

Para além dos auxílios de Estado a projetos de investimento industrial que visem a descarbonização, o 
custo total do investimento proposto nesta componente – correspondente a EUR 715 milhões –, inclui 
também a promoção de ações de capacitação; aconselhamento; consultoria e assessoria especializada; 
assistência técnica; roteiros de descarbonização; plataformas de comunicação; e campanhas de 
divulgação. Para este último conjunto de medidas estima-se, indicativamente, um custo entre EUR 5 e 
10 milhões, representando entre cerca de 0,7% e 1,4% da dotação do total do investimento. O limiar 
inferior está em linha com o rácio de dotações entre o Programa Operacional de Assistência Técnica 
(POAT) e o Portugal 2020. Os remanescentes EUR 5 milhões são indicativamente estimados para 
atividades que extravasam a assistência técnica, como é o caso dos roteiros de descarbonização; 
plataformas de comunicação; serviços de consultoria e assessoria especializada para empresas privadas, 
bem como ações de capacitação direcionadas aos principais organismos públicos envolvidos 
(nomeadamente, IAPMEI, APA, DGEG e ADENE). Prevê-se que estas medidas sejam dirigidas através 
de avisos concursais, no caso de empresas privadas, e por via de avisos-convite ou protocolos de 
colaboração, quando os seus destinatários forem entidades públicas. No caso particular das iniciativas 
que visam promover o envolvimento dos operadores industriais, referidas nas metas 1 e 2, prevê-se que 
as mesmas possam englobar, e sem excluir outras possibilidades, eventos de divulgação pública, 
discussões abertas sobre estratégias de descarbonização industrial, cartas de compromisso alinhadas 
com o objetivo da transição industrial hipocarbónica.    

Perante o carácter inovador desta iniciativa, no que concerne a combinação entre a sua capacidade, 
finalidade e abrangência, a inexistência de um histórico comparável de projetos promove a utilização 
dos resultados das referidas audições como referência para estimar, de forma indicativa, os custos 
subjacentes à parte mais substancial da dotação proposta para esta medida, EUR 705 milhões. Com 
efeito, importa salientar que os projetos apresentados contemplam, de um modo geral, mais do que uma 
área de atuação e os respetivos custos financeiros associados denotam forte dispersão. 

Concretamente, como base da análise estimativa desenvolvida, refere-se o “Relatório interno - 
auscultação à indústria”. Face a uma amostra com uma considerável variedade de montantes fortemente 
desiguais, foi realizado um enquadramento dos projetos compatíveis com os eixos de intervenção desta 
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medida, através de uma distribuição de frequências, em intervalos de investimento financeiro. A tabela 
infra sintetiza os resultados deste exercício. 

 

  

 

 

 

 

Procurando contemplar as diversas tipologias de investimento elegíveis, identificadas na sequência da 
auscultação às associações industriais, e respetivo volume financeiro, bem como diferentes dimensões 
de empresas (previsivelmente com necessidades de investimento distintas), em linha com os intervalos 
apurados para o montante dos projetos, para efeitos de estimativa de custo desta medida, considera-se 
três tipos de valor médio de apoio público, com base numa intensidade indicativa de incentivo em torno 
dos 40% para os dois mais elevados. Assim, da tabela supra inferem-se plausivelmente valores médios 
de auxílios de Estado de: 

• EUR 5 milhões, correspondente a uma taxa indicativa de 40% aplicada sobre o ponto médio 
do segundo intervalo mais representativo (entre EUR 10 a 15 milhões); 

• EUR 10 milhões, correspondente a uma taxa indicativa de 40% aplicada sobre o ponto 
médio do primeiro intervalo mais representativo (entre EUR 25 a 30 milhões, arredondado 
por defeito); 

 

Adicionalmente, e tendo presente que a componente prevê igualmente apoio público a projetos de 
investimento que contribuam para a descarbonização de empresas de pequena e média dimensão, assim 
abrangendo, tanto quanto possível, todo o tecido económico relevante para este fim, considera-se, 
igualmente de forma indicativa e na ausência de dados que permitam desenvolver um cálculo mais 
robusto, um terceiro valor médio de apoio de EUR 1 milhão. A este montante estão subjacentes os 
pressupostos de uma maior intensidade de apoio (em média, 50%) e o facto de as necessidades médias 
de PME – neste âmbito, em que as soluções tipicamente inovadoras, de natureza mecânica e, sobretudo 
tecnológica ainda têm tendencialmente custos elevados – poderem corresponder, em média, a cerca de 
15%-20% dos investimentos de menor valor das grandes empresas).  

Com efeito, e de forma estimativa, os EUR 705 milhões são divididos igualmente entre projetos de 
pequena, média e grande dimensão, com EUR 235 milhões para cada grupo. Relembrando os três 
referenciais médios de apoio público por projeto, EUR 1 milhão, EUR 5 milhões e EUR 10 milhões, 
estima-se que o número de projetos elegíveis possa situar-se em torno dos 230, 45 e 25, respetivamente. 
Assim, perfaz-se, pelo menos, o número de 300 projetos beneficiários, até ao fim do programa, 
conforme referido no capítulo 5. 

No que à execução esperada do montante do investimento diz respeito, visto estar-se perante uma 
medida fortemente dependente de procura de operadores privados, antecipa-se, conforme estipulado no 
ficheiro Excel e, de forma meramente indicativa, a seguinte distribuição temporal da execução do valor 
total do investimento proposto, em conformidade com a dotação concursal prevista: 

• 2021: EUR 56 milhões (8%) 
• 2022: EUR 182 milhões (25%) 

Intervalo de valores médios
 por projeto (EUR milhões) Número de projectos

Representatividade 
no número de projetos

Ponto médio
(EUR milhões)

10 a 15 55 43% 12,5
15 a 20 0 0% 0
20 a 25 0 0% 0
25 a 30 57 44% 27,5
30 a 35 0 0% 0
35 a 40 0 0% 0
40 a 45 2 2% 42,5
45 a 50 15 12% 47,5
Total 129 100% 129

Fonte: cálculos internos com base nas intenções preliminares de investimento das empresas industriais representadas pelas 
associações consultadas.
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• 2023: EUR 241 milhões (34%) 
• 2024: EUR 140 milhões (20%) 
• 2025: EUR 96 milhões (13%) 

Assim sendo, de forma indicativa, projeta-se que a execução corresponda a um terço do montante nos 
primeiros dois anos, um terço em 2023 e um terço nos últimos dois anos completos do PRR, exibindo 
uma correlação com a crescente intensidade de iniciativas de envolvimento de operadores industriais, 
que, por seu turno, deverá culminar com uma maior adesão a estes incentivos a projetos de investimento 
a meio do horizonte temporal de vigência do Plano, concretamente em 2022 e 2023. 

No âmbito de auxílios de Estado, toma-se por referência o enquadramento do Regulamento n.º 651/2014 
da Comissão, de 16 de junho de 2014, que declara certas categorias de auxílio compatíveis com o 
mercado interno. Particularmente, consideram-se os limites de auxílios estabelecidos nos artigos 
referidos na secção “natureza do investimento”.  

 

11. Fundamentação do pedido de empréstimo   

Não aplicável. 
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PART 2: DESCRIÇÃO DAS REFORMAS E DOS INVESTIMENTOS   
 

A. COMPONENTE 12: BIOECONOMIA  
  

1. Descrição da Componente 
  

Bioeconomia  

Área de política: Descarbonização e Bioeconomia  

Objetivos:  

A "Promoção da Bioeconomia Sustentável" visa 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 (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 impactes ambientais com uma exploração racional dos recursos naturais renováveis com agregação 
de valor. 

Reformas e/ou investimentos: 

Reformas:  

• Reforma TC-r25: Bioeconomia Sustentável 

A reforma visa responder e ultrapassar os principais obstáculos e constrangimentos identificados na 
valorização dos recursos biológicos para o desenvolvimento da bio-indústria sustentável e circular 
e irá acelerar uma alteração de paradigma na produção de produtos de alto valor acrescentado a 
partir de recursos biológicos (em alternativa às matérias de base fóssil). 

Investimentos:  
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• Investimento TC-C12-i01: Bioeconomia 

O investimento destina-se à modernização e desenvolvimento de uma bioindústria circular nacional 
para aumentar a incorporação de matérias de base biológica na produção de produtos de alto valor 
acrescentado em três fileiras: a) Indústria do têxtil e vestuário (ITV); b) Indústria do calçado e c) 
Valorização da resina natural.  

Custo estimado: 
Subvenções MRR: 145 milhões de EUR 
Empréstimos IRR: N. A. 

 

 

2. Principais desafios e objetivos 
 

Contexto 

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. Atingir a neutralidade 
carbónica implica romper com o paradigma da utilização dos recursos naturais e energéticos, mas, mais do que 
isso, implica transitar de uma lógica sustentada na economia linear para uma economia de baixo carbono, 
circular e centrada na utilização dos recursos naturais de forma sustentável, de acordo com as linhas de atuação 
para uma sociedade neutra em carbono estabelecidas na Resolução do Conselho de Ministros n.º 107/2019, de 
1 de junho 

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, 
“Promover uma agricultura e floresta sustentáveis e potenciar o sequestro de carbono” (objetivo 6) e 
“Desenvolver uma indústria inovadora e competitiva” (objetivo 7). No âmbito destes dois objetivos destaca-
se a linha de atuação: “Incentivar o Papel da Bioeconomia para a Descarbonização” em articulação com a linha 
“Promover a Economia Circular na Indústria” respeitando o princípio da utilização da biomassa em cascata.  

Na fase pós-pandemia, a articulação entre o crescimento expectável do produto e a diminuição das emissões 
de gases com efeito de estufa (GEE) exige uma transformação estrutural, assente na reconfiguração da 
atividade industrial, na alteração dos processos de produção e na forma como são utilizados os recursos que as 
empresas têm à sua disposição.  

Uma bioeconomia sustentável e circular contribui para o Pacto Ecológico Europeu e assume um papel crucial 
na transição da Europa para uma economia sustentável e neutra em carbono, que exigirá grandes esforços de 
investimento em todos os setores de atividade económica.  

Nesta linha, e reconhecendo o importante papel que uma aposta na bioeconomia sustentável tem para alcançar 
os objetivos nacionais e europeus em matéria de ação climática e apoiar a recuperação da economia, Portugal 
encontra-se a finalizar o documento estratégico “Plano de Ação para a Bioeconomia Sustentável”. Este 
documento está alinhado com a Estratégia Europeia “Uma Bioeconomia Sustentável na Europa: Reforçar as 
Ligações entre a Economia, a Sociedade e o Ambiente”, nos três domínios de ação definidos para concretizar 
o potencial associado a este segmento: 

• Reforçar e assegurar a expansão dos setores de base biológica, libertar investimentos e abrir mercados; 

• Implantar rapidamente bioeconomias locais em toda a Europa;  
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• Compreender os limites ecológicos da Bioeconomia. 

 

Destaca-se que no centro do Pacto Ecológico Europeu está o compromisso da UE se tornar no primeiro 
continente do mundo com impacto neutro no clima até 2050 e é assumida a nova estratégia industrial para a 
Europa: “A dupla transição, ecológica e digital, afetará todos os setores da nossa economia, sociedade e 
indústria” em que uma nova abordagem é apontada  com enfoque nos ecossistemas industriais, tendo em conta 
todos os intervenientes das respetivas cadeias de valor, indo ao encontro dos princípios da bioeconomia 
sustentável e economia circular. 

No início de março de 2020, a Comissão Europeia adotou “Um novo Plano de Ação para a Economia Circular 
– Para uma Europa mais limpa e competitiva”, com iniciativas que abarcam todo o ciclo de vida dos produtos, 
visando, por exemplo, a sua conceção, promovendo processos de economia circular, fomentando o consumo 
sustentável, e visando assegurar que os recursos utilizados sejam mantidos na economia da UE durante o 
máximo de tempo possível. Este documento refere que prevê apoiar o setor de base biológica sustentável 
e circular através da execução da Estratégia Europeia para a bioeconomia. 

Na elaboração do Plano de Ação para uma Bioeconomia Sustentável nacional estão a ser consideradas as 
diretivas europeias mais recentes entre a quais se destaca a Estratégia de Biodiversidade da UE para 2030. A 
estratégia, sob o mote trazer a natureza à nossa vida, estabelece objetivos abrangentes a médio-longo prazo em 
matéria de biodiversidade. Entre os seus objetivos estratégicos há um relacionado com "Business and 
Biodiversity" que define que todos os setores da economia e da sociedade terão de desempenhar o seu papel 
para garantir a conservação da biodiversidade.   

Adicionalmente, assume que “florestas mais resilientes podem apoiar uma economia mais resiliente e 
desempenhar um papel importante no fornecimento de matérias, produtos e serviços, que são essenciais para 
a bioeconomia circular”. Ao admitir o papel multifuncional dos setores agrícola e florestal, reconhece a 
importância da disponibilidade de matéria-prima para atrair investimentos sustentáveis na Europa.  

 

Desafios 

De acordo com o Centro Comum de Investigação da Comissão Europeia (Joint Research Centre – JRC), em 
2015, a Bioeconomia na UE-28 gerou um volume de negócio de 2,3 biliões de euros, que representou um 
aumento de 5% em relação ao ano anterior. No mesmo ano, a Bioeconomia criou 620 mil milhões de euros de 
valor acrescentado na União Europeia (UE), representando 4,2% do seu Produto Interno Bruto (PIB) e 
empregando mais de 18 milhões de pessoas.  

De acordo com a Estratégia Europeia para a Bioeconomia, este modelo económico tem elevado potencial em 
quatro temáticas fundamentais: 

1. Criação de Emprego – bioeconomia representa 8% da mão-de-obra da UE; até 2030 poderão ser criados 
até 1 milhão de empregos em indústrias de base biológica, principalmente em zonas rurais e costeiras;  

2. Mitigação do clima e neutralidade carbónica – bioeconomia contribui para a redução das emissões de 
GEE e da dependência de recursos fósseis;  

3. Modernização, renovação e reforço do setor primário industrial – desenvolvimento da bioeconomia 
e da inovação associada permitirá modernizar os setores da agricultura, aquacultura, pesca e floresta, e 
permitirá renovar as indústrias que lhe estão associadas;  

4. Recuperação dos ecossistemas e promoção da biodiversidade – bioeconomia contribui para os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 das Nações Unidas e para o objetivo europeu 
de recuperação dos ecossistemas em degradação. 

 

Portugal apresenta um setor primário forte nas fileiras florestal e agroalimentar, na pesca e na aquicultura 
(incluindo algas e microalgas). Estes setores, juntamente com outros como, por exemplo, a transformação de 
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produtos de cortiça e de couro, contribuem de forma significativa para a economia nacional e têm uma forte 
componente local. 

Segundo o relatório “Bioeconomia Circular e Digital”, da COTEC Portugal e Universidade Católica (2020), a 
Bioeconomia em Portugal representa 7% (12 mil milhões €) do valor acrescentado bruto, acima da média 
europeia que é de 4,9%. Segundo este relatório, a Bioeconomia emprega cerca de 600 mil trabalhadores, 13,3% 
do emprego total em Portugal. 

No entanto, para se concretizar a transição para uma bioeconomia verdadeiramente inteligente, inovadora e de 
baixas emissões de carbono, é necessário um maior envolvimento dos stakeholders de vários setores de 
atividade económica para uma mudança de paradigma. É necessário adotar novos modelos de desenvolvimento 
económico, que respeitem o princípio “uso em cascata” dos recursos e que coloquem a natureza, os 
ecossistemas, a saúde e o bem-estar das populações como prioridades de ação e proteção. O “uso em cascata” 
dos recursos biológicos, alinhado com a recomendação da União Europeia, prevê uma sequência hierárquica 
priorizando primeiro os usos de maior valor, relegando para último, o uso para energia. Desta forma, consegue-
se maior valor agregado e maiores benefícios de sequestro de carbono. 

Por outro lado, é também necessário investir em novas abordagens e tecnologias visando a minimização e a 
valorização dos resíduos de produção e pós-consumo, no contexto de uma economia verde circular, 
contribuindo para o aumento do ciclo de vida dos materiais. 

Esta mudança requer políticas transformadoras através da aposta na inovação, acesso prioritário ao 
financiamento, capacidade de assumir riscos, bem como a adoção de novos e sustentáveis modelos de negócio 
e mercados. 

De acordo com o relatório “Fashion on Climate, how the fashion industry can urgently act to reduce its 
greenhouse gas emissions” da Mckinsey e a Global Fashion Agenda (2020), a indústria da moda a nível 
global representa 4% das emissões mundiais de gases com efeito de estufa, sendo que70% destas 
emissões ocorre a montante da produção e associada à preparação e processamento dos materiais. Na 
ausência de medidas adicionais para fazer frente a esta situação, é expectável que as emissões associadas 
a esta indústria aumentem 2,7% ao ano até 2030, em resultado do acréscimo populacional e dos hábitos 
de consumo.  

De acordo com a Agência Europeia do Ambiente, o consumo de vestuário, calçado e têxtil-lar na União 
Europeia utiliza, anualmente, 1,3 toneladas de matérias-primas e mais de 100 metros cúbicos de água por 
pessoa. Acresce que as emissões associadas a este segmento tendem a aumentar: em 2017 estima-se que o 
conjunto dos setores gerou cerca de 650 kg de CO2 equivalente por pessoa, sendo que apenas 25% destas 
emissões são contabilizadas em território Europeu. Considerando os dados referidos anteriormente, estima-se 
que as emissões diretas destes setores a nível nacional não devem ultrapassar os 3%. Contudo, serão bem mais 
significativas se forem consideradas as emissões indiretas, i.e., efetuando uma análise ao ciclo de vida destes 
setores  

Os investimentos previstos nesta componente assegurarão o desenvolvimento de produtos com a menor 
intensidade carbónica devido ao baixo impacto ambiental das matérias-primas utilizadas, à implementação de 
soluções territoriais locais que diminuam as emissões de GEE devido ao transporte e à utilização das Melhores 
Técnicas Disponíveis (MTD) e metodologias sustentáveis ao longo das respetivas cadeias de valor. 

As cadeias de valor industriais associadas a estes setores terão de se esforçar para reduzir a sua própria pegada 
de carbono, mas também a pegada de materiais, aperfeiçoando os processos de produção, designadamente 
através de novas perspetivas na conceção do produto e de soluções de tecnologias limpas.  

É neste contexto que a redução dos impactos ambientais tem que ser vista num largo espectro, 
abrangendo toda a cadeia de valor. 

 

Nesse sentido, com a componente 12 pretende-se criar em Portugal as condições favoráveis ao 
desenvolvimento dos setores têxtil e vestuário e do calçado através da adoção de uma cultura de inovação, de 
incorporação digital e de evolução permanente de processos de produção, e de busca ininterrupta da 
competitividade baseada no compromisso com o planeta.  
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Estes clusters portugueses estão bem estruturados e organizados e apresentam capacidade, conhecimento e 
experiência para reforçar as posições internacionais através do desenvolvimento, inovação e produção 
sustentável no setor da moda.  

Importa referir que os setores do têxtil, vestuário e do calçado, são setores-chave da economia nacional e no 
tecido empresarial português. Não obstante a perda de peso do número de empresas destes setores verificado 
na última década, estas indústrias continuam a ser muito relevantes em temos de postos de trabalho. No entanto, 
antecipam elevadas quebras nas exportações provocadas pela desaceleração no crescimento da economia 
global devido à pandemia mundial, com consequentes impactes na dimensão do emprego.  

Outro setor que se pretende revitalizar é o da resina natural, dado que nos últimos a União Europeia (UE) 
tornou-se altamente dependente das importações de resina e seus derivados. No que diz respeito ao setor da 
resina natural, Portugal foi um dos lideres mundiais deste produto. No entanto, apresentou uma diminuição 
drástica da produção nos últimos 20 anos provocada, nomeadamente, pelos incêndios florestais, sendo 
necessária a sua revitalização apostando na promoção de novas tecnologias e inovação como fator chave para 
a competitividade deste setor. Salienta-se que a dinamização do setor da resina natural promove a criação de 
postos de trabalho e riqueza sobretudo nos meios rurais. 

O sequestro de carbono no solo e nas florestas, bem como a substituição de materiais de produtos de base fóssil 
(plásticos, têxteis, entre outros) por produtos de base biológica contribuem para a redução das emissões de 
GEE. A utilização da biomassa promove a eficiência dos recursos e estimula a produção de produtos de alto 
valor acrescentado a partir de subprodutos e de resíduos de outras fileiras industriais e agroindustriais. Desta 
forma, a bioeconomia maximiza a utilização de recursos da agricultura e das indústrias agroalimentares e das 
indústrias de base florestal, reduzindo a quantidade de resíduos depositados em aterro. 

Nesse sentido, a utilização de materiais renováveis de origem sustentável nas indústrias de base biológica 
contribuirá, igualmente, para a conservação da biodiversidade. Exige-se na União Europeia que as origens de 
recursos biológicos respeitem não só altos padrões de qualidade, mas também a sustentabilidade da sua 
produção.  

 

Em conclusão, importa salientar que em termos de impactos esperados, as inovações produtivas de base 
biológica conferem vantagens competitivas às empresas, incrementam a sua notoriedade junto dos 
consumidores e o seu potencial de crescimento.  

Por outro lado, possibilitam a manutenção e criação de postos de trabalho associados ao desenvolvimento de 
novos modelos de negócio, a diminuição das importações de matérias e o desenvolvimento de uma rede 
industrial e empresarial de base biológica, de caráter fortemente local e inovadora, contribuindo para a 
neutralidade carbónica e promovendo a valorização do território e dos seus ativos naturais. 

 

 

Promoção da Bioeconomia Sustentável e Circular no Setor Têxtil e Vestuário  

Em 2018, a Indústria do têxtil e vestuário (ITV) portuguesa era composta por cerca de 12,3 mil empresas, 
das quais 99,6% eram PME. No mesmo ano, a ITV era responsável por cerca de 139 mil postos de trabalho 
e um volume de negócios superior a 7,8 mil milhões de euros. Em 2019, as exportações da ITV totalizaram 
cerca de 5,3 mil milhões de euros, o que equivale a cerca de 9% das exportações totais de bens.  

Em 2021, a indústria portuguesa do têxtil e vestuário antecipa elevadas quebras nas exportações provocadas 
pela desaceleração no crescimento da economia global devido à pandemia mundial que terão naturalmente 
impacto na manutenção de emprego neste setor. 

Atualmente, cerca de 2/3 de todas as fibras utilizadas na ITV são de origem fóssil, sendo as restantes fibras 
naturais, maioritariamente algodão. De acordo com o relatório “A new textiles economy: Redesigning 
Fashion’s Future” desenvolvido pela Fundação Ellen Macarthur, a indústria têxtil depende sobretudo de 
recursos não renováveis, incluindo recursos de origem fóssil para produzir fibras sintéticas, fertilizantes 
para cultivar algodão e químicos para produzir, tingir e finalizar fibras e têxteis. Estima-se que por ano 
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durante as lavagens, as roupas libertem meio milhão de toneladas de microfibras de plástico para os 
oceanos. 

Dado o elevado consumo de água e solo para a cultura do algodão a nível mundial, é urgente procurar fibras 
alternativas de origem renovável, com melhores credenciais ambientais. As fibras de celulose regenerada 
como o liocel e a viscose têm tido um crescimento constante, sendo expectável um aumento considerável 
na sua produção. 

Com os investimentos previstos para este setor, pretende-se que a ITV portuguesa reforce a sua posição, 
modernize o processo produtivo e se torne uma referência internacional no desenvolvimento e produção 
sustentável de produtos têxteis de base biológica e de valor acrescentado. 

 

Promoção da Bioeconomia Sustentável e Circular no Setor do Calçado 

Em 2018, a indústria do couro e dos produtos do couro portuguesa era composta por cerca de 3,2 mil 
empresas e, à semelhança da indústria do têxtil e vestuário, 99,6% eram PME. Por outro lado, a indústria 
do couro e produtos do couro apresentava cerca de 51 mil postos de trabalho e um volume de negócios de 
cerca de 2,8 mil milhões de euros. Em 2019, as exportações totalizaram 1,8 mil milhões de euros, o que 
corresponde a mais de 95% da sua produção para mais de 150 países dos cinco continentes.  

À semelhança do que se verifica no setor do têxtil e vestuário, com a crise provocada pela pandemia, o setor 
do calçado estima grandes quebras nas exportações, colocando em risco os postos de trabalho e a 
sustentabilidade desta indústria. 

O couro é um material que apresenta características ímpares para a aplicação no calçado. Cerca de 95% do 
couro utilizado mundialmente resulta da valorização de peles de animais criados para alimentação humana. 
No processo de transformação da pele animal para obtenção do couro são utilizados agentes químicos muito 
variados nas diferentes fases do processo. O recurso a agentes químicos de base biológica tem sido pouco 
explorado e tem o potencial de beneficiar o material e o impacte ambiental em todo o ciclo do produto. Por 
outro lado, o cluster do calçado e moda poderá valorizar subprodutos e resíduos provenientes das indústrias 
agroalimentares no desenvolvimento de novos biomateriais e produtos com valor acrescentado para 
aplicação no exterior ou interior do calçado. 

Os investimentos previstos para o setor do calçado pretendem reinventar um modelo económico assente na 
bioeconomia circular e sustentável (nomeadamente, através do desenvolvimento de novos biomateriais, 
componentes de calçado e novos conceitos de ecoprodutos), promovendo o cruzamento sinérgico entre o 
“biológico, físico e digital” por forma a modernizar a cadeia de valor e a indústria portuguesa do calçado e 
posicioná-la como referência no desenvolvimento de soluções inovadoras e sustentáveis. 

 

Promoção e Valorização da Resina Natural 

Na década 80, Portugal foi um dos maiores produtores mundiais de resina atingindo cerca de 140 mil 
ton/ano (altura em que Portugal foi o 3.º produtor mundial). No entanto, nos últimos 20 anos este setor 
apresentou uma diminuição drástica da produção, e consequentemente a UE tornou-se muito dependente 
das importações de resina e seus derivados (sobretudo da China e do Brasil). 

Em 2019, a produção nacional de resina natural foi de 5,6 mil toneladas de resina. De acordo com os dados 
oficiais do 6.º Inventário Florestal Nacional (IFN6) relativos a 2015, a produção anual era de 7,9 mil ton e 
a área resinada era de 24,1 mil ha, maioritariamente na zona centro do país, onde se concentra mais de 
metade da produção nacional de resina. Recentemente, registou-se uma redução da produção decorrente 
dos incêndios florestais de 2017, mas desde 2014 que a produção da resina não sofria grandes oscilações. 

A principal aplicação da resina é na produção de tintas e vernizes, em especial, para a impressão de jornais 
e revistas e para marcação de estradas. A produção de colas e vernizes para construção é outro mercado 
internacional importante. Estes mercados são muito competitivos, com forte concorrência das resinas 
derivadas do petróleo, principalmente para as colas e adesivos. 
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Portugal apresenta um potencial de crescimento da área resinada de 74 mil ha para 128 mil ha. Atualmente, 
existe um ambiente favorável à revitalização da extração nacional dada a crescente procura de produtos 
“verdes”, contribuindo para redução da dependência da UE desta matéria-prima.  

A revitalização deste setor contribuirá, igualmente, para a transformação da floresta portuguesa mais 
assolada pelos incêndios florestais. Revitalizar atividades económicas geradoras de riqueza no meio 
florestal permite manter populações com rendimento nos territórios mais abandonados (a resinagem 
contribui para a criação de postos de trabalho e fixação de mão-de-obra no meio rural). Uma gestão mais 
profissional deste território representa ganhos em termos de sumidouro de carbono e prevenção de 
incêndios rurais, fundamentais para que possa ser alcançada neutralidade carbónica a nível nacional 

 

Objetivos 

Estes investimentos, que estão em linha com o Acordo de Paris, o Pacto Ecológico Europeu e o Roteiro para a 
Neutralidade Carbónica aprovado por Portugal, permitem dar resposta às recomendações específicas por país 
(REP) para 2020 e 2021: 

REP3:  Focalizar o investimento na transição ecológica e digital, em especial na produção e utilização 
eficientes e não poluentes da energia, bem como nas infraestruturas ferroviárias e na inovação. 

Os principais objetivos pretendidos alcançar por projeto são os seguintes: 

a) Promoção da Bioeconomia Sustentável no Setor Têxtil e Vestuário: Criar em Portugal as condições 
favoráveis para a produção eficiente de fibras naturais sustentáveis através de matérias-primas 
alternativas (biomassa florestal e agrícola) e para a produção de têxteis funcionais a partir de resíduos 
agroindustriais através da adoção de uma cultura de inovação, de incorporação digital e de evolução 
permanente de processos de produção.   

b) Promoção da Bioeconomia Sustentável no Setor do Calçado: Promover a indústria portuguesa do calçado 
para ser líder no desenvolvimento de soluções sustentáveis através da produção de bioprodutos químicos, 
biocouros, biocompósitos e biopolímeros para calçado ecológico (através da promoção da simbiose 
industrial, da reciclagem dos materiais e da digitalização do setor).  

c) Promoção e Valorização da resina natural: Promover a produção de produtos derivados da resina natural 
potenciando o maior leque de aplicações no mercado através da revitalização de toda a cadeia de valor 
com a sua modernização, inovação e incorporação de conhecimento.  

Os investimentos incluídos nesta componente, para além de contribuírem para uma maior incorporação de 
matéria primas de base biológica, são importantes no contexto da valorização do território e dos seus ativos 
naturais. Os investimentos nestes setores vão contribuir para o crescimento sustentável a longo prazo, a criação 
de emprego qualificado, a melhoria dos rendimentos dos trabalhadores e do bem-estar e equidade social, 
reduzindo significativamente os impactes ambientais com uma exploração racional dos recursos naturais 
renováveis com agregação de valor. Deste modo, esta componente inscreve-se em dois dos pilares em que se 
estrutura o Mecanismo de Recuperação e Resiliência: o pilar relativo à transição climática na medida que 
promove a substituição de materiais de produtos de base fóssil por produtos de base biológica contribuindo 
para uma economia de baixo carbono e resiliente, bem como a sua relevância para o pilar relativo ao 
crescimento inteligente, sustentável e inclusivo, incluindo coesão económica, emprego, produtividade, 
competitividade, investigação, desenvolvimento e inovação, e um mercado único em bom funcionamento com 
pequenas e médias empresas (PME) fortes, tendo em conta que este processo de alteração do paradigma de 
produção terá uma forte componente de investigação, desenvolvimento e inovação.  

Os projetos incluem a valorização da biomassa florestal, assim como de outras biomassas associadas ao capital 
agrícola (e.g. valorização dos subprodutos de culturas como arroz, banana, ananás) cujo aproveitamento 
permite promover a atividade económica e as especificidades locais.  

Por outro lado, estas iniciativas deverão permitir a valorização de subprodutos e resíduos de base biológica 
através de simbioses industriais (e.g. extração de corantes naturais de resíduos de café, ameixa, beterraba, 
uva para tingimento do couro). A abordagem de simbiose industrial e do uso dos recursos em cascata são 
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importantes para desenvolver uma rede industrial e empresarial de base biológica, de caráter fortemente local 
e inovadora, garantindo maior produtividade e eficiência no seu desempenho.  

A transição digital destes setores e da indústria, sobretudo no que respeita à aposta em soluções digitais, 
existentes ou emergentes (p.e. smart design, block-chain,…), contribuem para ultrapassar algumas das 
principais barreiras à implementação de uma bioeconomia circular aumentando a eficiência de utilização de 
recursos (matérias-primas, água, energia). Adicionalmente, o levantamento e tratamento da informação 
necessária a nível territorial dos fluxos de materiais e do perfil socioeconómico de cada região deve evoluir 
para soluções digitais através da utilização de tecnologias tais como big data analysis, novas plataformas com 
informação de stock de materiais de base biológica, entre outras. 

 

Complementaridades com outras componentes do PRR 

Prevê-se complementaridade com várias componentes, nomeadamente com a componente 5 - "Investimento e 
Inovação”, na medida que se prevê a promoção da Investigação, Desenvolvimento e Inovação produtiva com 
um foco muito dirigido à promoção da bioeconomia sustentável e circular considerando toda a cadeia de valor 
dos setores (têxtil e vestuário, calçado e resina natural). Prevê-se a utilização de várias origens de biomassa: 
florestal, agrícola e resíduos agroalimentares aplicando, no entanto, uma abordagem circular e integrada 
(simbioses industriais). Neste contexto, importa referir que a agenda verde refere a Biotecnologia verde e 
floresta sustentável a título exemplificativo e não exaustivo, nem exclusivo e será sempre complementar à 
fileira do pinho na vertente da resina ou na aplicação de biomassa florestal para a produção de fibra. 

Pretende-se que a abordagem nesta componente que seja transversal e requer, para além de inovação produtiva 
e ligação com os sistemas científicos e tecnológicos (complementar à componente 7 – “Infraestruturas” na 
implementação das áreas de Acolhimento Empresarial), o desenvolvimento de ferramentas para potenciar a 
circularidade destes setores, a rastreabilidade e a transparência.  

Esta componente inclui adicionalmente uma forte dimensão de formação profissional (complementar à 
componente 6 – “Qualificações e Competências”) para proporcionar e desenvolver um conhecimento em áreas 
muito específicas fundamentais para a bioeconomia sustentável e circular (eco-engenharia, ecodesign) e a 
consciencialização das empresas para os benefícios da implementação deste modelo e dos cidadãos 
promovendo o consumo sustentável. 

Por último, refere-se ainda a complementaridade com a Componente 8 - Floresta, na medida em que esta ao 
promover a transformação e rentabilidade da floresta portuguesa mais afetada pelos incêndios rurais, 
nomeadamente nas áreas de minifúndio situadas nos territórios vulneráveis ocupadas por povoamentos de 
pinheiro bravo, promove a valorização comercial e tecnológica da resina natural produzida nas florestas 
nacionais. 

 

Complementaridade com outros fundos  

Neste âmbito, importa referir que a componente C12 – “Bioeconomia” pretende contribuir substancialmente 
para a concretização dos objetivos da estratégia europeia para a Bioeconomia e para a mudança radicalmente 
inovadora dos processos produtivos, por via da aceleração da substituição de materiais de produtos de base 
fóssil por produtos de base biológica. Este objetivo por si só justifica uma forte intervenção pública e o apoio 
ao desenvolvimento de projetos integradores com uma forte incidência na investigação, desenvolvimento e 
inovação produtiva que permitam corrigir as deficiências de mercado nesta matéria e responder adequadamente 
aos desafios de coesão do mercado. Os investimentos incluídos nesta componente não serão financiados pelos 
Programas da Política de Coesão, mas o efeito de demonstração e de replicabilidade são desejáveis no sentido 
de uma utilização mais eficiente dos recursos e do seu contributo para o crescimento económico sustentável, 
para o reforço da competitividade e para o aumento do emprego. 

A complementaridade potencial com fundos europeus e com fundos nacionais verifica-se em termos de apoios 
complementares, que potenciam os investimentos no âmbito do PRR, como por exemplo apoios à gestão 
florestal nas áreas ocupadas por pinheiro-bravo, ou os apoios à manutenção e gestão por um período de 
médio/longo prazo, em complemento com as operações de investimento no âmbito do Fundo Ambiental. 
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Tipologia de investimento 

Os investimentos incluídos nesta componente correspondem ao domínio de intervenção com o código 022 - 
“Processos de investigação e de inovação, transferência de tecnologias e cooperação entre empresas, 
incidindo na economia hipocarbónica, na resiliência e na adaptação às alterações climáticas” do anexo 
do Regulamento do Mecanismo de Recuperação e Resiliência. As atividades previstas, que apresentam uma 
forte incidência na investigação, desenvolvimento e inovação produtiva desde o processo de investigação até 
à transferência para o mercado, pretendem promover a substituição de materiais, nomeadamente de produtos 
de base fóssil, por produtos de base biológica com a correspondente redução das emissões diretas e indiretas 
de GEE e dos impactes ambientais, contribuindo para uma economia de baixo carbono e resiliente. 

Em particular, esta componente contribuirá ativamente na transição dos setores da Moda para alcançar 
emissões líquidas zero de GEE, através da substituição de matérias-primas de origem fóssil/ não renovável 
(por exemplo, a substituição de fibras sintéticas por 100% biológicas poderá levar a uma redução de 38% de 
CO2-eq e a aplicação de soluções de base biológica na produção de calçado pode contribuir para uma redução 
15% da pegada ambiental) e utilizando o eco-design & abordagens circulares para prolongar a vida útil dos 
produtos e assegurar a sua reciclagem no fim da vida útil.  

A redução de 38% de CO2-eq conseguida através da substituição de fibras sintéticas por 100% biológicas foi 
calculada assumindo que as fibras alternativas (com um impacto estimado de cerca de 1,7 kg CO2/kg de fibra) 
têm o potencial de substituir o algodão (com um impacto associado de cerca de 3,3 kg CO2/kg de fibra) como 
o poliéster (com um impacto associado de cerca de 5,3 kg CO2/kg de fibra). Tendo em consideração o 
pressuposto de que as novas fibras podem substituir 50% de algodão e 50% de poliéster, a redução estimada é 
de cerca de 2,8 kg de CO2/kg de fibra, o que corresponde a um valor da ordem de 38% de CO2-eq. 

De facto, a indústria da UE necessita de uma estratégia sólida a longo prazo para um fornecimento sustentável, 
seguro e rentável de matérias-primas locais de base biológica. 

Nesse sentido, serão desenvolvidas simbioses territoriais e industriais de acordo com as competências regionais 
e estratégias de especialização inteligente, promovendo o princípio da utilização dos recursos biológicos em 
cascata e resultando numa transição eficaz das regiões e indústrias portuguesas para soluções circulares. 

A resina dos pinheiros é um produto natural, renovável e alternativo às resinas derivadas do petróleo, sendo 
outro setor com elevado potencial para os processos baseados nos princípios da bioeconomia sustentável, 
contribuindo para a neutralidade carbónica. Neste contexto, importa referir que a União Europeia se tornou 
fortemente dependente das importações deste recurso e dos seus derivados sobretudo da China e do Brasil 
(com as correspondentes emissões de GEE devido ao transporte). 

A abordagem proposta, que assenta na colaboração entre indústrias e entidades não empresariais do sistema 
I&I envolvendo a indústria local por forma a criar novas cadeias de valor e simbioses industriais,  está alinhada 
com as diretrizes da agência europeia Bio-based Industries Joint Undertaking (BBI JU), bem como as 
evoluções e posições estratégias da futura agência Circular Bio-based Europe Joint Undertaking (CBE JU) – 
a agência que irá suceder à BBI JU. 
 
 
 
3. Descrição das reformas e dos investimentos da Componente  
 

Reforma TC-r25: Bioeconomia Sustentável 

 

Desafios e Objetivos  

A utilização sustentável de recursos naturais renováveis traz benefícios e contribui para dar resposta a desafios 
globais e locais, nomeadamente as alterações climáticas e o desenvolvimento sustentável a nível ambiental, 
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social e económico. Através de uma transição para a Bioeconomia Sustentável e circular 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. 

A transição para uma Bioeconomia Sustentável e circular irá assentar na preservação e utilização eficiente dos 
recursos biológicos que permita fazer face aos desafios atuais globais e locais, designadamente as alterações 
climáticas, reduzir a dependência dos recursos fósseis e promover o desenvolvimento sustentável. Para 
responder aos desafios está a ser desenvolvido um documento enquadrador, o Plano de Ação para a 
Bioeconomia Sustentável. O Plano de Ação para a Bioeconomia Sustentável, que será submetido a consulta 
pública, aprovado e publicado, funcionará como um vetor estratégico de desenvolvimento sustentável nacional 
e prevê a definição de medidas de ação macro divididas em cinco eixos de atuação:  

• Incentivar a produção sustentável e utilização inteligente de recursos biológicos de base regional; 
• Promover a Investigação & Inovação, valorizar a capacidade científica e tecnológica nacional de 

excelência; 
• Desenvolver a bioindústria circular e sustentável: Inovação na cadeia de valor e nos processos; 
• Sociedade: Promover o conhecimento, a educação e as competências;  
• Monitorizar a Bioeconomia sustentável em Portugal: avaliar a evolução, compreender os limites dos 

ecossistemas e promover a certificação. 

Este documento nacional estratégico preconiza iniciativas que contribuirão para alcançar as metas definidas 
para uma reforma mais global. Algumas das medidas incluídas no Plano de Ação para a Bioeconomia 
Sustentável que visam reforçar a reforma são: 

• Adoção de uma plataforma digital para ampliar e fazer uma utilização mais eficiente das matérias-
primas secundárias e subprodutos, assegurando-se um menor impacto ambiental desses materiais e um 
menor consumo de recursos virgens; 

• Elaboração das Agendas Regionais para a Bioeconomia Sustentável e circular com o objetivo de 
identificar oportunidades regionais para compartilhar materiais primários, materiais reciclados e fluxos 
de materiais entre diferentes setores industriais com reduções significativas de emissões associadas a 
transporte de matérias-primas; 

• Apoio à digitalização e ao desenvolvimento de ferramentas e tecnologias de rastreio, contribuindo para 
uma futura implementação de rótulos ecológicos; 

• Fomento da utilização de logotipos/rótulos de produtos de base biológica sustentáveis como fator de 
diferenciação; 

• Identificação das principais barreiras para a valorização dos recursos biológicos para o 
desenvolvimento da bioindústria circular; 

• Avaliação da introdução de incentivos fiscais para a substituição de recursos naturais não renováveis 
por outros de base biológica; 

• Avaliação da implementação de metodologia para a Análise de Ciclo de Vida de produtos de base 
biológica; 

• Divulgação de práticas que promovam o uso eficiente das matérias-primas e subprodutos de base 
biológica, designadamente, através da economia circular e utilização em cascata; 

• Criação de ferramentas digitais para avaliação da sustentabilidade da exploração da biomassa; 

• Lançamento do portal dedicado à bioeconomia sustentável associado ao portal da economia circular, 
aproveitando sinergias entre os dois e permitindo uma estrutura de comunicação comum para a 
divulgação do conceito Bioeconomia e para a disseminação de oportunidades de financiamento e de 
exemplos de produtos de base biológica para os consumidores. O portal terá ligações a outros sites 
sobre tópicos relacionados com a bioeconomia. 

A nível setorial, o documento irá enquadrar os investimentos incluídos no Plano de Recuperação e Resiliência: 
indústria do têxtil e vestuário; indústria do calçado; e valorização da resina natural. 
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A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) será a entidade coordenadora para a operacionalização do Plano 
de Ação para a Bioeconomia Sustentável. Prevê-se, adicionalmente, que o modelo de governança assegure 
anualmente a monitorização da execução do Plano de Ação através de um núcleo interministerial coordenado 
pela APA e que se articulará com o comité coordenador responsável pela coordenação dos projetos setoriais 
do têxtil e vestuário, calçado e resina.   

O Plano de Ação para a Bioeconomia Sustentável irá funcionar desta forma como um vetor estratégico de 
desenvolvimento sustentável nacional e estruturado de forma transversal por forma a acelerar a transição 
pretendida. 

Com a implementação do Plano de Ação para a Bioeconomia Sustentável pretende-se: 

• Aumentar a integração e valorização de matérias-primas/ resíduos/ subprodutos de base biológica nos 
processos produtivos; 

• Aumentar as simbioses industriais e uso em cascata dos recursos biológicos; 

• Aumentar a eficiência na utilização recursos nos processos de fabricação; 

• Contribuir para a redução do consumo de matérias-primas de origem fóssil e redução da utilização de 
substâncias químicas críticas; 

• Contribuir para a redução das emissões do GEE; 

• Contribuir para o aumento da cultura do consumo sustentável. 

 

Esta transição ainda apresenta diversos obstáculos e constrangimentos que dificultam as mudanças estruturais 
necessárias para facilitar o desenvolvimento de uma bioeconomia sustentável e circular. Nesse sentido, serão 
operacionalizadas várias ações ao nível regulamentar, administrativo ou estrutural cujo principal objetivo é 
contribuir para a remoção das principais barreiras à valorização dos recursos biológicos para o 
desenvolvimento da bio-indústria sustentável e circular: 

a) Novo Regime Geral de Gestão de Resíduos, para uma utilização mais eficiente das matérias-
primas secundárias e subprodutos, fundamental na implementação de uma Bioeconomia 
Sustentável e circular, é necessário assegurar a simplificação dos processos de desclassificação 
de resíduos. Recentemente, procedeu-se à alteração do Regime Geral de Gestão de Resíduos 
(Decreto-Lei n.º 102-D/2020, de 10 de dezembro) que, entre outros aspetos, eliminou o 
constrangimento para a utilização de subprodutos ou resíduos para novos produtos (Artigos 91.º 
a 93.º). Prevê processos de simplificação da classificação como subprodutos, permitindo que a 
Autoridade Nacional de Resíduos possa autorizar a constituição de espaços de experimentação e 
de inovação para testar a utilização de subprodutos previamente à aplicação do procedimento de 
qualificação de substâncias ou objetos como subprodutos. Estes processos são realizados em 
parceria com laboratórios colaborativos reconhecidos ou por centros tecnológicos que atuem no 
âmbito do processo produtivo do subproduto. Esta alteração permite, igualmente, que subprodutos 
qualificados como tal, provenientes de outros países da União Europeia, possam ser qualificados 
como subprodutos em Portugal desde que cumpram os mesmos critérios estabelecidos a nível 
nacional e desde que o mesmo subproduto classificado como tal a nível nacional possa ser 
considerado subproduto nesses países. Será assim possível experimentar novas utilizações para 
materiais de base biológica sem a necessidade de iniciar automaticamente o processo de 
desclassificação de resíduos. A entrada em vigor do novo RGGR está prevista no Artigo 19.º do 
Decreto-Lei nº 102-D/2020, de 10 de dezembro, que determina a produção de efeitos do novo 
RGGR a 1 de julho de 2021.  
 
Contribuirá igualmente para esta reforma o projeto apoiado pelo PARE (Programa de Apoio à 
Reforma Estrutural1) na área do uso das matérias-primas secundárias e subprodutos que se 

 
1 Este programa destina-se a dar apoio à preparação e implementação de reformas administrativas e estruturais promotoras do 
crescimento nos Estados-Membros. 
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encontra em pleno desenvolvimento em Portugal. No projeto PARE foram considerados os 
seguintes tipos de resíduos - biorresíduos da agroindústria; resíduos têxteis; resíduos de 
construção e demolição e resíduos de madeira da produção de mobiliário são áreas fundamentais 
de desenvolvimento da bioeconomia sustentável e circular e estão totalmente articuladas com as 
três fileiras selecionadas nesta componente. Este programa específico tem a sua conclusão 
prevista para junho de 2021. 

 

b) Eliminação de taxas administrativas, nomeadamente, custos de contexto associados à 
utilização de subprodutos  
Atualmente, com base no atual RGGR, a atribuição da classificação de subproduto poderá ser 
solicitada pelo produtor do resíduo ou pela Associação representativa do setor, junto da Agência 
Portuguesa do Ambiente através da submissão do “Formulário de Pedido de Classificação de 
Subproduto”, anexando os documentos que comprovem o cumprimento das condições referidas. 
Este procedimento encontra-se, nos termos do n.º 3 do artigo 44.º-A, sujeito ao pagamento 
de uma taxa de análise de 6 000 €. 

Com a entrada em vigor do novo RGGR, a partir de 1 de julho de 2021, o procedimento de 
atribuição da classificação de subproduto será mais simples e mais ágil. O produtor ou a 
Associação representativa do setor autodeclaram a qualificação do resíduo em causa como 
subproduto, juntando os documentos comprovativos do cumprimento das quatro condições 
previstas na lei para a atribuição da classificação como subproduto. A verificação do 
procedimento será assegurada ou pelos laboratórios colaborativos ou pelos centros tecnológicos 
que atuem no âmbito do processo produtivo da substância a desclassificar, deixando de haver 
lugar ao pagamento da taxa de análise à APA.  

A APA procederá à publicação no seu site das regras para desclassificação de resíduos que os 
produtores ou associações representativas do setor terão de cumprir neste âmbito. 

Desta forma, o processo será simplificado, com procedimentos menos morosos sendo os custos 
administrativos suportados pelas empresas reduzidos. 

 

c) Inclusão de critérios para a aquisição de produtos de base biológica sustentáveis na revisão 
da Estratégia Nacional para as Compras Públicas Ecológicas (Green Public Procurement) 
A Estratégia Nacional das Compras Publicas Ecológicas 2020 (ENCPE) vai entrar em processo 
de revisão, prevendo-se um primeiro draft até final de 2021. No âmbito desta revisão estão a ser 
equacionadas novas abordagens, incluindo a introdução de critérios ecológicos relacionados com 
a aquisição de serviços e produtos (nomeadamente na área da construção), que integrem produtos 
de base biológica sustentável, prevendo-se a atualização dos manuais existentes e a produção de 
novos manuais.  

A nova ENCPE pretende ainda ser uma alavanca para a transição para uma economia mais circular 
e uma bioeconomia sustentável pressupondo que alguns critérios deixem de ser voluntários e 
passem a obrigatórios, sempre que haja condições de mercado para o efeito. 

 

d) Avaliar incentivos fiscais que potenciem a substituição de recursos naturais não renováveis 
por outros de base biológica 
Prevê-se a elaboração de 2 estudos sobre possíveis alterações fiscais que favoreçam a transição 
para a bioeconomia sustentável e circular, nomeadamente: 

✓ Avaliar a possibilidade de revisão das Taxas Ambientais (TGR - Taxa de Gestão de 
Resíduos; TRH - Taxa de Recursos Hídricos; TEAR - Taxa de Emissões para o Ar e 
Taxas que alimentam o Fundo Português de Carbono) no sentido de promover 
discriminação positiva dos produtores que utilizem nos respetivos processos produtivos 
recursos biológicos em substituição de recursos não renováveis; 

http://apambiente.pt/_zdata/Politicas/Residuos/Desclassificacao%20Residuos/FormularioPedidoClassificacaoSubproduto.docx
http://apambiente.pt/_zdata/Politicas/Residuos/Desclassificacao%20Residuos/FormularioPedidoClassificacaoSubproduto.docx
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✓ Avaliar a possibilidade de uma nova reforma da fiscalidade “verde” no âmbito de uma 
colaboração entre o Ministério do Ambiente e da Ação Climática e o Ministério das 
Finanças, com o apoio técnico da DG REFORM no âmbito do PARE Programa de Apoio 
à Reforma Estrutural2.   
 

Implementação 

Agência Portuguesa do Ambiente (APA)  
Ministério do Ambiente e da Ação Climática 
Ministério das Finanças  
 

Público Alvo 

Setores de produção primária que utilizam e produzem recursos biológicos (agricultura, silvicultura, pesca e 
aquicultura), assim como os todos os setores económicos e industriais. Como áreas de intervenção prioritárias 
foram selecionados os setores cuja interligação com a Bioeconomia é total.  

 

Calendário e riscos 

Para a implementação desta reforma considera-se o seguinte calendário: 

Atividades 2020 2021 2022 2023 

Publicação novo Regime Geral de Gestão de Resíduos (RGGR) em DRE - 
Decreto-Lei n.º 102-D/2020 de 10 de dezembro, (https://dre.pt/home/-
/dre/150908012/details/maximized). 

4T     
 

Entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 102-D/2020 de 10 de dezembro 
(https://dre.pt/home/-/dre/150908012/details/maximized).   3T   

 

Publicação das regras para desclassificação de resíduos que os produtores ou 
associações representativas do setor terão de cumprir neste âmbito.  3T  

 

Revisão da Estratégia Nacional para as Compras Públicas Ecológicas 
(associado ao Green Public Procurement) com a introdução de critérios para 
a aquisição de produtos de base biológica. 

   3T  
 

Revisão das Taxas Ambientais (TGR; TRH; TEAR, entre outras), 
promovendo discriminação positiva dos produtores.     4T 

 

Estudo para avaliação de incentivos fiscais que potenciem a substituição de 
recursos naturais não renováveis por outros de base biológica.    

  
3T 

 

Os principais riscos na implementação da reforma passam pelo baixo custo das matérias-primas de origem 
fóssil que conduz a baixa adesão na aposta por parte das indústrias na transição para produtos de base biológica, 
constrangimentos na utilização de matérias-primas de base biológica sustentável de origem nacional ou 
europeia que podem ter como consequência a continuação ao recurso de matérias-primas alternativas com 
maior pegada ambiental.  

 

 

 
2 Este programa destina-se a dar apoio à preparação e implementação de reformas administrativas e estruturais promotoras do 
crescimento nos Estados-Membros. 

https://dre.pt/home/-/dre/150908012/details/maximized
https://dre.pt/home/-/dre/150908012/details/maximized
https://dre.pt/home/-/dre/150908012/details/maximized
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Investimento TC-C12-i01: Bioeconomia 

 

Desafios e Objetivos  

Os investimentos incluídos nesta componente terão como principal objetivo a incorporação de materiais de 
base biológica (nomeadamente, em alternativa às matérias de base fóssil) em 3 setores de atividade económica 
nacional, assegurando uma maior competitividade e, desta forma, contribuir para a transição para neutralidade 
carbónica de forma justa e coesa, fundamental para que sejam atingidos os objetivos ambientais e económicos, 
de forma sustentável: 

 
 

Para a concretização dos projetos nos setores selecionados prevê-se o apoio às seguintes atividades: 

a) Apoiar projetos de investigação, desenvolvimento e inovação produtiva: 

• desenvolvimento de novos processos produtivos na criação de produtos de maior valor 
acrescentado incorporando e valorizando recursos biológicos (biomassa florestal, resíduos e 
subprodutos agrícolas e agroindustriais); 

• desenvolvimento de processos tecnológicos para melhorar a circularidade dos setores do têxtil 
e vestuário, do calçado e da indústria de transformação da resina; 

• contribuir para a gestão de resíduos destes setores. 

b) Apoiar o desenvolvimento de projetos de digitalização e tecnologias avançadas de produção, por 
forma a garantir maior eficiência, rastreabilidade e transparência ao longo da cadeia de valor; 

c) Promover programas de formação e capacitação dedicada (nomeadamente, nas áreas de eco-design e 
eco-engenharia e profissionalização da atividade de resinagem); 

d) Fomentar a produção de resina natural nacional através do apoio a ações que visem, entre outras, o 
incentivo à atividade da resinagem ou a diminuição do risco de incêndio rural; 

e) Sensibilizar a sociedade para a produção e consumo responsável. 

 

A componente C12 – “Bioeconomia” encontra-se estruturada em 3 setores que englobam atividades de vários 
níveis de TRL, sendo que é expectável no final do projeto a maioria atinja uma elevada maturidade tecnológica 
(TRL).  

Apesar de alguns dos projetos de investigação e desenvolvimento incluírem atividades de TRL inferior, prevê-
se que, no final de 2025, a maioria deles alcancem resultados que estejam pelo menos ao nível do protótipo. 
Deste modo, é expectável que os projetos produzirão resultados que podem ser classificados num TRL 6-7 em 
condições de funcionar em ambiente operacional à escala pré-comercial e alguns chegarão a TRL 7-9 
considerados de elevada maturidade tecnológica. Nestes casos é expectável que algumas das linhas de 
investigação e desenvolvimento resultem em pilotos industriais ou até mesmo em “small scale plants”. 

 

Refere-se adicionalmente que estão incluídas atividades de elevada maturidade tecnológica (TRL), tais como 
transferência de conhecimento em metodologias e critérios que permitam a aplicação dos princípios da 
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circularidade na fase de conceção (eco-design) e desenvolvimento de plataformas, ferramentas e indicadores 
para rastreio digital e aferição do nível de sustentabilidade dos produtos e processos. 

 

Todas as iniciativas enquadradas na componente serão realizadas garantindo o cumprimento da legislação 
europeia em matéria ambiental. No que respeita ao Rótulo Ecológico, salienta-se que as atividades de I&D 
preconizadas no desenvolvimento de processos e produtos químicos terão a premissa de ter em consideração 
os requisitos definidos no âmbito do Regulamento EU n.º 66/2010, que estabelece o Rótulo Ecológico Europeu, 
pelo que se pode afirmar que irão apresentar um elevado nível de conformidade com aquele instrumento 
voluntário de gestão ambiental. 

Adicionalmente, destaca-se que o desenvolvimento e aplicação de metodologias para determinação da pegada 
ambiental dos produtos que se esperam que venham a ter enquadramento dentro das iniciativas promovidas 
pela Comissão Europeia, potenciarão novos ecoprodutos. Importa, desde já, referir que apesar de não existirem 
números muito expressivos de empresas nacionais com o rótulo ecológico europeu, atualmente o mercado 
exige que a produção nacional de têxteis e de vestuário e calçado apresente certificações segundo referenciais 
alinhados com a União Europeia. Promover-se-á ainda a aplicação de alegações ecológicas suportadas em 
conhecimento, testes e normativos internacionais. 

 

A atividades incluídas em cada um dos setores foram identificadas em estreita colaboração com os respetivos 
centros de interface tecnológicos considerando as intervenções necessárias ao longo da cadeia de valor e 
constam nos planos de ação que já se encontram desenvolvidos por cada um dos setores, e serão parte 
integrante do Plano de Ação para a Bioeconomia Sustentável. 

 

Promoção da Bioeconomia Sustentável no Setor Têxtil e Vestuário 

Os investimentos no setor do Têxtil e Vestuário estão suportados em vários pilares de intervenção estratégicos 
com o objetivo de alcançar as metas propostas de uso sustentável dos recursos biológicos. 

 
 

Os investimentos previstos no primeiro pilar de intervenção destinam-se a desenvolver novos processos 
produtivos de artigos têxteis funcionais, inovadores, a partir de matérias-primas de base biológica, 
incorporando biomassa florestal (celulose e lenhina) e fibras naturais alternativas provenientes do setor 
agroalimentar (fibras provenientes das folhas do ananás e da banana, do cânhamo, da cana do arroz, entre 
outros). 

O segundo pilar destina-se a melhorar a circularidade do setor, promovendo modelos de negócio inovadores 
baseados em reprocessamento de matérias-primas biológicas, recicladas e reutilizadas. As atividades a 
desenvolver pretendem ir ao encontro de uma melhor gestão de resíduos contribuindo para que Portugal atinja 
as metas neste âmbito. 

O terceiro pilar é dedicado à aposta no conhecimento dos processos e sistemas de produção que permitam que 
cada artigo possa ser reutilizado e reciclado várias vezes. 
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O último pilar é dirigido à Sociedade com o objetivo de promover a sensibilização para a produção e consumo 
responsável ao longo de toda a cadeia de valor envolvendo os vários stakeholders, bem como o consumidor 
final.  

A transição do setor para uma bioeconomia sustentável e circular requer um planeamento a médio prazo que 
permita estruturar a criação de oportunidades para os agentes económicos ao longo de toda a cadeia de valor, 
promovendo uma mudança de paradigma assente em bases de inovação tecnológica, que conduza à disrupção 
no sistema produtivo nacional. 

 

A título exemplificativo listam-se algumas potenciais iniciativas e medidas que irão orientar o projeto a ser 
desenvolvido para promover a bioeconomia sustentável e circular no Setor do Têxtil e Vestuário: 

Pilar I - Da natureza - Apostar nas novas matérias-primas de base biológica - Novos processos produtivos de 
tecidos funcionais inovadores a partir de matérias-primas incorporando biomassa florestal e fibras naturais 
alternativas provenientes do setor agroalimentar:  

• Lenhina & Celulose florestal - Dinamizar o aproveitamento da lenhina e celulose para a produção 
de fibras e tecido não-Tecido (TNT) artificiais; 

• Fibras naturais alternativas (processadas mecânica e bioquimicamente) - Dinamizar o setor 
agroindustrial para valorização de resíduos como fonte de matéria-prima. 

Pilar II - De Forma Circular - Melhorar a circularidade do Setor - Modelo de negócio inovador: 
reprocessamento de matérias-primas biológicas, recicladas e reutilizadas para a redução do impacto ambiental 
deste setor, bem como permitir a redução de desperdício: 

• Processos (bio)circulares - Apostar na reutilização de fibras (pré e pós-consumo) para reintrodução 
no processo de extrusão de fibras artificiais, com o objetivo de desenvolver processos 100% 
circulares; 

• Simbioses industriais - Apostar na utilização de recursos de base biológica provenientes de outros 
setores de atividade, para o desenvolvimento de novos processos de funcionalização têxtil e novos 
produtos, com o objetivo de desenvolver novos processos circulares. 

Pilar III - De forma Sustentável - Promover a circularidade: apostar em conhecimento nos materiais e 
sistemas de produção que permitam a reciclagem e reutilização de cada artigo: 

• Eco-Design & Eco-Engenharia em ciclo fechado (zero waste) - Promover o cruzamento de saberes 
do Eco-Design e da Eco-Engenharia, de forma a promover o desenvolvimento de produto para a 
circularidade (zero waste); 

• Validação e Métricas - Promover o desenvolvimento de artigos têxteis com credenciais 
sustentáveis e circulares, de modo a responder às exigências do mercado no que diz respeito à 
comunicação transparente e credível; 

• Ferramentas de Rastreio Digital - Desenvolver processos e ferramentas para obtenção do 'CV' do 
produto, que permita a transparência e rastreabilidade na cadeia de fornecimento, de forma 
credível, considerando todo o ciclo de vida do produto (da fibra ao produto final, assim como os 
vários ciclos subsequentes de reutilização do produto).  

Pilar IV - Para as Pessoas - Promover a sensibilização da sociedade para a produção e consumo responsável 
ao longo de toda a cadeia de valor: criação de um símbolo único de qualidade para o setor: 

• Sociedade, Consumo responsável e Reutilização e Reparação - Promover através de uma 
campanha de comunicação, através de media próximos da moda e lifestyle, para influenciar a 
compra consciente e responsável, a reutilização e a reciclagem; 

• Sensibilização para a rotulagem - Reforçar a importância dos rótulos, por forma a informar o 
consumidor sobre os benefícios ambientais, sociais e económicos do consumo responsável. 

• Envolvimento dos Stakeholders da Cadeia de Valor & Marcas - Promover ações concertadas entre 
os vários stakeholders da cadeia de valor, incluindo entidades de regulação, para ultrapassar os 
desafios e limitações na implementação de sistemas circulares; 
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• Mercados Internacionais - Divulgar histórias de sucesso do setor, como o bom desempenho 
circular / sustentável, as matérias-primas renováveis ou os produtos finais com conceitos 
circulares. 

 

No âmbito deste projeto prevê-se, por exemplo, o desenvolvimento de: 

✓ 7 a 10 grandes linhas de investigação, desenvolvimento e inovação (incluindo infraestruturas de I&D) 
desde o processo de investigação fundamental até à transferência para o mercado. A título 
exemplificativo, listam-se algumas linhas: 

• processos de extração e fiação de fibras e tecido não-Tecido (TNT) artificiais; 
• produção de novas fibras naturais alternativas; 
• processos de funcionalização têxtil e novos produtos; 
• processos de acabamento circulares; 
• pilotos para separação de resíduos têxteis;  
• metodologias e critérios que permitam a aplicação dos princípios da circularidade na fase de 

conceção (eco-design). 
 

É expectável que no decorrer dos trabalhos de investigação resultem publicações técnicas/científicas 
em revistas de referência. 

 

✓ Plataformas, ferramentas e bases de dados (desenvolvimento de plataformas, ferramentas e 
indicadores para rastreio digital e aferição do nível de sustentabilidade dos produtos e processos para 
o cluster). A título exemplificativo, listam-se algumas potenciais plataformas e base de dados: 

• Desenvolvimento de base de dados de fibras têxteis com métricas para determinar o nível de 
sustentabilidade e de circularidade dos artigos têxteis (obtido com base em critérios e métricas 
específicas associados à sustentabilidade e economia circular, e considerando o seu ciclo de 
vida, incluindo o mercado de aplicação); 

• Desenvolvimento de plataforma colaborativa que funcione como marketplaces ou 
facilitadores de troca de recursos (e.g. venda de restos de tecido/ malha em stock a pequenas 
marcas; aluguer de produtos têxteis).  
 

✓ Eventos de transferência de conhecimento; 
 

✓ Formação e capacitação dedicada: 
• As atividades de formação e capacitação serão direcionadas à indústria do têxtil e vestuário, 

nomeadamente, nas áreas de eco-design e eco-engenharia (e.g. workshops de 
sensibilização/formação para o Eco-design e Eco-engenharia). 

 
✓ Plano de comunicação: 

• As campanhas de comunicação destinam-se à comunicação das boas práticas implementadas, 
promovendo o bom nível de sustentabilidade e circularidade dos produtos e processos do setor 
têxtil e do vestuário nacional. Deste modo, preveem-se a realização de campanhas de 
promoção do consumo sustentável e de sensibilização do público em geral para a reciclagem 
têxtil contendo informação sobre os benefícios ambientais, sociais e económicos dos artigos 
têxteis. Pretende-se, adicionalmente, a divulgação e promoção dos produtos nacionais a nível 
internacional. 

 

Promoção da Bioeconomia Sustentável e Circular no Setor do Calçado 

A promoção da Bioeconomia no setor do Calçado encontra-se suportada em cinco pilares de intervenção 
estratégicos alinhados com as necessidades do setor ao longo de toda a cadeia de valor:  
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As atividades previstas no primeiro pilar de intervenção destinam-se a promover a utilização e a reciclagem 
de subprodutos e biorresíduos agroalimentares ou industriais, potenciando a bioeconomia circular neutra em 
carbono e as simbioses industriais e regionais. 

O segundo pilar destina-se a promover o desenvolvimento de novos conceitos de bio e eco produtos 
diferenciados e de maior valor acrescentado. 

O terceiro pilar, dedicado à Gestão de Resíduos e Economia Circular, visa promover modelos de gestão de 
subprodutos e dos resíduos de produção e de calçado no fim de vida, a desclassificação de resíduos, e o 
desenvolvimento e produção de novos materiais e produtos que permitam a valorização dos subprodutos e 
resíduos e a transição do cluster do calçado e moda para a economia circular. 

No que diz respeito ao quarto pilar, pretende-se dotar o cluster de tecnologias inovadoras e sustentáveis, no 
âmbito da digitalização i4.0. 

O último pilar é dirigido à sociedade com o objetivo de dotar os profissionais do setor com competências 
tecnológicas para desenvolvimento ou produção de biomateriais e calçado do futuro, tecnologias i4.0 ou 
serviços e promover no cluster inovações, baseadas em conhecimento, alavancando a sua promoção junto do 
consumidor quer no contexto nacional quer no contexto internacional.  

 

A título exemplificativo, listam-se algumas potenciais iniciativas e medidas que irão orientar o projeto a ser 
desenvolvido para promover a bioeconomia sustentável e circular no Setor do Calçado: 

Pilar I - Biomateriais e Componentes - Promover a utilização de subprodutos e bioresíduos agroalimentares 
ou industriais, visando o desenvolvimento de bioprodutos químicos, couros, polímeros e compósitos para o 
setor, potenciando simbioses industriais regionais. 

• Biocouros para calçado e marroquinaria - Desenvolver bioprodutos para curtumes e produção de 
biocouros a partir de biorresíduos agroalimentares ou industriais (e.g. azeite, uvas, papel, extratos de 
plantas), biocouros funcionalizados a partir de materiais de origem mineral ou orgânica e novas 
tecnologias (e.g. nanofuncionalização); 

• Biomateriais e compósitos para o cluster do calçado - Desenvolver novos biomateriais com menor pegada 
ambiental: biofibras para componentes de calçado (e.g. fibras resultantes da preparação de sumos ou 
produtos alimentares), biocouros (e.g., biopoliamida, fibra de ananás ou banana),  biopolímeros e 
componentes (borracha natural obtida da Hevea, Guaiúle ou biomassas), biocompósitos para palmilhas e 
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solas à base de cortiça ou de resíduos da indústria agroalimentar  (e.g. casca de amêndoa, casca de arroz, 
caroço de azeitona).     

Pilar II - Calçado sustentável - Promover o desenvolvimento e a produção de novos conceitos de bio e 
ecoprodutos de calçado e marroquinaria, baseados em abordagens de ecodesign, análise do ciclo de vida, 
estudos ergonómicos, biomecânicos ou térmicos, novos modelos de negócio que contribuam para o 
cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).  

• Calçado ecológico e biodegradável - Desenvolvimento de novos conceitos de produtos de calçado e 
marroquinaria ecológicos, duráveis, reparáveis, biodegradáveis ou recicláveis, com menor pegada 
ambiental: (e.g. novos conceitos baseados em abordagens de ecodesign e ferramentas de avaliação do 
ciclo de vida);  

• Conceção e implementação de novos modelos de negócio; Metodologias para cálculo da pegada ambiental 
e promoção de referenciais para validação de ecoprodutos; Estudo e implementação de metodologias para 
realização de environmental claims e de self declared environmental claims; 

• Ferramentas para a sustentabilidade - Desenvolvimento e implementação de plataforma e de base de dados 
para a sustentabilidade.  

Pilar III - Economia circular no cluster do calçado - Promover modelos de gestão dos resíduos de produção 
e de calçado no fim de vida e o respetivo desenvolvimento e implementação de soluções, novos materiais e 
produtos que permitam a valorização dos resíduos, a implementação de simbioses industriais e a transição para 
a economia circular. 

• Reciclagem e simbiose industrial - Desenvolvimento e implementação de processos de reciclagem de 
resíduos de produção através de soluções para reciclagem de materiais termoplásticos e termofixos, 
gerados na produção de componentes e calçado, e de compósitos reciclados, potenciando a reciclagem de 
materiais complexos e misturas geradas na produção de materiais, componentes e calçado; 

• Calçado e economia circular - Desenvolvimento e implementação de modelos e processos de reciclagem 
de resíduos de calçado pós-consumo: Modelos de gestão e reciclagem para a economia circular; I&D da 
reciclagem de calçado pós consumo; Modelos de gestão dos produtos no seu fim de vida; Abordagens 
para avaliação da recolha, preparação, acondicionamento e armazenamento; Logística de fornecimento; 
Processos de reciclagem do calçado pós-consumo; Reciclagem do calçado pós-consumo e valorização 
dos recursos materiais e energéticos.  

Pilar IV - Tecnologias avançadas de produção - Dotar os setores de tecnologias inovadoras e sustentáveis, 
no âmbito da digitalização i4.0, com o objetivo de os reposicionar para a conceção, produção e comercialização 
inteligente de biomateriais, componentes, calçado, marroquinaria e serviços. 

• Rastreabilidade e logística - Desenvolvimento de sistemas de planeamento e logística na cadeia de valor 
(e.g. ferramentas para a rastreabilidade e sistemas de planeamento e logística); 

• Sistemas de produção avançados - Desenvolvimento e implementação piloto de sistemas automáticos ou 
robotizados inteligentes para produção de ecoprodutos: (e.g. Automação e robotização para produção de 
ecoprodutos; Soluções para eco produção). 

Pilar V - Capacitação e promoção - Dotar os setores do Cluster de competências tecnológicas e profissionais 
para desenvolvimento ou produção de biomateriais, calçado e marroquinaria do futuro, tecnologias i4.0 ou 
serviços e promover no cluster inovações baseadas em conhecimento alavancando a sua ampla promoção no 
contexto internacional.  

• Formação e capacitação avançada - Formação e sensibilização do Cluster do Calçado e Moda: (e.g., ações 
de sensibilização dirigidas às empresas do cluster, visando as áreas associadas à sustentabilidade, à criação 
de novos bio-eco-produtos, processos, serviços e modelos de negócio mais sustentáveis e circulares); 

• Programa de comunicação e internacionalização do Cluster - Programa de comunicação e 
internacionalização do Cluster através da definição e implementação do plano de comunicação para 
promoção do Calçado na Bioeconomia Sustentável e Circular. 

 

Assim, no âmbito deste projeto, prevê-se o desenvolvimento de: 
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✓ 4 a 7 grandes linhas de investigação, desenvolvimento e inovação (incluindo infraestruturas de I&D) 
desde o processo de investigação fundamental até à transferência para o mercado e, por exemplo, obter 
as seguintes linhas/sistemas de pilotos industriais: 

• Desenvolvimento de linhas piloto de produção de bioprodutos químicos, materiais e couros; 
• Desenvolvimento de linhas /sistemas piloto de produção de biopolímeros, biocompósitos e/ou 

componentes de calçado; 
• Desenvolvimento de linhas / sistemas piloto de produção de eco calçado; 
• Desenvolvimento de linhas / sistemas piloto de produção de termoplásticos e termofixos 

reciclados, compósitos e componentes e produtos reciclados; 
• Desenvolvimento de linhas piloto para reciclagem de calçado pós-consumo. 

 
É expectável que no decorrer dos trabalhos de investigação resultem publicações técnicas/científicas em 
revistas de referência. 

 
✓ Desenvolvimento de plataformas e bases de dados (desenvolvimento de plataformas, ferramentas e 

indicadores para rastreio digital e aferição do nível de sustentabilidade dos produtos e processos para o 
cluster). A título exemplificativo, listam-se algumas plataformas e base de dados: 

• Plataforma “Cluster do Calçado e Moda Sustentável” online; 
• Base de dados de materiais e tecnologias sustentáveis que agregue informação essencial sobre 

bio matérias-primas, biomateriais, bio e ecoprodutos, ecoprocessos de produção, modelos e 
processos circulares e sistemas e tecnologias de produção e comercialização avançadas e 
sustentáveis. 

 
✓ Eventos de transferência de conhecimento; 

 
✓ Formação e capacitação dedicada: 

• Formação e qualificação profissional dos quadros médios e superiores das empresas, 
preparando-os para a adoção de novas abordagens e soluções sustentáveis, nomeadamente: o 
ecodesign, os novos materiais e processos de fabrico, os modelos de negócio e a 
responsabilidade social, entre outros, e a conceção e atualização de currículos e conteúdos de 
formação (e.g. através de ações de sensibilização, formação de curta duração e formação teórico-
prática de média duração e formação-ação em ambiente industrial). 

 
 

✓ Plano de comunicação: 
• As campanhas de comunicação do Cluster do Calçado e Moda destinam-se à promoção do 

consumo sustentável, incluindo conceitos de promoção, criação de imagem promocional e ações 
de promoção físicas e online, dirigidas a clientes e consumidores. Pretende-se, adicionalmente 
a divulgação e promoção dos produtos nacionais a nível internacional. 

 
 
Promoção e valorização da Resina Natural 

Pretende-se com este projeto tornar o setor da resina num dos exemplos de sucesso da bioeconomia em 
Portugal. Para alcançar esse desígnio, é importante reforçar a sustentabilidade da produção florestal e da 
indústria portuguesa de transformação da resina, nomeadamente com I&D para novas aplicações e mercados.  

Para os investimentos previstos para este eixo foram considerados três pilares principais: Fomento da produção 
da resina natural nacional; Reforço da sustentabilidade da indústria transformadora; e Diferenciação positiva 
da resina natural e produtos derivados.  
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No pilar dirigido ao fomento da produção da resina natural nacional, com o objetivo de suportar uma verdadeira 
valorização do setor da resina natural, serão desenvolvidas iniciativas para aumentar a produção da resina em 
Portugal, para garantir níveis de autoabastecimento à indústria e também para catalisar a gestão florestal 
sustentável, reduzir o risco de incêndio e contribuir para o desenvolvimento do mundo rural. 

O segundo pilar dedicado ao investimento industrial e à cadeia de valor, assenta as suas ações na valorização 
comercial e tecnológica da resina natural produzida como um recurso social, económico e ambientalmente 
sustentável, incentivando cadeias de valor de transformação em bioprodutos de alto valor acrescentado. 

O último pilar é destinado à comunicação e ao “marketing” para diferenciação positiva da resina natural junto 
do consumidor final através da criação de um “selo” ibérico e divulgação técnica sobre toda a cadeia de valor 
e de um plano de comunicação e “marketing” junto do consumidor final.  

 

A título exemplificativo listam-se algumas potenciais iniciativas e medidas que irão orientar o projeto a ser 
desenvolvido para promover a utilização da resina natural: 

Pilar I - Fomento da produção da resina natural visa aumentar a produção nacional da resina natural para 
garantir níveis de autoabastecimento à indústria, catalisar a gestão florestal sustentável, reduzir o risco de 
incêndio e contribuir para o desenvolvimento do mundo rural.  

• Reforço da capacidade produtiva do Pinhal - Criar um programa de melhoramento genético do pinheiro-
bravo específico para a resinagem e efetuar um estudo de benchmarking para identificar as principais 
espécies com potencial de resinagem e os métodos de resinagem mais adequados; 

• Aumentar a produtividade da resinagem - Promover I&I nas técnicas de resinagem; 
• Resinagem mais atrativa para o proprietário florestal - Demostração e comunicação de ganhos da 

resinagem para a rentabilidade do pinhal e para a gestão florestal; estratégia de comunicação para fomento 
da rearborização com pinheiro bravo e beneficiação à gestão florestal em áreas privadas sujeitas a 
resinagem. 
 

Pilar II - Reforço da sustentabilidade da indústria transformadora da resina através do reforço da 
sustentabilidade da indústria portuguesa de transformação de resina, nomeadamente com I&D para novas 
aplicações e mercados. Trata-se de uma indústria química de ponta e competitiva em termos internacionais, 
assente na transformação de um recurso natural.  

• Apoio ao investimento industrial e à cadeia de valor - Fomentar a I&D industrial para a criação de 
produtos baseados em resina natural; otimizar os processos industriais, com vista à transição para energias 
renováveis e incorporação no processo de subprodutos da transformação da resina natural; 
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• Novas aplicações e reforço dos mercados existentes - Promover novas aplicações e nichos de mercado 
para a colofónia (e.g. cosmética, higiene, alimentar, agricultura, empacotamento) e para a terebentina; 
fomentar sinergias para a incorporação nos setores portugueses do têxtil, calçado e outros. 

  

Pilar III - Diferenciação positiva da resina natural e produtos derivados tem como objetivo promover a 
diferenciação positiva da resina natural e produtos derivados, aproveitando a oportunidade de uma procura 
crescente e maior valorização de produtos de origem bio. 

• Criação do selo ibérico - Criação de um selo de qualidade da resina natural à escala ibérica e produção e 
divulgação de informação técnica sobre a cadeia de valor da resina natural; 

• Comunicação e marketing - Comunicação e marketing junto do consumidor final de produtos derivados 
da resina natural, em conjunto com o mercado e envolvendo toda a cadeia de valor. 

 

No âmbito deste projeto prevê-se o desenvolvimento de: 

✓ 2 a 4 grandes linhas de investigação, desenvolvimento e inovação (incluindo infraestruturas de I&D) 
desde o processo de investigação fundamental até à transferência para o mercado e Inovação Industrial, 
incindindo, por exemplo, em: 

• Desenvolvimento de novas aplicações da colofónia e da aguarrás;  
• Desenvolvimento I&D industrial para a criação de produtos baseados em resina natural e 

passagem de pilotos de escala laboratorial para a produção industrial;  
• Desenvolvimento I&D industrial para a transição para renováveis e incorporação de subprodutos 

da transformação 
 
É expectável que no decorrer dos trabalhos de investigação resultem publicações técnicas/científicas em 
revistas de referência. 

 
✓ Eventos de transferência de conhecimento; 

 
✓ Desenvolvimento de ferramentas digitais:  

• Implementação de um sistema de rastreabilidade da Resina Ibérica, desde a árvore ao produto 
final, recorrendo eventualmente a sistemas tipo blockchain. 

 
 

✓ Formação e capacitação dedicada: 
• Profissionalização da atividade de resinagem, capacitando os profissionais para prestar serviços 

relacionados com a gestão florestal, dotando-os ainda de conhecimentos gerais sobre os 
processos de transformação. 

 
 

✓ Plano de comunicação: 
• As campanhas de comunicação e marketing serão direcionadas para o consumidor final, mas 

também para os decisores empresariais nacionais e internacionais de forma a que possam 
considerar a utilização da resina natural nos processos de produção/utilização nos circuitos 
empresariais em substituição/complemento a outros produtos derivados do petróleo  

 
 

Neste investimento associado à Promoção e Valorização da Resina Natural, prevê-se adicionalmente uma 
submedida de investimento destinada à gestão florestal e ao apoio à resinagem, alinhada com o Pilar I - 
Fomento da produção da resina natural, com os seguintes objetivos: 

a) Promover incentivos financeiros à resinagem e atividades complementares: 
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• Programa “Resineiros Vigilantes” para apoio à vigilância e deteção de fogos rurais nas áreas 
sob gestão do resineiro e áreas contíguas (prevendo-se a adesão de 33 profissionais de 
resinagem no primeiro ano e 55 profissionais de resinagem/ano durante os 4 anos seguintes); 

• Aquisição pelo ICNF de equipamentos e materiais para a atividade do resineiro e atividades 
complementares (30 tratores florestais de rodas pneumáticas, equipados com destroçador 
florestal de martelos fixos e corta matos florestal de correntes para silvicultura preventiva e 
resinagem e 20 veículos equipados e preparados com kit de 1.ª intervenção de incêndios);  

• Reabilitação e criação da academia do resineiro. 

b) Avaliar o potencial de resinagem à vida e à morte em áreas geridas pelo Estado através da elaboração 
de um estudo, incluindo Matas Nacionais e outras áreas sob gestão do ICNF e Matas públicas não 
geridas por ICNF (forças armadas, serviços prisionais, autarquias locais); 

c) Beneficiação de povoamentos de pinheiro bravo em áreas prioritárias para a resinagem através do 
aproveitamento da regeneração natural (2.125 ha/ano). 

 

Natureza do investimento 

Os investimentos previstos são maioritariamente de natureza privada.  

No caso específico da submedida gestão florestal e de apoio à resinagem os investimentos são de natureza 
pública e privada. 

No que diz respeito ao tema das regras dos auxílios de Estado, os apoios abrangidos serão operacionalizados 
e executados com total respeito pelas regras da UE em matéria de auxílios de Estado, nomeadamente as 
intensidades e elegibilidades do Regulamento Geral de Isenção por Categoria (RGIC) (Regulamento (UE) n.º 
651/2014 da Comissão, de 16 de junho de 2014, que declara certas categorias de auxílios compatíveis com o 
mercado interno).  

Os quadros de referência a valorar podem incluir, sujeito a uma análise caso a caso, as Orientações relativas a 
auxílios estatais à proteção ambiental e à energia 2014-2020 (JO C 200, 28.6.2014) e o 
Enquadramento dos auxílios estatais à investigação, desenvolvimento e inovação (JO C 198 de 27.6.2014) 

O Consórcio a constituir, em cada fileira, deve ter em consideração o cumprimento da legislação aplicável, 
bem como o enquadramento do projeto nas regras referentes a auxílios de estado, verificando, em primeiro 
lugar, se o apoio a conceder está abrangido pela definição de auxílio de Estado face aos critérios constantes do 
n.º 1 do artigo 107.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. 

Adicionalmente, valorando-se, se aplicável, as regras do RGIC aplicam-se os seguintes limiares de 
investimento, a cumular com as respetivas regras relativas a intensidades de financiamento dos custos 
elegíveis: 

i) Se o projeto consistir predominantemente em investigação fundamental: 40 milhões de EUR por 
empresa e por projeto; é o que acontece quando mais de metade dos custos elegíveis do projeto forem 
incorridos com atividades abrangidas pela categoria da investigação fundamental; 

ii) Se o projeto consistir predominantemente em investigação industrial: 20 milhões de EUR por 
empresa e por projeto; é o que acontece quando mais de metade dos custos elegíveis do projeto forem 
incorridos com atividades abrangidas pela categoria de investigação industrial ou pelas categorias de 
investigação industrial e fundamental tomadas em conjunto; 

iii) Se o projeto consistir predominantemente em desenvolvimento experimental: 15 milhões de EUR 
por empresa e por projeto; é o que acontece quando mais de metade dos custos elegíveis do projeto 
forem incorridos com atividades abrangidas pela categoria de desenvolvimento experimental; 

iv) Auxílios a estudos de viabilidade para a preparação de atividades de investigação: 7,5 milhões de 
EUR por estudo; 

v) Auxílios ao investimento a favor de infraestruturas de investigação: 20 milhões de EUR por 
infraestrutura; 
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vi) Auxílios a polos de inovação: 7,5 milhões de EUR por polo; 

vii) Auxílios à inovação a favor das PME: 5 milhões de EUR por empresa e por projeto; 

viii) Auxílios à inovação em matéria de processos e organização: 7,5 milhões de EUR por empresa e 
por projeto; 

ix) Auxílios à formação: 2 milhões de EUR por projeto de formação. 

No caso de algum apoio ultrapassar os limiares de notificação previstos no artigo 4.º do RGIC serão respeitados 
os enquadramentos setoriais relevantes, incluindo os acima identificados, e efetuada a devida notificação à 
Direção Geral da Concorrência da Comissão Europeia. 

O convite para a constituição dos consórcios estabelecerá que o consórcio escolhido para cada fileira deve 
garantir a forma de cofinanciamento da parte que não será suportada pelo Mecanismo do Fundo de 
Recuperação e Resiliência nem por qualquer outro Fundo público nacional e comunitário. 

 

Implementação 

O alcance, transversalidade e complexidade técnica destas iniciativas exige uma coordenação sólida e uma 
articulação ágil entre as diferentes áreas governativas com as competências e instrumentos necessários para a 
sua operacionalização e obtenção tempestiva dos resultados esperados. Neste sentido, está a ser criado um 
núcleo interministerial que englobe todas as valências para garantir a tomada de decisões, com a celeridade e 
rigor técnico exigíveis, sobre as matérias que digam respeito à operacionalização e acompanhamento da 
execução dos investimentos da Bioeconomia, sob a coordenação do Ministério do Ambiente, envolvendo todos 
os interlocutores em função das suas competências, instrumentos e conhecimentos. 

Assim, para a coordenação e operacionalização desta componente o Comité Coordenador criado pelo 
Despacho n.º 2702-B/2021 (https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/159219306/details/maximized) 
integrará nomeadamente representantes das entidades da área do Ambiente e da Ação Climática, bem como 
entidades das áreas governativas da Economia e da Transição Digital, dos Negócios Estrangeiros, e da Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior: 

 

• Secretária-Geral do Ministério do Ambiente (SGA); 
• Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA); 
• Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P. (ICNF); 
• Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, E. P. E. (AICEP); 
• Agência para a Competitividade e Inovação, I.P. (IAPMEI);  
• Fundação da Ciência e Tecnologia (FCT); 
• Agência Nacional de Inovação, S.A. (ANI). 

O Comité Coordenador visa garantir a estreita colaboração entre entidades com competências nas diferentes 
áreas para garantir o sucesso da implementação e monitorização das ações previstas nesta componente. Caberá 
a este comité, entre outras competências, as seguintes: 

• Definição dos critérios que irão definir os consórcios para os Projetos em co-promoção; 
• Apoio à elaboração dos Contratos-Programa e Avisos-Concurso (aplicável no caso do projeto Promoção 

e valorização da Resina Natural); 
• Avaliação dos projetos desenvolvidos pelos consórcios; 
• Acompanhamento e controlo da concretização dos projetos. 

Esta abordagem permite mitigar os riscos associados a implementação dos Projetos dentro do prazo 
estabelecido. 

Para cada um dos setores será implementado um Projeto Integrado, para o qual será efetuada uma pré-seleção 
de um consórcio na modalidade de candidatura em co-promoção. A pré-seleção dos consórcios será efetuada 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/159219306/details/maximized
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através de um procedimento transparente, assegurando a igualdade de tratamento e não discriminatório que 
garantam um processo de seleção justo e concorrencial. O procedimento envolverá as seguintes fases: 

• Fase 1 - Convite à Constituição de Consórcio (esta fase ocorrerá no 2º Trimestre de 2021); 

• Fase 2 - Convite à apresentação de projeto pelo Consórcio aprovado (esta fase ocorrerá no 3º e 4º 
Trimestres de 2021); 

• Fase 3 - Acompanhamento da execução, com verificação local semestralmente e avaliações anuais, de 
2022 até 2025, de modo a garantir a conclusão de execução nos prazos definidos. 

O convite para a constituição de consórcio define as disposições constantes nos normativos nacionais e 
comunitários aplicáveis, incluindo, o disposto no código do procedimento administrativo, na legislação 
ambiental, na legislação de contratação pública e na legislação sobre auxílios de Estado. 

O convite define ainda a natureza das entidades beneficiárias dos apoios previstos por fileira, nomeadamente 
para as funções de líder do consórcio e de entidades parceiras. 

O procedimento exigirá que o consórcio demonstre a participação de entidades empresariais nas fases críticas 
da cadeia de valor dos produtos ou processos alvo do projeto e que esta participação constitua condição 
necessária à valorização eficaz dos respetivos resultados. A composição do consórcio deverá garantir a 
presença do tomador da tecnologia, ou seja, aquele que a vai colocar no mercado e, preferencialmente, e se 
aplicável, o consórcio deve incluir um end-user da tecnologia.  

O líder do consórcio deve apresentar memória descritiva do Projeto integrado, com a seguinte estrutura: 

• Os objetivos e objeto do Projeto, necessidades identificadas, incluindo calendário e resultados 
intercalares (milestones) e metas das atividades económicas, de investigação & desenvolvimento, 
inovação produtiva, formação e comunicação a desenvolver a atingir; cobertura geográfica, 
comunicação e ações de internacionalização; 

• A experiência e informação relativa ao promotor / líder do consórcio e envolvimento dos parceiros; 
• Uma estimativa dos custos e avaliação do impacto financeiro; 
• Contribuição do projeto para alcançar os objetivos gerais do PRR e da Componente da Bioeconomia. 
• Um resumo da memória descritiva em língua inglesa. 

O convite definirá que cada candidatura deverá integrar, sob pena de exclusão, cumulativamente, atividades 
económicas e não económicas, de investigação & desenvolvimento, inovação produtiva, formação e 
comunicação, considerando os objetivos de cada projeto integrado. Tanto o promotor/ líder do consórcio do 
projeto como os seus parceiros devem cumprir as suas obrigações de partilha de responsabilidades, de risco, 
no desenvolvimento das medidas, cumprimento dos marcos intermédios, das metas, do calendário e orçamento 
previsto, de informação e de comunicação. 

Adicionalmente, os critérios de elegibilidade e de seleção estipulados no convite para constituição do consórcio 
irão garantir, pelo menos, as seguintes condições: 

• A colaboração efetiva entre empresas que visam a produção de bens e serviços e entidades não 
empresariais do sistema I&I, dinamizando capacidades e competências científicas, tecnológicas e de 
inovação; 

• O alinhamento com a domínio de intervenção 022 através de: aumento da integração e valorização de 
matérias-primas/ resíduos/subprodutos de base biológica nos processos produtivos; aumento das 
simbioses industriais e uso em cascata dos recursos biológicos; aumento da eficiência na utilização 
recursos nos processos de fabricação; redução do consumo de matérias-primas de origem fóssil e 
redução da utilização de substâncias químicas críticas; redução das emissões do GEE; e aumento da 
cultura da produção e do consumo sustentável; 

• O cumprimento dos seis objetivos ambientais do princípio DNSH. No caso improvável de algum 
investimento colocar em causa, pelo menos, um objetivo do DNSH, um estudo de impacte ambiental 
e respetivas medidas de mitigação serão solicitadas e avaliadas como parte do processo de acesso ao 
programa e medida em apreço. 
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No âmbito do processo de apreciação da elegibilidade do Consórcio é emitido um parecer de análise por parte 
da Comissão de Seleção, o qual pode ser suportado em pareceres técnicos especializados da Administração 
Pública, emitidos por peritos independentes de reconhecido mérito e idoneidade, nomeados previamente pelo 
Comité Coordenador. 

A Comissão de Seleção é designada pelo Comité Coordenador previamente à data de lançamento do Convite. 

Após a aceitação do Consórcio por parte da comissão de seleção, o Consórcio será convidado a fazer a 
apresentação detalhada do Projeto Integrado. 

Com a aceitação do Projeto integrado, será celebrado um contrato, entre o Estado Português e o promotor / 
líder do consórcio e um contrato de consórcio a celebrar entre o promotor / líder do consórcio e seus parceiros, 
sendo parte integrante do Contrato do Projeto integrado. 

Este modelo irá promover um ecossistema diverso e coerente, equilibrado e articulado para obter as melhores 
respostas através da constituição e dinamização de estruturas I&D de forma colaborativa, assentes no 
estabelecimento de parcerias estratégicas de médio e longo prazo entre diferentes atores do sistema de I&I.  

Pretende-se que estas parcerias cooperem na identificação de desafios e na definição de projetos, na partilha 
de recursos e infraestruturas e na mobilidade e/ou intercâmbio de recursos humanos qualificados entre 
empresas ou entre estas e organismos de I&D, com vista à transferência de tecnologia e partilha de 
conhecimento, e tendo por base planos de atividades partilhados. 

 

Submedida gestão florestal e apoio à resinagem (Promoção e valorização da Resina Natural) 

Para efeitos de operacionalização, prevê-se o lançamento de procedimentos (celebração de Contratos-
Programa, Concursos Públicos e Avisos-Concurso de base anual ou plurianual) para execução dos 
investimentos descritos: 

Investimento  Procedimento  2021 2022 2023 2024 2025 
Programa “Resineiros Vigilantes” (celebração de um 
protocolo com o ICNF) Protocolo      

Aquisição de equipamentos e materiais para a atividade do 
resineiro e atividades complementares (ICNF) 

Concurso 
Público      

Reabilitação de um edifício público para a instalação da 
academia do resineiro (ICNF) 

Concurso 
Público      

Estudo do potencial de resinagem em áreas geridas pelo 
Estado (ICNF) 

Concurso 
Público      

Beneficiação de povoamentos de pinheiro bravo em áreas 
prioritárias para a resinagem através do aproveitamento da 
regeneração natural 

Contratos-
Programa      

 

Controlo e monitorização 

Os Projetos integrados deverão ser objetos de verificação local semestralmente por uma entidade externa. Os 
projetos terão que apresentar relatórios intercalares com periodicidade anual e serão objetos de uma auditoria 
no final do projeto. 

 

Público-alvo 

Projetos integrados 

Consórcios que envolvem entidades empresariais e entidades não empresariais do sistema I&I, nomeadamente: 
CoLAB e Centros de Interface Tecnológicos reconhecidos; Instituições do ensino superior, seus institutos e 
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unidades de I&D; Laboratórios do Estado; Entidades privadas sem fins lucrativos que tenham como objetivo 
principal atividades de I&D; Outras instituições públicas e privadas, sem fins lucrativos, que desenvolvam ou 
participem em atividades de investigação científica. 

Submedida gestão florestal e apoio à resinagem (Promoção e valorização da Resina Natural) 

ICNF - Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P., organizações de produtores florestais, 
empresas de resinagem, entidades gestoras de ZIF, entidades gestoras de baldios, entidades coletivas de gestão 
florestal, autarquias locais, proprietários. 

 

Calendário e riscos: 

Prevê-se que a implementação dos investimentos decorrerá entre 2021 e 2025, com programações anuais ou 
plurianuais, de acordo com a previsão de repartição de verbas alocadas a esta componente: 

 

 
 

4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T

Publicação do Novo Regime Geral de Gestão de Residuos (RGGR)

Aprovação do Plano de Ação para a Bioeconomia sustentável (PABS)

Entrada em vigor do Novo Regime Geral de Gestão de Residuos (RGGR)

Revisão da Estratégia Nacional para as Compras Públicas Ecológias

Revisão das Taxas Ambientais (TGR; TRH; TEAR; entre outras)

Estudo para avaliação de incentivos fiscais

2023 2024 2025

Reforma TC-r25: Bioeconomia sustentável

20
00

2021 2022
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Os riscos identificados para este investimento estão sobretudo associados a uma eventual falta de 
disponibilidade de tesouraria das entidades do setor privado e a constrangimentos e eventuais situações de 
litigância dos processos de contratação pública.  

 
4. Autonomia estratégica e questões de segurança   

Não aplicável. 
  

5. Projetos transfronteiriços e multinacionais     

Não aplicável. 

  

6. Dimensão Verde da Componente   

A Bioeconomia pretende funcionar como acelerador da economia nacional, para modernizar e desenvolver 
uma bioindústria circular nacional (têxtil e vestuário | calçado | resina natural), através do desenvolvimento de 
novos processos tecnológicos para a produção de produtos de alto valor acrescentado a partir de recursos 
biológicos, diminuindo o consumo de matérias-primas de origem fóssil e contribuindo para a diminuição das 
emissões de carbono.  

Esta mudança de paradigma está alinhada com as medidas do PNEC 2030 e do Plano de Ação para a Economia 
Circular (PAEC), bem como com as medidas centrais no futuro Plano de Ação para a Bioeconomia 
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Sustentável. Nesse sentido, pretende-se incentivar o aumento da integração e valorização de matérias-primas 
de base biológica nos processos produtivos nos setores identificados em pelo menos 10%, até 2025.  

Esta área de atuação é estruturante para assegurar uma maior competitividade e desta forma contribuir para a 
transição para neutralidade carbónica de forma justa e coesa. Este investimento visa contribuir para a 
concretização do PNEC 2030, em particular concretizando o seu «Objetivo 7 - Desenvolver uma indústria 
inovadora e competitiva» mas contribuindo para os seguintes objetivos do PNEC 2030: 

• Objetivo 1 - Descarbonizar a economia nacional; 

• Objetivo 6 - Promover uma agricultura e floresta sustentáveis e potenciar o sequestro de carbono. 

Uma redução absoluta da utilização de matérias-primas de base fóssil deve, por conseguinte, fazer parte da 
política climática, a par da redução de emissões e mitigação.  

Os investimentos propostos para estes setores são fundamentais para o crescimento sustentável a longo prazo, 
a criação de emprego qualificado, a melhoria dos rendimentos dos trabalhadores e do bem-estar e equidade 
social. O investimento previsto nesta componente corresponde ao domínio de intervenção “022 - Processos 
de investigação e de inovação, transferência de tecnologias e cooperação entre empresas, incidindo na 
economia hipocarbónica, na resiliência e na adaptação às alterações climáticas”. Esta componente assenta 
na investigação, desenvolvimento e inovação produtiva desde o processo de investigação até à transferência 
para o mercado, pretende promover a substituição de materiais, nomeadamente de produtos de base fóssil, por 
produtos de base biológica com a correspondente redução das emissões diretas e indiretas de GEE e dos 
impactes ambientais, contribuindo para uma economia de baixo carbono e resiliente. Deste modo, o 
desenvolvimento de produtos com menor intensidade carbónica é conseguido através de: 

• Menor impacto ambiental das matérias-primas utilizadas; 
• Implementação de soluções territoriais locais que diminuam as emissões de GEE devido ao transporte; 
• Utilização das Melhores Técnicas Disponíveis (MTD);  
• Implementação de metodologias sustentáveis ao longo das respetivas cadeias de valor; 
• Redução da energia incorporada nos produtos de base biológica. 

O plano proposto prevê uma abordagem inovadora, integrando as fontes locais de matérias-primas e 
subprodutos nas instalações locais. Desta forma, as cadeias de valor passam a ser apoiadas pela promoção de 
sinergias valiosas que integram verticalmente recursos agrícolas, florestais e de biomassa através de novas 
tecnologias avançadas, sustentadas por investigação e desenvolvimento com enfoque nos baixos consumos 
energéticos e eficiência na utilização da matéria-prima.  

A estratégia é investir na colaboração entre indústrias de diferentes setores, criando novas cadeias de valor. 
Esta estratégia aposta na resiliência e na vontade da indústria local de se adaptar a processos de baixo carbono 
e às novas tecnologias que, por sua vez, irão responder aos desafios da descarbonização da indústria e às 
exigências do mercado por soluções cada vez mais sustentáveis. A evolução prevista é, deste modo, sustentada 
pela integração e atualização de tecnologias inovadoras e pelo envolvimento de uma nova cadeia de valor 
totalmente sustentável, com menor pegada ecológica. 

Complementarmente, a resina dos pinheiros é um produto natural, renovável e alternativo às resinas derivadas 
do petróleo, sendo outro setor com elevado potencial para os processos baseados nos princípios da 
bioeconomia sustentável, contribuindo para a neutralidade carbónica. Este é um setor tradicional da economia 
portuguesa, com importante contribuição para o desenvolvimento do meio rural, alicerçado na exploração de 
recurso natural, mas do qual a União Europeia se tornou fortemente dependente das importações destes 
recursos e seus derivados sobretudo da China e do Brasil (com as correspondentes emissões de GEE devido 
ao transporte). 
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7. Dimensão Digital da Componente   

A operacionalização da medida bioeconomia visa ainda promover a diversificação da indústria já existente e 
reconhecida internacionalmente, através do apoio à inovação empresarial, apostando na reforma para a 
transição para a economia verde e a transformação digital. A transição digital destes setores e da indústria é 
fundamental para suportar a seleção de materiais e o desenvolvimento de novos processos produtivos e 
comercialização (transparência e rastreabilidade ao longo da cadeia de fornecimento e considerando todo o 
ciclo de vida do produto), contribuindo para a implementação de uma bioeconomia circular e sustentável e 
acelerando a transição desejada para aumentar a eficiência de utilização de recursos. 

  

8. Não causar danos significativos   

A reforma e o investimento incluído nesta componente estão em linha com os investimentos sustentáveis 
previstos no Regulamento (EU) 2020/852 (Taxonomia), em particular os que se enquadram nas alíneas “a) A 
mitigação das alterações climáticas” e “d) A transição para uma economia circular” do art.º 9.º.  

Salienta-se que a reforma e investimento previstos não prejudicam significativamente nenhum dos objetivos 
ambientais estabelecidos no artigo 9.º nos termos do artigo 17.º do referido Regulamento, uma vez que as 
medidas propostas visam prosseguir investimentos sustentáveis, tais como definidos nesse regulamento, 
previstos no PNEC 2030 e no Plano de Ação para a Economia Circular (PAEC), atendendo a que a exploração 
racional dos recursos naturais renováveis com agregação de valor reduz significativamente os impactes 
ambientais. 

 

Reforma TC-r25: Bioeconomia Sustentável 

Parte 1 da lista de controlo do princípio de «não prejudicar significativamente» 
Indicar os objetivos ambientais que 
exigem uma avaliação substantiva 

da medida com base no princípio de 
«não prejudicar significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

Mitigação das alterações climáticas 
 

 X 

Considera-se não existirem impactes negativos, diretos ou indiretos, 
significativos ao longo do ciclo de vida da medida neste objetivo ambiental 
dado que a reforma consiste na aplicação de regulamentação e redução de 
custos de contexto na eliminação das principais barreiras à valorização dos 
recursos biológicos para o desenvolvimento da bio-indústria sustentável e 
circular. 

A simplificação dos procedimentos de classificação de subprodutos prevista 
no novo Regime Geral de Gestão de Resíduos (RGGR) irá permitir a redução 
da dependência de matérias-primas não renováveis e o aumento 
progressivo da percentagem de matérias-primas endógenas renováveis 
utilizadas na produção de produtos, químicos e combustíveis, promovendo 
uma sociedade com menor intensidade carbónica e energética, promovendo 
as simbioses industriais e a reciclagem na indústria transformadora. 

A utilização eficiente e sustentável deve ser garantida através da aplicação 
dos princípios da utilização da biomassa em cascata e encontra-se alinhada 
com a estratégia europeia que defende que a “produção primária 
sustentável em terra e no mar está subjacente à sustentabilidade global da 
bioeconomia e possibilitará «emissões negativas» ou sumidouros de 
carbono, em consonância com os compromissos assumidos no âmbito do 
Acordo de Paris.” 

Adaptação às alterações climáticas 
 X Considera-se não existirem impactes negativos, diretos ou indiretos, 

significativos ao longo do ciclo de vida da medida neste objetivo ambiental. 
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Indicar os objetivos ambientais que 
exigem uma avaliação substantiva 

da medida com base no princípio de 
«não prejudicar significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

A redução da dependência de matérias-primas não renováveis devido ao 
aumento progressivo da percentagem de matérias-primas endógenas 
renováveis conduz simultaneamente à redução da exportação de matérias-
primas cujo fornecimento está dependente dos fenómenos climáticos 
extremos.    

Utilização sustentável e proteção 
dos recursos hídricos e marinhos 

 X 

Considera-se não existirem impactes negativos, diretos ou indiretos, 
significativos ao longo do ciclo de vida da medida neste objetivo ambiental, 
uma vez que não são esperados impactos ao nível da pressão sobre os 
recursos hídricos. 

Ressalva-se que irá permitir a redução da utilização de matérias-primas de 
origem fóssil e o aumento progressivo da percentagem de matérias-primas 
endógenas renováveis utilizadas na produção de eco-produtos contribuí 
positivamente para o desafio global da poluição dos plásticos nas águas 
interiores, mares e oceanos e restabelecer a qualidade da água e dos 
ecossistemas. 

Transição para uma economia 
circular 

 X 

Considera-se não existirem impactes negativos, diretos ou indiretos, 
significativos ao longo do ciclo de vida da medida neste objetivo ambiental. 

O objetivo da reforma apoia diretamente o desafio da redução da 
dependência de matérias-primas não renováveis e o aumento progressivo 
da percentagem de matérias-primas endógenas renováveis utilizadas na 
produção de novos biomateriais alicerçados nos princípios da bioeconomia 
circular e do desenvolvimento sustentável. Para isso, é crucial garantir a 
sustentabilidade associada à produção de biomassa. A sua utilização 
eficiente e sustentável deve ser garantida através da aplicação dos 
princípios da economia circular e das melhores opções de utilização da 
biomassa em cascata. A simplificação dos procedimentos de classificação de 
subprodutos prevista no novo Regime Geral de Gestão de Resíduos  (RGGR) 
irá permitir que os resíduos possam ser utilizados como produtos no 
contexto da Economia Circular, promovendo as simbioses industriais e a 
reciclagem na indústria transformadora. 

Prevenção e controlo da poluição  
 X 

Atendendo tanto aos efeitos diretos como aos efeitos indiretos primários ao 
longo do ciclo de vida da reforma, não são esperados impactos ao nível do 
ruído e das emissões de poeiras e de poluentes. 

Proteção e restauro da 
biodiversidade e dos ecossistemas  X 

Atendendo tanto aos efeitos diretos como aos efeitos indiretos primários ao 
longo do ciclo de vida da reforma, não se esperam efeitos negativos ao nível 
deste objetivo ambiental.  

 

 

Investimento TC-C12-i01: Bioeconomia 

Parte 1 da lista de controlo do princípio de «não prejudicar significativamente» 
Indicar os objetivos ambientais que 
exigem uma avaliação substantiva 

da medida com base no princípio de 
«não prejudicar significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

Mitigação das alterações climáticas 
  X 

A medida é elegível para o domínio de intervenção 022 no anexo do 
Regulamento MRR, com um coeficiente para o cálculo do apoio aos objetivos 
ligados às alterações climáticas de 100%, uma vez que todos os 
investimentos previstos nesta componente contemplam atividades de 
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Indicar os objetivos ambientais que 
exigem uma avaliação substantiva 

da medida com base no princípio de 
«não prejudicar significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

investigação e desenvolvimento e transferência de tecnologia entre 
empresas que potenciarão o desenvolvimento de processos produtivos de 
baixo carbono através da valorização de recursos biológicos, contribuindo 
positivamente para a redução de emissão de gases poluentes e gases com 
efeito de estufa.  

A medida contribui substancialmente para o objetivo “mitigação das 
alterações climáticas” previsto no artigo 9.º do Regulamento “Taxonomia”, 
enquadrando-se nas alíneas d) e i) do n.º 1 do artigo 10.º. 

Adaptação às alterações climáticas 

 X 

Considera-se não existirem impactes negativos, diretos ou indiretos, 
significativos ao longo do ciclo de vida da medida neste objetivo ambiental. 

Em particular, a produção de resina natural, ao fomentar atividades 
económicas ligadas à floresta, contribui para a fixação de população nestas 
zonas, o que se traduz num duplo contributo para uma melhor proteção e 
gestão da floresta, de forma sustentável, dando assim um forte contributo 
para reduzir a vulnerabilidade da floresta às alterações climáticas, 
designadamente no que respeita aos incêndios florestais. 

Os investimentos associados aos setores têxtil e vestuário, calçado e resina 
natural irão contribuir para aperfeiçoar os processos de produção, 
designadamente através de novas perspetivas na conceção do produto e de 
soluções de tecnologias limpas e pela utilização de matérias-primas de base 
biológica de base local e conferindo maior capacidade de resiliência às 
cadeias de abastecimento nomeadamente em situações de fenómenos 
meteorológicos extremos. 

Utilização sustentável e proteção 
dos recursos hídricos e marinhos 

 X 

Considera-se não existirem impactes negativos, diretos ou indiretos, 
significativos ao longo do ciclo de vida da medida neste objetivo ambiental, 
uma vez que não são esperados impactos ao nível da pressão sobre os 
recursos hídricos. 

A medida assenta em mudanças estruturais ao nível dos processos 
produtivos que resultam em produtos sustentáveis e inovadores de base 
biológica, tais como biofibras à base de celulose ou a partir de subprodutos 
da indústria agroalimentar. Estas mudanças irão suprimir gradualmente o 
uso de substâncias potencialmente perigosas e a libertação de microfibras 
para o meio recetor contribuindo muito positivamente para a proteção dos 
recursos marinhos (cerca de 2/3 das fibras a nível mundial é de origem fóssil, 
que é um dos principais contribuidores para a poluição marinha por 
microplásticos). 

Transição para uma economia 
circular 

Industria do Têxtil e Vestuário 
Industria do Calçado 
Promoção da Resina Natural 

 
 

 

 

 

 

 

 X 

O objetivo da medida e a natureza do domínio de intervenção apoiam 
diretamente o desafio da redução da dependência de matérias-primas não 
renováveis e o aumento progressivo da percentagem de matérias-primas 
endógenas renováveis utilizadas na produção de produtos, químicos e 
combustíveis, e a produção de novos biomateriais alicerçados nos princípios 
da bioeconomia circular e do desenvolvimento sustentável. 

O desenvolvimento e a produção de, em todas as suas dimensões 
diferenciadas, visam contribuir para catalisar uma nova economia, a 
valorização eficiente de recursos biológicos regionais e nacionais. Os 
projetos apresentam um foco dirigido para as questões da reciclagem e 
circularidade incorporando conceitos da sustentabilidade, nomeadamente a 
separação dos produtos pós consumo e o reaproveitamento e reciclagem 
(e.g. de têxteis, calçado), no seu processo produtivo. Além disso, as simbioses 
industriais e os processos industriais inovadores de base biológica 
contribuem para tornar as indústrias europeias mais ecológicas e para o 
desenvolvimento de produtos de base biológica e circulares. 
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Indicar os objetivos ambientais que 
exigem uma avaliação substantiva 

da medida com base no princípio de 
«não prejudicar significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promoção da Resina Natural 
(Reabilitação da academia do 
resineiro) 

A medida garante a sustentabilidade associada à produção de biomassa, 
através da aplicação dos princípios da economia circular e das melhores 
opções de utilização da biomassa em cascata.  

A medida prevê a promoção e sensibilização da sociedade para a produção 
e o consumo responsáveis conforme previsto no Plano de Ação para a 
Bioeconomia Sustentável. 

A simplificação dos procedimentos de classificação de subprodutos prevista 
no novo Regime Geral de Gestão de Resíduos (RGGR) irá permitir que os 
resíduos possam ser utilizados como produtos no contexto da economia 
circular, promovendo as simbioses industriais e a reciclagem na indústria 
transformadora. 

 

X 
 

 

Prevenção e controlo da poluição  

Industria do Têxtil e Vestuário 
Industria do Calçado 
Promoção da Resina Natural 

 
Promoção da Resina Natural 
(Reabilitação da academia do 
resineiro) 

 X 

Não são esperados impactos ao nível do ruído e das emissões de poeiras e 
de poluentes, dado que se prevê a utilização das Melhores Técnicas 
Disponíveis (MTD) e metodologias sustentáveis ao longo das respetivas 
cadeias de valor. 

X  

 

Proteção e restauro da 
biodiversidade e dos ecossistemas: 
 

Industria do Têxtil e Vestuário 
Industria do Calçado 

 
Promoção da Resina Natural 

 X 
Atendendo tanto aos efeitos diretos como aos efeitos indiretos primários ao 
longo do ciclo de vida, não se esperam efeitos negativos no ambiente. 

X  
 

 

Parte 2 da lista de controlo do princípio de «não prejudicar significativamente» 
Perguntas Não Justificação substantiva 

Transição para uma economia 
circular, incluindo a prevenção e a 
reciclagem de resíduos.  

Prevê-se que o investimento na 
reabilitação da academia: 

i) conduza a um aumento 
significativo da produção, da 
incineração ou da eliminação 
de resíduos, com exceção da 
incineração de resíduos 
perigosos não recicláveis, ou 

ii) dê origem a ineficiências 
significativas na utilização 
direta ou indireta de qualquer 
recurso natural em qualquer 
fase do seu ciclo de vida que 

x 

A medida reabilitação do edificio público para a instalação da academia do 
resineiro prevista não prejudica os princípios da economia circular ao nível de 
reciclagem de resíduos resultantes da reabilitação, uma vez que no âmbito da 
mesma são desenvolvidos Planos de Prevenção e Gestão de Resíduos de 
Construção e Demolição (PPGRCD) para o projeto de execução. 

O PPGRCD pretende dar cumprimento ao estipulado no Decreto-Lei n.º 102-
D/2020, de 10 de dezembro, que estabelece o regime das operações de gestão de 
resíduos resultantes de obras ou demolições de edifícios ou de derrocadas, 
abreviadamente designados resíduos de construção e demolição (RCD), 
compreendendo a sua prevenção e reutilização e as suas operações de recolha, 
transporte, armazenagem, triagem, tratamento, valorização e eliminação.  

Durante a empreitada, o cumprimento e a execução do PPGRCD assegura: 

a) A promoção da reutilização de materiais e a incorporação de materiais 
reciclados na obra; 
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Perguntas Não Justificação substantiva 

não sejam minimizadas por 
medidas adequadas, ou 

iii) venha a causar danos 
significativos e de longo prazo 
no ambiente, no contexto da 
economia circular? 

b) A existência na obra de um sistema de acondicionamento adequado que 
permita a gestão seletiva dos RCD; 

c) A aplicação em obra de uma metodologia de triagem de RCD ou, nos casos 
em que tal não seja possível, o seu encaminhamento para operador de 
tratamento licenciado para o efeito; 

d) A manutenção dos RCD em obra pelo mínimo tempo possível, de acordo com 
o princípio da proteção da saúde humana e do ambiente. 

Os princípios da economia circular são promovidos nesta medida privilegiando-se 
soluções que considerem a incorporação de materiais reciclados ou que 
incorporem materiais reciclados, em pelo menos 10 %, relativamente à 
quantidade total de matérias-primas usadas. 

Será ainda assegurado, nos termos do procedimento concursal para a 
empreitada, que pelo menos 70% dos resíduos não perigosos de construção e 
demolição gerados (exceto os materiais naturais definidos na categoria 17 05 04) 
serão preparados para a reutilização, reciclagem e recuperação de outros 
materiais, incluindo operações de enchimento que utilizam resíduos para 
substituir outros materiais, de acordo com a hierarquia de resíduos e do Protocolo 
de Gestão de Resíduos de Construção e Demolição da UE. 

Ainda de acordo com o Protocolo de Gestão de Resíduos de Construção e 
Demolição da UE, será limitada a produção de resíduos em processos 
relacionados com a construção e demolição, tendo em conta as melhores técnicas 
disponíveis e utilizando a demolição seletiva para permitir a remoção e o 
manuseamento seguro de substâncias perigosas e facilitar a reutilização e a 
reciclagem de alta qualidade através da remoção seletiva de materiais, utilizando 
os sistemas de triagem disponíveis para resíduos de construção e demolição. 

O Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 
de janeiro, na sua redação atual, estipula nos seus Artigos 394.º (ponto 2, alínea 
b) e 395.º (pontos 4 e 8), respetivamente, que as condições de receção da obra 
estão dependentes de vistoria, devendo o modo como foi executado o PPGRCD 
constar do respetivo Auto de Receção da Obra. 

Por outro lado, na reabilitação da academia do resineiro, será dada primazia à 
utilização de materiais de base biológica tais como a madeira e a cortiça que, 
para além de contribuirem para armazenam carbono durante o ciclo de vida do 
edifício e, caso este seja corretamente demolido, podem ser facilmente recicladas. 
Enquanto material de construção, a madeira e a cortiça são relativamente leves, 
o que diminui a necessidade de trabalhos de fundação, poupando combustível e 
reduzindo as emissões causadas pelo transporte de materiais. Os edifícios 
fabricados com madeira e cortiça têm, por norma, um melhor desempenho 
energético. 

Prevenção e controlo da poluição. 

Prevê-se que a medida dê origem 
a um aumento significativo das 
emissões de poluentes para o ar, a 
água ou o solo? 

x 

A medida reabilitação do edifício público para a instalação da academia do 
resineiro será desenvolvida no cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 
146/2006, de 31 de julho, que transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva 
n.º 2002/49/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de junho, relativa à 
avaliação e gestão do ruído ambiente, e do Regulamento Geral do Ruído (RGR), 
aprovado pelo Decreto-Lei 9/2007, de 17 de janeiro, que estabelece o regime de 
prevenção e controlo da poluição sonora, visando a salvaguarda da saúde 
humana e o bem-estar das populações. O âmbito do RGR aplica-se às atividades 
ruidosas permanentes, temporárias, às infraestruturas de transporte e a outras 
fontes de ruído suscetíveis de causar incomodidade. 

Prevê-se que a medida não dê origem a um impacte prejudicial ao nível da 
poluição, nomeadamente ruído e vibrações decorrentes da utilização das 
infraestruturas, uma vez que são desenvolvidos Estudos de Ruído e Vibrações que 
avaliam os níveis de ruído e vibrações gerados e, caso seja necessário, são 
implementadas medidas de atenuação. Estes estudos são desenvolvidos de 
acordo com os elementos regulamentares e de normalização aplicáveis, 
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Perguntas Não Justificação substantiva 

considerando documentos específicos para o modo ferroviário (como a série de 
normas ISO 14837).  

Adicionalmente, serão tomadas medidas para reduzir o ruído, poeira e emissões 
poluentes durante a obra. 

Serão ainda adotados os critérios ecológicos, em particular para o conjunto de 
bens e serviços que dispõem já de manuais nacionais 
(https://encpe.apambiente.pt/content/manuais?language=pt-pt ) ou Acordos-
Quadro em vigor ou, no caso de bens e serviços que não dispõem de Manuais ou 
Acordos-Quadro nacionais, à adoção, a título facultativo, dos critérios 
estabelecidos a nível da UE 
(https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm). 

Proteção e restauro da 
biodiversidade e dos ecossistemas.  

Prevê-se que a medida “Promoção 
da Resina Natural”: 

i) prejudique de forma significativa 
as boas condições e a resiliência 
dos ecossistemas, ou 

ii) prejudique o estado de 
conservação das espécies e habitats, 
incluindo os de interesse da União? 

x 

As medidas não prejudicam os princípios da proteção e restauro da biodiversidade 
e dos ecossistemas, dado que o pilar dedicado à produção de resina natural está 
em linha com o propósito do investimento da componente 8 e com a reforma 
Reforma RE-12 - Transformação da Paisagem dos Territórios de Floresta 
Vulneráveis.  

O Programa Transformação da Paisagem dos Territórios de Floresta Vulneráveis 
permitirá uma alteração estrutural nos modelos de ocupação e gestão dos solos 
e edificação de uma floresta mais resiliente aos riscos, nomeadamente de 
incêndios e geradora de benefícios ambientais e económicos, por via da conversão 
em paisagens diversificadas e qualificadas, com acréscimo na qualidade de vida 
dos cidadãos e na rentabilidade dos proprietários, e contribuirá  para: 

1) gerir e proteger zonas com elevado valor em termos climáticos e de 
biodiversidade;  

2) restaurar ecossistemas degradados que se encontrem em mau estado;  

3) reduzir as pressões exercidas sobre a biodiversidade;  

4) permitir uma mudança transformadora, assente em novos processos e 
metodologias que respondam às especificidades dos territórios. 

As medidas abrangidas por esta medida não estão localizadas em sítios 
protegidos ou não terão efeitos negativos nesses sítios, tendo em conta os seus 
objetivos de conservação. Refere-se que o pinheiro bravo é uma espécie 
autóctone da flora portuguesa e todos os investimentos associados à medida 
“Promoção da Resina Natural”, vertente gestão florestal visam contribuir para 
uma gestão florestal mais sustentável e biodiversa, sem comprometer os 
ecossistemas e a biodiversidade, pelo recurso a espécies para povoamentos de 
pinheiro bravo com potencial para a resinagem e sem utilização de um regime de 
cultura intensiva dado o seu alinhamento com o Programa Transformação da 
Paisagem dos Territórios de Floresta Vulneráveis. 

 

9. Milestones, metas e calendarização   

Reforma TC-r25: Bioeconomia Sustentável 

Consideram-se os seguintes milestones associados a esta reforma: 
 

a) Publicação do Novo Regime Geral de Gestão de Resíduos (RGGR) em DRE (4T2020); [cumprido] 

b) Entrada em vigor do Novo Regime Geral de Gestão de Resíduos (RGGR) e publicação das regras que 
simplificam o processo administrativo e redução dos custos de contexto associados à utilização de 
subprodutos (3T2021); 

c) Revisão da Estratégia Nacional para as Compras Públicas Ecológicas (associado ao Green Public 
Procurement), com a atualização dos manuais existentes e a produção de novos manuais que integrem 

https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm


36 / 40 
 

critérios ecológicos (obrigatórios, sempre que haja condições de mercado para o efeito) relacionados 
com a aquisição de serviços e produtos, que integrem produtos de base biológica sustentável (3T2022). 

 

Investimento TC-C12-i01: Bioeconomia 

Considera-se os seguintes milestones para a implementação do investimento TC-C12-i01: 

Milestones: 

a) Despacho publicado para a criação do Comité Coordenador (1T2021); [cumprido]; 

b) Assinatura do protocolo para 2021 do Programa “Resineiros Vigilantes” (3T2021); 

c) Aprovação dos projetos apresentados pelos Consórcios para o desenvolvimento da bioeconomia nos 
sectores têxtil e vestuário, do calçado e da resina natural, centrando-se numa economia de baixo carbono, 
na resiliência e na adaptação às alterações climáticas e respeitando o princípio DNSH através da 
aplicação de soluções de tecnologias limpas, de alternativas de menor impacto ambiental e/ou da 
utilização das Melhores Técnicas Disponíveis (MTD) (2T2022). 

 

Em termos de resultados, consideram-se as seguintes metas: 

Metas 

Meta 1: [até 35] % de execução física a aferir através do Relatório de avaliação anual da concretização 
dos Projetos por intermédio dos KPI´s definidos em cada um dos projetos e com identificação de 
medidas corretivas caso se verifique desvios face ao planeado (4T2023); 

Meta 2: [50-70] % de execução física a aferir através do Relatório de avaliação anual da concretização 
dos Projetos por intermédio dos KPI´s definidos em cada um dos projetos e com identificação de 
medidas corretivas caso se verifique desvios face ao planeado (4T 2024); 

Meta 3: Criação de 10 novos produtos / processos de maior valor acrescentado e 5 linhas piloto de 
processo com integração de recursos de base biológica a aferir através do Relatório final de avaliação 
da concretização dos Projetos (4T2025); 

Meta 4: 33 adesões ao Programa “Resineiros Vigilantes” (4T2021); 

Meta 5: 55 adesões renováveis anuais ao Programa “Resineiros Vigilantes” (4T2022, 4T2023, 4T2024, 
4T2025); 

Meta 6: 2.125 ha/ano de beneficiação de povoamentos de pinheiro bravo com potencial para a 
resinagem, que inclui as seguintes operações: Aproveitamento da regeneração natural e desramação de 
resinosas (4T2022, 4T2023, 4T2024, 4T2025). 

 

Organismos responsáveis pelo reporte:  

Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA); 

Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P. (ICNF). 

 

Para mais informação sobre este ponto, ver Tabela 2. 

  



37 / 40 
 

10. Financiamento e custos  

As estimativas de custo apresentadas abaixo não incluem, por regra, o IVA. 

No Investimento TC-C12-i01: Bioeconomia foram considerados os valores apresentados a seguir, esperando-
se a mobilização de um investimento total de 199 M€ com a disponibilidade financeira de 145 M€ do PRR. 

Valores em M€ 

Investimento TC-C12-i01: Bioeconomia 2021 2022 2023 2024 2025 Total 

Total 18 34 40 34 19 145 

 

Valores em M€ 

Categoria  2021 2022 2023 2024 2025 Total 

Projetos de 
investigação, 
desenvolvimento e  
Inovação produtiva  

Infraestrutura I&D e pilotos 
laboratoriais de produtos e tecnologias 
e demonstradores, Atividades de I&D  
Linhas piloto de produção, inovação 
produtiva (1) 

14.2 30.0 55.0 45.0 25.8 170.0 

Formação e capacitação 
dedicada  

Ações de formação e capacitação 
dedicada (2)  1.13 1.13 1.13 1.13 4.5 

Qualificação e 
internacionalização dos 
setores  

Marketing e internacionalização (3) 
 2.13 2.13 2.13 2.13 8.5 

Ações de gestão 
florestal e de apoio à 
resinagem 

Incentivos à resinagem e atividades 
complementares (4) 3.7 0.3 0.3 0.2 0.2 4.7 

Resinagem nas áreas geridas pelo 
Estado (5) 0.1     0.1 

Beneficiação de áreas de pinheiro bravo 
com potencial para resinagem (6)  2.75 2.75 2.75 2.75 11.0 

Total 18.0 36.3 61.3 51.2 32.0 199 

 

 

Notas Gerais: 

As estimativas de investimento para a implementação dos projetos têm em consideração os planos de ação já 
desenvolvidos para cada um dos setores que apresentam valores globais de investimento. Para o cálculo das 
subvenções PRR foram consideradas taxas médias de comparticipação entre 50% e 100%. 

 

Notas relativas às estimativas de custos: 

 

1) Linhas de investigação, desenvolvimento e inovação (incluindo infraestruturas de I&D) desde o 
processo de investigação fundamental até à transferência para o mercado e Inovação Industrial 

A estimativa de custos de investimento teve por base a experiência em ações desta natureza 
(Evidência 1).  

No Portugal 2020, a média de investimento dos projetos mobilizadores de grande dimensão ronda os 
10 milhões de euros. Este investimento reparte-se entre investimento empresarial (em média, cerca 
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de 55% do total, com uma intensidade de apoio média de 63%) e investimento realizado pelas ENESI 
(os restantes 45%, passíveis de financiamento a 100%).  

Os valores de investimento apurados decorrem dos custos médios verificados nos Projetos 
Mobilizadores de dimensão mais estruturante apoiados no Portugal 2020, decorrendo o fator de 
majoração dos custos incorridos nos projetos caracterizados marcadamente por uma dimensão 
infraestrutural e/ou de reforço dos equipamentos de base (cf. apuramento a partir dos projetos 
mobilizadores e do apoio a infraestruturas científicas e tecnológicas). 

Em suma, com base nos valores históricos e na experiência do Portugal 2020, pretende-se 
implementar cerca de 17 linhas de investigação e inovação, com um investimento médio de 10 
milhões. 

A distribuição anual teve em conta a tipologia de investimento, considerando um investimento mais 
concentrado nos primeiros anos para as infraestruturas I&D e para as atividades I&D. Estas 
iniciativas são essenciais para a concretização dos novos processos industriais que se concentram nos 
últimos anos.  

  
2) Programas de formação e capacitação dedicadas ao setor têxtil, calçado e à resina 

O valor estimado ascende a 4.528 mil euros durante os quatro anos de duração dos projetos:  

• Setores da Moda: Para os clusters do têxtil, vestuário e calçado, a estimativa de custos teve por 
base pelo menos 2.000 formandos x 150 horas. O custo simplificado considerado por formando e 
por hora é de 8,33 euros, com base no Regulamento Delegado (UE) 2019/2170 da comissão de 
27 de setembro de 2019 (Evidência 8); 

• Setor da Resina: a estimativa de custos teve por base pelo menos 240 formandos x 640 horas. O 
custo simplificado considerado por formando e por hora é de 8,33 euros, com base no 
Regulamento Delegado (UE) 2019/2170 da comissão de 27 de setembro de 2019 (Evidência 8). 

Adicionalmente a formação e profissionalização do resineiro inclui o apoio ao reforço dos 
recursos humanos das empresas de resinagem, novas e existentes, através da comparticipação de 
50% dos custos de operação no primeiro ano de atividade (considerando 100 novas contratações 
ao longo dos 4 anos (2022 a 2025) e o valor unitário de 15.000 euros/contratação, assumindo  um 
salário base bruto de 801,90 euros por mês por trabalhador (correspondente ao nível 7 da Tabela 
Remuneratória Única da Função Pública em 20213), acrescido de seguros e subsídios). 

 

3) Qualificação e internacionalização dos setores  

Para a estimativa desta submedida foi considerada uma percentagem máxima indicativa de 5% do 
custo total do investimento dos projetos mobilizadores de grande dimensão distribuído durante 4 
anos para promover campanhas de comunicação através de media para influenciar a compra 
consciente e responsável, a reutilização, a reciclagem, promover ações concertadas entre os vários 
stakeholders das respetivas cadeias de valor incluindo entidades de regulação, para ultrapassar os 
desafios e limitações na implementação de sistemas circulares. 

 

4) Incentivos à resinagem e atividades complementares  
• Programa “Resineiros Vigilantes”: 

O cálculo teve por base o protocolo assinado no ano 2020 entre o ICNF e a Resipinus (Evidência 
2) que estabelece as condições do apoio financeiro concedido em regime forfetário 
contratualizado, e que corresponde ao pagamento, por pessoa, de 50 euros por dia durante a 

 
3 https://www.dgaep.gov.pt/upload/catalogo/SRAP_2021.pdf 
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semana e de 100 euros por dia ao fim de semana e dias feriados, até ao máximo de 55 dias de 
serviço público . 

Para o cálculo do valor do apoio financeiro considera-se, por pessoa,  em média 50 dias durante 
a semana e 5 dias ao fim de semana e dias feriados, o que totaliza um valor médio de 3000 euros 
por ano por resineiro. 

Foram considerados 33 resineiros vigilantes no primeiro ano e 55 resineiros vigilantes no anos 
seguintes, o que totaliza 759.000 euros. 

• Reabilitação do edifício público para a instalação da academia de resineiro: 

O cálculo teve por base a Portaria n.º 289/2020 de 17 de dezembro que Fixa o valor médio de 
construção por metro quadrado, para efeitos do artigo 39.º do Código do Imposto Municipal sobre 
Imóveis, a vigorar no ano de 2021. De acordo com o Artigo 1.º que fixação do valor médio de 
construção, é estabelecido em € 492 o valor médio de construção por metro quadrado, para efeitos 
do artigo 39.º do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis, a vigorar no ano de 2021 
(Evidência 3). 

A instalação da academia de resinagem será concretizada através da reabilitação de uma  
edificação do património do Estado (ICNF), que se encontra devoluta, na Mata Nacional de Leiria 
ou nas suas proximidades, estando a ser analisada a possibilidade de utilização dos edifícios 
existentes no Parque do Engenho, com uma área total nunca superior a 700 m2. Considerando 
como referência a Portaria supra referida, que fixa valores médios para construção de prédios 
urbanos em 2021, este investimento totalizará cerca de 350 mil euros. 

 
• Aquisição de maquinaria e equipamentos: 

- Aquisição de 30 tratores florestais equipados com alfaias para silvicultura preventiva e 
resinagem. O cálculo teve por base o documento comprovativo de aquisição da mesma tipologia 
de tratores por parte do ICNF (Evidência 4). De acordo com a fatura datada de dezembro de 2020, 
os tratores florestais equipados com alfaias apresentam um preço unitário sem IVA que pode 
variar entre 84,6 mil euros (código do artigo 01.01.1.S322018) e 94,2 mil euros (código do artigo 
01.01.9.TK4110M). Com base nos custos referidos, para esta tipologia de investimento considera-
se um valor de referência de 90 mil euros. Dado que se prevê a aquisição de 30 tratores equipados 
com alfaias para silvicultura preventiva e resinagem, o valor deste investimento ascende a 2.700 
mil euros. 

- Aquisição de 20 veículos equipados e preparados com kit de 1.ª intervenção de incêndios. O 
valor estimado é de 42.250 euros, com base nos custos de aquisição deste tipo de viaturas pelo 
ICNF- Evidência 5a e Evidência 5b). 

 

5) Elaboração do estudo do potencial de resinagem 
O custo considerado neste investimento teve por base o custo de aquisição de estudos similares por 
parte do ICNF: 100.000 euros (Evidência 6). 

 

6) Beneficiação de áreas de pinheiro bravo com potencial para resinagem 

O apuramento custos de beneficiação à gestão florestal em áreas privadas sujeitas a resinagem foi 
estabelecido com base na tabela normalizada de custos unitários da Medida 8 «Proteção e Reabilitação 
dos Povoamentos Florestais» do PDR 2020, constante da Portaria n.º 226/20194 (protetores 
individuais), da tabela de taxas e preços, bens e serviços do Instituto da Conservação da Natureza e 

 
4 https://dre.pt/application/file/a/123329000 
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das Florestas, I. P.5 (plantas) e de aquisições realizadas por este organismo (adubos) (Evidência 7a  e 
Evidência 7b). 

 
 

 

Tipo Operação 
Custo 

mínimo 
(€) 

Custo 
máximo (€) 

Custo 
médio (€) 

Misto Aproveitamento de regeneração natural 
com adensamento - resinosas e folhosas (a) 781.60 977.00 879.30 

Misto Aproveitamento de regeneração natural 
sem adensamento - resinosas e folhosas (b) 668.80 836.00 752.40 

Manual Desramação resinosas/Podas de formação 
folhosas (c) 479.50 479.50 479.50 

 
Com base nos custos acima referidos, apresenta-se síntese dos custos totais por tipologia de operação: 
 

Síntese das operações florestais 
Custos indexados ao hectare 

     

Tipo Operação Custo 
mínimo (€) 

Custo 
máximo 

(€) 

Custo 
médio (€) 

Misto Aproveitamento de regeneração natural - custo 
médio ((a + b)/2 + c) 1 204.70 1 386.00 1 295.35 

 
Com base nos custos apurados na tabela supra, obtém-se um custo médio por operação florestal de 
1.295 €/ha para o aproveitamento de regeneração natural. Prevê a beneficiação de cerca de 8.500 ha 
de pinheiro bravo com potencial para resinagem entre 2022 e 2025 (2.125 ha por ano) o que totaliza 
11 milhões de euros de investimento. 
 

 
 
 

11. Loan request justification (if applicable)  

Não aplicável. 

 

 
5 https://www.icnf.pt/api/file/doc/a683752d2a60a853 
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PART 2: DESCRIÇÃO DAS REFORMAS E DOS INVESTIMENTOS   
 

A. COMPONENTE 13: Eficiência Energética em Edifícios  
  

1. Descrição da Componente 
  

Eficiência Energética em Edifícios   

Área de política: Eficiência Energética e Renováveis  

Objetivos:  

1. Reabilitação energética e eficiência energética: 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 (GEE), a redução do 
consumo de energia, a melhoria da eficiência energética e de recursos dos edifícios (residenciais e 
não residenciais, incluindo a administração pública central), 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. 

2. Criação de emprego: Criação de emprego, não só por via do acréscimo da necessidade de renovação 
dos edifícios, como também do uso de materiais que possam ser fabricados em Portugal e o recurso 
a mão de obra intensiva e especializada. 

3. Transição Energética e Climática: A renovação energética de edifícios dará um contributo muito 
significativo para o cumprimento das metas nacionais de energia (redução do consumo de energia e 
aumento da incorporação de fontes renováveis de energia) e clima (redução de emissões de GEE). 

4. Resiliência nacional e social: Renovar e tornar os edifícios mais eficientes do ponto de vista 
energético potencia ainda o cumprimento de diversos objetivos, designadamente a redução da fatura 
e dependência energética do país, a melhoria dos níveis de conforto e qualidade do ar interior, os 
benefícios para a saúde, a maior produtividade laboral, o combate à pobreza energética, a extensão 
da vida útil dos edifícios e o aumento da sua resiliência. 

Reformas e/ou investimentos: 

Reformas:  

• Reforma TC-r26: Estratégia de Longo Prazo para a Renovação de Edifícios: 
 
O Plano Nacional Energia e Clima 2021-2030 (PNEC 2030), aprovado pela Resolução do Conselho 
de Ministros (RCM) n.º 53/2020, constitui-se como o principal instrumento de política energética e 
climática nacional para a década 2021-2030 rumo a um futuro neutro em carbono, em articulação 
com os objetivos do Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050 (RNC 2050). A concretização do 
PNEC 2030 permite a Portugal assumir, de forma clara, o compromisso da transição energética 
enquanto alavanca de competitividade para o país, com o objetivo de reduzir as suas emissões de 
GEE rumo à neutralidade carbónica, traçando uma estratégia e um conjunto de objetivos que ajudam 
a consolidar uma economia nacional competitiva, resiliente e cada vez mais de baixo carbono. 

A Estratégia de Longo Prazo para a Renovação dos Edifícios (ELPRE),  aprovada pela RCM n.º 8-
A/2021, responde à necessidade identificada no PNEC 2030 de “desenvolver e implementar uma 
estratégia de longo prazo que permita promover a renovação de edifícios, contribuindo para um 
aumento da eficiência energética do parque edificado e alterando assim o paradigma das últimas 
décadas, centrado unicamente na construção nova, e assim contribuir para um aumento da qualidade 
do parque nacional de edifícios existentes, cada vez mais necessitado de uma intervenção urgente 
que aumente os níveis de conforto das populações e gere ganhos em termos de eficiência 
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energética”. Fomentar a Eficiência Energética em Edifícios configura-se como medida fundamental 
para o cumprimento dos objetivos nacionais em matéria de energia e clima, constantes do PNEC 
2030 e do RNC 2050, assim como para o cumprimento de outros objetivos estratégicos, 
designadamente, o combate à pobreza energética e o relançamento da economia por força da 
situação epidemiológica causada pela doença COVID-19. 
 

• Reforma TC-r27: Programa de Eficiência de Recursos na Administração Pública 2030 (ECO.AP 
2030): 
 
O Programa de Eficiência de Recursos na Administração Pública até 2030 (ECO.AP 2030), 
aprovado pela RCM n.º 104/2020, visa promover a descarbonização e a transição energética das 
atividades desenvolvidas pelo Estado, contribuindo para as metas de redução de emissões de GEE, 
de redução de consumos de energia por via do reforço da eficiência energética, de incorporação de 
renováveis no consumo final bruto de energia, bem como promover a gestão eficiente de recursos 
na Administração Pública. 
 

• Reforma TC-r28: Estratégia Nacional de Longo Prazo para o Combate à Pobreza Energética: 
 
A Estratégia Nacional para o Combate à Pobreza Energética, cuja elaboração se encontra prevista 
no PNEC 2030 e que já está em fase de preparação, responde à necessidade identificada no PNEC 
2030 de “GARANTIR UMA TRANSIÇÃO JUSTA, DEMOCRÁTICA E COESA - Reforçar o 
papel do cidadão como agente ativo na descarbonização e na transição energética, criar condições 
equitativas para todos, combater a pobreza energética, criar instrumentos para a proteção dos 
cidadãos vulneráveis e promover o envolvimento ativo dos cidadãos e a valorização territorial”. 
Com vista à concretização deste objetivo, estabeleceu-se uma linha de atuação “Combater a pobreza 
energética e aperfeiçoar os instrumentos de proteção a clientes vulneráveis”, a qual define um 
conjunto de medidas de ação, entre as quais o desenvolvimento e implementação de uma Estratégia 
que pretende dar resposta ao problema da pobreza energética. 

Investimentos:  

• Investimento TC-C13-i01: Eficiência energética em edifícios residenciais: 
 
Investimentos numa significativa vaga de renovação energética de edifícios residenciais (privados), 
fomento da eficiência energética e de recursos, reforço da produção de energia de fontes renováveis 
em regime de autoconsumo e o combate à pobreza energética. 
 

• Investimento TC-C13-i02: Eficiência energética em edifícios da administração pública central: 
 
Investimentos numa significativa vaga de renovação energética de edifícios da administração 
pública central (ex.: Hospitais, Edifícios onde operam serviços da administração pública central, 
Escolas, Universidades, Equipamentos culturais e património classificado), fomento da eficiência 
energética e de recursos e reforço da produção de energia de fontes renováveis em regime de 
autoconsumo. 
 

• Investimento TC-C13-i03: Eficiência energética em edifícios de serviços: 
 
Investimentos numa significativa vaga de renovação energética de edifícios de serviços (privados), 
fomento da eficiência energética e reforço da produção de energia de fontes renováveis em regime 
de autoconsumo. 

Custo estimado: 610 milhões de EUR 
Subvenções MRR: 610 milhões de EUR 
Empréstimos MRR: 0 milhões de EUR 
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2. Principais desafios e objetivos 

Contexto 

Portugal assumiu o compromisso de atingir a neutralidade carbónica até 2050 e desenvolveu o Roteiro para a 
Neutralidade Carbónica que estabelece como objetivo para 2050 uma redução de emissões superior a 85%, em 
relação às emissões de 2005. 

Entre os vetores de descarbonização identificados, destaca-se "Promover a descarbonização no setor 
residencial, privilegiando a reabilitação urbana e o aumento da eficiência energética nos edifícios, fomentando 
uma progressiva eletrificação do setor e o uso de equipamentos mais eficientes, e combatendo a pobreza 
energética". 

Os setores doméstico e de serviços, e o parque de edifícios associado, são responsáveis por mais de 30% da 
energia final consumida, o que se traduz em emissões de gases com efeito de estufa (GEE) bastante 
significativas face ao total nacional. A renovação energética do parque nacional de edifícios existentes, e a 
descarbonização dos consumos de energia, nomeadamente através do reforço da eletrificação, configura-se 
como medida fundamental para o cumprimento dos objetivos nacionais em matéria de energia e clima, assim 
como para o cumprimento de outros objetivos estratégicos, como o combate à pobreza energética e o apoio 
aos consumidores vulneráveis. 

Os primeiros requisitos de eficiência energética para avaliar o comportamento térmico de edifícios de habitação 
e para prevenir sobreaquecimentos e situações de patologia na construção foram introduzidos em Portugal em 
1990 (Decreto-Lei n.º 40/90, de 6 de fevereiro, entretanto revogado), apontando a estimativa do parque de 
edifícios construído até então, sem quaisquer requisitos de eficiência energética, para cerca de 3,8 milhões de 
alojamentos, como tal, quase dois terços do parque nacional de edifícios existentes. 

Verifica-se que, de um modo geral, o parque nacional de edifícios existentes não apresenta a necessária 
capacidade para proporcionar as adequadas condições de habitabilidade a todos os seus ocupantes, e respetivos 
agregados familiares, nomeadamente a boa qualidade do ar interior e o conforto térmico e acústico, originando 
assim a ocorrência de patologias nos elementos construtivos que causam, em determinadas situações, 
problemas de saúde aos seus ocupantes. Estudos e dados recentes demonstram claramente esta realidade, 
designadamente, uma qualidade do ar interior não satisfatória, e a exposição a humidade e bolor em mais de 
30% das habitações (quando a média, na UE, localiza-se nos 16%), atribuindo-se assim a Portugal o estatuto 
do segundo país na UE com maior índice de excesso de mortes no inverno, sendo que cerca de 19% da 
população não tem capacidade de aquecer as suas habitações de modo a ter níveis adequados de conforto. 

Face à informação mais recente disponível sobre o desempenho energético dos edifícios (INE1), o número de 
alojamentos construídos relativamente aos requisitos de eficiência energética impostos e o desempenho 
energético para o setor da habitação até 2018 evidencia que apenas 9% dos alojamentos certificados qualifica-
se como muito eficiente (classe de eficiência A e A+), o que vem demonstrar a necessidade e o potencial para 
a renovação energética dos edifícios em Portugal. 

De acordo com uma análise recente no âmbito da ELPRE, 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, atualmente, o parque de edifícios existentes proporciona algum desconforto térmico em mais 
de 95% das horas do ano. De forma a dar resposta a esta problemática, identificou-se que nos edifícios 
multifamiliares mais antigos localizados em zonas climáticas de inverno mais amenas e em edifícios contruídos 
após o ano de 2006 é possível atingir uma categoria de conforto térmico aceitável (categoria III) com soluções 
estritamente passivas. Nos alojamentos localizados em zonas climáticas de inverno mais severas, tornar-se-á 
necessária uma articulação entre as medidas de melhoria passivas e o uso de equipamentos de climatização, 
numa lógica de complementaridade, de forma a assegurar um nível de conforto considerado aceitável. 

Portugal tem vindo a apoiar a eficiência energética em edifícios, e são várias as iniciativas já desenvolvidas a 
nível nacional que visam promover estas ações. Mais recentemente, no âmbito do Programa de Estabilização 

 
1 Projeção para 2020 tendo em consideração a estimativa apresentada no relatório Estatísticas da Construção e Habitação, para edifícios de habitação 
familiar 
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Económica e Social (PEES), que compreende um conjunto de medidas que visam a dinamização económica, 
como forma de amortecer parte do impacte económico decorrente da pandemia COVID-19, foi lançado o 
“Programa de Apoio a Edifícios mais Sustentáveis”. Este programa operacionalizado pelo Fundo Ambiental 
no valor de 4,5 milhões de euros, traduz-se no apoio a soluções para a reabilitação do edificado residencial 
com o objetivo de melhorar o seu desempenho energético, ambiental e hídrico, tornando os edifícios mais 
sustentáveis e gerando múltiplos benefícios (ambientais, sociais e económicos) para o cidadão. 

No presente âmbito, importa também assinalar a publicação do Decreto-Lei n.º 101-D/2020, de 7 de dezembro, 
que estabelece os requisitos aplicáveis à conceção e renovação de edifícios, com o objetivo de assegurar e 
promover a melhoria do respetivo desempenho energético através do estabelecimento de requisitos aplicáveis 
à sua modernização e renovação, mediante a transposição da Diretiva (UE) 2018/844 do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 30 de maio de 2018, (Diretiva EPBD) relativa ao desempenho energético dos edifícios, e 
cuja regulamentação prática se irá proceder nos termos previstos no referido diploma no decorrer de 2021. 
Com este novo quadro regulamentar são criadas as condições para que os edifícios passem, a partir de 1 de 
julho, a ter necessidades quase nulas de energia (NZEB), sejam eles novas construções ou grandes reabilitações 
nos edifícios existentes. 

Desafios 

Enfrentam-se alguns desafios que impedem uma concretização de investimentos na melhoria do desempenho 
energético dos edifícios, com nota de destaque para a falta de sensibilização e de competências especializadas 
no que diz respeito ao financiamento da eficiência energética por parte de todos os intervenientes, para os 
elevados custos de investimento iniciais, para os períodos de amortização relativamente longos e os riscos de 
crédito, ou a sua perceção, associados aos investimentos em eficiência energética, para as taxas de juros 
aplicadas e para as prioridades concorrentes dos beneficiários finais, âmbito onde se incluem os exemplos da 
falta de procura dos mecanismos ou produtos financeiros para o efeito em análise, assim como os 
constrangimentos decorrentes da relação proprietário/arrendatário (quer na definição dos correlativos direitos 
e obrigações, quer no apuramento e assunção dos custos benefícios). 

Por outro lado, e não obstante o registo do aumento, de uma forma geral, dos investimentos na melhoria do 
desempenho energético dos edifícios, em conjugação com o registo de muitos exemplos de boas práticas de 
instrumentos cuja aplicação resulta em poupanças de energia com uma boa relação custo-eficácia, são ainda 
limitadas as informações existentes sobre a eficácia das diferentes medidas de apoio financeiro, tanto ao nível 
nacional como da própria UE. 

Identificam-se algumas “deficiências de mercado”, as quais incluem um conjunto de problemas que tendem a 
atrasar a transformação do parque imobiliário e o aproveitamento de potenciais poupanças de energia, 
designadamente: falta de compreensão da utilização da energia e de potenciais economias; atividade limitada 
de renovação e construção num contexto pós-crise financeira; falta de produtos de financiamento atrativos; 
informação limitada sobre o parque imobiliário; adoção limitada de tecnologias eficientes e inteligentes. Pese 
embora o impacto destas “deficiências de mercado”, Portugal tem em curso diversas iniciativas que visam 
abordar alguns destes temas, com vista à sua mitigação. 

Por outro lado, e pela própria natureza da medida que envolve diversos intervenientes (centrais e locais, 
públicos e privados) e dimensões de intervenção (grandes edifícios ou habitação particular), encontram-se 
desafios na sua implementação, que devem ser abordados através da implementação de mecanismos de apoios 
claros e transparentes. 

Objetivos 

Reabilitar e tornar os edifícios energeticamente mais eficientes potencia o alcance de múltiplos objetivos, 
proporcionando inúmeros benefícios sociais, ambientais e económicos para as pessoas e as empresas, 
designadamente:  

▪ A redução de emissões de gases com efeito de estufa por via da redução muito significativa dos 
consumos de energia; 

▪ A redução da fatura e da dependência energética do país, uma vez que está associada uma redução muito 
significativa dos consumos de energia; 
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▪ O aumento da incorporação de fontes de energia renovável; 

▪ A redução da pobreza energética, dado que de uma forma geral o conceito de pobreza energética está 
relacionado com a incapacidade de atingir conforto térmico numa habitação através do adequado 
aquecimento ou arrefecimento, por motivos económicos; 

▪ A melhoria dos níveis de conforto e qualidade do ar interior, dado que, à melhoria do desempenho 
energético e do conforto interior dos edifícios, está diretamente associado a melhoria dos níveis de 
conforto e qualidade do ar; 

▪ O benefício para a saúde, dado que a melhoria do conforto interno dos edifícios impacta diretamente na 
saúde dos seus ocupantes; 

▪ A promoção da produtividade laboral, que decorre do aumento do conforto interno dos edifícios e da 
mitigação de situações de doença dos ocupantes; 

▪ A extensão da vida útil dos edifícios e o aumento da sua resiliência, por via da melhoria dos edifícios e 
das suas características; 

▪ A redução do consumo de água, pelo forte nexus com o respetivo consumo energético; 

▪ Os benefícios ao nível da cadeia de valor associada ao setor da construção e do imobiliário, uma vez 
que as ações associadas à eficiência energética em edifícios têm um efeito multiplicador no emprego, 
não só por via do acréscimo da necessidade de renovação dos edifícios, como também do uso de 
materiais que possam ser fabricados em Portugal e o recurso a mão de obra intensiva e especializada. 

Transição energética e descarbonização: 

A adoção de ações de renovação energética do parque nacional de edifícios existentes configura-se como 
medida fundamental para o cumprimento dos objetivos nacionais em matéria de energia e clima, constantes 
do PNEC 2030 e do RNC 2050, com o objetivo de alcançar a neutralidade carbónica e promover a eficiência 
energética dos edifícios existentes, com vista à sua transformação em Edifícios com Necessidades Quase Nulas 
de Energia (NZEB). 

Privilegiar a eficiência energética nos edifícios numa perspetiva mais ampla, complementada pela promoção 
de fontes renováveis de energia, assume particular relevância e prioridade, tendo como racional a 
transformação do parque nacional de edifícios existentes NZEB. Por outro lado, importa ainda que a renovação 
dos edifícios considere a melhoria do seu desempenho ambiental, a adoção de princípios de circularidade, de 
eficiência de recursos, e a utilização de materiais reciclados e de base biológica, a promoção de estruturas 
verdes, designadamente em fachadas e coberturas.  

Através da adoção de medidas de atuação na envolvente do edifício (através de isolamento térmico das 
fachadas e cobertura e janelas mais eficientes), a substituição dos sistemas existentes por sistemas mais 
eficientes (bombas de calor, recuperador de calor, entre outros) e a promoção de energia de fontes renováveis 
(painéis solares térmicos e fotovoltaicos acoplados a sistemas de armazenamento), será possível reduzir as 
emissões, aumentar a eletrificação dos consumos de energia com base em fontes renováveis e reduzir as 
necessidades de energia. 

Crescimento económico e criação de emprego: 

As conclusões do recente relatório sobre a recuperação sustentável, elaborado pela Agência Internacional de 
Energia, indicam que a renovação de edifícios é o nosso maior criador de emprego por euro investido, criando 
12 a 18 postos de trabalho locais por cada milhão de euros de investimento. Prevê-se, neste contexto, um efeito 
multiplicador no emprego, não só por via do acréscimo da necessidade de renovação dos edifícios, como 
também do uso de materiais que possam ser fabricados em Portugal e o recurso a mão de obra intensiva e 
especializada. 

Resiliência social e combate à pobreza energética: 

Merece particular relevância a problemática da pobreza energética que nos últimos anos tem ganho cada vez 
maior consciência na Europa, razão pela qual foi identificada como uma prioridade política por várias 
instituições da UE, tendo a Comissão Europeia, no âmbito do Pacote Energia Limpa para todos os Europeus, 

https://www.iea.org/reports/sustainable-recovery
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dado prioridade a este tema e incluindo nas várias iniciativas legislativas referências à necessidade dos Estados 
Membros adotaram medidas de combate à Pobreza Energética. 

Neste sentido, pretende-se, por um lado, que a transição energética não acentue a pobreza energética, e por 
outro implementar ações para combatê-la, passando pela identificação das famílias nesta situação e obviá-las 
através de medidas dirigidas para a reabilitação urbana, para a promoção da eficiência energética nos edifícios, 
focada sobretudo em medidas de isolamento, e da redução da dependência de combustíveis fósseis, na qual a 
aposta na produção descentralizada de eletricidade baseada em comunidades de energia renovável e a 
valorização de sistemas coletivos podem ter um papel muito relevante na atenuação dos custos com a energia. 

Numa outra vertente e considerando que Portugal é dos países europeus mais afetados pelas alterações 
climáticas, destacando-se entre os principais impactes e vulnerabilidades o aumento da temperatura máxima e 
o aumento da frequência e da intensidade de ondas de calor, investir na reabilitação energética dos edifícios 
contribui para a melhoria do conforto térmico, tornando os edifícios mais preparados e adaptados para fazer 
face aos referidos impactes, reduzindo a vulnerabilidade da população. 

Acresce que, no atual contexto da situação epidemiológica causada pela doença COVID-19, com a maior 
permanência nas habitações, inclusive em contexto laboral, atribui-se particular nota de destaque à importância 
do conforto no interior dos edifícios, à relevância de medidas que concorram para uma utilização parcimoniosa 
dos serviços de saúde e à premência de dinâmicas de investimento público e privado potenciadoras de uma 
recuperação económica. 

Tendo em conta estes objetivos, esta componente inscreve-se no âmbito do pilar da transição climática 
enquanto uma das áreas de importância europeia em que se estrutura o Mecanismo de Recuperação e 
Resiliência. 

Existindo ainda uma grande margem para melhorar a eficiência energética dos edifícios, esta componente 
procura responder às “Recomendações Específicas de País” (2019 e 2020) comunicadas a Portugal no contexto 
do Semestre Europeu. Nas Recomendações Específicas por País, é clara a necessidade de promover a 
realização de projetos de investimento robustos e favoráveis ao crescimento que visem apoiar, entre outros, a 
transição ecológica com impacto na retoma da economia portuguesa, bem como para a sua reorientação em 
direção a um crescimento sustentável a longo prazo. Neste âmbito é reconhecido que existe ainda uma margem 
alargada para melhorar a eficiência energética dos imóveis e reduzir o consumo de energia, razão que motiva 
a importância e a prioridade a conferir à eficiência energética nos edifícios. Neste sentido, esta Componente 
pretende dar um importante contributo para dar resposta às recomendações no sentido de focalizar o 
investimento na transição ecológica/energética (REP n.º 3 de 2019 e 2020).  

Indicações quantitativas e qualitativas dos impactos esperados 

Os impactos esperados com a implementação das Reformas e Investimentos associados a esta Componente 
verificam-se nos seguintes níveis: 

• Potencial de crescimento:  

o Dinamização do setor da construção e dos setores associados, com aumento do valor 
acrescentado; 

• Criação de emprego:  

o Tornar os edifícios energeticamente mais eficientes tem um efeito multiplicador no emprego, não 
só por via do acréscimo da necessidade de renovação dos edifícios, como também do uso de 
materiais que possam ser fabricados em Portugal e o recurso a mão de obra intensiva e 
especializada; 

• Mitigação dos impactos da crise:  

o Associado à melhoria do desempenho energético e do conforto interior dos edifícios, está 
diretamente associado a melhoria dos níveis de conforto e qualidade do ar; o benefício para a 
saúde, dado que a melhoria do conforto interno dos edifícios impacta diretamente na saúde dos 
seus ocupantes; 
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o Redução dos encargos com a energia e restantes consumos e a prestação do devido apoio aos 
agregados familiares mais vulneráveis na renovação energética das respetivas habitações; 

o Redução dos encargos com a energia e restantes consumos e a prestação do devido apoio ao setor 
dos serviços; 

• Vulnerabilidade aos choques / capacidade para responder a choques: 

o Renovar e tornar os edifícios mais eficientes do ponto de vista energético potencia a redução da 
fatura, contribuindo para o aumento do rendimento disponível das famílias; 

• Coesão social e territorial: 

o Renovar e tornar os edifícios mais eficientes do ponto de vista energético permite alcançar níveis 
mais elevados no que diz respeito à melhoria dos níveis de conforto e qualidade do ar interior, os 
benefícios para a saúde, a maior produtividade laboral, a redução da pobreza energética, o 
alargamento da vida útil dos edifícios e o aumento da sua resiliência. 

Complementaridades 

A presente componente apresenta complementaridades com outras, nomeadamente com a Componente C02 - 
Habitação, na medida em que esta prevê relançar a política de habitação em Portugal, reforçando a aposta na 
criação de um parque habitacional público, capaz de dar resposta às situações de necessidade de alojamento 
de emergência, às famílias que vivem em situação de grave carência habitacional através da habitação social 
e às famílias com sobrecarga de custos habitacionais no setor do arrendamento. Prevê-se que, com a 
implementação da componente C02, os alojamentos do parque habitacional social (excluídos da componente 
C13) sejam energeticamente mais eficientes, criando sinergias e evitando sobreposições entre componentes. 

Acresce referir que a promoção de eficiência energética nos edifícios será complementada com fundos da 
Política de Coesão, prevendo-se que as ações de eficiência energética nos edifícios, complementares aquelas 
previstas nesta componente, nomeadamente os que respeitam a edifícios da administração pública local, 
possam ser apoiadas pelo Objetivo de Política 2/ Objetivo Específico 2.1. do Quadro Financeiro Plurianual. 

 
 
3. Descrição das reformas e dos investimentos da Componente  
 

A componente “C13 – Eficiência Energética em Edifícios” é constituída pelas seguintes reformas: 

 

Reforma TC-r26: Estratégia de Longo Prazo para a Renovação de Edifícios 

Desafios e Objetivos  

O Regulamento (UE) 2018/1999 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de dezembro de 2018, relativo 
à Governação da União da Energia e da Ação Climática, incluído no pacote legislativo "Energia Limpa para 
todos os Europeus", prevê a preparação, pelos Estados-Membros, dos respetivos Planos Nacionais integrados 
de Energia e Clima.  

Paralelamente, a Diretiva 2018/844 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de maio de 2018, também 
incluída no referido pacote legislativo, alterou a Diretiva 2010/31/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 19 de maio de 2010, relativa ao desempenho energético dos edifícios (Diretiva EPBD) mediante, entre 
outras disposições, a introdução de um artigo que prevê a elaboração, pelos Estados-Membros, de uma 
estratégia de longo prazo para apoiar a renovação, até 2050, dos respetivos parques nacionais de edifícios (não) 
residenciais, públicos e privados, incluindo um roteiro com medidas e objetivos indicativos para 2030, 2040 e 
2050, e a respetiva ligação ao cumprimento dos objetivos de eficiência energética da União Europeia (UE), 
sendo este o contexto da elaboração da Estratégia de Longo Prazo para a Renovação dos Edifícios (ELPRE). 

A ELPRE, aprovada pela RCM n.º 8-A/2021, vem dar resposta à necessidade identificada no PNEC 2030 de 
“desenvolver e implementar uma estratégia de longo prazo que permita promover a renovação de edifícios, 
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contribuindo para um aumento da eficiência energética do parque edificado e alterando assim o paradigma das 
últimas décadas, centrado unicamente na construção nova, e assim contribuir para um aumento da qualidade 
do parque nacional de edifícios existentes, cada vez mais necessitado de uma intervenção urgente que aumente 
os níveis de conforto das populações e gere ganhos em termos de eficiência energética”.  

Acresce ainda, que, no contexto da atual situação epidemiológica causada pela doença COVID-19, com a maior 
permanência nas habitações, inclusive em contexto laboral, atribui-se particular nota de destaque à importância 
do conforto no interior dos edifícios, à relevância de medidas que concorram para uma utilização parcimoniosa 
dos serviços de saúde e à premência de dinâmicas de investimento público e privado potenciadoras de uma 
recuperação económica. 

Para o cumprimento dos respetivos objetivos, procedeu-se à organização das políticas e ações constantes da 
ELPRE segundo sete eixos de atuação: 

1. Ações para a renovação do edificado, mediante a criação de enquadramento financeiro adequado para o 
efeito em cujo âmbito se inclui, entre outras medidas, a criação ou a reorientação das linhas de 
financiamento para a renovação energética dos edifícios abrangidos, em linha com critérios do respetivo 
desempenho energético e de sustentabilidade, assim como a revisão do atual Programa de Eficiência 
Energética na Administração Pública para a ação sobre os edifícios públicos, que passa ainda a abranger 
as eficiências e material e hídrica, bem como o aumento do desempenho ambiental dos edifícios. 

2. Desenvolvimento e o fomento da inteligência dos edifícios abrangidos, mediante o incentivo às atividades 
de investigação e inovação tecnológica. 

3. Reforço do quadro, normativo e regulamentar, da certificação energética dos edifícios em cujo âmbito se 
inclui, entre outras medidas, a etiquetagem de produtos e/ou serviços relacionados com a renovação 
energética de edifícios, a utilização dos certificados energéticos como mecanismo de acesso a 
financiamento ou a outro tipo de benefícios e a qualificação da classe energética dos edifícios como fator 
de incentivo ou de condicionamento no mercado de arrendamento. 

4. Colmatar as lacunas registadas na formação e na qualificação profissional no domínio do desempenho de 
edifícios em matéria de eficiência energética e de recursos, como o reforço e desenvolvimento dos 
conteúdos curriculares e projetos de educação, de forma a alinhar a oferta na área com os objetivos de 
promoção da eficiência energética e descarbonização dos edifícios abrangidos. 

5. Ações para o combate à pobreza energética, mediante a redução dos encargos com a energia e restantes 
consumos e a prestação do devido apoio aos agregados familiares mais vulneráveis na renovação 
energética das respetivas habitações por via, entre outras medidas, da disponibilização de mecanismos de 
financiamento e benefícios fiscais para o efeito. 

6. Assegurar a informação e consciencialização dos cidadãos e empresas, públicas e privadas, para os 
benefícios decorrentes da renovação dos edifícios mediante, entre outras medidas, a realização de 
campanhas de publicidade e de sensibilização, assim como a utilização das tecnologias de informação 
para proporcionar e desenvolver o conhecimento dos destinatários no presente plano. 

7. Implementação de um conjunto de indicadores e mecanismos para o acompanhamento do progresso da 
ELPRE e apuramento dos respetivos resultados práticos no desempenho energético dos edifícios 
abrangidos mediante, entre outras medidas, a articulação de esforços entre as entidades públicas para a 
criação e desenvolvimento de um sistema de monitorização para o efeito. 

A ELPRE prevê um conjunto de objetivos indicativos para o horizonte 2030-2050, face aos registos de 2018, 
para os quais a presente Componente terá um papel fundamental: 

▪ Área de edifícios renovada, na proporção de 363.680.501 m2 para 2030, 635.637.685 m2 para 2040 e 
747.953.071 m2 para 2050; 

▪ Poupança de energia primária, na percentagem de 11% para 2030, 27% para 2040, e 34% para 2050; 

▪ Redução de horas de desconforto na habitação, na percentagem de 26% para 2030, 34% para 2040, e 56% 
para 2050. 
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No âmbito da ELPRE, as medidas propostas, e que estão relacionadas com renovação energética de edifícios 
e de apoio à implementação de medidas de melhoria nesses edifícios, encontram-se agrupadas em sete eixos 
de atuação. Incluem-se neste conjunto, medidas de reforço à eficiência energética que alargam o âmbito de 
intervenções e intervenientes, aumentam o potencial combinado de poupanças para as famílias e utilizadores 
dos edifícios, bem como o potencial de alinhamento da ELPRE e instrumentos financeiros com as diferentes 
prioridades nacionais. 

1. Renovação do Edificado 
o Apoio financeiro através da criação ou reorientação das linhas de financiamento para a renovação, 

em linha com critérios de sustentabilidade dos edifícios; 
o Reorientação das receitas fiscais para melhoria do desempenho, energético e ambiental, dos 

edifícios; 
o Simplificação e harmonização dos processos e auditorias; 
o Revisão do quadro regulamentar relativo ao desempenho energético dos edifícios, considerando 

os instrumentos de certificação ambiental dos produtos e serviços de construção; 
o Combate à fragmentação dos incentivos através da promoção do equilíbrio de incentivos e 

benefício entre arrendatários e proprietários; 
o Combate às deficiências do mercado através de soluções de financiamento inovadoras; 
o Criação de um quadro legal e financeiro que reforce o papel das associações de 

proprietários/condóminos; 
o Programas de investigação e inovação. 

2. Edifícios Inteligentes 
o Introdução de mecanismos de flexibilidade e aposta na inovação tecnológica; 
o Infraestruturação dos edifícios para acomodar a inteligência; 
o Implementação de mecanismos de monitorização ao nível dos edifícios. 

3. Certificação Energética 
o Reforço da utilização do certificado energético como ferramenta padronizada de apoio a 

programas de financiamento, considerando os instrumentos de certificação ambiental dos 
produtos e serviços de construção; 

o Reforço da utilização do certificado energético como ferramenta padronizada de acesso a 
benefícios fiscais, considerando os instrumentos de certificação ambiental dos produtos e serviços 
de construção; 

o Atualização do Sistema de Certificação Energética dos Edifícios (SCE); 
o Promoção da renovação em segmentos com pior desempenho; 
o Etiquetagem de produtos e serviços ligados à renovação dos edifícios 
o Programas voluntários de certificação e etiquetagem energética, considerando os instrumentos de 

certificação ambiental dos produtos e serviços de construção. 

4. Formação e Qualificação 
o Plano de ação para a qualidade da construção e transição energética (PAQCTE); 
o Educação para a transição energética; 
o Programa de formação em eficiência hídrica no contexto do nexus água-energia. 

5. Combate à Pobreza Energética 
o Disponibilização de financiamento e benefícios fiscais para quem reabilita; 
o Aumento das condições de conforto. 

6. Informação e Consciencialização 
o Apoio na implementação de medidas de renovação; 
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o Consciencialização da população para a eficiência energética e nexus água-energia, incluindo a 
integração da eficiência hídrica, eficiência de outros recursos e dos princípios de economia 
circular; 

o Programas de demonstração e reforço da partilha de experiências. 

7. Monitorização 
o Implementação de um sistema de indicadores de monitorização do progresso da ELPRE no 

quadro de um sistema integrado de recolha de dados; 
o Implementação de mecanismos de acompanhamento/monitorização do desempenho dos edifícios. 

Alcançar os objetivos de renovação do parque nacional de edifícios existentes implica que os programas de 
financiamento sejam complementados por um conjunto de mecanismos de suporte à mobilização de 
investimento público e privado. Neste contexto, prevê-se que, em complemento aos apoios previstos no âmbito 
do PRR e inscritos nesta Componentes, a promoção de outros mecanismos de suporte, nomeadamente baseados 
em: 

▪ Os apoios à renovação do parque nacional de edifícios terão continuidade para além do PRR, 
nomeadamente através do próximo Quadro Financeiro Plurianual; 

▪ Implementação de modelos de financiamento potenciadores de ganhos de escala e aumento da 
viabilidade dos projetos e o interesse do mercado através de plataformas agregadoras que permitam o 
acesso dos investidores e a adoção de pacotes normalizados de soluções de renovação para clientes com 
necessidades similares; 

▪ Promoção de mecanismos de financiamento por parte das entidades do sistema financeiro, que fomente 
o financiamento até 2050 e que mobilize financiamento público, privado e misto; 

▪ Criação, em articulação com diversos agentes nacionais e locais, de meios de aconselhamento, acessíveis 
e transparentes, aos consumidores sobre a renovação energética de edifícios e os instrumentos de 
financiamento disponíveis, tais como “balcões únicos” com serviços integrados ao nível técnico e de 
financiamento e que facilitem o agrupamento de projetos, tornando-os mais atrativos para o mercado 
financeiro. 

Implementação 

O acompanhamento, supervisão e coordenação da ELPRE estará a cargo de um Grupo de Coordenação, 
coordenado pela Direção-Geral de Energia e Geologia com o apoio técnico e operacional da ADENE-Agência 
para a Energia, do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, I. P., e do Instituto da Habitação e da Reabilitação 
Urbana, I. P. A constituição deste grupo estará concluída no início do 2º semestre de 2021, nomeadamente 
através da publicação de um despacho dos membros do Governo responsáveis pelas áreas da energia, 
infraestruturas e da habitação que irá fixar a composição, as competências e as regras de funcionamento do 
Grupo de Coordenação da ELPRE. 

Calendário e riscos 

A ELPRE, por se tratar de uma estratégia de longo prazo, vigora entre 2021 e 2050, estando sujeita a avaliação 
de progresso da sua execução, a efetuar pelo Grupo de Coordenação, com periodicidade bianual a contar da 
respetiva aprovação, bem como uma revisão com uma com periodicidade quinquenal, a contar da sua 
aprovação. 

 2022 2024 2025 2026 2028 2030 2031-2040 2041-2050 
Avaliação de progresso X X  X X  X X 
Revisão   X   X X X 

 

Os riscos associados à implementação da ELPRE são de natureza diversa e próprias de qualquer estratégia ou 
plano de ação, em particular quando versa sobre temas tão relevantes para a economia e para a sociedade como 
a eficiência energética, a reabilitação energética, a transição energética, entre outros. A monitorização 
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constante e revisão periódica prevista da ELPRE permitirá ajustar a estratégia ao longo das próximas décadas 
e tomar as devidas ações para ajustar a trajetória. 

Alguns dos desafios que se poderão colocar à implementação da ELPRE estão diretamente ligados aos desafios 
da reabilitação e da eficiência energética em edifícios e dizem respeito, entre outros, à sensibilização dos 
proprietários, aos elevados custos de investimento iniciais, aos períodos de amortização relativamente longos 
e aos riscos de crédito, ou a sua perceção, associados aos investimentos em eficiência energética. 

 

Reforma TC-r27: Programa de Eficiência de Recursos na Administração Pública 2030 (ECO.AP 2030) 

Desafios e Objetivos 

O ECO.AP 2030, aprovado pela RCM n.º 104/2020, visa promover a descarbonização e a transição energética 
das atividades desenvolvidas pelo Estado, contribuindo para as metas de redução de emissões de gases com 
efeito de estufa (GEE), de redução de consumos de energia por via do reforço da eficiência energética, de 
incorporação de renováveis no consumo final bruto de energia, estabelecidas a nível nacional para 2030, bem 
como para promover a gestão eficiente de recursos na Administração Pública. 

Este programa incide sobre os consumos de energia, água e materiais, produção de energia renovável, soluções 
de armazenamento de energia, com contributo para a redução de emissões de GEE. Aplica-se a todas as 
entidades da administração pública, direta e indireta, incluindo serviços centrais e periféricos, tendo por 
referência a base de dados do Sistema de Informação da Organização do Estado (SIOE), nos termos legalmente 
previstos e admitidos ao acesso. 

O ECO.AP 2030 prevê um conjunto de metas para o horizonte 2030: 

▪ Eficiência energética: contribuir para uma redução de 40% dos consumos de energia primária; 

▪ Autoconsumo: contribuir para que 10% do consumo de energia seja abastecido através de soluções de 
autoconsumo com origem em fontes de energia renovável; 

▪ Eficiência hídrica: contribuir para uma redução hídrica de 20% no consumo; 

▪ Eficiência material: contribuir para uma redução material de 20%; 

▪ Renovação de Edifícios: contribuir para alcançar 5% de taxa de renovação energética e hídrica de edifícios 
abrangidos pelo ECO.AP. 

Para alcançar os objetivos previstos no ECO.AP 2030, e que em simultâneo contribuam para alcançar os 
objetivos do PNEC 2030, está previsto que as entidades abrangidas por este programa, e que preencham os 
requisitos previstos, elaboram, de três em três anos, a partir de 2021 e até 31 de dezembro do respetivo ano, 
um plano de eficiência ECO.AP 2030, tendo em consideração os objetivos e metas relativos ao consumo de 
energia e outros recursos, bem como emissões de GEE. 

Implementação 

A coordenação do ECO.AP 2030 é feita por uma comissão constituída pela DGEG e pela APA, que coordenam 
a sua aplicação, em razão das respetivas atribuições, podendo solicitar o apoio de outras entidades do setor 
público para a prossecução dos objetivos constantes da presente resolução. O apoio operacional à execução do 
Programa ECO.AP 2030 é da responsabilidade da ADENE – Agência para a Energia. 

Importa realçar a existência da figura do Coordenador de Energia e Recursos (CER), que atuará como 
interlocutor dos ministérios para o ECO.AP 2030, e do Gestor de Energia e Recursos (GER) das Entidades da 
Administração Pública a quem compete promover e apoiar a implementação do ECO.AP 2030 nas instalações 
sob gestão ou utilização pela respetiva entidade pública. 

Calendário e riscos 

O ECO.AP 2030 vigora até 2030, e está sujeito a um acompanhamento e monitorização permanente por parte 
das entidades que coordenam a sua implementação. 
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Os riscos associados à implementação do ECO.AP 2030 são de natureza diversa e próprias de qualquer 
estratégia ou plano de ação, em particular quando versa sobre temas tão relevantes para a economia e para a 
sociedade como a eficiência energética, reabilitação energética, a transição energética, entre outros. 

Alguns dos desafios que se poderão colocar à implementação do ECO.AP prendem-se com a mobilização dos 
vários agentes envolvidos na persecução das ações previstas, a necessidade de simplificar procedimentos 
internos das instituições, carência de cultura organizacional direcionada para a gestão de energia e para os 
benefícios da eficiência energética. 

 

Reforma TC-r28: Estratégia Nacional de Longo Prazo para o Combate à Pobreza Energética 

Desafios e Objetivos 

A Estratégia Nacional de Longo Prazo para o Combate à Pobreza Energética, em fase de preparação, responde 
à necessidade identificada no PNEC 2030, de “GARANTIR UMA TRANSIÇÃO JUSTA, DEMOCRÁTICA 
E COESA - Reforçar o papel do cidadão como agente ativo na descarbonização e na transição energética, criar 
condições equitativas para todos, combater a pobreza energética, criar instrumentos para a proteção dos 
cidadãos vulneráveis e promover o envolvimento ativo dos cidadãos e a valorização territorial”. Com vista à 
concretização deste objetivo, estabeleceu-se uma linha de atuação específica “8 Combater a pobreza energética 
e aperfeiçoar os instrumentos de proteção a clientes vulneráveis”, a qual define um conjunto de medidas de 
ação, entre as quais o desenvolvimento e implementação de uma Estratégia para dar resposta ao problema da 
pobreza energética. 

Para que a Estratégia cumpra o seu objetivo principal – combater a pobreza energética, protegendo os 
consumidores vulneráveis e integrá-los de forma ativa na transição energética e climática – será necessário 
adotar e pôr em prática um conjunto de medidas de ação no curto, médio e longo prazo, que se sustem no 
tempo e estejam alinhadas com a estratégia nacional em matéria de energia e clima, criando as condições 
sociais para identificar, atuar e monitorizar e atuar a nível nacional sobre os agregados familiares nesta 
situação, de forma integrada, sustentável e proativa. Neste sentido, a prossecução do objetivo principal de 
combater a pobreza energética basear-se-á na aplicação de quatro princípios orientadores. 

▪ Aumentar a eficiência energética nas habitações, através da adoção de soluções construtivas, reabilitação 
e renovação, substituição e/ou adoção de novos equipamentos mais eficientes, novos materiais, 
tecnologias e processos que aumentem o desempenho energético dos edifícios, e dos alojamentos, 
reduzindo significativamente as necessidades de energia sem prejuízo do conforto, bem estar e qualidade 
interior do alojamento; 

▪ Reforçar as condições de acesso a serviços energéticos, pela disponibilização de mecanismos que 
facilitem e apoiem o acesso aos serviços essenciais de energia para o bem-estar e saúde dos agregados 
familiares em situação de pobreza energética, incluindo o acesso a novas formas de produção de energia, 
nomeadamente através do autoconsumo e das comunidades de energia; 

▪ Robustecer o conhecimento e o acesso à informação em matéria de energia, através da disponibilização 
de mais e melhores ferramentas e meios para fomentar e melhorar a literacia energética, resultando numa 
maior consciencialização e na adoção de melhores práticas relativas à racionalização do consumo de 
energia e adoção de medidas de eficiência energética, incluindo o acompanhamento e o aconselhamento 
na implementação das mesmas; 

▪ Reduzir os encargos com o consumo de energia, pela prossecução dos princípios orientadores anteriores 
e complementado com mecanismos de apoio ao preço, será possível alcançar reduções nos encargos com 
os consumos de energia, permitindo assim um aumento no rendimento disponível das famílias. 

As medidas de ação que constaram nesta Estratégia (à data da conclusão desta ficha a Estratégia ainda se 
encontra em elaboração), estão organizadas de acordo com quatro vertentes, correspondentes às diferentes 
áreas de atuação prioritárias que foram identificadas. 

1. Eficiência Energética: Promover programas, ações e mecanismos de apoio de carácter estrutural de 
combate às situações de pobreza energética, que inclui intervenções direcionadas à realização de 
investimentos em eficiência energética e reabilitação de edifícios, incentivos a alterações dos padrões 
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de consumo e ações que visem a integração de energias renováveis. Estas ações serão desenvolvidas 
juntamente com os diversos atores, nacionais e locais, incluindo os diversos organismos regionais e 
locais nas várias vertentes, de forma a adequar melhor face à realidade e promover mais proximidade 
com os consumidores em situação de pobreza energética. 

2. Apoio ao preço e à redução de encargos: Promover programas, ações e mecanismos que permitam a 
redução dos encargos com a energia, como é o caso da Tarifa Social de Energia, e com os serviços de 
energia dos consumidores domésticos, quer por via de ações de sensibilização que estimulem uma 
correta utilização e gestão de energia, quer por via de apoio para que o preço da energia não seja fator 
de exclusão no acesso a estes serviços, independentemente da situação económica, social ou geográfica 
dos consumidores, e servindo ao mesmo tempo o propósito de assegurar o acesso universal a serviços 
de qualidade a preços acessíveis. 

3. Proteção do consumidor: Promover programas, ações e mecanismos que protejam os consumidores 
domésticos sempre que este não consiga fazer face às despesas com a energia ou na sua relação com os 
operadores de mercado. Pretende-se, desta forma, encontrar mecanismos de apoio ao pagamento das 
faturas dos seus clientes mais vulneráveis, sem que ocorra interrupção dos serviços energéticos, em 
particular em situações climatéricas mais extremas e que impactam no consumo de energia. 

4. Informação, conhecimento e educação: Promover o desenvolvimento de campanhas de formação e 
informação com o intuito de sensibilizar e divulgar as melhores práticas de eficiência energética a fim 
de estimular alteração comportamental aquando o uso da energia com vista à obtenção de poupanças 
com a fatura energética, ganhos de conforto e ambientais. Deverão ser criar e reforças as estruturas de 
aconselhamento e auxílio para o efeito e para a divulgação dos sistemas de incentivo disponíveis com 
vista ao incremento da eficiência energética das habitações. Promover o desenvolvimento de programas 
e ações nas escolas, junto dos mais jovens – agentes de mudança e multiplicadores de informação no 
seu agregado familiar - onde serão abordadas as questões de eficiência energética, pobreza energética e 
a importância do compromisso individual e coletivo na alteração de comportamentos no uso da energia 
com vista, também, a um efetivo combate às alterações climáticas. 

Implementação: 

Pese embora esta Estratégia não esteja ainda concluída, nem aprovada, e dada a natureza transversal da mesma, 
obriga a que a sua coordenação seja levada a cabo por um grupo nomeado para o efeito, sob a responsabilidade 
do Ministério do Ambiente e da Ação Climática, que garantirá o acompanhamento e supervisão, e que contará 
com diferentes entidades que atuam nas diversas áreas para garantir uma maior abrangência e capacidade de 
atuação. 

Calendário e riscos:  

Não disponível. 

 

As reformas elencadas serão implementadas através dos seguintes investimentos: 

 

Investimento TC-C13-i01: Eficiência energética em edifícios residenciais 

 

Desafios e Objetivos: 

Promover a recuperação económica implica antecipar a realização de projetos de investimento público e 
privado robustos. Entre os investimentos considerados favoráveis ao crescimento e à retoma da economia 
encontra-se a aposta na transição ecológica. O PNEC 2030 aponta para a necessidade da realização de 
importantes investimentos para combater as alterações climáticas e assegurar a transição energética, tendo em 
vista a melhoria da eficiência energética dos imóveis e a redução do consumo de energia, razão pela qual se 
pretende apostar na eficiência energética nos edifícios residenciais face às múltiplas vantagens, quer 
energéticas quer económicas. 
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Merece também particular relevância o tema da pobreza energética que deve ser obviada através de medidas 
dirigidas para a reabilitação urbana, para a promoção da eficiência energética nos edifícios, focada sobretudo 
em medidas de isolamento, e da redução da dependência de combustíveis fósseis, no qual a aposta na produção 
descentralizada de eletricidade baseada em comunidades de energia renovável e a valorização de sistemas 
coletivos podem ter um papel muito relevante na atenuação dos custos com a energia. 

Do conjunto de problemas que afetam o desempenho energético dos edifícios residenciais é possível destacar 
as características físicas do edifício, sobretudo o nível do baixo desempenho térmico da envolvente e a 
ineficiência dos sistemas energéticos instalados. Neste contexto, para o cumprimento dos objetivos nacionais 
em matéria de energia e clima é fundamental promover e apoiar uma profunda renovação energética do parque 
nacional de edifícios residenciais existentes. 

O bom desempenho energético dos edifícios constitui um dos elementos centrais da atual política energética 
nacional. O potencial de economia de energia nos edifícios é muito significativo, podendo, nalguns casos, as 
medidas de eficiência energética contribuir para uma redução de mais de 50%. Esta redução do consumo de 
energia traduz-se numa redução muito significativa das emissões de CO2 no setor dos edifícios. 

Para este efeito, e tendo sempre presente os requisitos mínimos exigidos pela regulamentação em vigor, os 
investimentos previstos em Eficiência Energética de Edifícios compreendem, por exemplo, a intervenção nas 
envolventes dos edifícios, a substituição dos sistemas existentes por sistemas mais eficientes, a promoção de 
energia de fontes renováveis, a adoção de soluções técnicas quando adequadas à procedência prática do 
objetivo da renovação energética dos edifícios. 

Os investimentos previstos nesta componente podem materializar-se em diversas ações que podem ser 
implementadas individualmente ou cumulativamente consoante o nível de renovação energética em causa, 
como sejam: 

▪ Melhorias passivas ao nível da envolvente, através, por exemplo, do isolamento térmico das paredes, do 
isolamento térmico das coberturas e dos envidraçados; 

▪ Melhorias ativas através, por exemplo, de sistemas de climatização para aquecimento e/ou arrefecimento 
(ex.: bombas de calor) e aquecimento de águas sanitárias (ex.: solar térmico); 

▪ Melhorias ativas através, por exemplo, da implementação de sistemas de produção de energia elétrica de 
origem renovável em regime de autoconsumo ou comunidade de energia renovável e de sistemas de 
armazenamento; 

▪ Intervenções que visem a eficiência hídrica, incluindo a substituição de equipamentos por equipamentos 
mais eficientes;  

▪ Intervenções que promovam a incorporação de biomateriais, materiais reciclados, soluções de base 
natural, fachadas e coberturas verdes e soluções de arquitetura bioclimática, sobre prédios urbanos ou 
suas frações autónomas existentes. 

Para a concretização e operacionalização dos investimentos está previsto: 

▪ Desenvolvimento de estrutura de apoio à gestão do programa, incluindo plataforma de informação e apoio 
à submissão de candidaturas, gestão das candidaturas e o desenvolvimento de guias e a prestação de apoio 
aos beneficiários. 

Com este investimento, Portugal irá tirar partido da experiência e alavancar os resultados alcançados através 
do Programa de Apoio a Edifícios mais Sustentáveis, que se traduz no apoio a soluções para a reabilitação do 
edificado residencial com o objetivo de melhorar o seu desempenho energético, ambiental e hídrico, tornando 
os edifícios mais sustentáveis e gerando múltiplos benefícios (ambientais, sociais e económicos) para o 
cidadão, adotando-se as ações já concretizadas como milestones desta medida. 

Com base na informação recolhida no Programa de Apoio a Edifícios mais Sustentáveis, e recorrendo à 
metodologia de cálculo do desempenho energético prevista no sistema de certificação energética dos edifícios, 
foi possível avaliar o impacto que a implementação de cada uma das medida de melhoria gerou no edifício 
definido, verificando-se que em termos globais o Programa de Apoio a Edifícios mais Sustentáveis permitiu 
já uma redução de 49% do consumo de energia primária decorrente das intervenções efetuadas. Isto significa 
que, tendo em conta que as ações a apoiar ao abrigo desta Componente têm a mesma natureza, os investimentos 
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incluídos nesta componente resultarão numa poupança de energia primária em linha com a alcançada no 
Programa de Apoio a Edifícios mais Sustentáveis e acima dos 30%. 

Em termos globais, é possível estimar que o investimento previsto neste âmbito poderá representar uma 
poupança média de cerca de 200 ktep de energia primária (para a totalidade do investimento em eficiência 
energética nos edifícios residenciais), e em termos de redução de emissões de CO2, é expectável que, em 
resultado do investimento total previsto nesta componente, se possa alcançar uma redução na ordem das 150 
kton (para a totalidade do investimento em eficiência energética nos edifícios residenciais). 

A promoção do investimento em eficiência energética em edifícios residenciais incide, pela sua natureza, sobre 
as famílias, que inclui a população em geral (habitações das famílias), sem esquecer as famílias em situação 
de pobreza energética. 

Os investimentos propostos nesta componente apresentam um foco muito específico e têm como propósitos o 
aumento da área de edifícios renovada, a adoção de soluções eficientes, a substituição de equipamentos 
ineficientes e o aumento da capacidade instalada para autoconsumo e/ou comunidades de energia renovável 
associado ao edificado, reforçando a eletrificação dos consumos de energia. 

Natureza do investimento 

O investimento destina-se a medidas de eficiência energética em edifícios residenciais. Nos casos em que 
possam ser apoiados detentores de edifícios ou frações de edifícios residenciais que atuam no mercado de 
arrendamento (senhorios, que exercem uma atividade económica), será aplicado o limiar de 200.000€/3 anos 
que resulta do Regulamento de minimis ou o artigo 38.º do Regulamento (UE) n.º 651/2014, de 16 de Junho 
de 2014. 

Implementação 

Para a implementação destes investimentos, tirar-se-á partido da experiência nacional mais recente na 
atribuição de fundos europeus (ex.: Portugal 2020) e de fundos nacionais (ex.: Fundo de Eficiência Energética2, 
Fundo Ambiental) associados à transição energética e à descarbonização. 

Nesta vertente de renovação energética dos edifícios residenciais, serão lançados Avisos numa base anual para 
as diferentes tipologias de intervenção em edifícios.  

▪ Serão adotadas duas abordagens de forma a enfrentar o desafio dos altos custos iniciais associados à 
renovação energética dos edifícios, nomeadamente: 

(i) Serão lançados avisos que visem a comparticipação de parte do investimento, a fundo perdido, 
tipicamente entre os 50% e os 70%, em ações que promovam a reabilitação, a eficiência energética, a 
descarbonização, a eficiência hídrica e a economia circular em edifícios, contribuindo para a melhoria 
do desempenho energético e ambiental dos edifícios. Estes avisos seguirão a lógica adotada no mais 
recente aviso “Edifícios +Sustentáveis”, lançado no final de 2020 no âmbito do Programa de 
Estabilização Económica e Social, enquanto programa de apoio a edifícios mais sustentáveis, focado 
na melhoria da sua eficiência energética e na descarbonização dos edifícios; 

(ii) Para a situação de famílias com baixos rendimentos e em situação de pobreza energética, para além de 
uma taxa de comparticipação superior, a fundo perdido, que poderá chegar aos 100% consoante o nível 
de rendimentos, as ações de promoção de eficiência energética nos edifícios terão de ser 
implementadas através de uma maior colaboração entre as entidades centrais, autoridades locais e 
outros intervenientes (ex.: IPSS, Associações Locais) para identificar e apoiar na implementação das 
ações junto das famílias nestas situações e que podem tomar diferentes formas (ex.: avisos, contratos-
programa). Neste âmbito merece particular relevância a monitorização e o acompanhamento da 
aplicação dos apoios em eficiência energética para assegurar a correta aplicação e impacto positivo 
das medidas implementadas. 

▪ Numa vertente específica que implicará a substituição de equipamentos e a adoção de soluções de eficiência 
dirigidas às famílias que se encontram em situação de pobreza energética, será implementado um 

 
2 Nos últimos anos foram lançados diversos avisos para promover eficiência energética em edifícios residenciais 
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mecanismo para a melhor alocação dos fundos possível e o alcance dos objetivos de uma forma eficiente, 
desburocratizada e auditável. Esse mecanismo passa pela atribuição direta de um título que permita às 
famílias dirigir-se aos locais selecionados de venda de equipamentos e soluções de eficiência energética e 
proceder à troca e/ou aquisição dos novos equipamentos eficientes e soluções, ou através da organização 
de um concurso público de periodicidade anual para a aquisição de equipamentos e soluções eficientes, 
incluindo os serviços de instalação, recolha do anterior equipamento e encaminhamento para um destino 
final ambientalmente responsável. 

▪ Poderá ainda prever-se a elaboração de contratos-programa, nos casos aplicáveis, com vista a uma atuação 
mais próxima e eficaz de algumas das medidas previstas, nomeadamente no que diz respeito ao combate à 
pobreza energética. 

A entidade responsável por esta componente é o Fundo Ambiental. A entidade responsável pela 
operacionalização dos investimentos, acompanhamento e monitorização será a ADENE, a qual irá assegurar a 
elaboração dos procedimentos necessários à implementação dos investimentos, em articulação com as 
entidades envolvidas, incluindo a identificação e operacionalização dos canais de comunicação mais 
adequados à sua implementação e a disponibilização de ferramentas de monitorização e controlo. 

A operacionalização destes investimentos será coordenada pelas entidades com competências específicas e 
experiência nestas áreas (ex.: coordenação do sistema nacional de certificação energética de edifícios, apoio à 
elaboração de avisos ao abrigo de fundos nacionais e comunitários), nomeadamente a ADENE – Agência para 
a Energia com o apoio da Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG) e em estreita colaboração com diversas 
entidades da Administração Pública Central, nomeadamente o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana 
(IHRU) e as Agências Locais de Energia.  

Dada a abrangência territorial e social destes investimentos, a estreita colaboração entre entidades é 
fundamental para garantir o sucesso da sua implementação. 

Será adotada uma abordagem proativa e dinâmica que promova uma estreita cooperação entre as autoridades 
públicas, os intervenientes dos diversos setores envolvidos (ex.: setor da construção) e os cidadãos, para 
mitigar a complexidade previsível na elaboração das candidaturas a esses instrumentos, eliminando os 
potenciais constrangimentos. 

Esta abordagem proativa compreende o desenvolvimento e divulgação de diversos materiais de apoio aos 
consumidores, de forma a auxiliar na tomada de decisão das melhores medidas de eficiência energética a 
adotar. Incluirá, entre outros, um guia das melhores práticas sobre as diversas medidas que podem ser adotadas, 
as suas vantagens e de que outras medidas passivas podem adotar para rentabilizar os investimentos efetuados 
para melhorar o conforto e a eficiência energética das habitações. Para este efeito, será potenciada a informação 
já disponível em diversas ferramentas ao dispor do consumidor (casA+ - https://portalcasamais.pt/, CLASSE+ 
- https://www.classemais.pt/, entre outros) e agregada numa única plataforma de forma a facilitar o acesso a 
essa informação de forma simples e direta. 

Serão igualmente disponibilizados canais de comunicação para o esclarecimento de dúvidas associadas à 
obtenção do apoio em causa, quer por via telefónica (call-center’s existentes) quer por e-mail, a qual será 
coordenada com diversas entidades nacionais e locais com capacidade e conhecimentos para apoiar os 
consumidores para as melhores decisões de investimento tendo em conta os resultados a alcançar. 

Calendário e riscos 

A implementação do investimento decorrerá entre 2021 e 2025, com programações anuais para a atribuição 
das verbas previstas de acordo com as diversas ações a implementar ao abrigo deste investimento, de acordo 
com a seguinte calendarização: 

 2021 2022 2023 2024 2025 

Aviso 1 Lançamento 2º T     
Execução  2º T    

Aviso 2 Lançamento  2º T    
Execução   2º T   

Aviso 3 Lançamento   2º T   
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Execução    2º T  

Aviso 4 Lançamento    2º T  
Execução     4º T 

 
Os potenciais riscos à execução do investimento são de natureza prática e prendem-se essencialmente com a 
necessidade de dispor de capacidade de resposta das entidades à procura dos consumidores domésticos para 
assegurar a execução dos investimentos nos prazos estipulados. Existem igualmente riscos ao nível do acesso 
à informação, pelo que é necessário assegurar a promoção e a divulgação de apoios e procedimentos de 
preparação, reforçando a comunicação e proximidade aos potenciais beneficiários. 

 

Investimento TC-C13-i02: Eficiência energética em edifícios da administração pública central 

Desafios e Objetivos 

Promover a recuperação económica implica antecipar a realização de projetos de investimento público e 
privado robustos. Entre os investimentos considerados favoráveis ao crescimento e à retoma da economia 
encontra-se a aposta na transição ecológica. Neste contexto, merece particular relevância a melhoria da 
eficiência energética dos edifícios e a redução do consumo de energia, razão pela qual se pretende apostar na 
eficiência energética nos edifícios face às múltiplas vantagens, quer energéticas quer económicas. 

Do conjunto de problemas que afetam o desempenho energético dos edifícios da administração pública central 
é possível destacar as características físicas do edifício, sobretudo o nível do baixo desempenho térmico da 
envolvente e a ineficiência dos sistemas energéticos instalados. Neste contexto, para o cumprimento dos 
objetivos nacionais em matéria de energia e clima é fundamental promover e apoiar uma profunda renovação 
energética dos edifícios existentes da administração pública central. 

Para este efeito, e tendo sempre presente os requisitos mínimos exigidos pela regulamentação em vigor, os 
investimentos previstos em Eficiência Energética de Edifícios compreendem, por exemplo, a intervenção nas 
envolventes dos edifícios, a substituição dos sistemas existentes por sistemas mais eficientes, a promoção de 
energia de fontes renováveis, a adoção de soluções técnicas quando adequadas à procedência prática do 
objetivo da renovação energética dos edifícios. 

Os investimentos previstos nesta componente podem materializar-se em diversas ações que podem ser 
implementadas individualmente ou cumulativamente consoante o nível de renovação energética em causa, de 
forma a conseguir alcançar, em média, o objetivo de redução de consumo de energia primária em pelo menos 
30% face ao consumo anterior à realização do investimento, como sejam por exemplo: 

▪ Melhorias passivas ao nível da envolvente, através, por exemplo, do isolamento térmico das paredes, do 
isolamento térmico das coberturas e dos envidraçados; 

▪ Melhorias ativas através, por exemplo, de sistemas de climatização para aquecimento e/ou arrefecimento 
(ex.: bombas de calor) e aquecimento de águas sanitárias (ex.: solar térmico); 

▪ Melhorias ativas através, por exemplo, da implementação de sistemas de produção de energia elétrica de 
origem renovável em regime de autoconsumo ou comunidade de energia renovável e de sistemas de 
armazenamento; 

▪ Sistemas e equipamentos para melhorar a gestão de consumos de energia; 

▪ Intervenções que visem a eficiência hídrica, incluindo a substituição de equipamentos por equipamentos 
mais eficientes;  

▪ Intervenções que promovam a incorporação de biomateriais, materiais reciclados, soluções de base 
natural, fachadas e coberturas verdes e soluções de arquitetura bioclimática, sobre prédios urbanos ou 
suas frações autónomas existentes. 

Para a concretização e operacionalização dos investimentos está previsto: 
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▪ Desenvolvimento de estrutura de apoio à gestão do programa, incluindo plataforma de informação e apoio 
à submissão de candidaturas, gestão das candidaturas e o desenvolvimento de guias e a prestação de apoio 
aos beneficiários. 

Com base na informação recolhida em programas de financiamento anteriores e com a mesma natureza de 
intervenção, é possível estimar que, em termos globais, o investimento previsto neste âmbito poderá 
representar uma poupança média de cerca de 185 ktep de energia primária (para a totalidade do investimento 
em eficiência energética nos edifícios da administração pública central), e em termos de redução de emissões 
de CO2, é expectável que, em resultado do investimento total previsto nesta componente, se gere uma redução 
na ordem das 140 kton (para a totalidade do investimento em eficiência energética nos edifícios da 
administração pública central). 

A promoção dos investimentos em eficiência energética em edifícios da administração pública central, pela 
sua natureza, incide sobre o setor público, mais concretamente sobre a administração pública (edifícios onde 
operam). 

Os investimentos propostos nesta componente apresentam um foco muito específico e têm como propósitos o 
aumento da área de edifícios renovada, a adoção de soluções eficientes, a substituição de equipamentos 
ineficientes e o aumento da capacidade instalada para autoconsumo e/ou comunidades de energia renovável 
associado ao edificado, reforçando a eletrificação dos consumos de energia (conforme modelo descrito na 
legislação Portuguesa - RCM n.º 162/2019). 

Natureza do investimento 

O investimento previsto tem por objeto edifícios propriedade do Estado e que sejam utilizados pela 
Administração Pública no exercício de funções essenciais do Estado, de natureza não económica. Nos termos 
do artigo 266.º, da Constituição da República Portuguesa "1. A Administração Pública visa a prossecução do 
interesse público, no respeito pelos direitos e interesses legalmente protegidos dos cidadãos." 

Esclarece-se ainda que não está em causa o exercício de qualquer tipo de atividade económica pelo Estado 
português e pela respetiva administração pública, nem o financiamento de qualquer atividade de índole 
económica a entidades públicas ou privados pelo Estado. Atendendo a que está em causa o financiamento de 
edifícios do Estado afetos ao exercício de prerrogativas de autoridade pública pelo Estado português, sem o 
exercício de qualquer atividade económica, não estão em causa auxílios de Estado na aceção do artigo 107.º 
do TFUE.   

Sempre que aplicável, as regras de contratação pública serão integralmente cumpridas na contratação de 
fornecimento de bens e prestação de serviços junto de entidades terceiras. 

Implementação 

Para a implementação destes investimentos, tirar-se-á partido da experiência nacional mais recente na 
atribuição de fundos europeus (ex.: Portugal 2020) e de fundos nacionais (ex.: Fundo de Eficiência Energética, 
Fundo Ambiental) associados à transição energética e à descarbonização. 

Na vertente de renovação energética dos edifícios da administração pública central, serão lançados Avisos 
numa base anual para as diferentes tipologias de intervenção em edifícios. As intervenções devem estar 
previstas nos Planos de Eficiência ECO.AP 2030, que devem estar elaborados até final de 2021, tendo em 
consideração os objetivos e metas relativos ao consumo de energia e outros recursos. Será possível tirar partido 
do Balcão ECO.AP 2030, enquanto facilitador do investimento em eficiência de recursos na Administração 
Pública, a desenvolver pela ADENE, até setembro de 2021, para o apoio técnico às entidades da Administração 
Pública central na identificação de projetos de eficiência energética, hídrica e material, de redução de emissões, 
bem como de outros recursos, se aplicável, e a par da promoção da respetiva implementação. 

A operacionalização destes investimentos será coordenada pelas entidades com competências específicas e 
experiência nestas áreas (ex.: coordenação do sistema nacional de certificação energética de edifícios, apoio à 
elaboração de avisos ao abrigo de fundos nacionais e comunitários, gestão do Programa ECO.AP), 
nomeadamente a ADENE – Agência para a Energia com o apoio da Direção Geral de Energia e Geologia 
(DGEG). 
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Dada a abrangência territorial e social destes investimentos, a estreita colaboração entre entidades é 
fundamental para garantir o sucesso da sua implementação. Esta coordenação estreita irá garantir os devidos 
canais de comunicação, implementação e monitorização das ações previstas. 

A entidade responsável por esta componente é o Fundo Ambiental. A entidade responsável pela 
operacionalização dos investimentos, acompanhamento e monitorização, a ADENE, irá assegurar a elaboração 
dos procedimentos necessários à implementação dos investimentos, em articulação com as entidades 
envolvidas, incluindo a identificação e operacionalização dos canais de comunicação mais adequados à sua 
implementação e a disponibilização de ferramentas de monitorização e controlo. 

Será adotada uma abordagem proativa e dinâmica que promova uma estreita cooperação entre as autoridades 
públicas, os intervenientes dos diversos setores envolvidos (ex.: setor da construção), para mitigar a 
complexidade previsível na elaboração das candidaturas a esses instrumentos, eliminando os potenciais 
constrangimentos. 

Esta abordagem proativa compreende o desenvolvimento e divulgação de diversos materiais de apoio aos 
responsáveis da Administração Pública, de forma a auxiliar na tomada de decisão das melhores medidas de 
eficiência energética a adotar. Incluirá, entre outros, um guia das melhores práticas sobre as diversas medidas 
que podem ser adotadas, as suas vantagens e de que outras medidas passivas podem adotar para rentabilizar os 
investimentos efetuados para melhorar o conforto e a eficiência energética dos edifícios. Para este efeito, será 
potenciada a informação já disponível em diversas ferramentas ao dispor, nomeadamente do Barómetro 
ECO.AP (https://www.barometroecoap.pt/). 

O Barómetro ECO.AP é a ferramenta de apoio à execução e monitorização do ECO.AP 2030, que tem como 
objetivo caraterizar, comparar e divulgar os consumos e emissões da administração pública, direta e indireta, 
monitorizar o cumprimento dos objetivos e metas, disponibilizar informação de apoio à gestão de consumos e 
da capacidade de produção de energia, devendo ser ajustado ao novo âmbito até junho de 2021. 

Em complemento, e como plataforma de suporte ao Barómetro ECO.AP, está prevista a implementação do 
balcão único ECO.AP 2030, enquanto facilitador do investimento em eficiência de recursos na Administração 
Pública, para o apoio técnico às entidades da Administração Pública na identificação de projetos de eficiência 
energética, hídrica e material, de redução de emissões, bem como de outros recursos, se aplicável, e a par da 
promoção da respetiva implementação. O Balcão ECO.AP 2030 terá por objetivos, nomeadamente: potenciar 
a viabilidade económica dos projetos, incluindo através da agregação para ganhos de escala e de gama, da 
identificação de oportunidades de financiamento, do apoio na identificação de fornecedores, do 
estabelecimento de requisitos concursais, no quadro do Código de Contratação Pública e da Estratégia de 
Compras Públicas Ecológicas, e da definição de requisitos de medição, verificação das poupanças e medidas 
implementadas. 

A capacitação das estruturas técnicas do Plano em questões de política energética, face à forte componente 
técnica associada a esta componente, é outro fator essencial para a respetiva operacionalização e 
implementação. 

Calendário e riscos: 

A implementação do investimento decorrerá entre 2021 e 2025, com programações anuais para a atribuição 
das verbas previstas de acordo com as diversas ações a implementar ao abrigo deste investimento, de acordo 
com a seguinte calendarização: 

 

 2021 2022 2023 2024 2025 

Aviso 1 Lançamento 3º T     
Execução  4º T    

Aviso 2 Lançamento  3º T    
Execução   4º T   

Aviso 3 Lançamento   3º T   
Execução    4º T  

Aviso 4 Lançamento    3º T  

https://www.barometroecoap.pt/
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Execução     4º T 
 

Os potenciais riscos à execução do investimento são de natureza prática e prendem-se com a mobilização dos 
vários agentes envolvidos na persecução das ações previstas, a necessidade de simplificar procedimentos 
internos das instituições, carência de cultura organizacional direcionada para o investimento. Para minimizar 
os riscos de menor ritmo de execução de operações de eficiência energética na administração pública central, 
serão melhoradas as condições de implementação no quadro das regras de execução orçamental em face da 
experiência com anteriores programas de financiamento. 

 

Investimento TC-C13-i03: Eficiência energética em edifícios de serviços 

Desafios e Objetivos 

Promover a recuperação económica, implica antecipar a realização de projetos de investimento público e 
privado robustos. Entre os investimentos considerados favoráveis ao crescimento e à retoma da economia 
encontra-se a aposta na transição ecológica. Neste contexto, merece particular relevância a melhoria da 
eficiência energética dos edifícios e a redução do consumo de energia, razão pela qual se pretende apostar na 
eficiência energética nos edifícios face às múltiplas vantagens, quer energéticas quer económicas. 

Do conjunto de problemas que afetam o desempenho energético dos edifícios afetos ao setor dos serviços é 
possível destacar as características físicas do edifício, sobretudo o nível do baixo desempenho térmico da 
envolvente e a ineficiência dos sistemas energéticos instalados. Neste contexto, para o cumprimento dos 
objetivos nacionais em matéria de energia e clima é fundamental promover e apoiar uma profunda renovação 
energética do parque nacional de edifícios existentes de serviços. 

Para este efeito, e tendo sempre presente os requisitos mínimos exigidos pela regulamentação em vigor, os 
investimentos previstos em Eficiência Energética de Edifícios compreendem, por exemplo, a intervenção nas 
envolventes dos edifícios, a substituição dos sistemas existentes por sistemas mais eficientes, a promoção de 
energia de fontes renováveis, a adoção de soluções técnicas quando adequadas à procedência prática do 
objetivo da renovação energética dos edifícios. 

Os investimentos previstos nesta componente podem materializar-se em diversas ações que podem ser 
implementadas individualmente ou cumulativamente consoante o nível de renovação energética em causa, de 
forma a conseguir alcançar, em média, o objetivo de redução de consumo de energia primária em pelo menos 
30% face ao consumo anterior à realização do investimento, como sejam por exemplo: 

▪ Melhorias passivas ao nível da envolvente, através, por exemplo, do isolamento térmico das paredes, do 
isolamento térmico das coberturas e dos envidraçados; 

▪ Melhorias ativas através, por exemplo, de sistemas de climatização para aquecimento e/ou arrefecimento 
(ex.: bombas de calor) e aquecimento de águas sanitárias (ex.: solar térmico); 

▪ Melhorias ativas através, por exemplo, da implementação de sistemas de produção de energia elétrica de 
origem renovável, em regime de autoconsumo ou comunidade de energia renovável e de sistemas de 
armazenamento; 

▪ Sistemas e equipamentos para melhorar a gestão de consumos de energia; 

▪ Intervenções que visem a eficiência hídrica, incluindo a substituição de equipamentos por equipamentos 
mais eficientes;  

▪ Intervenções que promovam a incorporação de biomateriais, materiais reciclados, soluções de base 
natural, fachadas e coberturas verdes e soluções de arquitetura bioclimática, sobre prédios urbanos ou 
suas frações autónomas existentes. 

Para a concretização e operacionalização dos investimentos está previsto: 

▪ Desenvolvimento de estrutura de apoio à gestão do programa, incluindo plataforma de informação e apoio 
à submissão de candidaturas, gestão das candidaturas e o desenvolvimento de guias e a prestação de apoio 
aos beneficiários. 
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Com base na informação recolhida em programas de financiamento anteriores e com a mesma natureza de 
intervenção, é possível estimar que em termos globais o investimento previsto neste âmbito poderá representar 
uma poupança média de cerca de 50 ktep de energia primária (para a totalidade do investimento em eficiência 
energética nos edifícios de serviços), e em termos de redução de emissões de CO2, é expectável que, em 
resultado do investimento total previsto nesta componente, se gere uma redução na ordem das 30 kton (para a 
totalidade do investimento em eficiência energética nos edifícios de serviços). 

A promoção dos investimentos em eficiência energética em edifícios afetos ao setor dos serviços, pela sua 
natureza, incide sobre o setor privado (edifícios onde as empresas desse setor operam). 

Os investimentos propostos nesta componente apresentam um foco muito específico e têm como propósitos o 
aumento da área de edifícios renovada, a adoção de soluções eficientes, a substituição de equipamentos 
ineficientes e o aumento da capacidade instalada para autoconsumo e/ou comunidades de energia renovável 
associado ao edificado, reforçando a eletrificação dos consumos de energia. 

Natureza do investimento 

O investimento destina-se a medidas de eficiência energética em edifícios de serviços, tendo, assim, empresas 
por beneficiárias (proprietárias do imóvel em causa ou arrendatárias do imóvel em causa), pelo que se está 
perante entidades beneficiárias que desenvolvem uma atividade económica. As autoridades nacionais 
pretendem ativar o Regulamento de minimis ou o artigo 38.º do Regulamento (UE) n.º 651/2014, de 16 de 
Junho de 2014. 

Implementação 

Para a implementação destes investimentos, tirar-se-á partido da experiência nacional mais recente na 
atribuição de fundos europeus (ex.: Portugal 2020) e de fundos nacionais (ex.: Fundo de Eficiência Energética3, 
Fundo Ambiental) associados à transição energética e à descarbonização. 

Na vertente de renovação energética dos edifícios de serviços, serão lançados Avisos numa base anual para as 
diferentes tipologias de intervenção em edifícios que visem a comparticipação de parte do investimento, 
tipicamente entre os 50% e os 70%, em ações que promovam a reabilitação, a descarbonização, a eficiência 
energética, a eficiência hídrica e a economia circular em edifícios, contribuindo para a melhoria do 
desempenho energético e ambiental dos edifícios. 

A operacionalização destes investimentos será coordenada pelas entidades com competências específicas e 
experiência nestas áreas (ex.: coordenação do sistema nacional de certificação energética de edifícios, apoio à 
elaboração de avisos ao abrigo de fundos nacionais e comunitários), nomeadamente a ADENE – Agência para 
a Energia e a Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG), em colaboração com diversas entidades, incluindo 
as Agências Locais de Energia. 

A entidade responsável por esta componente é o Fundo Ambiental. A entidade responsável pela 
operacionalização dos investimentos, acompanhamento e monitorização, a ADENE, irá assegurar a elaboração 
dos procedimentos necessários à implementação dos investimentos, em articulação com as entidades 
envolvidas, incluindo a identificação e operacionalização dos canais de comunicação mais adequados à sua 
implementação e a disponibilização de ferramentas de monitorização e controlo. 

Dada a abrangência territorial e social destes investimentos, a estreita colaboração entre entidades é 
fundamental para garantir o sucesso da sua implementação. Esta coordenação estreita irá garantir os devidos 
canais de comunicação, implementação e monitorização das ações previstas. 

Será adotada uma abordagem proativa e dinâmica que promova uma estreita cooperação entre as autoridades 
públicas, os intervenientes dos diversos setores envolvidos (ex.: setor da construção) e os privados, para mitigar 
a complexidade previsível na elaboração das candidaturas a esses instrumentos, eliminando os potenciais 
constrangimentos. 

Esta abordagem proativa compreende o desenvolvimento e divulgação de diversos materiais de apoio aos 
privados, de forma a auxiliar na tomada de decisão das melhores medidas de eficiência energética a adotar. 
Incluirá, entre outros, um guia das melhores práticas sobre as diversas medidas que podem ser adotadas, as 

 
3 Nos últimos anos foram lançados diversos avisos para promover eficiência energética em edifícios de serviços 
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suas vantagens e de que outras medidas passivas podem adotar para rentabilizar os investimentos efetuados 
para melhorar o conforto e a eficiência energética nos edifícios de serviços. Para este efeito, será potenciada a 
informação já disponível em diversas ferramentas ao dispor (CLASSE+ - https://www.classemais.pt/, entre 
outros) e agregada numa única plataforma de forma a facilitar o acesso a essa informação de forma simples e 
direta. 

Serão igualmente disponibilizados canais de comunicação para o esclarecimento de dúvidas associadas à 
obtenção do apoio em causa, quer por via telefónica (call-center’s existentes) quer por e-mail, a qual será 
coordenada com diversas entidades nacionais e locais com capacidade e conhecimentos para apoiar e orientar 
para as melhores decisões de investimento tendo em conta os resultados a alcançar. 

Calendário e riscos 

A implementação do investimento decorrerá entre 2021 e 2025, com programações anuais para a atribuição 
das verbas previstas de acordo com as diversas ações a implementar ao abrigo deste investimento, de acordo 
com a seguinte calendarização. 

 2021 2022 2023 2024 2025 

Aviso 1 Lançamento 3º T     
Execução  4º T    

Aviso 2 Lançamento  3º T    
Execução   4º T   

Aviso 3 Lançamento   3º T   
Execução    4º T  

Aviso 4 Lançamento    3º T  
Execução     4º T 

 

Os potenciais riscos à execução do investimento são de natureza prática e prendem-se essencialmente com a 
necessidade de dispor de capacidade de resposta das entidades à procura dos privados para assegurar a 
execução dos investimentos nos prazos estipulados. Existem igualmente riscos ao nível do acesso à informação 
e da sua disseminação que assegurar que cobre o maior número de privados possível. 

 

4. Autonomia estratégica e questões de segurança   

Não aplicável. 

 

5. Cross-border and multi-country projects   

Não aplicável. 

  

6. Dimensão Verde da Componente   

A Componente “C13 - Eficiência Energética em Edifícios” contribui na sua globalidade (100%) para endereçar 
os desafios resultantes da transição verde. 

A eficiência energética afigura-se crucial para a descarbonização da sociedade e como resposta à necessidade 
de uma economia competitiva e um sistema energético resiliente, seguro e autossuficiente. Neste contexto, 
Portugal compromete-se com o princípio da “Prioridade à Eficiência Energética” nas decisões sobre projetos 
de investimento no setor energético, numa lógica de sustentabilidade e custo-eficácia.  

Promover o apoio a iniciativas e investimentos em Eficiência Energética em Edifícios configura-se como 
fundamental para o cumprimento dos objetivos nacionais em matéria de energia e clima, constantes do PNEC 
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2030 e do RNC 2050, nomeadamente a redução entre 45% e 55% das emissões de gases com efeito de estufa, 
por referência às emissões registadas no ano de 2005, a incorporação de 47% de energia de fontes renováveis 
no consumo final bruto de energia e a redução de 35% do consumo de energia primária com vista a uma melhor 
eficiência energética. 

Contribui igualmente para o cumprimento de outros objetivos estratégicos, designadamente, o combate à 
pobreza energética e o relançamento da economia por força da situação epidemiológica causada pela doença 
COVID-19. 

O bom desempenho energético dos edifícios é uma peça fundamental da política energética nacional, e onde 
se observa que o potencial de economias de energia nos edifícios é muito significativo, podendo, nalguns casos, 
as medidas de eficiência energética contribuir para uma redução de mais de 50%. Esta redução do consumo de 
energia traduz-se numa redução muito significativa das emissões de CO2 no setor dos edifícios, contribuindo 
em simultâneo para cumprir os objetivos de eficiência energética e de renováveis assumidos por Portugal e 
pela UE. 

A renovação energética promove ainda melhorias noutras dimensões do desempenho dos edifícios como a 
eficiência de recursos, em particular os recursos hídricos, pelo forte nexus com o respetivo consumo 
energético, assim como constitui um importante contributo para a resiliência climática dos edifícios, das 
cidades e, por consequência, do próprio país. 

Acresce que, no contexto da atual situação epidemiológica causada pela doença COVID-19, com a maior 
permanência nas habitações, inclusive em contexto laboral, atribui-se particular nota de destaque à importância 
do conforto no interior dos edifícios, à relevância de medidas que concorram para uma utilização parcimoniosa 
dos serviços de saúde e à premência de dinâmicas de investimento público e privado potenciadoras de uma 
recuperação económica. 

Neste sentido, os investimentos aqui previstos contribuem em 100% para a meta climática do PRR. Para esse 
efeito, os investimentos incluídos e descritos no ponto 3 desta componente estão associados aos domínios de 
intervenção “025bis - Renovação do parque habitacional existente visando a eficiência energética, projetos de 
demonstração e medidas de apoio que cumprem os critérios de eficiência energética”, “026bis - Renovação 
das infraestruturas públicas existentes visando a eficiência energética, projetos de demonstração e medidas de 
apoio que cumprem os critérios de eficiência energética” e “024ter - Eficiência energética e projetos de 
demonstração nas PME ou grandes empresas e medidas de apoio que cumprem os critérios de eficiência 
energética”. Como referido anteriormente, o cumprimento dos critérios de eficiência energética encontra-se 
subjacente à política pública atualmente em implementação em Portugal. Nesse sentido, é de destacar a 
publicação do Decreto-Lei n.º 101-D/2020, de 7 de dezembro, que estabelece os requisitos aplicáveis à 
conceção e renovação de edifícios, com o objetivo de assegurar e promover a melhoria do respetivo 
desempenho energético através do estabelecimento de requisitos aplicáveis à sua modernização e renovação, 
mediante a transposição da Diretiva (UE) 2018/844 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de maio de 
2018, (Diretiva EPBD) relativa ao desempenho energético dos edifícios, e cuja regulamentação prática se irá 
proceder nos termos previstos no referido diploma no decorrer de 2021. Com este novo quadro regulamentar 
são criadas as condições para que os edifícios passem, a partir de 1 de julho, a ter necessidades quase nulas de 
energia (NZEB), sejam eles novas construções ou grandes reabilitações nos edifícios existentes. 

 

7. Digital dimension of the component   

Não aplicável. 

  

8. Do no significant harm   

As reformas e os investimentos incluídos nesta componente estão em linha com os investimentos sustentáveis 
previstos no Regulamento (EU) 2020/852 (Taxonomia), em particular os que se enquadram na alínea “a) A 
mitigação das alterações climáticas” do artigo 10.º.  
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Reforma TC-r26: Estratégia de Longo Prazo para a Renovação de Edifícios 

Indicar os objetivos ambientais que 
exigem uma avaliação substantiva 

da medida com base no princípio de 
«não prejudicar significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

Mitigação das alterações climáticas 

 X 

Considera-se não existirem impactes negativos, diretos ou indiretos, 
significativos ao longo do ciclo de vida neste objetivo ambiental dado que 
a reforma consiste na aplicação de uma estratégia para a renovação de 
edifícios que irá promover o aumento da eficiência energética do parque 
edificado existente, alterando assim o paradigma das últimas décadas 
(centrado unicamente na construção nova) e contribuindo para uma 
sociedade com menor intensidade carbónica e energética. 

A reforma visa a redução do consumo de energia, o aumento da eficiência 
energética e o aumento da incorporação de energia de fonte renovável, 
contribuindo substancialmente para o aumento do desempenho energético 
dos edifícios e, consequentemente, para a redução das emissões de gases 
com efeito de estufa em linha com o previsto no PNEC 2030. 

Conclui-se que esta reforma contribui muito positivamente para o objetivo 
“mitigação das alterações climáticas” previsto no artigo 9.º do 
Regulamento “Taxonomia”, enquadrando-se nas alíneas a), b) e i) do n.º 1, 
do artigo 10.º 

Adaptação às alterações climáticas 

 X 

Esta reforma assenta na reabilitação energética dos edifícios, contribuindo 
para a melhoria do conforto térmico, tornando os edifícios mais preparados 
e adaptados para fazer face aos principais impactes climáticos (aumento da 
temperatura máxima, aumento da frequência e da intensidade de ondas de 
calor, eventos meteorológicos extremos) e vulnerabilidades das 
populações.  

O Programa de Ação para a Adaptação às Alterações Climáticas (RCM n.º 
n.º 130/2019, de 2 de agosto) identifica os principais impactes e 
vulnerabilidades do território nacional em resultado dos efeitos das 
alterações climáticas, bem como as principais linhas de ação para a 
adaptação no território nacional. Neste quadro identifica como linha de 
ação “Redução da vulnerabilidade das áreas urbanas às ondas de calor e ao 
aumento da temperatura máxima”. O investimento na eficiência energética 
dos edifícios  residenciais enquadra-se assim neste contexto uma vez que 
permite tornar mais resilientes os edifícios já existentes, reduzindo a 
vulnerabilidade da população, em particular às ondas de calor. 

Considera-se, assim, não existirem impactes negativos, diretos ou 
indiretos, significativos ao longo do ciclo de vida da reforma neste objetivo 
ambiental. 

Utilização sustentável e proteção dos 
recursos hídricos e marinhos 

 X 

A renovação energética promove melhorias noutras dimensões do 
desempenho dos edifícios como a eficiência de recursos, em particular os 
recursos hídricos, dado que também incide sobre a componente de 
melhoria de eficiência hídrica a que acresce o forte nexus com o respetivo 
consumo energético. A redução do consumo de água nos edifícios, 
contribui significativamente para a conservação dos recursos hídricos e 
para a redução de consumos energéticos associados ao ciclo urbano da 
água. 

Desta forma, a existir impacte este será positivo por conduzir a uma maior 
eficiência no uso da água, não se antecipando riscos de degradação 
ambiental relacionados com a preservação da qualidade da água e a pressão 
sobre os recursos hídricos ao longo do ciclo de vida das atividades a apoiar. 

Economia circular, incluindo a 
prevenção e a reciclagem de resíduos 

 X 

A reforma prossegue o princípio de “Reabilitar como regra”, apostando na 
extensão da vida útil dos edifícios que se traduz num impacte ambiental 
inferior à aposta em nova construção. 

Esta reforma prevê a adoção de requisitos que permitem contribuir para a 
eficiência de recursos e para a. transição para uma economia circular 
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Indicar os objetivos ambientais que 
exigem uma avaliação substantiva 

da medida com base no princípio de 
«não prejudicar significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

assente numa construção sustentável com a promoção do uso de matérias -
primas secundárias, de materiais residuais de origem biológica e nos 
serviços ambientais para redução e/ou substituição de materiais não 
renováveis e o aproveitamento de fontes alternativas de água (por exemplo, 
as águas cinzentas e a água para reutilização). 

Face ao exposto, considera-se não existirem impactes negativos, diretos ou 
indiretos, significativos ao longo do ciclo de vida da reforma neste objetivo 
ambiental. 

Prevenção e controlo da poluição do 
ar, da água ou do solo 

 X 

Investir na reabilitação energética dos edifícios, assente num modelo de 
construção sustentável, tem impacte positivo na prevenção e controlo da 
poluição, em particular através da redução de emissões de gases poluentes 
em resultado dos menores consumos de energia e da substituição das fontes 
fósseis por fontes renováveis, da adoção de materiais com elevado 
desempenho ambiental, com impactes positivos também no que respeita à 
qualidade do ar interior.  

Face ao exposto, considera-se não existirem impactes negativos, diretos ou 
indiretos, significativos ao longo do ciclo de vida da reforma neste objetivo 
ambiental. 

Proteção e restauro da biodiversidade 
e dos ecossistemas 

 X 

Atendendo tanto aos efeitos diretos como aos efeitos indiretos primários 
ao longo do ciclo de vida, o impacto previsível das atividades apoiadas no 
âmbito desta reforma sobre este objetivo ambiental é insignificante.  

A reforma é dirigida exclusivamente a edifícios existentes, não sendo 
expectáveis quaisquer impactes em zonas sensíveis em termos de 
biodiversidade ou nas suas proximidades (incluindo a rede Natura 2000 de 
áreas protegidas, os sítios classificados como património mundial da 
UNESCO e as áreas-chave de biodiversidade, bem como outras áreas 
protegidas). 

 

Reforma TC-r27: Programa de Eficiência de Recursos na Administração Pública 2030 (ECO.AP 2030) 

Indicar os objetivos ambientais que 
exigem uma avaliação substantiva 

da medida com base no princípio de 
«não prejudicar significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

Mitigação das alterações climáticas 

 X 

Considera-se não existirem impactes negativos, diretos ou indiretos, 
significativos ao longo do ciclo de vida neste objetivo ambiental dado que 
a reforma visa promover a descarbonização e a transição energética das 
atividades desenvolvidas pelo Estado, contribuindo para as metas de 
redução de emissões de gases com efeito de estufa (GEE), de redução de 
consumos de energia por via do reforço da eficiência energética, de 
incorporação de renováveis no consumo final bruto de energia, 
estabelecidas a nível nacional para 2030, bem como para promover a 
gestão eficiente de recursos na Administração Pública.  

Ao nível da renovação de edifícios, espera-se que o ECO.AP contribua para 
alcançar 5% de taxa de renovação energética e hídrica de edifícios. 

Conclui-se que esta reforma contribui muito positivamente para o objetivo 
“mitigação das alterações climáticas” previsto no artigo 9.º do 
Regulamento “Taxonomia”, enquadrando-se nas alíneas a), b) e i) do n.º 1, 
do artigo 10.º 

Adaptação às alterações climáticas 

 X 

Considerando que Portugal é um dos países europeus mais afetados pelas 
alterações climáticas, destacando-se entre os principais impactes e 
vulnerabilidades o aumento da temperatura máxima e o aumento da 
frequência e da intensidade de ondas de calor, bem como de eventos 
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Indicar os objetivos ambientais que 
exigem uma avaliação substantiva 

da medida com base no princípio de 
«não prejudicar significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

meteorológicos extremos, investir na reabilitação energética dos edifícios 
contribui para a melhoria do conforto térmico, tornando os edifícios mais 
preparados e adaptados para fazer face aos referidos impactes, melhorando 
o desempenho das organizações. 

O Programa de Ação para a Adaptação às Alterações Climáticas (RCM n.º 
n.º 130/2019, de 2 de agosto) identifica os principais impactes e 
vulnerabilidades do território nacional em resultado dos efeitos das 
alterações climáticas, bem como as principais linhas de ação para a 
adaptação no território nacional. Neste quadro identifica como linha de 
ação “Redução da vulnerabilidade das áreas urbanas às ondas de calor e ao 
aumento da temperatura máxima”, destacando, em particular, os edifícios 
(escolas, hopitais e centros de saúde) O investimento na eficiência 
energética desta tipologia de edifícios enquadra-se assim neste contexto 
uma vez que permite tornar mais resilientes os edifícios já existentes, 
reduzindo a vulnerabilidade da população, em particular às ondas de 
calor.Considera-se assim não existirem impactes negativos, diretos ou 
indiretos, significativos ao longo do ciclo de vida da reforma neste objetivo 
ambiental. 

Utilização sustentável e proteção dos 
recursos hídricos e marinhos 

 

 X 

A renovação energética promove melhorias noutras dimensões do 
desempenho dos edifícios como a eficiência de recursos, em particular os 
recursos hídricos, dado que também incide sobre a componente de 
melhoria de eficiência hídrica a que acresce o forte nexus com o respetivo 
consumo energético. A redução do consumo de água nos edifícios, 
contribui significativamente para a conservação dos recursos hídricos e 
para a redução de consumos energéticos associados ao ciclo urbano da 
água. Desta forma, a existir impacte este será positivo por conduzir a uma 
maior eficiência no uso da água, não se antecipando riscos de degradação 
ambiental relacionados com a preservação da qualidade da água e a pressão 
sobre os recursos hídricos ao longo do ciclo de vida das atividades a apoiar. 
Pelo contrário, prevê-se que o ECO.AP 2030 contribua para uma redução 
hídrica de 20% no consumo no horizonte 2030. 

Economia circular, incluindo a 
prevenção e a reciclagem de 
resíduos 

 X 

A reforma prossegue o princípio de “Reabilitar como regra”, apostando na 
extensão da vida útil dos edifícios que se traduz num impacte ambiental 
inferior à aposta em nova construção. 

Esta medida prevê a adoção de requisitos que permitem contribuir para 
transitar para uma economia circular assente numa abordagem sustentável 
com a promoção do uso de matérias primas secundárias, de materiais 
residuais e de origem biológica, bem como o aproveitamento de fontes 
alternativas de água (ex.: águas cinzentas, água para reutilização). Ao nível 
da eficiência material, prevê-se que o ECO.AP 2030 contribua para uma 
redução redução material de 20%. 

Face ao exposto, considera-se não existirem impactes negativos, diretos ou 
indiretos, significativos ao longo do ciclo de vida da reforma neste objetivo 
ambiental. 

Prevenção e controlo da poluição do 
ar, da água ou do solo 

 X 

Investir na reabilitação energética dos edifícios, assente num modelo de 
construção sustentável, tem impacte positivo na prevenção e controlo da 
poluição, em particular através da redução de emissões de gases poluentes 
em resultado dos menores consumos de energia e da substituição das fontes 
fósseis por fontes renováveis, da adoção de materiais com elevado 
desempenho ambiental, com impactes positivos também no que respeita à 
qualidade do ar interior.  

Face ao exposto, considera-se não existirem impactes negativos, diretos ou 
indiretos, significativos ao longo do ciclo de vida da reforma neste objetivo 
ambiental. 

Proteção e restauro da 
biodiversidade e dos ecossistemas  X 

Atendendo tanto aos efeitos diretos como aos efeitos indiretos primários 
ao longo do ciclo de vida, o impacto previsível da atividade apoiada por 
esta reforma sobre este objetivo ambiental é insignificante.  
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Indicar os objetivos ambientais que 
exigem uma avaliação substantiva 

da medida com base no princípio de 
«não prejudicar significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

A reforma é dirigida exclusivamente a edifícios existentes, não sendo 
expectáveis quaisquer impactes em zonas sensíveis em termos de 
biodiversidade ou nas suas proximidades (incluindo a rede Natura 2000 de 
áreas protegidas, os sítios classificados como património mundial da 
UNESCO e as áreas-chave de biodiversidade, bem como outras áreas 
protegidas). 

 

Reforma TC-r28: Estratégia Nacional de Longo Prazo para o Combate à Pobreza Energética 

Indicar os objetivos ambientais que 
exigem uma avaliação substantiva 

da medida com base no princípio de 
«não prejudicar significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

Mitigação das alterações climáticas 

 X 

Considera-se não existirem impactes negativos, diretos ou indiretos, 
significativos ao longo do ciclo de vida neste objetivo ambiental dado que 
a reforma consiste na aplicação de uma estratégia dirigida ao combate à 
pobreza energética, com o objetivo de proteger os agregados familiares 
mais vulneráveis e integrá-los de forma sustentável e proativa na transição 
energética e climática. 

A reforma visa colocar em prática um conjunto de medidas de ação que se 
que facilitem e apoiem o acesso aos serviços essenciais de energia para o 
bem-estar e saúde dos agregados familiares em situação de pobreza 
energética, contribuindo substancialmente para o aumento do desempenho 
energético dos edifícios e, consequentemente, para a redução das emissões 
de gases com efeito de estufa. 

Conclui-se que esta reforma contribui muito positivamente para o objetivo 
“mitigação das alterações climáticas” previsto no artigo 9.º do 
Regulamento “Taxonomia”, enquadrando-se nas alíneas a), b) e i) do n.º 1, 
do artigo 10.º 

Adaptação às alterações climáticas 

 X 

Esta reforma assenta na reabilitação energética dos edifícios, contribuindo 
para a melhoria do conforto térmico das populações mais vulneráveis, 
tornando os edifícios mais preparados e adaptados para fazer face aos 
principais impactes climáticos (aumento da temperatura máxima, aumento 
da frequência e da intensidade de ondas de calor, eventos meteorológicos 
extremos) e vulnerabilidades das populações.  

O Programa de Ação para a Adaptação às Alterações Climáticas (RCM n.º 
n.º 130/2019, de 2 de agosto) identifica os principais impactes e 
vulnerabilidades do território nacional em resultado dos efeitos das 
alterações climáticas, bem como as principais linhas de ação para a 
adaptação no território nacional. Neste quadro identifica como linha de 
ação “Redução da vulnerabilidade das áreas urbanas às ondas de calor e ao 
aumento da temperatura máxima”. O investimento no combate à pobreza 
energética e a aposta na eficiência energética dos edifícios enquadra-se 
assim neste contexto uma vez que permite tornar mais resilientes as 
habitações em edifícios já existentes, reduzindo a vulnerabilidade da 
população em situação de pobreza energética. 

Considera-se, assim, não existirem impactes negativos, diretos ou 
indiretos, significativos ao longo do ciclo de vida da reforma neste objetivo 
ambiental. 

Utilização sustentável e proteção dos 
recursos hídricos e marinhos 

 X 

A renovação energética promove melhorias noutras dimensões do 
desempenho dos edifícios como a eficiência de recursos, em particular os 
recursos hídricos, dado que também incide sobre a componente de 
melhoria de eficiência hídrica a que acresce o forte nexus com o respetivo 
consumo energético. A redução do consumo de água nos edifícios, 
contribui significativamente para a conservação dos recursos hídricos e 
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Indicar os objetivos ambientais que 
exigem uma avaliação substantiva 

da medida com base no princípio de 
«não prejudicar significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

para a redução de consumos energéticos associados ao ciclo urbano da 
água. 

Desta forma, a existir impacte este será positivo por conduzir a uma maior 
eficiência no uso da água, não se antecipando riscos de degradação 
ambiental relacionados com a preservação da qualidade da água e a pressão 
sobre os recursos hídricos ao longo do ciclo de vida das atividades a apoiar. 

Economia circular, incluindo a 
prevenção e a reciclagem de 
resíduos 

 X 

A reforma prossegue o princípio de “Reabilitar como regra”, apostando na 
extensão da vida útil dos edifícios que se traduz num impacte ambiental 
inferior à aposta em nova construção. 

Esta reforma prevê a adoção de requisitos que permitem contribuir para a 
eficiência de recursos e para a transição para uma economia circular 
assente numa construção sustentável com a promoção do uso de matérias-
primas secundárias, de materiais residuais de origem biológica e nos 
serviços ambientais para redução e/ou substituição de materiais não 
renováveis e o aproveitamento de fontes alternativas de água (por exemplo, 
as águas cinzentas e a água para reutilização). 

Face ao exposto, considera-se não existirem impactes negativos, diretos ou 
indiretos, significativos ao longo do ciclo de vida da reforma neste objetivo 
ambiental. 

Prevenção e controlo da poluição do 
ar, da água ou do solo 

 X 

Investir na reabilitação energética dos edifícios, assente num modelo de 
construção sustentável, tem impacte positivo na prevenção e controlo da 
poluição, em particular através da redução de emissões de gases poluentes 
em resultado dos menores consumos de energia e da substituição das fontes 
fósseis por fontes renováveis, da adoção de materiais com elevado 
desempenho ambiental, com impactes positivos também no que respeita à 
qualidade do ar interior.  

Face ao exposto, considera-se não existirem impactes negativos, diretos ou 
indiretos, significativos ao longo do ciclo de vida da reforma neste objetivo 
ambiental. 

Proteção e restauro da 
biodiversidade e dos ecossistemas 

 X 

Atendendo tanto aos efeitos diretos como aos efeitos indiretos primários 
ao longo do ciclo de vida, o impacto previsível das atividades apoiadas por 
esta reforma sobre este objetivo ambiental é insignificante.  

A reforma é dirigida exclusivamente a edifícios existentes, não sendo 
expectáveis quaisquer impactes em zonas sensíveis em termos de 
biodiversidade ou nas suas proximidades (incluindo a rede Natura 2000 de 
áreas protegidas, os sítios classificados como património mundial da 
UNESCO e as áreas-chave de biodiversidade, bem como outras áreas 
protegidas). 

 

 

Investimento TC-C13-i01: Eficiência energética em edifícios residenciais 

Parte 1 da lista de controlo do princípio de «não prejudicar significativamente» 

Indicar os objetivos ambientais que 
exigem uma avaliação substantiva 

da medida com base no princípio de 
«não prejudicar significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

Mitigação das alterações climáticas 
 X 

A medida é elegível para o campo de intervenção 025bis com um 
coeficiente climático de 100% e ambiental de 40% porque visa a eficiência 
energética de edifícios existentes, tendo como objetivo alcançar, em média, 
pelo menos 30% de redução do consumo de energia primária. Esta redução 
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Indicar os objetivos ambientais que 
exigem uma avaliação substantiva 

da medida com base no princípio de 
«não prejudicar significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

média do consumo de energia primária será garantida nas condições dos 
Avisos a lançar, em cumprimento do domínio de intervenção 025bis. 

A medida contribui substancialmente para o objetivo “mitigação das 
alterações climáticas” previsto no artigo 9.º do Regulamento “Taxonomia”, 
enquadrando-se nas alíneas a), b) e i) do n.º 1, do artigo 10.º 

A medida tem como objetivo a redução do consumo de energia, o aumento 
da eficiência energética e o aumento da incorporação de energia de fonte 
renovável, contribuindo substancialmente para o aumento do desempenho 
energético dos edifícios e, consequentemente, para a redução das emissões 
de gases com efeito de estufa em linha com o previsto no PNEC 2030. 

A medida contribui para o cumprimento da meta anual de aumento da 
eficiência energética nos termos previstos no Plano Nacional de Energia e 
Clima. 

A medida não contempla apoio a sistemas que recorram a energia de fonte 
fóssil. 

A medida contempla o apoio a equipamentos com melhor desempenho 
energético, sendo privilegiados os que ostentem a classificação A ou 
superior, quando aplicável. 

Adaptação às alterações climáticas 

 X 

Considerando que Portugal é um dos países europeus mais afetados pelas 
alterações climáticas, destacando-se entre os principais impactes e 
vulnerabilidades o aumento da temperatura máxima e o aumento da 
frequência e da intensidade de ondas de calor, bem como de eventos 
meteorológicos extremos, investir na reabilitação energética dos edifícios 
contribui para a melhoria do conforto térmico, tornando os edifícios mais 
preparados e adaptados para fazer face aos referidos impactes, reduzindo a 
vulnerabilidade da população. Acresce que a medida visa ainda dar 
resposta a situações de pobreza energética. 

O Programa de Ação para a Adaptação às Alterações Climáticas (RCM n.º 
n.º 130/2019, de 2 de agosto) identifica os principais impactes e 
vulnerabilidades do território nacional em resultado dos efeitos das 
alterações climáticas, bem como as principais linhas de ação para a 
adaptação no território nacional. Neste quadro identifica como linha de 
ação “Redução da vulnerabilidade das áreas urbanas às ondas de calor e ao 
aumento da temperatura máxima”. O investimento na eficiência energética 
dos edifícios residenciais enquadra-se assim neste contexto uma vez que 
permite tornar mais resilientes os edifícios residencias já existentes, 
reduzindo a vulnerabilidade da população, em particular às ondas de calor. 

Considera-se, assim, não existirem impactes negativos, diretos ou 
indiretos, significativos ao longo do ciclo de vida da medida neste objetivo 
ambiental. 

Utilização sustentável e proteção dos 
recursos hídricos e marinhos 

 X 

A renovação energética promove melhorias noutras dimensões do 
desempenho dos edifícios como a eficiência de recursos, em particular os 
recursos hídricos, dado que também incide sobre a componente de 
melhoria de eficiência hídrica a que acresce o forte nexus com o respetivo 
consumo energético. A redução do consumo de água nos edifícios, 
contribui significativamente para a conservação dos recursos hídricos e 
para a redução de consumos energéticos associados ao ciclo urbano da 
água. 

Sempre que o investimento inclua medidas de eficiência hídrica através da 
substituição de dispositivos de utilização da água nos edifícios por outros 
mais eficiente, é exigida uma certificação com classe de eficiência hídrica 
igual ou superior a “A”, de acordo com o sistema de clasificação ANQIP 
(https://anqip.pt), condição a integrar nos avisos a lançar. 

Desta forma, a existir impacte este será positivo por conduzir a uma maior 
eficiência no uso da água, não se antecipando riscos de degradação 

https://anqip.pt/
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Indicar os objetivos ambientais que 
exigem uma avaliação substantiva 

da medida com base no princípio de 
«não prejudicar significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

ambiental relacionados com a preservação da qualidade da água e a pressão 
sobre os recursos hídricos ao longo do ciclo de vida das atividades a apoiar. 

Economia circular, incluindo a 
prevenção e a reciclagem de resíduos 

 X 

A medida visa a reabilitação energética dos edifícios, prosseguindo o 
princípio de “Reabilitar como regra”, apostando na extensão da vida útil 
dos edifícios através da promoção de um melhor conforto térmico, 
apostando na eficiência hídrica e no aumento do desempenho ambiental 
dos materiais a utilizar, que se traduz num impacte ambiental inferior à 
aposta em nova construção. 

O investimento em apreço visa assim promover a substituição de janelas, 
por janelas eficientes, a adoção de soluções de sisolamento de coberturas/ 
pavimentos, paredes e substituição de portas por portas eficientes, a 
substituição de sistemas de aquecimento/ arrefecimento de águas sanitárias 
por equipamemntos eficientes de fonte renovável, a substituição por 
bombas de clor, a adoção de sistemas solares térmicos e de paineis 
fotovoltaicos, substituição de dispositivos de uso de água por dispositivos 
eficientes e intervenções que visem a criação de fachadas e coberturas 
verdes, soluções de sombreamento, entre outras soluções de arquitetura 
bioclimática. 

Este investimento prevê a adoção de requisitos que permitem contribuir 
para transitar para uma economia circular assente numa abordagem 
sustentável com a promoção do uso de matérias-primas secundárias, de 
materiais residuais e de origem biológica, bem como o aproveitamento de 
fontes alternativas de água (ex.: águas cinzentas, água para reutilização). 

Face às tipologias de intervenção a adotar e considerando que a medida 
prevê pequenas intervenções em edifícios em situações muito pontuais e 
particulares, não é expectável que as atividades a apoiar gerem quantidades 
significativas de resíduos de construção e demolição.    

O enquadramento legal aplicável a pequenas obras particulares determina 
que a recolha e gestão de resíduos seja efetuada pelo município de forma 
seletiva, podendo ainda os materiais ser entregues no ecoponto.  

Sem prejuízo do exposto e caso as quantidades de resíduos em apreço 
excedam o limiar previsto no quadro legal nacional, os operadores 
económicos responsáveis pela intervenção garantem o recurso a 
operadores de gestão de resíduos devidamente licenciados. Esta condição 
será incluída nos Avisos a lançar. 

Sempre que o investimento contemple a aplicação de materiais de 
isolamento, serão privilegiados os materiais que possuam incorporação de 
materiais reciclados, a par das soluções de base natural.  

Face ao exposto e tendo por referência a abordagem prosseguida no Anexo 
I da proposta de ato delegado previsto no Regulamento (UE) 2020/852 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, quanto à tipologia de projetos em 
apreço (7.3 Instalação, manutenção e reparação de equipamentos de 
eficiencia energética e 7.6. Instalação, manutenção e reparação de 
tecnologias renováveis), considera-se não existirem impactes negativos, 
diretos ou indiretos, significativos ao longo do ciclo de vida da medida 
neste objetivo ambiental. 

Prevenção e controlo da poluição do 
ar, da água ou do solo 

 X 

Investir na reabilitação energética dos edifícios, assente num modelo de 
construção sustentável, tem impacte positivo na prevenção e controlo da 
poluição, em particular através da redução de emissões de gases poluentes 
em resultado dos menores consumos de energia e da substituição das fontes 
fósseis por fontes renováveis, da adoção de materiais com elevado 
desempenho ambiental, com impactes positivos também no que respeita à 
qualidade do ar interior.  

Os equipamentos, dispositivos e materiais usados no contexto deste 
investimento cumprem com a regulamentação Europeia aplicável, 
designadamente a regulamentação relativa às emissões de formaldeído e 
de compostos orgânicos voláteis carcinogénicos, nos termos do 
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Indicar os objetivos ambientais que 
exigem uma avaliação substantiva 

da medida com base no princípio de 
«não prejudicar significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

Regulamento CE n.º 1907/2006, na sua redação atual, bem como a 
regulamentação relativa a produtos químicos prevista no apêndice G do 
anexo I da proposta de ato delegado da Comissão previsto no Regulamento 
(UE) 2020/852 do Parlamento Europeu e do Conselho. Acresce que os 
equipamentos, dispositivos e materiais possuem marcação CE, quando 
exista, cumprindo com toda a regulamentação europeia aplicável, condição 
que está prevista nos avisos. 

Em Portugal, foi proibida a utilização/comercialização de amianto e/ou 
produtos que o contenham a partir de 1 de janeiro de 2005, de acordo com 
o disposto na Diretiva 2003/18/CE transposta para o direito interno através 
do Decreto-Lei n.º 101/2005, de 23 de junho. 

O Regulamento Geral de Ruído, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007 
estabelece regras para a realização de obras de construção civil no interior 
de edifícios. O seu artigo 16.º impõe regras para limitação do ruído em 
obras no interior de edifícios, limita a realização destas obras a um período 
do dia e aos dias úteis e obriga o responsável pela execução das obras a 
divulgar os períodos nos quais se prevê ruído com maior intensidade. O 
grau de exigência da legislação nacional aplicável permite mitigar 
substancialmente os impactes do ruído. 

Face ao exposto, considera-se não existirem impactes negativos, diretos ou 
indiretos, significativos ao longo do ciclo de vida da medida neste objetivo 
ambiental. 

Proteção e restauro da biodiversidade 
e dos ecossistemas 

 X 

Atendendo tanto aos efeitos diretos como aos efeitos indiretos primários 
ao longo do ciclo de vida, o impacto previsível da atividade apoiada pela 
medida sobre este objetivo ambiental é insignificante.  

A medida é dirigida exclusivamente a edifícios existentes, não sendo 
expectáveis quaisquer impactes em zonas sensíveis em termos de 
biodiversidade ou nas suas proximidades (incluindo a rede Natura 2000 de 
áreas protegidas, os sítios classificados como património mundial da 
UNESCO e as áreas-chave de biodiversidade, bem como outras áreas 
protegidas). 

 

 

Investimento TC-C13-i02: Eficiência energética em edifícios da administração pública central 

Parte 1 da lista de controlo do princípio de «não prejudicar significativamente» 

Indicar os objetivos ambientais que 
exigem uma avaliação substantiva 

da medida com base no princípio de 
«não prejudicar significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

Mitigação das alterações climáticas 

 X 

A medida é elegível para o campo de intervenção 026bis com um 
coeficiente climático de 100% e ambiental de 40% porque visa a eficiência 
energética de edifícios existentes, tendo como objetivo alcançar, em média, 
pelo menos 30% de redução do consumo de energia primária. Esta redução 
média do consumo de energia primária será garantida nas condições dos 
Avisos a lançar, em cumprimento do domínio de intervenção 026bis. 

A medida contribui substancialmente para o objetivo “mitigação das 
alterações climáticas” previsto no artigo 9.º do Regulamento “Taxonomia”, 
enquadrando-se na alínea a), b) e i) do n.º 1, do artigo 10.º. 

A medida tem como objetivo a redução do consumo de energia, o aumento 
da eficiência energética e o aumento da incorporação de energias de fonte 
renovável, contribuindo substancialmente para o aumento do desempenho 
energético dos edifícios e, consequentemente, para a redução das emissões 
de gases com efeito de estufa em linha com o previsto no PNEC 2030. 
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Indicar os objetivos ambientais que 
exigem uma avaliação substantiva 

da medida com base no princípio de 
«não prejudicar significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

A medida contribui para o cumprimento da meta anual de aumento da 
eficiência energética nos termos previstos no Plano Nacional de Energia e 
Clima. 

A medida não contempla apoio a sistemas que recorram a energias de fonte 
fóssil. 

A medida contempla o apoio a equipamentos com melhor desempenho 
energético, sendo privilegiados os que ostentem a classificação A ou 
superior, quando aplicável. 

Adaptação às alterações climáticas 

 X 

Considerando que Portugal é um dos países europeus mais afetados pelas 
alterações climáticas, destacando-se entre os principais impactes e 
vulnerabilidades o aumento da temperatura máxima e o aumento da 
frequência e da intensidade de ondas de calor, bem como de eventos 
meteorológicos extremos, investir na reabilitação energética dos edifícios 
contribui para a melhoria do conforto térmico, tornando os edifícios mais 
preparados e adaptados para fazer face aos referidos impactes, melhorando 
o desempenho das organizações. 

O Programa de Ação para a Adaptação às Alterações Climáticas (RCM n.º 
n.º 130/2019, de 2 de agosto) identifica os principais impactes e 
vulnerabilidades do território nacional em resultado dos efeitos das 
alterações climáticas, bem como as principais linhas de ação para a 
adaptação no território nacional. Neste quadro identifica como linha de 
ação “Redução da vulnerabilidade das áreas urbanas às ondas de calor e ao 
aumento da temperatura máxima”, destacando, em particular, os edifícios 
da administração pública central (escolas, hopitais e centros de saúde). O 
investimento na eficiência energética desta tipologia de edifícios enquadra-
se assim neste contexto uma vez que permite tornar mais resilientes os 
edifícios já existentes, reduzindo a vulnerabilidade da população, em 
particular às ondas de calor. 

Considera-se assim não existirem impactes negativos, diretos ou indiretos, 
significativos ao longo do ciclo de vida da medida neste objetivo 
ambiental. 

Utilização sustentável e proteção dos 
recursos hídricos e marinhos 

 X 

A renovação energética promove melhorias noutras dimensões do 
desempenho dos edifícios como a eficiência de recursos, em particular os 
recursos hídricos, dado que também incide sobre a componente de 
melhoria de eficiência hídrica a que acresce o forte nexus com o respetivo 
consumo energético. A redução do consumo de água nos edifícios, 
contribui significativamente para a conservação dos recursos hídricos e 
para a redução de consumos energéticos associados ao ciclo urbano da 
água. 

Sempre que o investimento inclua medidas de eficiência hídrica através da 
substituição de dispositivos de utilização da água nos edifícios por outros 
mais eficiente, é exigida uma certificação com classe de eficiência hídrica 
igual ou superior a “A”, de acordo com o sistema de clasificação ANQIP 
(https://anqip.pt), condição a integrar nos avisos a lançar. 

Desta forma, a existir impacte este será positivo por conduzir a uma maior 
eficiência no uso da água, não se antecipando riscos de degradação 
ambiental relacionados com a preservação da qualidade da água e a pressão 
sobre os recursos hídricos ao longo do ciclo de vida das atividades a apoiar. 

Economia circular, incluindo a 
prevenção e a reciclagem de 
resíduos 

X   

Prevenção e controlo da poluição do 
ar, da água ou do solo 

 X 

Investir na reabilitação energética dos edifícios, assente num modelo de 
construção sustentável, tem impacte positivo na prevenção e controlo da 
poluição, em particular através da redução de emissões de gases poluentes 
em resultado dos menores consumos de energia e da substituição das fontes 
fósseis por fontes renováveis, da adoção de materiais com elevado 

https://anqip.pt/
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Indicar os objetivos ambientais que 
exigem uma avaliação substantiva 

da medida com base no princípio de 
«não prejudicar significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

desempenho ambiental, com impactes positivos também no que respeita à 
qualidade do ar interior.  

Os equipamentos, dispositivos e materiais usados no contexto deste 
investimento cumprem com a regulamentação Europeia aplicável, 
designadamente a regulamentação relativa às emissões de formaldeído e 
de compostos orgânicos voláteis carcinogénicos, nos termos do 
Regulamento CE n.º 1907/2006, na sua redação atual, bem como a 
regulamentação relativa a produtos químicos prevista no anexo G do anexo 
I da proposta de ato delegado da Comissão previsto no Regulamento (UE) 
2020/852 do Parlamento Europeu e do Conselho. Acresce que os 
equipamentos, dispositivos e materiais possuem marcação CE, quando 
exista, cumprindo com toda a regulamentação europeia aplicável, condição 
que está prevista nos avisos. 

Adicionalmente, refere-se que legislação nacional incorporou a vertente 
qualidade do ar no interior dos edifícios na regulamentação que estabelece 
os requisitos aplicáveis a edifícios para a melhoria do seu desempenho 
Decreto-Lei n.º 101-D/2020, de 2020-12-07. Na regulamentação relativa à 
vertente qualidade do ar e ventilação estão estipulados limiares de proteção 
para vários poluentes nomeadamente formaldeído e COV totais bem como 
verificação em situações específicas de COV considerados cancerígenos 
listados na Portaria n.º 353 -A/2013. As obrigações de cumprimento destes 
limiares atuam na vertente de utilização de produtos de construção, 
revestimento e decoração de baixas emissões e na correta ventilação e 
manutenção dos edifícios, impelindo para utilização de materiais de baixas 
emissões.Em Portugal, foi proibida a utilização/comercialização de 
amianto e/ou produtos que o contenham a partir de 1 de janeiro de 2005, 
de acordo com o disposto na Diretiva 2003/18/CE transposta para o direito 
interno através do Decreto-Lei nº 101/2005, de 23 de junho. 

O Regulamento Geral de Ruído, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007 
estabelece regras para a realização de obras de construção civil no interior 
de edifícios. O seu artigo 16.º impõe regras para limitação do ruído em 
obras no interior de edifícios, limita a realização destas obras a um período 
do dia e aos dias úteis e obriga o responsável pela execução das obras a 
divulgar os períodos nos quais se prevê ruído com maior intensidade. O 
grau de exigência da legislação nacional aplicável permite mitigar 
substancialmente os impactes do ruído. As obras de maior envergadura 
carecem de licença especial de ruído no âmbito da qual são estabelecidas 
as condicionantes a que a obra está sujeita e as medidas de mitigação do 
ruído. 

Face ao exposto, considera-se não existirem impactes negativos, diretos ou 
indiretos, significativos ao longo do ciclo de vida da medida neste objetivo 
ambiental. 

Proteção e restauro da 
biodiversidade e dos ecossistemas 

 X 

Atendendo tanto aos efeitos diretos como aos efeitos indiretos primários 
ao longo do ciclo de vida, o impacto previsível da atividade apoiada pela 
medida sobre este objetivo ambiental é insignificante.  

A medida é dirigida exclusivamente a edifícios existentes, não sendo 
expectáveis quaisquer impactes em zonas sensíveis em termos de 
biodiversidade ou nas suas proximidades (incluindo a rede Natura 2000 de 
áreas protegidas, os sítios classificados como património mundial da 
UNESCO e as áreas-chave de biodiversidade, bem como outras áreas 
protegidas). 

 

Parte 2 da lista de controlo do princípio de «não prejudicar significativamente» 
Indicar os objetivos ambientais que 
exigem uma avaliação substantiva 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 
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da medida com base no princípio de 
«não prejudicar significativamente» 

Economia circular, incluindo a 
prevenção e a reciclagem de resíduos 

 X 

A medida prossegue o princípio de “Reabilitar como regra”, apostando na 
extensão da vida útil dos edifícios públicos da administração pública 
central que se traduz num impacte ambiental inferior à aposta em nova 
construção. 

Esta medida prevê a adoção de requisitos que permitem contribuir para 
transitar para uma economia circular assente numa abordagem sustentável 
com a promoção do uso de matérias-primas secundárias, de materiais 
residuais e de origem biológica, bem como o aproveitamento de fontes 
alternativas de água (ex.: águas cinzentas, água para reutilização). 

Sem prejuízo do exposto, os operadores económicos responsáveis pela 
intervenção garantem que pelo menos 70% (em peso) dos resíduos de 
construção e demolição não perigosos (excluindo os materiais naturais 
referidos na categoria 17 05 04 na Lista Europeia de Resíduos pela Decisão 
2000/532 / CE) produzidos serão preparados para reutilização, reciclagem 
e recuperação de outros materiais, incluindo operações de enchimento 
usando resíduos para substituir outros materiais, de acordo com a 
hierarquia de resíduos, recorrendo para o efeito a operadores de gestão de 
resíduos devidamente licenciados, sempre que a legislação nacional assim 
o exija. Esta condição será incluída nos Avisos a lançar. 

Será ainda garantida a utilização de pelo menos 5% (até 30 de junho de 
2021) e 10 % (a partir de 1 de julho de 2021) de materiais reciclados ou 
que incorporem materiais reciclados relativamente à quantidade total de 
matérias -primas usadas em obra, no âmbito da contratação de empreitadas 
de construção e de manutenção de infraestruturas ao abrigo do Código dos 
Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de 
janeiro, na sua redação atual (CCP). 

As obras de construção serão efetuadas, sempre que aplicável, de acordo 
com as orientações de boas práticas estabelecidas no Protocolo de Gestão 
de Resíduos de Construção e Demolição da UE 
(https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-
waste-protocol-0_pt) e com os critérios ecológicos, em particular para o 
conjunto de bens e serviços que dispõem já de manuais nacionais 
(https://encpe.apambiente.pt/content/manuais?language=pt-pt) ou 
Acordos-Quadro em vigor ou, no caso de bens e serviços que não dispõem 
de Manuais ou Acordos-Quadro nacionais, à adoção, a título facultativo, 
dos critérios estabelecidos a nível da UE 
(https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm). 

Conclui-se que não são expectáveis impactes negativos, diretos ou 
indiretos, significativos ao longo do ciclo de vida da medida neste objetivo 
ambiental. 

 

Investimento TC-C13-i03: Eficiência energética em edifícios de serviços 

Parte 1 da lista de controlo do princípio de «não prejudicar significativamente» 

Indicar os objetivos ambientais que 
exigem uma avaliação substantiva 

da medida com base no princípio de 
«não prejudicar significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

Mitigação das alterações climáticas 

 X 

A medida é elegível para o campo de intervenção 024ter com um 
coeficiente climático de 100% e ambiental de 40% porque visa a eficiência 
energética de edifícios existentes, tendo como objetivo alcançar, em média, 
pelo menos 30% de redução do consumo de energia primária. Esta redução 
média do consumo de energia primária será garantida nas condições dos 
Avisos a lançar, em cumprimento do domínio de intervenção 024ter. 

https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_pt
https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_pt
https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
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Indicar os objetivos ambientais que 
exigem uma avaliação substantiva 

da medida com base no princípio de 
«não prejudicar significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

A medida contribui substancialmente para o objetivo “mitigação das 
alterações climáticas” previsto no artigo 9.º do Regulamento “Taxonomia”, 
enquadrando-se na alínea a), b) e i) do n.º 1, do artigo 10.º. 

A medida tem como objetivo a redução do consumo de energia, o aumento 
da eficiência energética e o aumento da incorporação de energias de fonte 
renovável, contribuindo substancialmente para o aumento do desempenho 
energético dos edifícios e, consequentemente, para a redução das emissões 
de gases com efeito de estufa em linha com o previsto no PNEC 2030. 

A medida contribui para o cumprimento da meta anual de aumento da 
eficiência energética nos termos previstos no Plano Nacional de Energia e 
Clima. 

A medida não contempla apoio a sistemas que recorram a energias de fonte 
fóssil. 

A medida contempla o apoio a equipamentos com melhor desempenho 
energético, sendo privilegiados os que ostentem a classificação A ou 
superior, quando aplicável. 

Adaptação às alterações climáticas 

 X 

Considerando que Portugal é um dos países europeus mais afetados pelas 
alterações climáticas, destacando-se entre os principais impactes e 
vulnerabilidades o aumento da temperatura máxima e o aumento da 
frequência e da intensidade de ondas de calor, bem como de eventos 
meteorológicos extremos, investir na reabilitação energética dos edifícios 
contribui para a melhoria do conforto térmico, tornando os edifícios mais 
preparados e adaptados para fazer face aos referidos impactes, melhorando 
o desempenho das organizações. 

O Programa de Ação para a Adaptação às Alterações Climáticas (RCM n.º 
n.º 130/2019, de 2 de agosto) identifica os principais impactes e 
vulnerabilidades do território nacional em resultado dos efeitos das 
alterações climáticas, bem como as principais linhas de ação para a 
adaptação no território nacional. Neste quadro identifica como linha de 
ação “Redução da vulnerabilidade das áreas urbanas às ondas de calor e ao 
aumento da temperatura máxima”. O investimento na eficiência energética 
dos edifícios de serviços enquadra-se assim neste contexto uma vez que 
permite tornar mais resilientes os edifícios já existentes, reduzindo a 
vulnerabilidade dos utilizadores dos edificios, em particular às ondas de 
calor.  

Considera-se assim não existirem impactes negativos, diretos ou indiretos, 
significativos ao longo do ciclo de vida da medida neste objetivo 
ambiental. 

Utilização sustentável e proteção dos 
recursos hídricos e marinhos 

 X 

A renovação energética promove melhorias noutras dimensões do 
desempenho dos edifícios como a eficiência de recursos, em particular os 
recursos hídricos, dado que também incide sobre a componente de 
melhoria de eficiência hídrica a que acresce o forte nexus com o respetivo 
consumo energético. A redução do consumo de água nos edifícios, 
contribui significativamente para a conservação dos recursos hídricos e 
para a redução de consumos energéticos associados ao ciclo urbano da 
água. 

Sempre que o investimento inclua medidas de eficiência hídrica através da 
substituição de dispositivos de utilização da água nos edifícios por outros 
mais eficiente, é exigida uma certificação com classe de eficiência hídrica 
igual ou superior a “A”, de acordo com o sistema de clasificação ANQIP 
(https://anqip.pt). 

Desta forma, a existir impacte este será positivo por conduzir a uma maior 
eficiência no uso da água, não se antecipando riscos de degradação 
ambiental relacionados com a preservação da qualidade da água e a pressão 
sobre os recursos hídricos ao longo do ciclo de vida das atividades a apoiar. 
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Indicar os objetivos ambientais que 
exigem uma avaliação substantiva 

da medida com base no princípio de 
«não prejudicar significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

Economia circular, incluindo a 
prevenção e a reciclagem de 
resíduos 

X   

Prevenção e controlo da poluição do 
ar, da água ou do solo 

 X 

Investir na reabilitação energética dos edifícios, assente num modelo de 
construção sustentável, tem impacte positivo na prevenção e controlo da 
poluição, em particular através da redução de emissões de gases poluentes 
em resultado dos menores consumos de energia e da substituição das fontes 
fósseis por fontes renováveis, da adoção de materiais com elevado 
desempenho ambiental, com impactes positivos também no que respeita à 
qualidade do ar interior.  

Os equipamentos, dispositivos e materiais usados no contexto deste 
investimento cumprem com a regulamentação Europeia aplicável, 
designadamente a regulamentação relativa às emissões de formaldeído e 
de compostos orgânicos voláteis carcinogénicos, nos termos do 
Regulamento CE n.º 1907/2006, na sua redação atual, bem como a 
regulamentação relativa a produtos químicos prevista no anexo G do anexo 
I da proposta de ato delegado da Comissão previsto no Regulamento (UE) 
2020/852 do Parlamento Europeu e do Conselho. Acresce que os 
equipamentos, dispositivos e materiais possuem marcação CE, quando 
exista, cumprindo com toda a regulamentação europeia aplicável, condição 
que está prevista nos avisos. 

Adicionalmente, refere-se que legislação nacional incorporou a vertente 
qualidade do ar no interior dos edifícios na regulamentação que estabelece 
os requisitos aplicáveis a edifícios para a melhoria do seu desempenho 
Decreto-Lei n.º 101-D/2020, de 2020-12-07. Na regulamentação relativa à 
vertente qualidade do ar e ventilação estão estipulados limiares de proteção 
para vários poluentes nomeadamente formaldeído e COV totais bem como 
verificação em situações específicas de COV considerados cancerígenos 
listados na Portaria n.º 353 -A/2013. As obrigações de cumprimento destes 
limiares atuam na vertente de utilização de produtos de construção, 
revestimento e decoração de baixas emissões e na correta ventilação e 
manutenção dos edifícios, impelindo para utilização de materiais de baixas 
emissões. 

Em Portugal, foi proibida a utilização/comercialização de amianto e/ou 
produtos que o contenham a partir de 1 de janeiro de 2005, de acordo com 
o disposto na Diretiva 2003/18/CE transposta para o direito interno através 
do Decreto-Lei nº 101/2005, de 23 de junho. 

O Regulamento Geral de Ruído, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007 
estabelece regras para a realização de obras de construção civil no interior 
de edifícios. O seu artigo 16.º impõe regras para limitação do ruído em 
obras no interior de edifícios, limita a realização destas obras a um período 
do dia e aos dias úteis e obriga o responsável pela execução das obras a 
divulgar os períodos nos quais se prevê ruído com maior intensidade. O 
grau de exigência da legislação nacional aplicável permite mitigar 
substancialmente os impactes do ruído. As obras  de maior envergadura 
carecem de licença especial de ruído no âmbito da qual são estabelecidas 
as condicionantes a que a obra está sujeita e as medidas de mitigação do 
ruído.Face ao exposto, considera-se não existirem impactes negativos, 
diretos ou indiretos, significativos ao longo do ciclo de vida da medida 
neste objetivo ambiental. 

Proteção e restauro da 
biodiversidade e dos ecossistemas 

 X 

Atendendo tanto aos efeitos diretos como aos efeitos indiretos primários 
ao longo do ciclo de vida, o impacto previsível da atividade apoiada pela 
medida sobre este objetivo ambiental é insignificante.  

A medida é dirigida exclusivamente a edifícios existentes, não sendo 
expectáveis quaisquer impactes em zonas sensíveis em termos de 
biodiversidade ou nas suas proximidades (incluindo a rede Natura 2000 de 
áreas protegidas, os sítios classificados como património mundial da 
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Indicar os objetivos ambientais que 
exigem uma avaliação substantiva 

da medida com base no princípio de 
«não prejudicar significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

UNESCO e as áreas-chave de biodiversidade, bem como outras áreas 
protegidas). 

 

Parte 2 da lista de controlo do princípio de «não prejudicar significativamente» 
Indicar os objetivos ambientais que 
exigem uma avaliação substantiva 

da medida com base no princípio de 
«não prejudicar significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

Economia circular, incluindo a 
prevenção e a reciclagem de resíduos 

 X 

A medida prossegue o princípio de “Reabilitar como regra”, apostando na 
extensão da vida útil dos edifícios que se traduz num impacte ambiental 
inferior à aposta em nova construção. 

Esta medida prevê a adoção de requisitos que permitem contribuir para 
transitar para uma economia circular assente numa abordagem sustentável 
com a promoção do uso de matérias-primas secundárias, de materiais 
residuais e de origem biológica, bem como o aproveitamento de fontes 
alternativas de água (ex.: águas cinzentas, água para reutilização). 

Considerando que a medida prevê pequenas intervenções em edifícios em 
situações muito pontuais e particulares, não é expectável que as atividades 
a apoiar gerem quantidades significativas de resíduos de construção e 
demolição. O enquadramento legal aplicável a pequenas obras particulares 
determina que a recolha e gestão de resíduos seja efetuada pelo município 
de forma seletiva, podendo ainda os materiais ser entregues no ecoponto.  

Sem prejuízo do exposto, os operadores económicos responsáveis pela 
intervenção garantem que pelo menos 70% (em peso) dos resíduos de 
construção e demolição não perigosos (excluindo os materiais naturais 
referidos na categoria 17 05 04 na Lista Europeia de Resíduos pela Decisão 
2000/532 / CE) produzidos serão preparados para reutilização, reciclagem 
e recuperação de outros materiais, incluindo operações de enchimento 
usando resíduos para substituir outros materiais, de acordo com a 
hierarquia de resíduos, recorrendo para o efeito a operadores de gestão de 
resíduos devidamente licenciados, sempre que a legislação nacional assim 
o exija. Esta condição será incluída nos Avisos a lançar. 

Será ainda garantida a utilização de pelo menos 5% (até 30 de junho de 
2021) e 10 % (a partir de 1 de julho de 2021) de materiais reciclados ou 
que incorporem materiais reciclados relativamente à quantidade total de 
matérias -primas usadas em obra, no âmbito da contratação de empreitadas 
de construção e de manutenção de infraestruturas ao abrigo do Código dos 
Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de 
janeiro, na sua redação atual (CCP). 

As obras de construção serão efetuadas, sempre que aplicável, de acordo 
com as orientações de boas práticas estabelecidas no Protocolo de Gestão 
de Resíduos de Construção e Demolição da UE 
(https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-
waste-protocol-0_pt) e com os critérios ecológicos, em particular para o 
conjunto de bens e serviços que dispõem já de manuais nacionais 
(https://encpe.apambiente.pt/content/manuais?language=pt-pt) ou 
Acordos-Quadro em vigor ou, no caso de bens e serviços que não dispõem 
de Manuais ou Acordos-Quadro nacionais, à adoção, a título facultativo, 
dos critérios estabelecidos a nível da UE 
(https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm). 

Conclui-se que não são expectáveis impactes negativos, diretos ou 
indiretos, significativos ao longo do ciclo de vida da medida neste objetivo 
ambiental. 

 

https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_pt
https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_pt
https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
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9. Milestones, metas e calendarização   

Reformas  

Reforma TC-r26: Estratégia de Longo Prazo para a Renovação de Edifícios 

Meta 1: Publicação, em Diário da República, da Estratégia de Longo Prazo para a Renovação de Edifícios 
(ELPRE) - 2021 [Cumprido] 

Meta 2: Avaliação de progresso da execução da ELPRE a efetuar pelo Grupo de Coordenação, com 
periodicidade bianual a contar da respetiva aprovação, e a publicitar na internet 

▪ Conclusão: 2023 (4º trimestre) e 2025 (4º trimestre). 

 

Reforma TC-r27: Programa de Eficiência de Recursos na Administração Pública 2030 (ECO.AP 2030) 

Meta: Publicação, em Diário da República, do Programa de Eficiência de Recursos na Administração Pública 
para o período 2030 (ECO.AP 2030) - Resolução do Conselho de Ministros n.º 104/2020, de 24 de novembro 
[Cumprido] 

 

Reforma TC-r28: Estratégia Nacional de Longo Prazo para o Combate à Pobreza Energética 

Meta: Publicação, em Diário da República, da Estratégia Nacional de Longo Prazo para o Combate à Pobreza 
Energética - 2021 (2º trimestre) 

▪ Metas intermédias:  

2021 (2º trimestre) – Realização da Consulta Pública da Estratégia Nacional de Longo Prazo para o 
Combate à Pobreza Energética, utilizando para o efeito o portal online “Participa” (www.participa.pt) 

2021 (3º trimestre) – Aprovação da Estratégia Nacional de Longo Prazo para o Combate à Pobreza 
Energética em Conselho de Ministros 

▪ Conclusão: 2021 (3º trimestre) 

 

Investimentos 

Meta 1: Alcançar, pelo menos, 1.020.000 m2 de área4 de edifícios renovada no setor residencial 

▪ Metas intermédias 1:  

2021 (2º trimestre) – Lançamento de um aviso para apoiar a renovação energética de edifícios 
residenciais, dando cumprimento ao domínio de intervenção 025bis e ao princípio DNSH 

2022 (2º trimestre) – Alcançar, pelo menos, 230.000 m2 de área de edifícios renovada no setor residencial 

2022 (2º trimestre) – Lançamento de um aviso para apoiar a renovação energética de edifícios 
residenciais, dando cumprimento ao domínio de intervenção 025bis e ao princípio DNSH 

2023 (2º trimestre) – Alcançar, pelo menos, 300.000 m2 de área de edifícios renovada no setor residencial 

2023 (2º trimestre) – Lançamento de um aviso para apoiar a renovação energética de edifícios 
residenciais, dando cumprimento ao domínio de intervenção 025bis e ao princípio DNSH 

2024 (2º trimestre) – Alcançar, pelo menos, 300.000 m2 de área de edifícios renovada no setor residencial 

2024 (2º trimestre) – Lançamento de um aviso para apoiar a renovação energética de edifícios 
residenciais, dando cumprimento ao domínio de intervenção 025bis e ao princípio DNSH 

 
4 Área útil de pavimento 

https://dre.pt/application/conteudo/149220156
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2025 (2º trimestre) – Alcançar, pelo menos, 190.000 m2 de área de edifícios renovada no setor residencial 

▪ Milestone(s): Lançamento de aviso para apoiar a renovação energética de edifícios, dando cumprimento 
ao domínio de intervenção 025bis e ao princípio DNSH 

▪ Unidade(s) de medida(s): m2 de área de edifícios renovada 

▪ Baseline: 0 m2 de área de edifícios renovada no setor residencial antes do lançamento do(s) Aviso(s) 

▪ Conclusão: 2025 (4º trimestre) 

▪ Entidade responsável pelo reporte: Agência para a Energia (ADENE) 
 

Meta 2: Instalação de 35 MW de capacidade para autoconsumo e/ou comunidades de energia renovável no 
setor residencial 

▪ Metas intermédias 3: 

2021 (3º trimestre) – Lançamento de um aviso para apoiar a instalação de capacidade para autoconsumo 
e/ou comunidades de energia renovável no setor residencial, dando cumprimento ao domínio de 
intervenção 025bis e ao princípio DNSH 

2022 (4º trimestre) – Alcançar 5 MW de capacidade instalada para autoconsumo e/ou comunidades de 
energia renovável no setor residencial 

2022 (3º trimestre) – Lançamento de um aviso para apoiar a instalação de capacidade para autoconsumo 
e/ou comunidades de energia renovável no setor residencial, dando cumprimento ao domínio de 
intervenção 025bis e ao princípio DNSH 

2023 (4º trimestre) – Alcançar 10 MW de capacidade instalada para autoconsumo e/ou comunidades de 
energia renovável no setor residencial 

2023 (3º trimestre) – Lançamento de um aviso para apoiar a instalação de capacidade para autoconsumo 
e/ou comunidades de energia renovável no setor residencial, dando cumprimento ao domínio de 
intervenção 025bis e ao princípio DNSH 

2024 (4º trimestre) – Alcançar 10 MW de capacidade instalada para autoconsumo e/ou comunidades de 
energia renovável no setor residencial 

2024 (3º trimestre) – Lançamento de um aviso para apoiar a instalação de capacidade para autoconsumo 
e/ou comunidades de energia renovável no setor residencial, dando cumprimento ao domínio de 
intervenção 025bis e ao princípio DNSH 

2025 (4º trimestre) – Alcançar 10 MW de capacidade instalada para autoconsumo e/ou comunidades de 
energia renovável no setor residencial 

▪ Milestone(s): Projeto de investimento realizado 

▪ Unidade(s) de medida(s): MW 

▪ Baseline: 0 MW de capacidade instalada para autoconsumo e/ou comunidades de energia renovável no 
setor residencial antes do lançamento do(s) Aviso(s) 

▪ Conclusão: 2025 (4º trimestre) 

▪ Entidade responsável pelo reporte: Direção Geral de Energia e Geologia e Agência para a Energia 
(ADENE) 

 

Meta 3: Atribuição 100.000 “vales eficiência” a famílias em situação de pobreza energética, para substituição 
de equipamentos e adoção de soluções eficientes 

▪ Metas intermédias 2: 

2021 (3º trimestre) - Atribuição de 20.000 “vales eficiência” 
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2022 (3º trimestre) - Atribuição de 25.000 “vales eficiência” 

2023 (3º trimestre) - Atribuição de 25.000 “vales eficiência” 

2024 (3º trimestre) - Atribuição de 15.000 “vales eficiência” 

2025 (3º trimestre) - Atribuição de 15.000 “vales eficiência” 

▪ Milestone(s): Lançamento da iniciativa de atribuição dos “vales eficiência” 

▪ Unidade(s) de medida(s): nº de “vales eficiência” atribuídos 

▪ Baseline: 0 “vales eficiência” atribuídos 

▪ Conclusão: 2025 (4º trimestre) 

▪ Entidade responsável pelo reporte: Agência para a Energia (ADENE) 
 

Meta 4: Alcançar, pelo menos, 1.255.000 m2 de área5 de edifícios da administração pública central renovados  

▪ Metas intermédias 1: 

2021 (3º trimestre) – Lançamento de um aviso para apoiar a renovação energética de edifícios da 
administração pública central, dando cumprimento ao domínio de intervenção 026bis e ao princípio 
DNSH 

2022 (4º trimestre) – Alcançar, pelo menos, 250.000 m2 de área de edifícios da administração pública 
central renovados 

2022 (3º trimestre) – Lançamento de um aviso para apoiar a renovação energética de edifícios da 
administração pública central, dando cumprimento ao domínio de intervenção 026bis e ao princípio 
DNSH 

2023 (4º trimestre) – Alcançar, pelo menos, 430.000 m2 de área de edifícios da administração pública 
central renovados 

2023 (3º trimestre) – Lançamento de um aviso para apoiar a renovação energética de edifícios da 
administração pública central, dando cumprimento ao domínio de intervenção 026bis e ao princípio 
DNSH 

2024 (4º trimestre) – Alcançar, pelo menos, 385.000 m2 de área de edifícios da administração pública 
central renovados 

2024 (3º trimestre) – Lançamento de um aviso para apoiar a renovação energética de edifícios da 
administração pública central, dando cumprimento ao domínio de intervenção 026bis e ao princípio 
DNSH 

2025 (4º trimestre) – Alcançar, pelo menos, 190.000 m2 de área de edifícios da administração pública 
central renovados 

▪ Milestone(s): Lançamento de aviso para apoiar a renovação energética de edifícios da administração 
pública central, dando cumprimento ao domínio de intervenção 026bis e ao princípio DNSH 

▪ Unidade(s) de medida(s): m2 de área de edifícios renovada 

▪ Baseline: 0 m2 de área de edifícios da administração pública central renovados antes do lançamento do(s) 
Aviso(s) 

▪ Conclusão: 2025 (4º trimestre) 

▪ Entidade responsável pelo reporte: Agência para a Energia (ADENE) 

 

 
5 Área útil de pavimento 
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Meta 5: Instalação de 28 MW de capacidade para autoconsumo e/ou comunidades de energia renovável na 
administração pública central 

▪ Metas intermédias 3: 

2021 (3º trimestre) – Lançamento de um aviso para apoiar a instalação de capacidade para autoconsumo 
e/ou comunidades de energia renovável na administração pública central, dando cumprimento ao 
domínio de intervenção 026bis e ao princípio DNSH 

2022 (4º trimestre) – Alcançar 7 MW de capacidade instalada para autoconsumo e/ou comunidades de 
energia renovável na administração pública central 

2022 (3º trimestre) – Lançamento de um aviso para apoiar a instalação de capacidade para autoconsumo 
e/ou comunidades de energia renovável na administração pública central, dando cumprimento ao 
domínio de intervenção 026bis e ao princípio DNSH 

2023 (4º trimestre) – Alcançar 7 MW de capacidade instalada para autoconsumo e/ou comunidades de 
energia renovável na administração pública central 

2023 (3º trimestre) – Lançamento de um aviso para apoiar a instalação de capacidade para autoconsumo 
e/ou comunidades de energia renovável na administração pública central, dando cumprimento ao 
domínio de intervenção 026bis e ao princípio DNSH 

2024 (4º trimestre) – Alcançar 7 MW de capacidade instalada para autoconsumo e/ou comunidades de 
energia renovável na administração pública central 

2024 (3º trimestre) – Lançamento de um aviso para apoiar a instalação de capacidade para autoconsumo 
e/ou comunidades de energia renovável na administração pública central, dando cumprimento ao 
domínio de intervenção 026bis e ao princípio DNSH 

2025 (4º trimestre) – Alcançar 7 MW de capacidade instalada para autoconsumo e/ou comunidades de 
energia renovável na administração pública central 

▪ Milestone(s): Projeto de investimento realizado 

▪ Unidade(s) de medida(s): MW 

▪ Baseline: 0 MW de capacidade instalada para autoconsumo e/ou comunidades de energia renovável na 
administração pública central antes do lançamento do(s) Aviso(s) 

▪ Conclusão: 2025 (4º trimestre) 

▪ Entidade responsável pelo reporte: Direção Geral de Energia e Geologia e Agência para a Energia 
(ADENE) 

 

Meta 6: Alcançar, pelo menos, 360.000 m2 de área6 de edifícios de serviços renovados  

▪ Metas intermédias 1: 

2021 (3º trimestre) – Lançamento de um aviso para apoiar a renovação energética de edifícios de 
serviços, dando cumprimento ao domínio de intervenção 024ter e ao princípio DNSH 

2022 (4º trimestre) – Alcançar, pelo menos, 45.000 m2 de área de edifícios de serviços renovados 

2022 (3º trimestre) – Lançamento de um aviso para apoiar a renovação energética de edifícios de 
serviços, dando cumprimento ao domínio de intervenção 024ter e ao princípio DNSH 

2023 (4º trimestre) – Alcançar, pelo menos, 135.000 m2 de área de edifícios de serviços renovados 

2023 (3º trimestre) – Lançamento de um aviso para apoiar a renovação energética de edifícios de 
serviços, dando cumprimento ao domínio de intervenção 024ter e ao princípio DNSH 

2024 (4º trimestre) – Alcançar, pelo menos, 135.000 m2 de área de edifícios de serviços renovados 

 
6 Área útil de pavimento 
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2024 (3º trimestre) – Lançamento de um aviso para apoiar a renovação energética de edifícios de 
serviços, dando cumprimento ao domínio de intervenção 024ter e ao princípio DNSH 

2025 (4º trimestre) – Alcançar, pelo menos, 45.000 m2 de área de edifícios de serviços renovados 

▪ Milestone(s): Lançamento de aviso para apoiar a renovação energética de edifícios de serviços, dando 
cumprimento ao domínio de intervenção 024ter e ao princípio DNSH 

▪ Unidade(s) de medida(s): m2 de área de edifícios renovada 

▪ Baseline: 0 m2 de área de edifícios de serviços renovados antes do lançamento do(s) Aviso(s) 

▪ Conclusão: 2025 (4º trimestre) 

▪ Entidade responsável pelo reporte: Agência para a Energia (ADENE) 

 

Meta 7: Instalação de 30 MW de capacidade para autoconsumo e/ou comunidades de energia renovável no 
setor dos serviços 

▪ Metas intermédias 3: 

2021 (3º trimestre) – Lançamento de um aviso para apoiar a instalação de capacidade para autoconsumo 
e/ou comunidades de energia renovável no setor dos serviços, dando cumprimento ao domínio de 
intervenção 024ter e ao princípio DNSH 

2022 (4º trimestre) – Alcançar 5 MW de capacidade instalada para autoconsumo e/ou comunidades de 
energia renovável no setor dos serviços 

2022 (3º trimestre) – Lançamento de um aviso para apoiar a instalação de capacidade para autoconsumo 
e/ou comunidades de energia renovável no setor dos serviços, dando cumprimento ao domínio de 
intervenção 024ter e ao princípio DNSH 

2023 (4º trimestre) – Alcançar 10 MW de capacidade instalada para autoconsumo e/ou comunidades de 
energia renovável no setor dos serviços 

2023 (3º trimestre) – Lançamento de um aviso para apoiar a instalação de capacidade para autoconsumo 
e/ou comunidades de energia renovável no setor dos serviços, dando cumprimento ao domínio de 
intervenção 024ter e ao princípio DNSH 

2024 (4º trimestre) – Alcançar 10 MW de capacidade instalada para autoconsumo e/ou comunidades de 
energia renovável no setor dos serviços 

2024 (3º trimestre) – Lançamento de um aviso para apoiar a instalação de capacidade para autoconsumo 
e/ou comunidades de energia renovável no setor dos serviços, dando cumprimento ao domínio de 
intervenção 024ter e ao princípio DNSH 

2025 (4º trimestre) – Alcançar 5 MW de capacidade instalada para autoconsumo e/ou comunidades de 
energia renovável no setor dos serviços 

▪ Milestone(s): Projeto de investimento realizado 

▪ Unidade(s) de medida(s): MW 

▪ Baseline: 0 MW de capacidade instalada para autoconsumo e/ou comunidades de energia renovável no 
setor dos serviços antes do lançamento do(s) Aviso(s) 

▪ Conclusão: 2025 (4º trimestre) 

▪ Entidade responsável pelo reporte: Direção Geral de Energia e Geologia e Agência para a Energia 
(ADENE) 
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Desembolsos: 

Meta/Milestone 1: Publicação, em Diário da República, da Estratégia de Longo Prazo para a Renovação de 
Edifícios (ELPRE) 

▪ Conclusão: 2021 (1º trimestre) 

 

Meta/Milestone 2: Instalação de 93 MW de capacidade para autoconsumo e/ou comunidades de energia 
renovável nos setores residencial, serviços e administração pública 

▪ Conclusão: 2025 (4º trimestre) 

 

Meta/Milestone 3: Alcançar, pelo menos, 2.635.000 m2 de área de edifícios residenciais, serviços e 
administração pública renovados 

▪ Conclusão: 2025 (4º trimestre) 

 

 

10. Financiamento e custos  

As estimativas de custo apresentadas abaixo não incluem, por regra, o IVA. 

 

Reforma TC-r26: Estratégia de Longo Prazo para a Renovação de Edifícios 

▪ Custo total previsto: 0 

 

Reforma TC-r27: Programa de Eficiência de Recursos na Administração Pública 2030 (ECO.AP 2030) 

▪ Custo total previsto: 0 

 

Reforma TC-r28: Estratégia Nacional para o Combate à Pobreza Energética 

▪ Custo total previsto: 0 

 

Investimento TC-C13-i01: Eficiência energética em edifícios residenciais 

▪ Custo total previsto: 300 milhões de euros 

▪ Previsão de horizonte temporal de execução: 2021-2025  

• 2021: 56,5 milhões de euros 

• 2022: 58,0 milhões de euros 

• 2023: 82,5 milhões de euros 

• 2024: 62,0 milhões de euros 

• 2025: 41,0 milhões de euros 

▪ Valor de referência considerado por m2 de área renovada: 185 €/m2 

No contexto da ELPRE, a renovação energética dos edifícios corresponde a um conjunto de ações que 
incidem sobre obras na envolvente do edifício, substituição ou aquisição de sistemas técnicos altamente 
eficientes. O valor em causa resulta da aplicação de um pacote de reabilitação cumulativo, ou seja, inclui 
intervenções passivas ao nível da envolvente térmica dos edifícios de forma a garantir níveis de melhores 
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conforto (ex.: aplicação de isolamento, substituição de janelas), intervenções ativas (ex.: instalação de 
bomba de calor, AQS) e a introdução de fontes renováveis privilegiando a produção local de energia (ex.: 
painéis solares térmicos e/ou fotovoltaicos). Por exemplo, numa parte do parque de edifícios previamente 
existente ao ano de 1990 pode registar-se a necessidade de se atuar apenas ao nível da envolvente, 
enquanto noutra parte será necessário considerar cumulativamente a substituição dos sistemas. Outro 
exemplo, no pacote da melhoria de conforto, a atuação na envolvente pode implicar a colocação de 
isolamento térmico, ou apenas o seu reforço, ou a substituição dos vãos envidraçados. 

PACOTE 1 – Melhoria de conforto e combate à pobreza energética: Visa atuar ao nível da envolvente 
térmica dos edifícios de forma a garantir níveis de conforto aceitáveis sem aumento do consumo de 
energia para aquecimento, contribuindo para eliminar situações de pobreza energética. 

PACOTE 2 – Aumento da eficiência energética: Visa diversas ações, como a substituição da quase 
totalidade da iluminação atualmente existente no parque de edifícios por LED até 2030, contribuindo 
para uma redução significativa do consumo de eletricidade com um investimento relativamente baixo. 
Considera ainda uma redução gradual no consumo elétrico proveniente dos equipamentos, tendo em 
linha de conta a tendência de aumento da eficiência energética dos mesmos. Por fim, a substituição 
dos sistemas de aquecimento, arrefecimento e AQS por sistemas mais eficientes (por exemplo, a 
bomba de calor). Visa igualmente promover a eletrificação do parque, prevendo a substituição de 
sistemas a gás e a gasóleo por sistemas elétricos, sendo que no caso dos edifícios residenciais será feito 
um esforço suplementar de substituição do GPL, com particular ênfase nas famílias em situação de 
pobreza energética. 

PACOTE 3 – Descarbonização local: Este pacote de medidas visa reforçar a aposta nas energias 
renováveis privilegiando a produção local de energia, permitindo, por exemplo, suprimir uma parte 
das necessidades com AQS por painéis solares térmicos. Este pacote prevê ainda a implementação de 
sistemas solares fotovoltaicos permitindo, por exemplo, garantir em parte alguma autossuficiência, na 
medida da disponibilidade de área para a instalação deste tipo de sistemas. Com o amadurecimento do 
mercado das baterias, prevê-se a adoção gradual destes sistemas. 
 

Média ponderada 
Pacote 1 - Melhoria de Conforto 

e Mitigação da Pobreza 
Energética 

Pacote 2 - Aumento da 
Eficiência Energética 

Pacote 3 - 
Descarbonização 

Local 
Total 

Residencial (€/m2) 101 26 58 185 
Fonte: ELPRE 

Para alcançar estes valores, consideram-se um conjunto de custos de investimento individualizados, por 
tipologia de medida, sendo que o valor de intervenção global não é o somatório dos valores das medidas 
apresentadas na tabela seguinte, mas sim o resultado do valor médio, máximo e mínimo, da combinação 
das medidas necessárias no stock. 
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tipologia de medida 
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Residencial 
[€/alojamento] 

Média 1.403 4.626 4.305 3.581 1.181 1.227 1.920 2.975 5.134 91 
Máx. 2.137 8.625 10.969 6.062 2.000 2.077 5.546 5.250 10.000 141 
Min. 747 1.031 1.389 2.273 750 779 457 583 444 42 

 Fonte: ELPRE 

Para ajudar a suportar estes dados, e a título de exemplo, e tendo por base a informação recolhida no 
Programa de Apoio a Edifícios mais Sustentáveis, que se traduz no apoio a soluções para a reabilitação 
do edificado residencial com o objetivo de melhorar o seu desempenho energético, ambiental e hídrico, 
verificou-se que o valor médio por candidatura se situou nos 1.950 euros, valor este em linha com 
investimentos por tipologia previstos na ELPRE. 
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▪ Custo padrão considerado para a instalação de solar fotovoltaico em regime de autoconsumo e/ou 
comunidade de energia renovável: 1.500 €/kW. 

Este valor representa um valor médio praticado no mercado para a instalação de solar fotovoltaico 
considerando instalações de pequenas dimensões, abaixo de 1 MW. 

▪ Custo padrão para o “vale eficiência”: 1.300 €. 

De acordo com a tabela, e tendo em consideração o universo de famílias a abranger pelas características 
socioeconómicas, verifica-se que este valor possibilita múltiplas tipologias de intervenção em múltiplas 
dimensões de eficiência energética dependendo da profundida das intervenções – ex.: substituição de 
janelas; substituição de janelas e aplicação de isolamento. Dependendo da tipologia de intervenção é 
possível acumular com a substituição de equipamentos de uso doméstico que recorrem a GPL para 
eletricidade. 

Investimento por 
tipologia de medida 
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Residencial 
[€/alojamento] 

Média 1.403 4.626 4.305 3.581 1.181 1.227 1.920 2.975 5.134 91 
Máx. 2.137 8.625 10.969 6.062 2.000 2.077 5.546 5.250 10.000 141 
Min. 747 1.031 1.389 2.273 750 779 457 583 444 42 

 Fonte: ELPRE 

Para ajudar a suportar estes dados, e a título de exemplo, tendo por base a informação recolhida no 
Programa de Apoio a Edifícios mais Sustentáveis, que se traduz no apoio a soluções para a reabilitação 
do edificado residencial com o objetivo de melhorar o seu desempenho energético, ambiental e hídrico, 
verificou-se que o valor médio por candidatura se situou nos 1.950 € valor este em linha com 
investimentos por tipologia previstos na ELPRE. 

▪ Desagregação da execução do investimento por ano (milhões de euros): 
 2021 2022 2023 2024 2025 TOTAL 

Eficiência 
energética em 
edifícios 
residenciais 

Eficiência energética 30 20 40 33 13 135 
Autoconsumo e comunidades de 
energia renovável 0,5 5,5 10 10 9 35 

“Vales eficiência” 26 33 33 20 20 130 
TOTAL 56,5 58,0 82,5 62,0 41,0 300 

 

Investimento TC-C13-i02: Eficiência energética em edifícios da administração pública central  

▪ Custo total previsto: 240 milhões de euros 

▪ Previsão de horizonte temporal de execução: 2021-2025  

• 2021: 5 milhões de euros 

• 2022: 53 milhões de euros 

• 2023: 79 milhões de euros 

• 2024: 67 milhões de euros 

• 2025: 36 milhões de euros 

▪ Valor de referência considerado por m2 de área renovada: 155 €/m2  

No contexto da ELPRE, a renovação energética dos edifícios corresponde a um conjunto de ações que 
incidem sobre obras na envolvente do edifício, substituição ou aquisição de sistemas técnicos altamente 
eficientes. O valor em causa resulta da aplicação de um pacote de reabilitação cumulativo, ou seja, inclui 
intervenções passivas ao nível da envolvente térmica dos edifícios de forma a garantir níveis de melhores 
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conforto (ex.: aplicação de isolamento, substituição de janelas), intervenções ativas (ex.: instalação de 
bomba de calor, AQS) e a introdução de fontes renováveis privilegiando a produção local de energia (ex.: 
painéis solares térmicos e/ou fotovoltaicos). Por exemplo, numa parte do parque de edifícios previamente 
existente ao ano de 1990 pode registar-se a necessidade de se atuar apenas ao nível da envolvente, 
enquanto noutra parte será necessário considerar cumulativamente a substituição dos sistemas. Outro 
exemplo, no pacote da melhoria de conforto, a atuação na envolvente pode implicar a colocação de 
isolamento térmico, ou apenas o seu reforço, ou a substituição dos vãos envidraçados. 

PACOTE 2 – Aumento da eficiência energética: Visa diversas ações, como a substituição da quase 
totalidade da iluminação atualmente existente no parque de edifícios por LED até 2030, contribuindo 
para uma redução significativa do consumo de eletricidade com um investimento relativamente baixo. 
Considera ainda uma redução gradual no consumo elétrico proveniente dos equipamentos, tendo em 
linha de conta a tendência de aumento da eficiência energética dos mesmos. Por fim, a substituição 
dos sistemas de aquecimento, arrefecimento e AQS por sistemas mais eficientes (por exemplo, a 
bomba de calor). Visa igualmente promover a eletrificação do parque, prevendo a substituição de 
sistemas a gás e a gasóleo por sistemas elétricos. 

PACOTE 3 – Descarbonização local: Este pacote de medidas visa reforçar a aposta nas energias 
renováveis privilegiando a produção local de energia, permitindo, por exemplo, suprimir uma parte 
das necessidades com AQS por painéis solares térmicos. Este pacote prevê ainda a implementação de 
sistemas solares fotovoltaicos permitindo, por exemplo, garantir em parte alguma autossuficiência, na 
medida da disponibilidade de área para a instalação deste tipo de sistemas. Com o amadurecimento do 
mercado das baterias, prevê-se a adoção gradual destes sistemas. 

PACOTE 4 – Aumento gradual do conforto: Visa um aumento da área aquecida e arrefecida, número 
de horas de utilização dos sistemas nos edifícios e um aumento gradual na disponibilidade de sistemas 
de arrefecimento. 

Média ponderada Pacote 2 - Aumento da 
Eficiência Energética 

Pacote 3 - 
Descarbonização Local 

Pacote 4 - 
Aumento Gradual 

do conforto 
Total 

Não-residencial (€/m2) 30 101 24 155 
Fonte: ELPRE 

Para alcançar estes valores, consideram-se um conjunto de custos de investimento individualizados, por 
tipologia de medida, sendo que o valor de intervenção global não é o somatório dos valores das medidas 
apresentadas na tabela seguinte, mas sim o resultado do valor médio, máximo e mínimo, da combinação 
das medidas necessárias no stock. 

Investimento por tipologia 
de medida 
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Não-residencial 
[€/alojamento] 

Média 71.496 94.205 104.181 56.644 115.661 223.301 125.375 28.253 
Máx. 162.615 250.552 418.298 214.845 589.498 504.300 190.000 91.099 
Min. 22.425 37.324 8.141 4.174 3.453 90.200 75.000 10.015 

Fonte: ELPRE 

▪ Custo padrão considerado para a instalação de solar fotovoltaico em regime de autoconsumo e/ou 
comunidade de energia renovável: 1.250 €/kW. 

Este valor representa um valor médio praticado no mercado para a instalação de solar fotovoltaico 
considerando instalações de pequenas dimensões, até 1 MW, que será a dimensão média para um sistema 
a instalar num edifico desta natureza. 

▪ Desagregação da execução do investimento por ano (milhões de euros): 
 2021 2022 2023 2024 2025 TOTAL 
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Eficiência energética 
em edifícios da 
administração pública 
central 

Eficiência energética 4 43 69 57 27 200 
Autoconsumo e comunidades de 
energia renovável 1 10 10 10 9 40 

TOTAL 5,0 53,0 79,0 67,0 36,0 240 
 

Investimento TC-C13-i03: Eficiência energética em edifícios de serviços 

▪ Custo total previsto: 70 milhões de euros 

▪ Previsão de horizonte temporal de execução: 2021-2025 

• 2021: 1 milhões de euros 

• 2022: 11,5 milhões de euros 

• 2023: 25 milhões de euros 

• 2024: 23,5 milhões de euros 

• 2025: 9 milhões de euros 

▪ Valor de referência considerado por m2 de área renovada: 155 €/m2  

No contexto da ELPRE, a renovação energética dos edifícios corresponde a um conjunto de ações que 
incidem sobre obras na envolvente do edifício, substituição ou aquisição de sistemas técnicos altamente 
eficientes. O valor em causa resulta da aplicação de um pacote de reabilitação cumulativo, ou seja, inclui 
intervenções passivas ao nível da envolvente térmica dos edifícios de forma a garantir níveis de melhores 
conforto (ex.: aplicação de isolamento, substituição de janelas), intervenções ativas (ex.: instalação de 
bomba de calor, AQS) e a introdução de fontes renováveis privilegiando a produção local de energia (ex.: 
painéis solares térmicos e/ou fotovoltaicos). Por exemplo, numa parte do parque de edifícios previamente 
existente ao ano de 1990 pode registar-se a necessidade de se atuar apenas ao nível da envolvente, 
enquanto noutra parte será necessário considerar cumulativamente a substituição dos sistemas. Outro 
exemplo, no pacote da melhoria de conforto, a atuação na envolvente pode implicar a colocação de 
isolamento térmico, ou apenas o seu reforço, ou a substituição dos vãos envidraçados. 

PACOTE 2 – Aumento da eficiência energética: Visa diversas ações, como a substituição da quase 
totalidade da iluminação atualmente existente no parque de edifícios por LED até 2030, contribuindo 
para uma redução significativa do consumo de eletricidade com um investimento relativamente baixo. 
Considera ainda uma redução gradual no consumo elétrico proveniente dos equipamentos, tendo em 
linha de conta a tendência de aumento da eficiência energética dos mesmos. Por fim, a substituição 
dos sistemas de aquecimento, arrefecimento e AQS por sistemas mais eficientes (por exemplo, a 
bomba de calor). Visa igualmente promover a eletrificação do parque, prevendo a substituição de 
sistemas a gás e a gasóleo por sistemas elétricos. 

PACOTE 3 – Descarbonização local: Este pacote de medidas visa reforçar a aposta nas energias 
renováveis privilegiando a produção local de energia, permitindo, por exemplo, suprimir uma parte 
das necessidades com AQS por painéis solares térmicos. Este pacote prevê ainda a implementação de 
sistemas solares fotovoltaicos permitindo, por exemplo, garantir em parte alguma autossuficiência, na 
medida da disponibilidade de área para a instalação deste tipo de sistemas. Com o amadurecimento do 
mercado das baterias, prevê-se a adoção gradual destes sistemas. 

PACOTE 4 – Aumento gradual do conforto: Visa um aumento da área aquecida e arrefecida, número 
de horas de utilização dos sistemas nos edifícios e um aumento gradual na disponibilidade de sistemas 
de arrefecimento. 

Média ponderada Pacote 2 - Aumento da 
Eficiência Energética 

Pacote 3 - 
Descarbonização Local 

Pacote 4 - 
Aumento Gradual 

do conforto 
Total 

Não-residencial (€/m2) 30 101 24 155 
Fonte: ELPRE 
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Para alcançar estes valores, consideram-se um conjunto de custos de investimento individualizados, por 
tipologia de medida, sendo que o valor de intervenção global não é o somatório dos valores das medidas 
apresentadas na tabela seguinte, mas sim o resultado do valor médio, máximo e mínimo, da combinação 
das medidas necessárias no stock. 

Investimento por tipologia 
de medida 
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Não-residencial 
[€/alojamento] 

Média 71.496 94.205 104.181 56.644 115.661 223.301 125.375 28.253 
Máx. 162.615 250.552 418.298 214.845 589.498 504.300 190.000 91.099 
Min. 22.425 37.324 8.141 4.174 3.453 90.200 75.000 10.015 

Fonte: ELPRE 

▪ Custo padrão considerado para a instalação de solar fotovoltaico em regime de autoconsumo e/ou 
comunidade de energia renovável: 1.250 €/kW. 

Este valor representa um valor médio praticado no mercado para a instalação de solar fotovoltaico 
considerando instalações de pequenas dimensões, até 1 MW, que será a dimensão média para um sistema 
a instalar num edifico desta natureza. 

▪ Desagregação da execução do investimento por ano (milhões de euros): 
 2021 2022 2023 2024 2025 TOTAL 
Eficiência 
energética em 
edifícios de 
serviços 

Eficiência energética 0,5 6 15 14 4,5 40 
Autoconsumo e comunidades de 
energia renovável 0,5 5,5 10 9,5 4,5 30 

TOTAL 1,0 11,5 25,0 23,5 9,0 70 
 

 

11. Loan request justification (if applicable)  

Não aplicável. 



PART 2: DESCRIÇÃO DAS REFORMAS E DOS INVESTIMENTOS   
 

A. COMPONENTE 14: HIDROGÉNIO E RENOVÁVEIS  
  

1. Descrição da Componente 
  

Hidrogénio e Renováveis   

Área de política: Transição Energética e Renováveis  

Objetivos:  

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. 

 
Reforma:  

• Reforma TC-r29: Estratégia Nacional para o Hidrogénio (EN-H2) 

A EN-H2, aprovada pela RCM n.º 63/2020, tem como objetivo principal introduzir um elemento de 
incentivo e estabilidade para o setor energético, promovendo a introdução gradual do hidrogénio 
enquanto pilar sustentável e integrado numa estratégia mais abrangente de transição para uma 
economia descarbonizada, enquanto oportunidade estratégica para o país. Esta estratégia enquadra 
o papel atual e futuro do hidrogénio no sistema energético e propõe um conjunto de medidas e metas 
de incorporação para o hidrogénio nos vários setores da economia. Isto implica a criação das 
condições necessárias que viabilizem esta visão, o que inclui legislação e regulamentação, 
segurança, standards, inovação e desenvolvimento, financiamento, entre outros. Neste sentido, as 
medidas propostas têm como objetivo promover e dinamizar em simultâneo, tanto a produção, como 
o consumo nos vários setores da economia, criando as necessárias condições para uma verdadeira 
economia de hidrogénio em Portugal, em que esta evolução será feita de forma faseada, permitindo 
implementar as ações e adquirir os conhecimentos necessários para o desenvolvimento desta 
estratégia. 

 
Investimentos:  

• Investimento TC-C14-i01: Hidrogénio e gases renováveis 

Investimentos em projetos de produção de hidrogénio e de outros gases de origem renovável para 
autoconsumo e/ou injeção na rede, incluindo investimentos com armazenamento, transporte e 
distribuição de gases renováveis, para diversas aplicações (ex.: produção de gases renováveis para 
os transportes, produção de gases renováveis para injeção na rede de gás natural), visando aumentar 



a contribuição das renováveis no consumo de energia, reduzir as emissões de GEE, reduzir a 
dependência energética e melhorar a segurança do aprovisionamento de energia. 

• Investimento TC-C14-i02-RAM: Potenciação da eletricidade renovável no Arquipélago da Madeira 

Investimento na potenciação da eletricidade renovável no Arquipélago da Madeira, nomeadamente 
em projetos que visam aumentar a participação dos recursos energéticos renováveis na produção de 
eletricidade, reduzir as emissões de GEE, reduzir a dependência energética e melhorar a segurança 
do aprovisionamento de energia. 

• Investimento TC-C14-i03-RAA: Transição Energética nos Açores 

Investimentos na Transição Energética nos Açores, nomeadamente em projetos que visam aumentar 
a participação dos recursos energéticos renováveis na produção de eletricidade, reduzir as emissões 
de GEE, reduzir a dependência energética e melhorar a segurança do aprovisionamento de energia. 

 

Custo estimado: 370 milhões de EUR 

Subvenções MRR: 370 milhões de EUR 

Empréstimos MRR: 0 milhões de EUR 

 

2. Principais desafios e objetivos 
 

Contexto 

Portugal assumiu o compromisso de atingir a neutralidade carbónica até 2050, posicionando o país entre os 
que assumem a liderança no combate às alterações climáticas, no âmbito do Acordo de Paris. O Roteiro para 
a Neutralidade Carbónica 2050 (RNC 2050) estabelece como metas de descarbonização a cumprir uma redução 
de emissões superior a 85%, em relação às emissões de 2005 e uma capacidade de sequestro de carbono de 13 
milhões de toneladas. 

Para o cumprimento dos objetivos da descarbonização e da transição energética, social e económica, procedeu-
se à elaboração e aprovação, em articulação com o RNC 2050, do Plano Nacional Energia e Clima 2021-2030 
(PNEC 2030), que estabelece as metas e objetivos, e concretiza as políticas e medidas para o horizonte de 
2030, em concreto, para a redução de emissões de GEE (-45% a -55% face a 2005), o reforço da eficiência 
energética (35% de redução do consumo de energia primária), o reforço das energias renováveis (47% de 
renováveis no consumo final bruto de energia), a garantia da segurança do abastecimento, o desenvolvimento 
do mercado interno de energia e das iniciativas de investigação e inovação. 

Portugal tem percorrido uma trajetória de sucesso nas energias renováveis em particular na eletricidade, ainda 
que a um ritmo mais acentuado em Portugal Continental do que nas Regiões Autónomas. Olhando para os 
indicadores, Portugal é atualmente o 5º país da UE28 com maior nível de incorporação de renováveis na 
eletricidade o que demonstra os resultados da estratégia que Portugal tem vindo a implementar. 

O percurso de Portugal nas energias renováveis traduz-se, mais recentemente, na realização de dois leilões 
(2019 e 2020) de atribuição de capacidade de injeção para a tecnologia solar que resultaram na atribuição de 
cerca de 2 GW de nova capacidade e onde foram alcançados recordes mundiais com o mais baixo preço de 
energia solar registado. De realçar que no segundo leilão, em 2020, incluiu a modalidade de armazenamento. 
Esta opção, juntamente com outras, nomeadamente a do autoconsumo e das comunidades de energia que neste 
contexto merecerão de apoio noutras componentes, permitirá a Portugal alcançar os objetivos em termos de 
capacidade instalada solar na próxima década. 

Este percurso também inclui outros domínios já em persecução, como o sobreequipamento e o repowering 
eólico, sistemas híbridos, entre outros, que não necessitam de apoios ao investimento, mas sim do necessário 
enquadramento regulamentar, o qual se encontra em construção. Neste sentido, em Portugal Continental, 
importa direcionar os recursos públicos para o apoio a áreas com menor expressão e onde o potencial de 



contributo para a descarbonização é grande, como é o caso do hidrogénio e dos gases renováveis, e onde se 
perspetiva um elevado potencial para o crescimento económico. 

No Pacto Ecológico Europeu, o roteiro para tornar a economia da UE sustentável, o hidrogénio é claramente 
identificado como domínio prioritário a dinamizar e apoiar pela sua importância na descarbonização. Este 
movimento em direção ao hidrogénio não é exclusivo de Portugal, nem da Europa, é um movimento global 
que tem cada vez mais participantes. Na Europa, pela mão da Comissão Europeia, o hidrogénio já está no 
centro das dinâmicas energia e clima, associado a uma forte componente de industrialização. 

A Estratégia Nacional para o Hidrogénio (EN-H2), e esta componente, encontram-se totalmente alinhadas com 
a “Estratégia de hidrogénio para uma Europa neutra em termos de clima” lançada pela Comissão Europeia. 
Esta nova estratégia pretende explorar o potencial do hidrogénio como contributo para o processo de 
descarbonização da União Europeia, em linha com o objetivo de alcançar a neutralidade carbónica até 2050, e 
igualmente como contributo para a recuperação económica da Europa no contexto da pandemia da doença 
COVID-19. Complementar à Estratégia Europeia para o Hidrogénio, e prévia à sua apresentação, a Comissão 
Europeia apresentou a Estratégia Europeia para Integração Inteligente do Setor, a qual providencia uma nova 
estrutura para a transição energética, reforçando a necessidade de criar sinergias entre setores que atualmente 
atuam de forma isolada.  

Transitar para uma sociedade neutra em carbono e uma economia circular e concretizar a transição energética 
implica mobilizar o investimento para os diversos setores de atividade, promovendo em simultâneo uma maior 
dinâmica económica e a criação de emprego qualificado. Neste contexto, assumem particular destaque o apoio 
e o financiamento público, sobretudo porque o hidrogénio está numa fase inicial da sua implementação, não 
existindo mercados desenvolvidos ou um sistema de preços que possa orientar as decisões dos diferentes 
agentes económicos. Neste quadro de falhas generalizadas de mercado, a política de apoios públicos torna-se 
crítica e deve estar alinhada com os objetivos de transição energética e descarbonização, dando sinais claros à 
economia, dinamizando novos investimentos e assegurando que os consumidores de energia não enfrentam 
um agravamento dos seus custos energéticos, o que permite antecipar o alinhamento total dos consumidores 
com o objetivo de descarbonização e a competitividade económica do país. 

No caso particular da Região Autónoma da Madeira (RAM) e da Região Autónoma dos Açores (RAA), o 
contexto energético mantém-se muito dependente do exterior para a produção de eletricidade, na medida em 
que uma grande parte da eletricidade produzida utiliza o fuelóleo e gás natural, como fonte de energia. A 
procura de energia primária cresceu substancialmente nos últimos anos e as especificidades destas regiões, 
sendo regiões insulares e ultraperiféricas, distantes das grandes redes energéticas continentais, implicam custos 
mais elevados. 

Dada a menor penetração das renováveis na eletricidade, e face à sua situação insular e ultraperiférica, importa 
apostar na diversificação de fontes de energia e na redução do consumo de combustíveis fósseis, em particular 
no que diz respeito à produção de energia elétrica, acelerando a transição energética nestas regiões. Por esta 
razão, os investimentos previstos têm uma natureza diferente em Portugal Continental face às Regiões 
Autónomas, pese embora o objetivo seja o mesmo, a descarbonização e a transição energética. 

Este é um dos setores cujas medidas de adaptação têm maior potencial de contribuir para a mitigação das 
alterações climáticas, através da melhoria da eficiência energética, do aproveitamento das fontes de energias 
renováveis e do aumento da capacidade de armazenamento de energia. No caso da RAM, estas medidas fazem 
já parte da política energética regional e estão expressas nos instrumentos de planeamento energético e 
instrumentos legislativos, incluindo planos e regulamentos nacionais, planos regionais, como os Plano de Ação 
para a Energia Sustentável da Ilha da Madeira, do Porto Santo e dos Municípios, além dos planos de 
investimento da Empresa de Eletricidade da Madeira e iniciativas de outras entidades como a Agência Regional 
da Energia e Ambiente da RAM. 

Importa realçar que Portugal é um dos países signatários da iniciativa “Clean energy for EU islands initiative”, 
enquadrada no pacote Energia Limpa para todos os Europeus, enquanto quadro de longo prazo para ajudar a 
serem autossuficientes, prósperas e sustentáveis. 

No âmbito da Estratégia Anual para o Crescimento Sustentável 2021, a Comissão Europeia enfatiza o facto 
que os Estados-Membros devem acelerar a redução das emissões mediante a rápida implantação de energias 
renováveis e do hidrogénio, pelo que, no âmbito dos seus planos de recuperação e resiliência, os Estados-



Membros devem atribuir prioridade aos projetos mais avançados e inovadores para acelerar a implantação das 
energias renováveis. 

Desafios 

Para mercados e tecnologias renováveis não maduros, onde se inclui o hidrogénio, os projetos de produção 
têm dificuldade em emergir devido aos elevados custos de investimento inicial para eletrolisadores e a perceção 
de risco, em particular para os primeiros projetos usando uma nova tecnologia e para aplicações específicas 
onde há experiência limitada, criando algumas incertezas que podem desincentivar a realização de 
investimentos e o desenvolvimento de indústrias relevantes. Isso exigirá investimentos em pesquisa e inovação 
ao longo de toda a cadeia de valor, incluindo projetos à escala comercial, e focar os esquemas de apoio na 
promoção da sua implantação para acelerar este novo mercado. 

Existem alguns desafios significativos para Portugal em matéria de formação e qualificação profissional na 
área do hidrogénio na medida em que, apesar da oferta formativa e dos operadores do ecossistema de formação 
profissional possuírem algum capital de experiência na área energética, existe um percurso de expansão e 
consolidação, orientado pela visão estratégica da EN-H2 que é necessário encetar. Com vista à aceleração das 
respostas necessárias e à maior eficácia na obtenção de resultados, nomeadamente ao nível da transformação 
e criação de emprego que permitam dar resposta a esta transformação no setor energético nacional, e que ao 
mesmo tempo permitirá a Portugal posicionar-se como país de excelência nesta área, serão implementadas 
medidas no curto prazo para responder a este desafio. 

No caso das Regiões Autónomas, RAM e RAA, apresenta-se como grande desafio, dada as características 
destes territórios, tornar estas regiões autossustentáveis a nível energético, contribuindo diretamente para a 
descarbonização da economia regional e nacional, através da produção de energia mais limpa e sustentável, e 
contribuir diretamente para a mitigação dos efeitos das alterações climáticas à escala regional, através do 
aumento da capacidade adaptativa do setor energético, enfocando a sua atividade de produção de energia com 
base em fontes renováveis e não poluentes, valorizando os recursos naturais. 

Objetivos 

Esta componente visa contribuir para endereçar os desafios identificados nas Recomendações Específicas por 
País, onde ficou clara a necessidade de promover a realização de projetos de investimento robustos e favoráveis 
ao crescimento que visem apoiar, entre outros, a transição climática com impacto na retoma da economia 
portuguesa, bem como para a sua reorientação em direção a um crescimento sustentável a longo prazo. Neste 
âmbito identifica-se a necessidade de investimento para combater as alterações climáticas e assegurar a 
transição energética, onde o contributo dos gases renováveis está perfeitamente identificado, em particular nos 
setores onde a eletrificação não é a solução mais custo-eficaz no curto a médio prazo. 

Transição Energética: 

A estratégia 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 encontrar 
sinergias. Nesta ótica, importa 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, ser um portador de 
energia com elevada densidade energética, o que lhe permite ser 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, em particular nas 
áreas onde a eletrificação dos consumos não se perspetiva como solução viável para a descarbonização. 



Segurança do abastecimento e flexibilidade do sistema energético: 

Aumentar a eletrificação dos consumos de energia por via de fontes renováveis, sem comprometer a 
resiliência e a segurança do abastecimento, obrigará a dispor de uma elevada capacidade instalada para a 
produção de eletricidade, o que traz desafios ao nível da gestão e da disponibilidade da capacidade de 
receção na rede, necessidade de capacidade de backup e de uma combinação de tecnologias de 
armazenamento com diversos perfis, desafios esses que também se colocam nos sistemas elétricos isolados 
de pequena dimensão, como é o caso das Regiões Autónomas. 

O hidrogénio verde desempenhará um importante papel ao permitir uma maior incorporação e valorização 
de eletricidade renovável, contribuindo ativamente na gestão do sistema. Acresce que a aposta no 
hidrogénio verde vem também permitir dar resposta à necessidade e interesse em Portugal vir a dispor de 
capacidade de armazenamento sazonal (do verão para o inverno) para o reforço da segurança de 
abastecimento do sistema elétrico, em complemento com outros sistemas, como a hídrica reversível e as 
baterias, inclusivamente para a produção de energia elétrica quando necessário. O hidrogénio verde permite 
aumentar a segurança do abastecimento e servir de armazenamento de longo prazo e sazonal, fornecendo 
energia renovável à rede em períodos de procura mais elevada.  

No panorama energético das Regiões Autónomas, a utilização do hidrogénio verde poderá ter um impacto 
significativo como agente estabilizador dos fluxos energéticos, onde pode ser utilizado para absorver os 
possíveis excessos de produção elétrica renovável nas horas de vazio, promovendo uma solução de 
armazenamento sazonal e dando mais valor a esta energia de fonte renovável que de outra forma seria 
desperdiçada. 

Crescimento económico e criação e emprego: 

Para além do relevante e imprescindível contributo para a transição ecológica, uma aposta nos gases 
renováveis, em particular no hidrogénio verde, contribuirá para potenciar o crescimento económico, a 
criação de emprego e resiliência económica e social, na medida em que o desenvolvimento de uma indústria 
de produção de gases renováveis em Portugal tem potencial para dinamizar um novo ecossistema 
económico, aliado ao enorme potencial para a descarbonização. A EN-H2 aponta para um potencial de 
criação de emprego entre 8.000 e 12.000 novos empregos até 2030 através da criação de uma nova 
economia do hidrogénio. 

No caso particular das Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores, a descarbonização e a transição 
energética representam elos cruciais não só para o desenvolvimento destas Regiões, mas também para o 
cumprimento das metas ambientais traçadas a curto médio prazo no âmbito nacional e europeu. Na 
sequência da implementação ao longo dos anos, de reformas nos setores energéticos das Regiões 
Autónomas, o investimento em causa tem como principais objetivos: i) aumentar a participação dos 
recursos energéticos renováveis na produção de eletricidade; ii) reduzir as emissões de GEE do setor e da 
economia; iii) reduzir a dependência externa, no que concerne à produção de energia e; iv) continuar a 
melhorar a segurança do aprovisionamento de energia. Constitui, igualmente, um importante estímulo para 
a aposta na inovação e para a identificação dos arquipélagos como laboratórios vivos de excelência para a 
transição energética. 

O novo modelo energético em curso rumo à neutralidade carbónica configura uma oportunidade única para 
Portugal, que permitirá transformar a economia nacional numa lógica de desenvolvimento sustentável 
assente num modelo democrático e justo, que promova o progresso civilizacional, o avanço tecnológico, a 
criação de emprego e a prosperidade, a criação de riqueza, a coesão territorial, a par da preservação e 
valorização dos recursos naturais. Neste sentido, o caminho para a descarbonização da economia constitui 
em simultâneo uma oportunidade para o investimento e para o emprego. Nos gases renováveis será 
dinamizada uma nova fileira industrial, com enfoque no hidrogénio verde, com elevado potencial 
exportador e gerador de riqueza, que permite criar emprego e valor e promover a descarbonização da 
economia. 

 

Deste modo, a presente componente endereça os desafios constantes na REP 3 quer de 2019, quer de 2020, 
que assumem a necessidade de o país focalizar o investimento na transição climática, com destaque para a 
produção de energia a partir de fontes renováveis.  



Simultaneamente, esta componente inscreve-se no âmbito do pilar da transição climática enquanto uma das 
áreas de importância europeia em que se estrutura o Mecanismo de Recuperação e Resiliência. 
Complementarmente, deve ser igualmente notado que esta componente, pelo impacto previsto no tecido 
empresarial, tem também inscrição no pilar do Mecanismo de Recuperação e Resiliência relativo ao 
“Crescimento inteligente, sustentável e inclusivo, incluindo coesão económica, emprego, produtividade, 
competitividade, investigação, desenvolvimento e inovação, e um mercado único em bom funcionamento com 
pequenas e médias empresas (PME) fortes”. 

Em termos de impactos esperados, entre outros, a descarbonização do setor energético constitui uma 
oportunidade para aumentar o investimento produtivo tirando partido dos recursos endógenos. Permite reduzir 
a dependência energética do exterior, através da redução das importações de energia, substituindo por produção 
nacional com recursos endógenos renováveis, contribuindo para resiliência e segurança energética do país. 

Contribuirá, também, para a criação de toda uma nova fileira industrial e empresarial geradora de emprego 
qualificado, promovendo o desenvolvimento, dinamizando as exportações de bens e serviços, impulsionando 
a inovação e investigação científica, capaz de captar investimento internacional e de estimular a 
internacionalização das empresas nacionais. A indústria nacional, recorrendo ao conhecimento e às 
capacidades e engenharia já existentes, pode tirar partido desta nova economia emergente do hidrogénio 
através, por exemplo da produção de equipamentos (eletrolisadores, transporte, distribuição, armazenamento, 
entre outros), com elevado potencial exportador. Será possível colocar Portugal na liderança na inovação, no 
desenvolvimento de novas tecnologias e serviços nas várias componentes da cadeia de valor do hidrogénio, 
traduzindo-se na oportunidade para a criação de um Cluster Industrial em torno do hidrogénio. 
 

Complementaridades 

Complementaridades no hidrogénio e outros gases renováveis 

Durante o ano de 2020 o Governo português lançou um convite à manifestação de interesse relacionado com 
a preparação da eventual participação portuguesa no Importante Projeto de Interesse Comum Europeu (IPCEI) 
para o hidrogénio, Esta convocatória permitiu identificar diversos projetos (74) relacionados com hidrogénio 
renovável, com elevado potencial para dinamizar o mercado nacional, a maturidade de projetos, o investimento 
associado e o reconhecimento da oportunidade para o desenvolvimento de uma economia de hidrogénio. Este 
processo permitiu ainda identificar projetos com diferentes maturidades e o potencial de execução no prazo do 
PRR. Neste enquadramento, reconhece-se a necessidade de apoiar projetos desta natureza a fim de promover 
a sua mais célere implementação, recorrendo ao PRR (por Aviso). Projetos poderão ser abrangidos pelo PRR 
e pelo processo IPCEI num processo complementar. 

Apoiar a implementação dos vários projetos que o mercado se revela preparado para implementar, recorrendo 
aos vários instrumentos de financiamento disponíveis, permitirá a realização da Estratégia Nacional para o 
Hidrogénio. Neste enquadramento, o Governo promoveu o lançamento no passado mês de dezembro de um 
primeiro Aviso para apoiar projetos de investimento que visem a produção de gases de origem renovável, no 
âmbito do PO SEUR e verbas disponíveis do ciclo Portugal 2020. Esta iniciativa vai de encontro a uma das 
medidas previstas na EN-H2, a implementar no curto prazo, de onde já se recolheu a experiência da preparação 
deste tipo de elegibilidades e elementos técnicos de referência. Este know how será útil para a mais rápida 
implementação dos apoios neste âmbito, para projetos da mesma natureza. 

 

Complementaridades com outros projetos na RAM 

No caso dos investimentos previstos para a RAM, os projetos são todos complementares entre si, bem como 
com o projeto da RAM constante da Componente 09 - Gestão Hídrica, investimento RE-C09-i03-RAM: 
Plano de Eficiência e reforço hídrico dos sistemas de abastecimento e regadio da RAM. Os investimentos 
são ainda complementares com o projeto de Ampliação do Aproveitamento Hidroelétrico da Calheta, que 
está em fase de conclusão (dezembro de 2020) e com os projetos da 1.ª fase da implementação do sistema 
de baterias da Madeira e Porto Santo, todos financiados pelo atual POSEUR e ainda com os projetos 
produção de energia eólica na Madeira e Porto Santo, desenvolvidos através de recursos próprios. Todos 



estes investimentos criam condições e proporcionam o aumento da produção de eletricidade renovável e 
uma menor dependência de combustíveis fósseis importados. 

Complementaridades com outros projetos na RAA 

No caso dos investimentos previstos para a RAA, os projetos são todos complementares entre si, sendo 
ainda complementares quer com os investimentos em curso da responsabilidade da Empresa de Eletricidade 
dos Açores, SA (EDA, SA), nomeadamente os sistemas de Armazenamento de Energias Renováveis, 
através de baterias, nas ilhas de São Miguel e Terceira, financiados pelo PO Açores 2020, quer com o 
projeto Graciólica, referente a sistemas de armazenamento e de gestão de energia elétrica instalados na ilha 
Graciosa. No âmbito das comunidades de energia, destaca-se o projeto IANOS - IntegrAted SolutioNs for 
the DecarbOnization and Smartification of Islands, financiado pelo programa Horizonte 2020, com vista à 
descarbonização inteligente de regiões insulares por via de um projeto-piloto para instalação de uma 
comunidade de energia na ilha Terceira. 

Os investimentos são ainda complementares de um conjunto de investimentos da responsabilidade da 
Direção Regional de Energia, departamento que tutela a área da Energia no Governo dos Açores. 

Torna-se, portanto, indispensável capacitar esta Região de infraestruturas que permitam lançar as bases 
para o desenvolvimento futuro de setores relacionados com as energias limpas, nomeadamente ao nível dos 
transportes, fomentando a complementaridade com investimentos potenciais a enquadrar no período 2021-
2027. Estão ainda previstas parcerias públicas e privadas para o desenvolvimento de estudos e projetos-
piloto e disruptivos em matéria de energia e o desenvolvimento de projetos para a interligação submarina 
entre as ilhas. 

 
 
3. Descrição das reformas e dos investimentos da Componente  
 

Reforma TC-r29: Estratégia Nacional para o Hidrogénio (EN-H2) 

Desafios e Objetivos  

Em linha com os objetivos do PNEC 2030, acelerar a transição energética e a descarbonização da economia já 
na próxima década significa que Portugal deve apostar na produção e na incorporação de volumes crescentes 
de hidrogénio verde, promovendo uma substituição dos combustíveis fósseis mais intensa naqueles setores da 
economia onde a eletrificação poderá não ser a solução mais custo-eficaz, ou que poderá não ser sequer 
tecnicamente viável. 

Com o objetivo de tornar o hidrogénio numa das soluções para a descarbonização da economia, ao mesmo 
tempo que se pretende promover uma nova fileira industrial com potencial exportador e gerador de riqueza, 
Portugal tem vindo a promover uma política industrial em torno do hidrogénio, que se baseia na definição de 
um conjunto de políticas públicas que orientam, coordenam e mobilizam investimento público e privado em 
projetos nas áreas da produção, do armazenamento, do transporte e do consumo e utilização de gases 
renováveis. Da mesma forma, será importante capitalizar estes investimentos infraestruturantes numa política 
industrial mais alargada, que atraia e dinamize o tecido empresarial e industrial numa trajetória de maior valor 
acrescentado em produtos verdes e inovadores. 

A Estratégia Nacional para o Hidrogénio (EN-H2), aprovada pela RCM n.º 63/2020, tem como objetivo 
principal introduzir um elemento de incentivo e estabilidade para o setor energético, promovendo a introdução 
gradual do hidrogénio enquanto pilar sustentável e integrado numa estratégia mais abrangente de transição 
para uma economia descarbonizada, enquanto oportunidade estratégica para o país. Para o efeito, a EN-H2 
enquadra o papel atual e futuro do hidrogénio no sistema energético e propõe um conjunto de medidas e metas 
de incorporação para o hidrogénio nos vários setores da economia. Isto implica a criação das condições 
necessárias que viabilizem esta visão, o que inclui legislação e regulamentação, segurança, standards, inovação 
e desenvolvimento, financiamento, entre outros. Neste sentido, as medidas propostas têm como objetivo 
promover e dinamizar, tanto a produção, como o consumo nos vários setores da economia, criando as 
necessárias condições para uma verdadeira economia de hidrogénio em Portugal, em que esta evolução será 



feita de forma faseada, permitindo implementar as ações e adquirir os conhecimentos necessários para 
desenvolver e dar continuidade a esta EN-H2. 

A linha de atuação que se estabelece é determinante para que a economia nacional possa assegurar uma maior 
competitividade, garantindo simultaneamente uma transição ecológica e digital para assegurar a neutralidade 
carbónica de forma justa e coesa, fundamental para que sejam atingidos os objetivos ambientais e económicos, 
assim como a mitigação de impactes sociais. 

As alterações climáticas e os seus impactos, convocam o país para uma resposta coletiva inequívoca que o 
contexto da pandemia causado pela Covid-19 veio reforçar. Ao mesmo tempo que nos interpelam exigindo 
respostas, as presentes circunstâncias mostram-nos novos caminhos e oportunidades que importa aproveitar. 
A transição para um novo modelo de consumo energético é o ambiente natural para a desenvolvimento de 
novos modelos de negócio, mais sustentáveis, mais resilientes e alinhados com os objetivos de longo prazo, 
nomeadamente quanto ao seu impacto no caminho para a neutralidade carbónica, onde o Hidrogénio e os Gases 
Renováveis terão um papel verdadeiramente transformacional. 

A EN-H2 prevê um conjunto de metas para o horizonte 2030, para as quais a presente componente terá um 
papel fundamental, nomeadamente: 

• 10% a 15% de injeção de hidrogénio verde nas redes de gás natural; 

• 2% a 5% de hidrogénio verde no consumo de energia do setor da indústria; 

• 1% a 5% de hidrogénio verde no consumo de energia do transporte rodoviário; 

• 3% a 5% de hidrogénio verde no consumo de energia do transporte marítimo doméstico; 

• 1,5% a 2% de hidrogénio verde no consumo final de energia; 

• 2 GW a 2,5 GW de capacidade instalada em eletrolisadores. 

Para que a EN-H2 cumpra o seu objetivo principal – promover a introdução gradual do hidrogénio enquanto 
pilar sustentável e integrado numa estratégia mais abrangente de transição para uma economia descarbonizada 
– será necessário adotar e pôr em prática um conjunto de medidas de ação no curto e médio prazo, criando as 
bases para a introdução deste vetor no sistema energético nacional de forma integrada, sustentável e otimizada. 
O desenvolvimento de um verdadeiro mercado de hidrogénio verde em Portugal, implica criar as bases para 
estimular a procura, e não simplesmente aguardar que esta ocorra. Implica também, promover investimentos 
e estimular a investigação e o desenvolvimento para reduzir os custos de produção e potenciar o surgimento 
de novas indústrias e serviços que conduzam a economias de escala. 

O hidrogénio verde irá desempenhar um papel em todos os subsetores – eletricidade, transportes e aquecimento 
e arrefecimento – contribuindo no seu conjunto para alcançar a meta global de renováveis de um modo mais 
eficiente, complementando a eletrificação, que se mantém como prioridade. No caso do subsetor da 
eletricidade, o hidrogénio verde desempenhará um importante papel enquanto solução de armazenamento, em 
particular no armazenamento de longa duração, permitindo níveis mais elevados de incorporação de 
renováveis, incluindo os sistemas elétricos isolados, aumentará o grau de despachabilidade (dispatchability), 
aportando um valor mais elevado à eletricidade de origem renovável. No subsetor dos transportes, o hidrogénio 
verde é uma das soluções alternativa e complementar à mobilidade elétrica a bateria, em particular para os 
setores de transporte rodoviário e ferroviário de mercadorias, incluindo logística urbana, transporte rodoviário 
e ferroviário de passageiros, setor marítimo de mercadorias e passageiros, e aviação. No subsetor do 
aquecimento e arrefecimento, o hidrogénio verde também será uma alternativa viável para a substituição dos 
combustíveis fósseis para o que muito contribuirá a regulamentação sobre gases renováveis e a sua injeção nas 
redes de transporte e distribuição de gás natural, entretanto já publicada. 

O quadro de políticas e medidas de ação a adotar passa pela implementação de ações no domínio legislativo e 
normativo, passando pela promoção da I&D+I e pelo apoio a projetos e à adoção de novas tecnologias pelo 
mercado, tendo em conta as várias fases da cadeia de valor e de acordo com a maturidade das várias 
tecnologias. Em concreto, as medidas de ação propostas no âmbito da EN-H2, têm como objetivo: 



• Preparar a legislação, regulamentação e enquadramentos normativos, constituindo um quadro promotor 
deste paradigma em Portugal, aplicável aos diversos setores da economia, proporcionando a 
competitividade entre alternativas energéticas eficientes e custo-eficazes; 

• Constituir uma base de trabalho para criar dinâmica à escala nacional, principalmente a partir das cadeias 
de valor prioritárias, considerando o hidrogénio quer como vetor energético quer como um produto; 

• Promover, desenvolver e acompanhar projetos, em diversos setores e escalas, tendo em conta as 
prioridades nacionais (cadeias de valor prioritárias identificadas em estudos específicos para Portugal), 
a maturidade tecnológica nas diversas fases da cadeia de valor, a redução de custos unitários em 
armazenamento e a valorização das fontes de energia renovável; 

• Dinamizar projetos inovadores com impacto local e regional e respetivos ganhos de escala quando 
justificado, rentabilizando as competências e capacidades nacionais; 

• Rentabilizar o stock de ativos existentes no sistema energético e na indústria nacional; 

• Reforçar as competências e apoiar a I&I&D nacionais associada ao hidrogénio. 

De forma a assegurar que a EN-H2 é implementada da melhor forma, e que são dados os necessários e sólidos 
passos para enquadrar corretamente os vários projetos nas diferentes vertentes da cadeia de valor do 
hidrogénio, é fundamental que se crie uma base sólida que potencie o crescimento do mercado de hidrogénio 
em Portugal, razão pela qual a implementação das medidas de ação será feita de acordo com 3 fases: 

• FASE I – Período de aprendizagem, experimentação e desenvolvimento, durante o qual serão 
implementados os processos que permitam acelerar o desenvolvimento e a implementação de projetos, 
nomeadamente nas vertentes de licenciamento e enquadramento regulatório, por via da identificação das 
barreiras à integração do hidrogénio no sistema energético. Através da construção de um quadro 
regulamentar será possível implementar projetos de escala variável em diversos setores e ao mesmo 
tempo adquirir os conhecimentos específicos para desenvolver e dar continuidade à Estratégia numa 
lógica de médio e longo prazo; 

• FASE II – Consolidação do enquadramento nacional em torno do hidrogénio, reforço das competências 
nacionais (industriais e profissionais), roll-out de projetos à escala nacional e em várias vertentes da 
cadeia de valor e início do posicionamento de Portugal no mercado Europeu de hidrogénio; 

• FASE III – Pleno desenvolvimento do mercado nacional de hidrogénio, incluindo a dimensão da 
exportação e da internacionalização. 

As políticas e medidas de ação que se apresentam seguidamente, estão organizadas de acordo com oito áreas, 
correspondentes às diferentes fases da cadeia de valor que foram identificadas, e organizadas de acordo com a 
três fases de implementação da EN-H2, das quais se destacam: 

1. Produção de hidrogénio 

o Aprovar os procedimentos necessários aplicáveis ao licenciamento de instalações de produção de 
hidrogénio tendo em conta as diferentes configurações, incluindo um mecanismo simplificado de 
licenciamento de instalações de produção de hidrogénio quando associado diretamente a um centro 
electroprodutor renovável já existente. [Em curso] 

o Promover o sistema de garantias de origem para hidrogénio, previsto no Decreto-Lei n.º 62/2020. 
[Concluído] 

o Promover e apoiar a produção de hidrogénio maximizando o uso de fontes hídricas alternativas, 
através de sinergias com as estações de tratamento de águas residuais, assegurando a devida 
articulação com a legislação em vigor relativa à produção de água para reutilização, obtida a partir 
do tratamento de águas residuais, bem como da sua utilização e da definição das especificações 
técnicas para o aproveitamento das águas residuais para a produção de hidrogénio. [Em curso] 



o Promover a adaptação dos atuais procedimentos de licenciamento – ambiental, recursos hídricos, 
industrial, municipal – que possibilitem a implementação de projetos de produção de hidrogénio. 
[Em curso] 

o Proceder ao levantamento e mapeamento do potencial de utilização de águas residuais para a 
produção de hidrogénio, identificando os locais com maior potencial. [Em curso] 

o Promover e incentivar o desenvolvimento e a demonstração de tecnologias de conversão de biomassa 
por upgrade de biogás, de conversão de biomassa sólida e de resíduos urbanos por gaseificação e do 
reaproveitamento de águas residuais, incluindo através do reforço de competências nacionais. [Em 
curso] 

o Promover e incentivar a produção de hidrogénio, numa combinação de projetos centralizados à escala 
industrial com processos descentralizados próximos do local de consumo, de dimensão variada, 
associados aos vários setores, que assegure a cobertura das necessidades nacionais. [Em curso] 

2. Armazenamento, transporte e distribuição 

o Proceder à regulamentação da injeção de hidrogénio nas redes de gás natural, tendo em consideração 
a qualidade e segurança do abastecimento, incluindo a identificação dos pontos da rede de gás onde 
será possível a injeção de hidrogénio nos vários níveis de pressão. [Em curso] 

o Promover a injeção de hidrogénio nas redes de gás natural, estabelecendo para o efeito metas 
obrigatórias de incorporação. [Em curso] 

o Criar condições para a realização de projetos demonstradores que permitam conhecimento do 
processo de conversão, armazenamento e mistura do hidrogénio com o gás natural nos vários níveis 
de pressão assim como o respetivo modelo regulatório (regulatory sandbox). [Em curso] 

o Promover a utilização de hidrogénio como forma de armazenamento de energia. 

3. Descarbonização dos Transportes 

o Proceder à adaptação da regulamentação para possibilitar a introdução do hidrogénio na mobilidade 
e no setor dos transportes. [Em curso] 

o Proceder à regulamentação da instalação de pontos de abastecimento de hidrogénio bem como dos 
equipamentos para efeitos de abastecimento. [Em curso] 

o Promover e apoiar a implementação de uma infraestrutura de abastecimento de hidrogénio verde, 
preferencialmente com produção local associada ao ponto de abastecimento, em linha com a 
evolução do mercado e tendo em consideração as principais vias de circulação. [Em curso] 

o Promover e apoiar a implementação de infraestruturas de abastecimento de hidrogénio verde 
associados a frotas. 

o Promover a utilização de hidrogénio nas frotas de transportes coletivos (autocarros e comboios), 
através de incentivo à substituição de equipamentos e respetivas infraestruturas de abastecimento, 
bem como o estabelecimento de limites mínimos para a introdução de hidrogénio. 

o Promover a utilização de hidrogénio verde em transporte de mercadorias, rodoviário e ferroviário, 
através de incentivo à substituição de equipamentos e respetivas infraestruturas de abastecimento, 
bem como o estabelecimento de limites mínimos para a introdução de hidrogénio. 

4. Descarbonização da Indústria 

o Promover e incentivar a substituição do gás natural por hidrogénio verde e de outras matérias-primas 
de origem fóssil por matérias-primas produzidas a partir de hidrogénio verde, como seja o amoníaco, 
estabelecendo metas para a sua introdução. [Em curso] 



o Proceder à regulamentação da instalação de sistemas de produção, armazenamento e abastecimento 
de hidrogénio em instalações industriais. [Em curso] 

o Apoiar a implementação de projetos-piloto à escala industrial para a introdução de hidrogénio nos 
vários subsetores da indústria, em particular naqueles com maior potencial (refinação, química, 
metalúrgica, cimento, extrativa, cerâmica e vidro), contribuindo para a total descarbonização deste 
setor. [Em curso] 

o Promover e apoiar a produção local de hidrogénio verde através do reaproveitamento de águas 
residuais provenientes dos processos produtivos. [Em curso] 

o Incentivar a implementação de projetos de produção local de hidrogénio verde associado à captura, 
sequestro e utilização de CO2 (CCUS) em processos industriais. 

5. Descarbonização da produção de eletricidade e calor 

o Promover a utilização de hidrogénio para produção de energia (eletricidade e calor), através da 
utilização de hidrogénio em edifícios e comunidades de energia. 

o Explorar e aproveitar o caráter flexível e facilitador do hidrogénio nas relações de 
complementaridade entre setores. 

o Regulamentar a utilização do hidrogénio para produção combinada de eletricidade e calor na 
indústria, edifícios e comunidades de energia. 

6. Combustíveis sintéticos e outros usos 

o Promover e incentivar a produção de combustíveis sintéticos (líquidos ou gasosos) com base em 
hidrogénio verde, incluindo a vertente de captura, armazenamento e utilização de CO2. [Em curso] 

o Definição de standards de qualidade e segurança para a produção de combustíveis sintéticos a partir 
de hidrogénio verde. 

7. Emprego, requalificação e formação profissional 

o Identificar os perfis de qualificação de nível não superior em transformação e emergentes. [Em curso] 

o Promover o mapeamento de necessidades de competências transversais a vários empregos e as 
competências específicas necessárias a diferentes vertentes da utilização e aplicações do hidrogénio. 
[Em curso] 

8. Ações transversais 

o Implementar um CoLab que desenvolva atividade de I&D em torno das principais componentes 
relevantes da cadeia de valor do hidrogénio [Em curso]. 

o Estimular a instalação de novas indústrias e empresas que desenvolvam atividade em torno das 
principais componentes relevantes da cadeia de valor do hidrogénio (ex.: produção de 
eletrolisadores). [Em curso] 

o Estimular a reconversão de indústrias e empresas associadas a setores intensivos em carbono para 
novas atividades em torno das principais componentes relevantes da cadeia de valor do hidrogénio. 

o Propor a criação de uma Aliança Nacional para o Hidrogénio que junte as principais instituições e 
empresas para fomentar novas tecnologias, serviços e produtos, posicionando Portugal como um 
player ao nível europeu e internacional neste domínio. [Em curso] 

Desde a aprovação da versão para consulta pública da EN-H2, foram dados importantes passos para criar as 
condições para a concretização de projetos de hidrogénio verde e outros gases renováveis em Portugal em linha 
com as estratégias implementadas. Neste aspeto, salienta-se: 



• Aprovação e publicação do Decreto-Lei 60/2020, de 17 de agosto, que estabelece o mecanismo de 
emissão de garantias de origem para gases de baixo teor de carbono e para gases de origem renovável, 
atualizando as metas de energia de fontes renováveis; 

• Aprovação e publicação do Decreto-Lei 62/2020, de 28 de agosto, que estabelece a organização e o 
funcionamento do Sistema Nacional de Gás e o respetivo regime jurídico e procede à transposição da 
Diretiva 2019/692. Através desta alteração ficam criadas as condições para o desenvolvimento e a 
regulação das atividades de produção de gases de origem renovável e de produção de gases de baixo 
teor de carbono, bem como para a incorporação desses gases no Sistema Nacional de Gás. 

• Definição de políticas de formação e de qualificação profissional, assegurando a disponibilidade de 
recursos humanos, qualificados ou requalificados, para os desafios decorrentes da transição para a 
neutralidade carbónica, em particular para o hidrogénio, tendo sido constituído um grupo de trabalho 
para a avaliação da oferta e da capacidade de resposta do Catálogo Nacional das Qualificações, mediante 
a criação de novos perfis profissionais e/ou o desenvolvimento dos referenciais de formação dos 
existentes. 

Num cenário em que se irá promover a produção e o consumo crescente de hidrogénio e outros gases 
renováveis, surge uma oportunidade para viabilizar as atuais infraestruturas de gás natural. A 
complementaridade entre o setor elétrico e o setor do gás será particularmente relevante para Portugal, 
merecendo do facto de o operador da RNT ser a mesma entidade que o operador da RNTGN e os dois setores 
são regulados pela mesma entidade, a ERSE, facilitando a integração entre as duas redes (sector coupling) 
através do hidrogénio e outros gases renováveis. As recentes infraestruturas de gás podem ser facilmente 
adaptadas para distribuírem hidrogénio e outros gases renováveis, o que: a) Reduz os custos e barreiras à 
entrada do hidrogénio e de outros gases renováveis no sistema, b) Evita que esses ativos – que são propriedade 
do Estado, embora estejam concessionados a privados - se tornem ociosos no futuro, c) Utiliza um sistema em 
operação, que permite a integração imediata de hidrogénio no sistema energético nacional e d) Mitiga o risco 
de expansão excessiva de redes elétricas, o que poderia representar um custo acrescido para a descarbonização. 

No que diz respeito à rede de transporte de gás natural, podemos desde já, e do ponto de vista teórico, assumir 
que, até uma percentagem de cerca de 22% de incorporação de hidrogénio no gás natural, o poder calorífico 
do gás se mantém dentro dos limites atualmente impostos pela regulamentação. Relativamente às redes de 
distribuição de gás natural, o cenário é ainda mais otimista quando comparado com a rede de transporte, uma 
vez que estas redes são mais modernas e, por isso, na sua maioria construídas com materiais mais adequados 
para a introdução do hidrogénio, como é caso do polietileno, que, com as necessárias adaptações, possibilita a 
injeção de hidrogénio até 100%. Tem igualmente a vantagem de ser uma rede bastante capilar e extensa, que 
possibilita a distribuição de energia a vários tipos de consumidores – industriais, domésticos – e em várias 
zonas do país, reduzindo a necessidade de construção de novas infraestruturas elétricas para suprir futuras 
necessidades de consumo de energia. 

Implementação 

Nos termos previstos na RCM n.º 63/2020, de 14 de agosto, que aprova a EN-H2, compete à Direção Geral de 
Energia e Geologia o acompanhamento da EN-H2. 

Calendário e riscos 

A EN-H2, por se tratar de uma estratégia de longo prazo, que vigora entre 2021 e 2050, está sujeita a uma 
avaliação de progresso da sua execução, a efetuar pela DGEG, com periodicidade bianual a contar da respetiva 
aprovação, bem como está sujeita a uma revisão com uma com periodicidade quinquenal, a contar da sua 
aprovação. 

 2022 2024 2025 2026 2028 2030 2031-2040 2041-2050 
Avaliação de progresso X X  X X  X X 
Revisão   X   X X X 

 



Os riscos associados à implementação da EN-H2 são de natureza diversa, e próprias de qualquer estratégia ou 
plano de ação, em particular quando versa sobre temas emergentes e disruptivos, tão relevantes para a 
economia e para a sociedade como a transição energética. A monitorização constante e revisão periódica da 
EN-H2 permitirá ajustar a estratégia ao longo das próximas décadas e tomar as devidas ações para ajustar a 
trajetória. 

Existem desafios ao nível da adaptação da legislação, dos regulamentos e dos instrumentos, em particular 
quando nos referimos a uma tecnologia com carácter sistémico e cujo potencial será tanto maior quanto mais 
integradora for a sua aplicação na economia e na sociedade, riscos tecnológicos (maturidade tecnológica e 
competição com outras fontes renováveis), assim como das condições de mercado, práticas de segurança 
preventiva ao longo da cadeia de valor e na fase de utilização, da comunicação, formação e sensibilização. 

 

Investimento TC-C14-i01: Hidrogénio e gases renováveis 

Desafios e Objetivos 

Promover a recuperação económica, implica antecipar a realização de projetos de investimento público e 
privado robustos. Entre os investimentos considerados favoráveis ao crescimento e à retoma da economia 
encontra-se a aposta na transição ecológica.  

No RNC 2050, o cenário que permitia uma descarbonização mais intensa era o de maior crescimento 
económico, o que só é possível se a descarbonização pretender ser, mais do que a resposta a um problema 
climático específico, uma estratégia integrada de investimento e criação de emprego, assumindo particular 
relevância no movimento de recuperação económica que urge iniciar. Para além dos objetivos energéticos e 
climáticos, de que se destacam o aumento da incorporação de renováveis no consumo final bruto de energia e 
a redução de emissão de GEE, o PNEC 2030 apresenta a transição energética e a descarbonização como 
oportunidades de desenvolvimento económico e industrial para o país. 

Na próxima década, o setor da energia continuará a ser aquele que dará o maior contributo para a 
descarbonização, pelo que a transição energética assume um papel especialmente relevante no contexto da 
transição para uma sociedade descarbonizada. 

A estratégia 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 encontrar 
sinergias. Nesta ótica, merece destaque o papel que os gases renováveis, em particular o hidrogénio, podem 
desempenhar na descarbonização dos vários setores da economia (ex.: indústria e transportes), o que permitirá 
alcançar níveis elevados de incorporação de fontes renováveis de energia no consumo final de energia de forma 
mais eficiente, e por outro lado, tendo em conta a sua flexibilidade e complementaridade com o Sistema 
Elétrico Nacional, seja na versão consumo, armazenamento ou produção, permite acelerar a descarbonização 
do próprio setor elétrico. 

Acelerar a transição energética e a descarbonização da economia já na próxima década significa que Portugal 
deve apostar na produção e na incorporação de volumes crescentes de hidrogénio verde, promovendo uma 
substituição dos combustíveis fósseis mais intensa naqueles setores da economia onde a eletrificação poderá 
não ser a solução mais custo-eficaz, ou que poderá não ser sequer tecnicamente viável. 

Nos termos da EN-H2, e para efeitos desta componente, e em linha com a legislação existente para o setor, 
considera-se hidrogénio verde aquele que é produzido exclusivamente a partir de processos que utilizem 
energia de fontes de origem renovável. Por essa razão o hidrogénio verde deve ser entendido como hidrogénio 
renovável, cujas emissões de GEE ao longo do ciclo de vida da sua produção se consideram zero ou muito 
próximas de zero. Neste contexto, o hidrogénio verde pode ser produzido a partir da eletrólise da água, processo 
este alimentado por eletricidade renovável. Pode igualmente ser produzido a partir da biomassa, através de 
processos de gaseificação, conversão bioquímica ou por reformação do biogás, desde que os requisitos de 
sustentabilidade sejam cumpridos. Sendo um combustível gasoso, o hidrogénio verde está incluído na tipologia 
dos gases de origem renovável. 

O reconhecimento da importância do hidrogénio reside no facto de, entre outros, ser um portador de energia 
com elevada densidade energética, o que lhe permite ser uma solução para processos industriais intensivos, 



armazenar energia produzida através de fontes renováveis e possibilitar o surgimento de outros combustíveis 
de base renovável (ex.: combustíveis sintéticos para o setor dos transportes marítimos e aviação), contribuindo 
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 (sobretudo no 
transporte rodoviário pesado de passageiros e no de mercadorias, incluindo a logística urbana). 

Uma aposta no hidrogénio e noutros gases renováveis terá um importante papel a desempenhar na 
descarbonização da economia nacional, em particular nos setores que atualmente dispõem de poucas opções 
tecnológicas alternativas e onde a eletrificação no curto-médio prazo poderá traduzir-se em custos 
significativos, contribuindo para a concretização das metas em matéria de energia e clima rumo à neutralidade 
carbónica. Portugal poderá assim apostar em soluções de escala variável, com diferentes tecnologias e com 
grande dispersão territorial que criam valor, garantem flexibilidade ao sistema energético e descarbonizam os 
consumos de energia. 

O hidrogénio e outros gases renováveis são uma via tecnológica compatível com os padrões atuais de consumo 
e permite ligar os sistemas elétricos e térmicos de forma flexível, com destaque para as complementaridades e 
sinergias entre redes de eletricidade e de gás. As tecnologias associadas ao Hidrogénio e aos Gases Renováveis 
têm evoluído a nível mundial a um ritmo notável na última década. Existem atualmente evidências que, em 
determinados contextos de produção e uso, o hidrogénio e outros gases renováveis representam já uma solução 
viável e económica na descarbonização de alguns dos setores mais difíceis na economia, tais como os 
transportes ou o calor de elevadas temperaturas na indústria. 

Para este efeito, os investimentos previstos em hidrogénio e outros gases renováveis podem materializam-se 
em diversas ações, nomeadamente através do apoio a projetos de produção de gases de origem renovável, na 
aceção da alínea bb) do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 62/2020, de 28 de agosto, referentes ao desenvolvimento 
e teste de novas tecnologias, para autoconsumo e/ou injeção na rede, bem como tecnologias testadas e que não 
estejam ainda suficientemente disseminadas no território nacional, para autoconsumo e/ou injeção na rede. 

A produção de gases renováveis, como o hidrogénio ou o biometano, exclusivamente a partir de fontes de 
energia renovável, podem recorrer, a título de exemplo, a um conjunto de tecnologias enquadráveis nas 
seguintes tipologias: 

• Eletrólise (processos eletroquímicos e fotoeletroquímicos); 

• Processos termoquímicos e hidrotérmicos (gaseificação e pirólise); 

• Processos biológicos (biofotólise e fermentação); 

• Enriquecimento de biogás da digestão anaeróbia de materiais biomássicos (não inclui a produção do 
biogás); 

• Metanação (hidrogénio renovável combinado com dióxido de carbono reciclado). 

Os investimentos propostos nesta reforma apresentam um foco muito específico e têm como propósitos o 
aumento da capacidade instalada para a produção de hidrogénio e de outros gases renováveis, onde se inclui 
capacidade instalada em eletrolisadores para a produção de gases renováveis, como seja, por exemplo, o 
hidrogénio verde ou o biometano. 

Numa primeira fase, é expectável que os investimentos em projetos desta natureza estejam maioritariamente 
focados no setor da indústria e dos transportes numa lógica de autoconsumo, tirando partido do atual 
enquadramento legal, por via de apoios ao investimento e traduzindo-se numa menor necessidade de apoios à 
produção. Na maioria dos projetos é expectável que a capacidade de produção de hidrogénio tenha associada 
uma capacidade de produção de eletricidade de origem renovável em regime de autoconsumo a partir de fontes 
renováveis dimensionada para maximizar a produção de hidrogénio ao menor custo possível. 

Importa realçar que o hidrogénio desempenhará um importante papel ao permitir uma maior incorporação e 
valorização de eletricidade renovável, contribuindo ativamente na gestão do sistema, permitindo, entre outras 
mais-valias, reduzir o deslastre (curtailment) de produção renovável e dessa forma contribuir para aumentar o 
valor económico da produção renovável. Haverá progressivamente cada vez mais horas do ano onde, em 
resultado do investimento num portfolio de geração com grande potência instalada solar fotovoltaica, podem 
ocorrer situações onde haverá dificuldade em colocar a energia elétrica produzida, conduzindo a preços de 



mercado próximos de zero para os períodos centrais dos dias de verão. Estão assim criadas as condições para, 
quer recorrendo a Power Purchase Agreement (PPAs), quer adquirindo a energia em mercado se possa 
produzir hidrogénio verde a baixos preços tornando-o competitivo para efeitos de uma mais rápida e sustentada 
transição energética e reduzindo, desta forma, substancialmente eventuais desperdícios de produção de 
eletricidade de origem renovável. 

Natureza do investimento 

i. Financiamento ao investimento a favor da promoção da energia produzida a partir de fontes renováveis: 

Enquadramento artigo 41.º do Regulamento (UE) n.º 651/201ª, ou notificação de regime de auxílios de Estado 
à DG Concorrência com aplicação das Orientações relativas a auxílios estatais à proteção ambiental e à energia 
2014-2020 (2014/C 200/01). 

ii. Financiamento ao funcionamento a favor da promoção de eletricidade produzida a partir de fontes 
renováveis: 

Enquadramento artigo 42.º do Regulamento (UE) n.º 651/2014, ou notificação de regime de auxílios de estado 
à DG Concorrência com aplicação das Orientações relativas a auxílios estatais à proteção ambiental e à energia 
2014-2020 (2014/C 200/01). 

Implementação 

Para a implementação destes investimentos, tirar-se-á partido da experiência nacional mais recente na 
atribuição de fundos comunitários (ex.: Portugal 2020) e de fundos nacionais (ex.: Fundo de Apoio à Inovação) 
associados à transição energética e à descarbonização. Para este efeito, serão lançados Avisos numa base anual, 
sendo o apoio atribuído aos projetos que cumpram os critérios estabelecidos, contingente à instalação destes 
projetos de gases renováveis ao abrigo do Decreto-Lei n.º 62/2020, de 28 de agosto, que estabelece a 
organização e o funcionamento do Sistema Nacional de Gás. 

A entidade responsável pela implementação deste investimento é o Fundo Ambiental. Para tal, contará com o 
apoio da Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG), dadas as suas competências específicas nesta matéria. 
Esse apoio será particularmente relevante para a elaboração dos procedimentos competitivos para acesso ao 
financiamento, com base em critérios claros, transparentes e não discriminatórios, bem como para a 
monitorização da implementação deste investimento. 

Será adotada uma abordagem proativa e dinâmica que promova uma estreita cooperação entre as autoridades 
públicas e os intervenientes dos diversos setores envolvidos, para mitigar a complexidade previsível na 
elaboração das candidaturas a esses instrumentos. 

A dotação máxima prevista a atribuir por projeto será de 15 milhões de euros.  Para este efeito, os beneficiários 
terão de assegurar o cumprimento de um conjunto de critérios de elegibilidade previstos na legislação nacional 
e específica do setor, tal como o Decreto-Lei n.º 62/2020, bem como os critérios definidos nos Avisos a lançar. 
As candidaturas que reúnam as condições de elegibilidade serão apreciadas e hierarquizadas pela entidade 
responsável, a DGEG, tendo em conta um processo de avaliação do mérito dos projetos submetidos. Os Avisos 
estabelecerão procedimentos competitivos de acesso ao financiamento, baseados em processos de avaliação 
com critérios claros, transparentes e não discriminatórios (ex.: contributo para as metas; racionalidade 
económica da intervenção; entre outros). Os critérios de seleção serão definidos à posteriori. 

Para promover a introdução gradual do hidrogénio enquanto pilar sustentável e integrado numa estratégia mais 
abrangente de transição para uma economia descarbonizada, implica criar as bases para estimular a procura, e 
não simplesmente aguardar que esta ocorra. Neste sentido, importa dar os sinais certos ao mercado - produtores 
e consumidores – e para além dos mecanismos de apoio ao investimento, como é o caso do Plano de 
Recuperação e Resiliência, estão previstos e implementados novas formas de apoio que incentivem o 
investimento e a integração do hidrogénio no sistema energético nacional e que devem ter na sua base de 
conceção as vantagens, energéticas, económicas e ambientais que o hidrogénio providencia ao sistema. Em 
concreto, está previso um mecanismo de apoio à produção que será atribuído através de mecanismos 



plenamente concorrenciais e transparentes, onde o modelo de leilão é o mais adequado, e que não terão 
qualquer impacto nas tarifas atualmente pagas pelos consumidores. 

Público-Alvo 

A promoção do investimento em Hidrogénio e nos Gases Renováveis foca-se nas empresas em geral. 

Calendário e riscos 

A implementação dos investimentos decorrerá entre 2021 e 2025, com programações anuais para a atribuição 
das verbas previstas de acordo com as diversas ações a implementar ao abrigo deste investimento, de acordo 
com a seguinte calendarização. 

 2021 2022 2023 2024 2025 

Aviso 1 
Lançamento 3º T     
Avaliação  1º T    
Execução  1º T  4º T   

Aviso 2 
Lançamento  3º T    
Avaliação   1º T   
Execução   1º T  4º T  

Aviso 3 
Lançamento   3º T   
Avaliação    1º T  
Execução    1º T  4º T 

 

Identificam-se alguns riscos, uma vez que se trata de um mercado e tecnologias renováveis que requerem maior 
amadurecimento, pelo que os projetos de produção poderão enfrentar dificuldade em emergir devido aos 
elevados custos de investimento inicial e a perceção da confiança do mercado, podendo resultar num ritmo 
menor de realização de investimentos e o desenvolvimento de indústrias relevantes, face ao desejado.  

 

Investimento TC-C14-i02-RAM: Potenciação da eletricidade renovável no Arquipélago da Madeira 

Desafios e Objetivos 

Os objetivos deste investimento estão orientados para a produção de energia com base em fontes renováveis: 
produção de energia a parte de fonte hídrica; o armazenamento de energia (sistema de baterias - Madeira + 
Porto Santo + substituição reserva girante e apoio na gestão da rede, compensador síncrono) e o 
desenvolvimento de redes inteligentes, e concorrem para o aumento da resiliência dos setores energético, 
contribuindo diretamente para a transição da Região. 

As especificidades da ilha da Madeira, enquanto região insular e ultraperiférica, distante das grandes redes 
energéticas continentais, implicam custos mais elevados de aprovisionamento e conversão, devido ao 
transporte e à menor escala dos mercados e das infraestruturas, pelo que a diversificação das fontes de energias 
renováveis endógenas vem aumentar a sustentabilidade energética da Ilha. 

No período 2000-2009, a procura de eletricidade cresceu 55%, enquanto que no período 2010-2019 houve um 
decréscimo de 7%, em virtude da crise financeira, que teve início em 2009/10. Nos últimos 20 anos, analisando 
a evolução do mix energético destaca-se o reforço expressivo na componente eólica, o aparecimento das 
componentes de incineração de resíduos em 2002 e a fotovoltaica em 2009 e, ainda, a introdução do gás natural 
a partir de 2014. 

No que se refere à evolução da contribuição das fontes de energia renováveis, tem-se verificado, 
particularmente na última década, uma evolução favorável, atingindo-se 31% em 2018, que só não foi mais 
elevada devido ao regime hidrológico menos favorável dos últimos anos, destacando-se o ano de 2019, que foi 
o mais seco, desde que há registo.  

A meta estabelecida no plano de política energética para 2020 é de 50% de eletricidade renovável, verificando-
se um atraso de cerca de 2 a 3 anos, devido a atrasos na implementação de alguns projetos. Neste âmbito, 
saliente-se que o projeto de Ampliação do Aproveitamento Hidroelétrico da Calheta (Calheta III), que ficará 



concluído até final do corrente ano, permitirá, em conjunto com a nova componente eólica de 25 MW, 
proporcionada pelo projeto Calheta III, atingir cerca de 40% de eletricidade renovável. 

As linhas gerais da estratégia de descarbonização da produção de energia elétrica para década 2020-2030, 
visam metas ainda mais ambiciosas que as do plano 2020 e passam por criar condições para a operação do 
sistema elétrico sem componente termoelétrica (através da implementação de projetos estruturantes), quando 
houver disponibilidade de recursos renováveis, assentando nas seguintes vertentes: (i) criação de condições à 
maximização da integração de fontes de energia renováveis; (ii) criação de regime jurídico próprio para a 
produção de eletricidade renovável na RAM; (iii) digitalização da rede elétrica – desenvolvimento das redes 
inteligentes; (iv) aposta na eficiência energética em todos os setores de atividade; (v) eletrificação dos 
consumos; (vi) criação de condições de atratividade necessárias ao investimento privado na produção de 
eletricidade renovável (tarifas de referência e leilão). 

O impacte dos projetos incluídos neste plano é transversal ao nível de cada uma das ilhas, já que vai permitir 
incrementar a contribuição de energia elétrica de origem renovável, de forma direta e indireta, ficando 
disponível para todos os consumidores de cada ilha. 

Neste âmbito estão previstas as seguintes ações: 

1. Aumento da capacidade de produção de energia com base na fonte hídrica 

1.1. Remodelação integral da Central Hidroelétrica da Serra de Água. A central da Serra de Água, com 
67 anos de exploração, compreendendo a substituição e upgrade dos equipamentos elétricos e 
mecânicos, mantendo apenas o edifício. Trata-se de uma instalação localizada na zona central da 
ilha, o que lhe confere uma posição estratégica relevante, ao nível da prestação de serviços de 
sistema. O anteprojeto aponta para o aumento da potência instalada de 5,2 MW para cerca de 10 
MW. 

Este projeto contribuirá para valorizar o incremento do volume de água proporcionado pela 
redução de perdas de água da origem até à entrega no sistema para produção de energia elétrica, 
através da recuperação (reduzindo as perdas) do Canal do Norte, que está previsto realizar-se, 
numa outra medida do PRR, nomeadamente na Componente 09 - Gestão Hídrica. Paralelamente, 
o plano contempla o aumento da capacidade de acumulação de água à cota 1000, em cerca de 
18.000 m3, perfazendo no total, cerca de 27.400 m3, considerando que a câmara de carga existente 
tem uma capacidade útil de cerca de 9.400 m3, constituindo uma reserva estratégica de energia, 
para fazer face a quebras de produção intermitente, particularmente num contexto de forte 
incremento da potência instalada por privados, proporcionado por este e por outros projetos 
infraestruturantes e para e ajudar na cobertura da potência de ponta, durante mais tempo, face à 
situação atual. 

1.2. Remodelação da Central Hidroelétrica da Calheta I. A recuperação da Central Hidroelétrica da 
Calheta I, também com 67 anos de exploração, envolve a substituição da generalidade dos ativos, 
nomeadamente dos dois grupos geradores de 0,5 MW de potência instalada e restantes sistemas 
elétricos, com exceção do edifício, característico da época. Além da recuperação da central, o 
plano contempla, também, a recuperação/ampliação dos canais adutores à mesma, nomeadamente 
a Levada da Rocha Vermelha, numa extensão total de cerca de 13 km. A intervenção permitirá 
garantir a exploração da central para o futuro e reforçar a produção de energia hidroelétrica. 

2. Sistema de Baterias no Arquipélago da Madeira, para o reforço da capacidade da produção de 
eletricidade renovável, substituição da reserva girante e apoio na gestão da rede, visando alcançar taxas 
de produção de eletricidade renovável superiores a 50% e a operação do sistema elétrico sem 
componente térmica, em períodos de abundância de recursos renováveis. Considera-se um novo 
sistema de baterias em cada ilha, com as seguintes capacidades mínimas:  

2.1. Sistema de baterias na ilha do Porto Santo de 6 MW/12 MWh. 

2.2. Sistema de baterias a instalar na ilha da Madeira de 15 MW/15 MWh. 

3. Compensador síncrono, visando contribuir para a operação segura do sistema elétrico, com recurso 
integral a energias renováveis. O compensador síncrono, aqui contemplado, para o sistema elétrico da 
ilha da Madeira, terá uma capacidade mínima de 15 MVAr e visa contribuir para a potência de curto-



circuito, inércia natural e regulação de tensão, em situações de térmica nula, isto é, sem geradores 
térmicos ligados à rede, sendo necessário para compensar parte das funções asseguradas pelos 
geradores térmicos, em complemento aos projetos de sistemas de baterias. Assim, a solução combinada 
do novo sistema de baterias com o compensador síncrono, vai permitir alcançar a exploração segura 
do sistema elétrico, num contexto de produção sem componente termoelétrica. 

4. Desenvolvimento de redes inteligentes, visando o desenvolvimento das redes inteligentes visa 
promover a descentralização da produção de energia e assegurar a gestão de um sistema elétrico cada 
vez mais complexo, com a produção para autoconsumo e outra produção descentralizada, bem como 
o crescente desenvolvimento da mobilidade elétrica e assenta, essencialmente, nas mesmas vertentes, 
já implementadas no projeto “Porto Santo Sustentável – Smart Fossil Free Island”, que agora se 
pretende estender à Ilha da Madeira, que é de muito maior dimensão: 

• Substituição de cerca de 130.000 contadores tradicionais por contadores inteligentes, associados 
a uma rede de comunicações, num prazo de 5 anos; 

• Sensorização e telecomando parcial da rede de distribuição; 
• Modernização da rede de iluminação pública e no seu sistema de gestão (a dinamizar em conjunto 

com as autarquias e governo regional, enquanto provedores do serviço de iluminação pública); 
• Desenvolvimento de sistemas de carregamento de veículos elétricos inteligentes e 

desenvolvimento do conceito V2G, enquanto instrumentos de gestão da procura e do controlo de 
rede; 

• Atualização permanente do sistema avançado da rede de distribuição (ADMS). 
 

O presente investimento está orientado para o incremento das fontes renováveis na produção de energia 
elétrica. 

Natureza do investimento 

Considera-se que os investimentos previstos, associados à produção e distribuição de energia elétrica na Região 
Autónoma da Madeira, a concretizar pela EEM - Empresa de Eletricidade da Madeira, S.A., empresa de 
capitais exclusivamente públicos detidos a 100% pelo Governo Regional da Madeira, não configuram um 
auxílio de Estado, com base, mutatis mutandis, nas razões acolhidas pela Comissão Europeia no processo 
SA.48341 (2017/N) “Portugal - Energy infrastructure for electricity storage promoted by EEM – Empresa de 
Electricidade da Madeira, S.A.”.  

Implementação 

O investimento será concretizado pela EEM - Empresa de Eletricidade da Madeira, S.A., que já possui 
experiência em outros projetos cofinanciados, como por exemplo a Ampliação do Aproveitamento 
Hidroelétrico da Calheta. Como parceiros, prevê-se envolver a ARM - Águas e Resíduos da Madeira, S.A., a 
AREAM - Agência Regional da Energia e do Ambiente da RAM (AREAM) e a DRETT-Direção Regional da 
Economia e Transportes Terrestres. 

Os meios financeiros para a execução do projeto serão realizados através do financiamento no âmbito do Plano 
de Recuperação e Resiliência, sendo o restante investimento suportado pelo promotor do projeto, através de 
capital próprio, fundos do BEI e outros empréstimos, caso a comparticipação seja inferior a 100%. 

Público-alvo 

Os destinatários finais são a população em geral, as empresas e todas as outras instituições económicas, sociais, 
etc. 

Calendário e riscos 

A implementação dos investimentos decorrerá entre 2021 e 2025. 

Os principais riscos identificados e associados à execução dos projetos são os seguintes: 

▪ Atrasos processuais, por exemplo, decorrentes dos procedimentos de contratação pública; 

▪ Eventuais derrapagens nos custos incorridos e nos prazos estabelecidos; 



▪ Qualidade da construção; 

▪ Ocorrência de falhas técnicas; 

▪ Paragens na execução por acidentes ou causas externas; 

▪ Potenciais impactes em proveitos e custos, decorrentes de exigências regulamentares. 

 

 

Investimento TC-C14-i03-RAA: Transição Energética nos Açores 

Desafios e Objetivos 

O posicionamento da Região Autónoma dos Açores no seio da Europa, como uma Região líder na transição 
energética, torna prioritária a sua participação em projetos no âmbito da transição energética, e no investimento 
em novos serviços e tecnologias, de modo a impulsionar a redução de consumos e de emissões de GEE. Torna-
se indispensável capacitar a Região de infraestruturas que permitam lançar as bases para o desenvolvimento 
futuro de setores relacionados com as energias limpas, nomeadamente ao nível dos transportes, fomentando a 
complementaridade com investimentos potenciais a enquadrar no período 2021-2027. 

Atualmente a produção de energia elétrica a partir de fontes renováveis representa cerca de 40% do valor global 
da Região, sendo que, destes, cerca de 24% provém da geotermia, presente nas duas maiores ilhas do 
arquipélago. Os restantes 60% da produção de energia elétrica é feita a partir de combustíveis fósseis, fuelóleo 
e gasóleo, que representam uma fatura anual elevada, não só devido ao valor de aquisição dos combustíveis, 
mas também do seu transporte por via marítima do continente para as ilhas e na distribuição inter-ilhas. Este 
tipo de produção, para além de ter um custo elevado associado, representa uma forte dependência externa que, 
em situações de crise nacional ou internacional, pode colocar em causa a capacidade de resposta às 
necessidades energéticas do arquipélago. 

Pretende-se que sejam desenvolvidas infraestruturas ao nível do estado da arte, implementados projetos com 
soluções inovadoras e obtido conhecimento técnico relevante, que permitam aumentar a autossuficiência 
energética, através de: 

i. Aumento da capacidade de produção renovável instalada (fundamentalmente em energia geotérmica); 

ii. Integração de sistemas de armazenamento de energia e de prestação de serviços de sistema à rede, para 
introduzir uma maior flexibilidade à gestão da energia e permitir garantir segurança e qualidade de 
abastecimento ao mesmo tempo que se descarboniza o setor; 

iii. Produção descentralizada através de equipamentos que recorrem à produção de energia a partir de 
recursos renováveis, e armazenamento distribuído, permitindo ao utilizador armazenar a energia limpa 
que produziu para a poder utilizar quando necessário (em períodos em que a produção renovável não se 
verifique). 

Neste sentido, estão previstas quatro tipologias de investimento: 

Tipologia 1 – Aumento da potência instalada geotérmica para a produção de eletricidade:  

O investimento no incremento e revitalização da potência útil instalada em energia geotérmica para a 
produção de eletricidade no global de 17 MW, permitirá um aumento da descarbonização do setor elétrico, 
por via do aumento da energia limpa por substituição de parte da energia térmica de base fóssil. 

Este investimento permitirá que ocorra uma elevada integração de fontes de energia renováveis no sistema 
electroprodutor dos Açores, com um incremento em 12MW e revitalização em 5MW da potência instalada 
geotérmica, contribuindo para uma relevante descarbonização do setor. 

A empresa pública EDA RENOVÁVEIS detém a concessão de exploração dos recursos geotérmicos na 
ilha de São Miguel, onde explora as Centrais Geotérmicas da Ribeira Grande e do Pico Vermelho, e na ilha 
Terceira, onde explora a Central Geotérmica do Pico Alto. 

A Central Geotérmica do Pico Vermelho (CGPV) de 10 MW entrou em serviço em 2007, no seguimento 
da remodelação da central piloto, que operou de 1980 a 2005. 



A Central Geotérmica da Ribeira Grande (CGRG) tem uma potência instalada de 13 MW e teve duas fases 
de construção, a Fase A de 5 MW (2x2,5 MW), que entrou em exploração em 1994 e a Fase B de 8 MW 
(2x4 MW), que iniciou a sua operação em 1998. 

A Central Geotérmica do Pico Alto (CGPA) de 3,5 MW entrou em serviço em 2017 e consiste na fase 
inicial desta central, cujo objetivo visa atingir a capacidade instalada de 10 MW. 

No âmbito do investimento previsto para 2020-2025 estão previstos três projetos para incrementar a 
potência geotérmica instalada na Região Autónoma dos Açores: 

• PGEO1 – Instalação de grupo gerador 5 MW na Central Geotérmica da Ribeira Grande CGRG 

A CGRG opera atualmente à potência média líquida anual de 9 MW, em resultado da indisponibilidade 
de recurso geotérmico no setor de Cachaços-Lombadas e pela condição mecânica menos favorável dos 
grupos de 1994. 

Neste projeto serão executados três novos poços geotérmicos neste setor (CL8, CL9 e CL10) seguindo-
se a realização dos ensaios de produtividade para caracterizar os parâmetros funcionais e os caudais 
disponíveis de cada poço. Confirmando-se a produtividade dos novos poços, e atendendo à atual 
condição mecânica dos dois grupos da Fase A (2x2,5 MW) e à menor eficiência dos seus equipamentos 
de conversão e geração de energia, identifica-se a oportunidade da sua revitalização com uma nova 
unidade, mais eficiente, de 5 MW. 

Com a conclusão dos ensaios de produtividade, serão desenvolvidos os estudos necessários para a 
instalação e montagem do novo grupo de 5 MW, incluindo os equipamentos auxiliares e a montagem 
das infraestruturas de captação, de separação e as condutas de transporte de fluido geotérmico dos 
novos poços para ligação às infraestruturas existentes na central e a construção dos acessos necessários 
à instalação das novas condutas de transporte. 

• PGEO2 – Expansão da Central Geotérmica do Pico Vermelho CGPV (5 MW) 

A expansão da CGPV consiste na ampliação da potência líquida da central em 5 MW, passando a 
capacidade instalada nominal para 15 MW, incluindo os auxiliares e a montagem das infraestruturas 
de captação de separação e das condutas de transporte de fluidos geotérmicos dos novos poços para a 
central.  

A expansão é suportada por uma campanha de execução de três poços geotérmicos no setor de Pico 
Vermelho (PV12, PV13 e PV14), seguindo-se a realização dos ensaios de produtividade de forma a 
caracterizar os parâmetros funcionais e os caudais disponíveis de cada poço. 

• PGEO3 – Expansão da Central Geotérmica do Pico Alto CGPA (7 MW) 

A expansão da Central Geotérmica do Pico Alto (CGPA) consiste na instalação de um novo grupo 
turbogerador com a potência líquida de 7 MW, expandindo a sua capacidade instalada para 10 MW, 
incluindo os auxiliares e montagem das infraestruturas de captação de separação e das condutas de 
transporte de fluidos geotérmicos dos novos poços para a central.  

A expansão é suportada por uma campanha de execução de três poços geotérmicos no setor de Pico 
Alto (PA5, PA6 e PA7), seguindo-se a realização dos ensaios de produtividade de forma a caracterizar 
os parâmetros funcionais e os caudais disponíveis de cada poço. 

No âmbito do projeto de expansão, prevê-se antecipar a ligação do poço PA5 para a atual central, de 
forma a assegurar a saturação da capacidade instalada, objetivo que não tem sido possível atingir face 
à instabilidade produtiva dos atuais poços geotérmicos.  

A campanha de execução dos poços está em curso, iniciada em outubro de 2020 e projeta-se a sua 
conclusão no final de 2021, com a perfuração dos poços no setor do Pico Alto, ilha Terceira. A 
execução dos poços foi antecedida da aquisição de materiais a incorporar na sua construção e a assistir 
a sua execução. 

 



Tipologia 2 – Corvo Renovável - Incremento da potência instalada em renováveis para a produção de 
eletricidade na ilha do Corvo, sem comprometer a estabilidade e a segurança do sistema elétrico  

Já existindo sistemas de armazenamento e de gestão de energia elétrica instalados na ilha Graciosa, fruto 
do Projeto Graciólica, e estando a ser implementados este tipo de sistemas nas ilhas de São Miguel e 
Terceira, com recurso a financiamento comunitário, pretende-se agora replicar estes projetos nas restantes 
seis ilhas, de modo a também dotar os seus sistemas electroprodutores da flexibilidade necessária para a 
integração de uma maior quota de produção renovável. 

Este investimento permitirá a integração de produção de eletricidade a partir de fontes renováveis, visando 
alcançar taxas de produção renovável elevadas, através da instalação de um parque eólico e um parque 
fotovoltaico, e a operação do sistema elétrico sem componente térmica em períodos de abundância de 
recursos renováveis, com o auxílio de um sistema de armazenamento de energia, a instalar no âmbito de 
outro projeto. 

O investimento será precedido de estudo prévio para dimensionamento das fontes de energia renovável. 

Tipologia 3 – Instalação de sistemas de armazenamento de energia elétrica nas restantes seis ilhas da RAA, 
para aumentar a capacidade de integração de energia renovável  

Este investimento permitirá reforçar os sistemas elétricos com soluções que permitam providenciar serviços 
de sistema e auxiliares com capacidade de grid-forming (controlo de tensão e frequência) à rede, com o 
intuito de reduzir significativamente a utilização de grupos térmicos (combustíveis fosseis) e permitir uma 
maior integração de renováveis, salvaguardando a segurança de abastecimento e a qualidade de serviço. 
Para este efeito, são previstas soluções de armazenamento de energia elétrica por baterias com capacidade 
de resposta rápida e precisa à rede e soluções de gestão inteligente de energia. Estes sistemas de 
armazenamento serão instalados nas ilhas de Santa Maria, São Jorge, Pico, Faial, Flores e Corvo. 

As atividades de transporte e distribuição de energia elétrica são, ao abrigo do Decreto Legislativo Regional 
n.º 15/96/A, de 1 de agosto de 1996, exercidas em regime de concessão, sendo que ao abrigo do contrato 
de concessão celebrado entre o Governo Regional dos Açores e a EDA, S.A., esta é, desde 1996 e será até 
2050, a única concessionária do transporte e distribuição de energia elétrica na Região Autónoma dos 
Açores, tendo de cumprir com todas as disposições legais a que está obrigada. 

Tipologia 4 – Aumentar a capacidade instalada em 12,6 MW, por via da aposta na eletrificação, produção 
descentralizada e armazenamento distribuído, com vista à transição energética  

Para que também ocorra uma transição energética de modo descentralizado considera-se ainda a aposta na 
eletrificação, produção descentralizada e armazenamento distribuído, sendo que este investimento permitirá 
que o utilizador final passe de consumidor final a agente ativo no sistema energético, com a possibilidade 
de consumir, armazenar e produzir, prestando auxílio à rede. Com este investimento será possível colocar 
nos edifícios dos Açores equipamentos que contribuam para a produção e o armazenamento de energia 
elétrica e calorífica, a partir de fontes renováveis, essencialmente destinada ao autoconsumo (ex.: bombas 
de calor; sistema solar térmico; sistemas com recurso a biomassa; ou, ainda, sistemas de apoio ao 
armazenamento), necessários para alcançar este propósito. Pretende-se também realizar a substituição dos 
sistemas a gás butano por sistemas de produção de energia calorífica com especial incidência nas ilhas de 
menor dimensão. 

Os investimentos propostos têm como propósitos o aumento da capacidade instalada para a produção e 
armazenamento de energia a partir de fontes renováveis, bem como a produção descentralizada, com 
possibilidade de consumir, armazenar e produzir, prestando auxílio à rede. 

Na Região Autónoma dos Açores, as comunidades de energia encontram-se ainda em fase experimental. É 
exemplo o projeto IANOS - IntegrAted SolutioNs for the DecarbOnization and Smartification of Islands, 
financiado pelo programa Horizonte 2020, com vista à descarbonização inteligente de regiões insulares por 
via de um projeto-piloto para instalação de uma comunidade de energia na ilha Terceira. Este teve início em 
outubro de 2020, não tendo ainda atingido a robustez e maturidade desejada de modo a dar garantias de 
viabilidade das comunidades de energia na Região. Assim, seria prematuro garantir a exequibilidade desta 
tipologia de projetos, sendo dada primazia à produção descentralizada para autoconsumo. 



A participação de entidades locais efetivar-se-á na medida em que serão envolvidas empresas privadas da 
Região aquando da aquisição e instalação dos sistemas fotovoltaicos. Esta instalação dos sistemas fotovoltaicos 
será ainda efetuada em edifícios públicos e privados, como por exemplo escolas, hospitais, matadouros, 
habitações particulares, etc. 

 

Natureza do investimento 

A situação do setor elétrico na Região Autónoma dos Açores é análoga à existente na Região Autónoma na 
Madeira (ambas regiões ultraperiféricas na aceção do artigo 349.º do TFUE), sendo o investimento 
operacionalizado por diversos departamentos governamentais, e das empresas públicas EDA, SA e EDA 
RENOVÁVEIS, SA, sob a governança do departamento do Governo Regional dos Açores competente na área 
da energia. Veja-se o acima exposto no investimento "Potenciação da eletricidade renovável no Arquipélago 
da Madeira" com base no processo SA.48341 (2017/N) “Portugal - Energy infrastructure for electricity storage 
promoted by EEM – Empresa de Electricidade da Madeira, S.A.”. 

Termos em que se considera que os investimentos previstos nesta componente para esta região ultraperiférica 
são insuscetíveis de afetar a concorrência e as trocas comerciais entre Estados-membros para efeitos do 
disposto no artigo 107.º do TFUE. 

 

Implementação 

Este investimento será operacionalizado por diversos departamentos governamentais, e das empresas públicas 
EDA, SA e EDA RENOVÁVEIS, SA, sob a governança do departamento do Governo Regional dos Açores 
competente na área da energia. 

 

Calendário e riscos 

A implementação dos investimentos decorrerá entre 2020 e 2025. 

Os riscos associados à concretização dos investimentos previstos, prendem-se essencialmente com questões 
relacionadas com a capacidade de resposta do mercado, ao nível dos operadores económicos, com a adesão 
aos sistemas de apoio, bem como em matéria de licenciamentos de instalações (ambiental, industrial, energia). 

 

4. Autonomia estratégica e questões de segurança   

Investir na descarbonização do setor energético constitui uma oportunidade para reduzir a dependência 
energética do exterior, através da redução das importações de energia, substituindo por produção nacional com 
recursos endógenos renováveis, contribuindo para resiliência e segurança energética do país.  

Um dos objetivos da aposta no hidrogénio prende-se com o seu potencial para substituir gradualmente e mais 
facilmente o consumo de gás natural e outros derivados do petróleo e, por consequência, reduzir 
significativamente a importação desta fonte de energia, acelerar a redução da dependência energética e da 
fatura energética. 

Acresce que a aposta no hidrogénio verde vem também permitir dar resposta à necessidade e interesse em 
Portugal vir a dispor de capacidade de armazenamento sazonal (do verão para o inverno) para o reforço da 
segurança de abastecimento do sistema elétrico, em complemento com outros sistemas. Neste contexto, o 
hidrogénio reforça a segurança do abastecimento e serve de armazenamento de longo prazo e sazonal, 
fornecendo energia renovável à rede em períodos de procura mais elevada. 

 



5. Cross-border and multi-country projects   

 Potencialmente aplicável no caso do Investimento TC-C14-i01: Hidrogénio e gases renováveis, 
conforme definição/evolução do processo IPCEI. 

  

6. Dimensão Verde da Componente   

A Componente C14. Hidrogénio e renováveis contribui na sua globalidade (100%) para endereçar os desafios 
resultantes da transição verde.  

Investimento TC-C14-i01: Hidrogénio e gases renováveis 

Em termos globais, a aposta no hidrogénio e outros gases renováveis afigura-se crucial para a descarbonização 
da sociedade e como resposta à necessidade de uma economia competitiva e um sistema energético resiliente, 
seguro e autossuficiente. Os desafios que se impõem à sociedade exigem uma ação concertada entre políticas 
de energia e do clima e de outras áreas governativas, com particular ênfase para as áreas da indústria e 
transportes, pois só assim será possível traçar uma trajetória exequível rumo a uma economia e a uma sociedade 
neutras em carbono, que seja, em simultâneo, promotora de crescimento económico e de melhoria da qualidade 
de vida. Neste âmbito, a opção do hidrogénio e gases renováveis tem um papel central, sendo simultaneamente 
apresentada como uma opção eficiente para promover, aprofundar e facilitar a transição energética e como 
uma oportunidade económica, industrial, científica e tecnológica para a Europa.  

Promover o apoio a iniciativas e investimentos em hidrogénio e outros gases renováveis, configura-se como 
fundamental para o cumprimento dos objetivos nacionais em matéria de energia e clima, constantes do PNEC 
2030 e do RNC 2050, nomeadamente a redução entre 45% e 55% das emissões de gases com efeito de estufa, 
por referência às emissões registadas no ano de 2005, a incorporação de 47% de energia de fontes renováveis 
no consumo final bruto de energia e a redução da dependência energética nacional. Contribui, igualmente, para 
o cumprimento de outros objetivos estratégicos, designadamente, o relançamento da economia por força da 
situação epidemiológica causada pela doença COVID-19. 

Uma aposta no hidrogénio e noutros gases renováveis facilita o cumprimento das metas e objetivos que já 
constam do PNEC 2030, baixando os custos da estratégia de descarbonização proposta, sobretudo naqueles 
setores e naqueles consumos energéticos em que a eletrificação, sem a opção de gases renováveis, seria ou 
demasiado cara ou tecnicamente inexequível. Estes vetores energéticos irão desempenhar um papel em todos 
os subsetores – eletricidade, transportes e aquecimento e arrefecimento – contribuindo no seu conjunto para 
alcançar a meta global de renováveis de um modo mais eficiente, complementando a eletrificação, que se 
mantém como prioridade. 

O desenvolvimento de uma indústria de produção de hidrogénio verde em Portugal tem potencial para 
dinamizar um novo ecossistema económico, aliado ao enorme potencial para a descarbonização, permitindo 
alterar o posicionamento de Portugal enquanto integrador e importador de tecnologia para produtor e 
exportador de novos produtos e serviços associados a toda a cadeia de valor do hidrogénio, por via da criação 
de um cluster industrial em torno do hidrogénio. 

O novo modelo energético em curso rumo à neutralidade carbónica, e onde o hidrogénio e outros gases 
renováveis terão um papel fundamental, configura uma oportunidade única para Portugal, que permitirá 
transformar a economia nacional numa lógica de desenvolvimento sustentável assente num modelo 
democrático e justo, que promova o progresso civilizacional, o avanço tecnológico, a criação de emprego e a 
prosperidade, a criação de riqueza, a coesão territorial a par da preservação dos recursos naturais. Neste sentido, 
o caminho para a descarbonização da economia é simultaneamente uma oportunidade para o investimento e 
para o emprego. 

O hidrogénio e outros gases renováveis serão pilares sustentáveis que asseguram a transição para uma 
economia descarbonizada, que configura uma extraordinária oportunidade estratégica para o país enquanto 
fator dinamizador e modernizador da economia, contribuindo também para aumentar a resiliência das cadeias 
de valor a nível local e nacional e em vários setores da economia. Neste sentido, os investimentos aqui previstos 



têm enquadramento na categoria de intervenção “032 - Outras energias renováveis” e contribuem 100% para 
a meta climática do PRR. 

As próximas décadas, e em particular a década em vamos entrar, serão uma oportunidade única para promover 
o investimento, alavancar o crescimento e fomentar a inovação enquanto contributo para a descarbonização da 
economia. Isto representa uma oportunidade para o setor da energia demonstrar que a descarbonização do 
sistema energético não é só uma necessidade, mas também uma oportunidade para aumentar o investimento 
produtivo e o emprego qualificado, tirando partido dos nossos recursos endógenos, naturais e humanos, e 
substituindo importações. 

 

Investimento TC-C14-i02-RAM: Potenciação da eletricidade renovável no Arquipélago da Madeira 

Os objetivos deste investimento estão orientados para a produção de energia com base em fontes renováveis: 
produção de energia a partir de fonte hídrica; o armazenamento de energia (sistema de baterias - Madeira + 
Porto Santo e compensador síncrono, permitindo a substituição de serviços de sistema de origem fóssil e o 
incremento da integração de eletricidade renovável, de forma segura) e o desenvolvimento de redes 
inteligentes, e concorrem para o aumento da resiliência dos setores energético, contribuindo diretamente para 
a transição energética da Região. 

Os investimentos em causa têm enquadramento na categoria de intervenção “032 - Outras energias renováveis” 
e contribuem 100% para a meta climática do PRR.  

 

Investimento TC-C14-i03-RAA: Transição Energética nos Açores 

O investimento para a transição energética nos Açores deverá ocorrer essencialmente: i) através de uma maior 
capacidade de renováveis instaladas centralizada e descentralizada, combinando com sistemas de 
armazenamento e de serviços de sistema à rede, que incorporem uma maior inteligência de gestão de energia, 
onde seja garantida a segurança e qualidade de abastecimento ao mesmo tempo que se descarboniza o setor. 
Assim, será possível ambicionar uma maior autonomia energética do arquipélago e a sua descarbonização.  

Os investimentos em causa contribuem em 100% para a meta climática do PRR e poderão enquadrar-se na 
categoria de intervenção “032 – Outras energias renováveis”, sendo privilegiadas as seguintes tipologias de 
intervenção: 

• Produção centralizada de energia a partir de fontes renováveis e endógenas: incremento e promoção da 
eletrificação dos consumos assentes numa produção de energia elétrica a partir de fontes renováveis e 
endógenas; 

• Armazenamento de energia: numa tentativa de se obter um compromisso entre a necessidade de promover 
a maximização do aproveitamento da energia renovável remanescente e o cumprimento dos parâmetros 
de qualidade de serviço (regulação da tensão e da frequência); 

• Produção descentralizada de energia a partir de fontes renováveis: incremento e promoção da eletrificação 
dos consumos assentes na produção de energia para autoconsumo nos diversos setores da sociedade. 

 

7. Dimensão digital da componente   

Não aplicável. 

  

8. Não causar danos significativos 

A reforma e os investimentos incluídos nesta componente estão em linha com os investimentos sustentáveis 
previstos no Regulamento (EU) 2020/852 (Taxonomia). 

 



Reforma TC-r29: Estratégia Nacional para o Hidrogénio (EN-H2) 

Parte 1 da lista de controlo do princípio de «não prejudicar significativamente» 

Indicar os objetivos ambientais que exigem 
uma avaliação substantiva da medida com 

base no princípio de «não prejudicar 
significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

Mitigação das alterações climáticas 

 X 

Considera-se não existirem impactes negativos, 
diretos ou indiretos, significativos ao longo do ciclo 
de vida neste objetivo ambiental dado que a reforma 
consiste na aplicação de uma estratégia para 
promover a incorporação gradual de hidrogénio verde 
visando a descarbonização dos consumos de energia. 
Considera-se hidrogénio verde aquele que é 
produzido exclusivamente a partir de processos que 
utilizem energia de fontes de origem renovável e, por 
essa razão, o hidrogénio verde deve ser entendido 
como hidrogénio renovável, cujas emissões de GEE 
ao longo do ciclo de vida da sua produção devem ser 
zero ou muito próximas de zero. 

As medidas inscritas na reforma contribuem para o 
cumprimento da meta anual de aumento da 
incorporação de renováveis no consumo final bruto 
de energia previsto no PNEC 2030  para a substituição 
dos combustíveis fósseis. 

Conclui-se que esta reforma contribui muito 
positivamente para o objetivo “mitigação das 
alterações climáticas” previsto no artigo 9.º do 
Regulamento “Taxonomia”, enquadrando-se nas 
alíneas a), g) e h) do n.º 1, do artigo 10.º. 

Adaptação às alterações climáticas 

 X 

Não foram identificados riscos climáticos relevantes 
para as atividades decorrentes desta reforma. 

Por outro lado, a criação de fontes de energia 
alternativa, renovável e endógena, com uma 
componente de produção descentralizada e a 
possibilidade de armazenamento de energia, confere 
uma maior flexibilidade e também uma maior 
resiliência ao sistema energético, tornando-o menos 
vulnerável aos efeitos das alterações climáticas. 

Considera-se, assim, não existirem impactes 
negativos, diretos ou indiretos, significativos ao longo 
do ciclo de vida da reforma neste objetivo ambiental. 

Utilização sustentável e proteção dos recursos 
hídricos e marinhos 

 X 

No âmbito desta reforma serão potenciadas sinergias 
entre o setor da energia e o setor das águas residuais, 
com vista ao aproveitamento das águas residuais, 
domésticas e industriais, para a produção de 
hidrogénio, o que constituirá uma nova oportunidade 
de investimento para este setor e uma oportunidade 
para dar valor económico a um recurso que é quase na 
sua totalidade desaproveitado e que poderá ser 
transferido para os consumidores de água. Alcançar a 
meta de incorporação de 15 % de hidrogénio nas redes 
de gás traduz-se num consumo de água residual 
equivalente a cerca de 1 % de toda a água residual 
tratada atualmente.  

Desta forma, a existir impacte este será positivo por 
reutilizar águas residuais tratadas e recorrer ao uso de 
água do mar, não se antecipando riscos de degradação 
da qualidade das massas de água nem aumento da 



Indicar os objetivos ambientais que exigem 
uma avaliação substantiva da medida com 

base no princípio de «não prejudicar 
significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

pressão sobre os recursos hídricos ao longo do ciclo 
de vida das atividades a apoiar. 

Considera-se, assim, não existirem impactes 
negativos, diretos ou indiretos, significativos ao longo 
do ciclo de vida da reforma neste objetivo ambiental 

Economia circular, incluindo a prevenção e a 
reciclagem de resíduos   N.a.  

Prevenção e controlo da poluição  

 X 

Esta estratégia tem impacte positivo na prevenção e 
controlo da poluição, em particular através da redução 
de emissões de gases poluentes em resultado dos 
menores consumos de energia e da substituição das 
fontes fósseis por fontes renováveis. 

Por outro lado, no apoio à produção e incorporação de 
hidrogénio será incentivada a adoção das melhores 
tecnologias disponíveis (BAT), privilegiando as que 
permitam exceder as obrigações a que a indústria já 
está obrigada e que acelerem o processo de 
descarbonização. Naturalmente, a reforma em apreço 
exige que os projetos a desenvolver no seu contexto 
cumpram com toda a legislação aplicável e que os 
operadores industriais estejam devidamente 
autorizados a exercer atividade.  

Face ao exposto, considera-se não existirem impactes 
negativos, diretos ou indiretos, significativos ao longo 
do ciclo de vida da reforma neste objetivo ambiental. 

Proteção e restauro da biodiversidade e dos 
ecossistemas 

 X 

Atendendo tanto aos efeitos diretos como aos efeitos 
indiretos primários ao longo do ciclo de vida, o 
impacto previsível das atividades apoiadas no âmbito 
desta reforma sobre este objetivo ambiental é 
insignificante.  

O desenvolvimento de uma indústria de produção de 
hidrogénio verde em Portugal, aliado ao enorme 
potencial para a descarbonização, não irá afetar direta 
ou indiretamente áreas sensíveis do ponto de vista da 
Biodiversidade, designadamente Sítios da Rede 
Natura 2000, zonas especiais de conservação e zonas 
de proteção especial, nem sítios classificados como 
património da humanidade pela UNESCO. 

 

Investimento TC-C14-i01: Hidrogénio e gases renováveis 

Parte 1 da lista de controlo do princípio de «não prejudicar significativamente» 

Indicar os objetivos ambientais que exigem 
uma avaliação substantiva da medida com 

base no princípio de «não prejudicar 
significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

Mitigação das alterações climáticas 

 X 

A medida é elegível para o campo de intervenção 032 
com um coeficiente climático de 100% porque visa a 
promoção de fontes de origem renovável, 
nomeadamente o hidrogénio verde e outros gases de 
origem renovável.  

A medida contribui substancialmente para o objetivo 
“mitigação das alterações climáticas” previsto no 
artigo 9.º do Regulamento “Taxonomia”, 



Indicar os objetivos ambientais que exigem 
uma avaliação substantiva da medida com 

base no princípio de «não prejudicar 
significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

enquadrando-se nas alíneas a) e g) do n.º 1, do artigo 
10.º. 

A medida tem como objetivo a descarbonização dos 
consumos de energia, contribuindo substancialmente 
para a redução das emissões de gases com efeito de 
estufa em linha com o previsto no PNEC 2030 e no 
RNC 2050. 

A medida contribui para o cumprimento da meta 
anual de aumento da incorporação de renováveis no 
consumo final bruto de energia previsto no PNEC 
2030. 

A medida não contempla qualquer apoio a sistemas 
que recorram a energia de fonte fóssil. 

A medida contempla o apoio à produção de energia 
de origem renovável. 

Adaptação às alterações climáticas 

 X 

Considerando que Portugal é um dos países europeus 
mais afetados pelas alterações climáticas, investir na 
produção de energia renovável contribui para fazer 
face aos referidos impactes das alterações climáticas. 

Considera-se, assim, não existirem impactes 
negativos, diretos ou indiretos, significativos ao longo 
do ciclo de vida da medida neste objetivo ambiental. 

Utilização sustentável e proteção dos recursos 
hídricos e marinhos 

 X 

Importa garantir o uso sustentável dos recursos 
hídricos, pelo que serão promovidas fontes hídricas 
alternativas para a produção de hidrogénio verde e 
outros gases renováveis, tais como, maximizar a 
reutilização de águas residuais tratadas, bem como o 
uso de água do mar para esse efeito. 

Desta forma, não se preveem impactes, não se 
antecipando riscos de degradação ambiental 
relacionados com a preservação da qualidade da água 
e a pressão sobre os recursos hídricos ao longo do 
ciclo de vida das atividades a apoiar. 

Economia circular, incluindo a prevenção e a 
reciclagem de resíduos   N.a. 

Prevenção e controlo da poluição  

 X 

Investir na produção de energia renovável, tem 
impacte positivo na prevenção e controlo da poluição, 
em particular através da redução de emissões de gases 
poluentes em resultado da substituição de 
combustíveis fósseis por fontes renováveis. 

Caso aplicável, deve ser obtido o licenciamento ou as 
autorizações necessárias associadas ao projeto, 
designadamente as previstas no Regime de Emissões 
Industriais aplicável à Prevenção e Controlo 
Integrados da Poluição, nos termos do Decreto-Lei n.º 
Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de agosto, que 
transpõe a Diretiva n.º 2010/75/UE, do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 24 de novembro de 2010. 
Esta exigência será incluída nos respetivos avisos. 

Face ao exposto, considera-se não existirem impactes 
negativos, diretos ou indiretos, significativos ao longo 
do ciclo de vida da medida neste objetivo ambiental. 

Proteção e restauro da biodiversidade e dos 
ecossistemas  X 

Os projetos estão sujeitos à regulamentação ambiental 
a qual prevê a realização das devidas avaliações de 
impacte ambiental, quando aplicável. 



Indicar os objetivos ambientais que exigem 
uma avaliação substantiva da medida com 

base no princípio de «não prejudicar 
significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

Não são afetadas direta ou indiretamente áreas 
sensíveis do ponto de vista da Biodiversidade, 
designadamente Sítios da Rede Natura 2000, zonas 
especiais de conservação e zonas de proteção 
especial, nem sítios classificados como património da 
humanidade pela UNESCO. 

Atendendo tanto aos efeitos diretos como aos efeitos 
indiretos primários ao longo do ciclo de vida, o 
impacto previsível da atividade apoiada pela medida 
sobre este objetivo ambiental é insignificante. 

 

Investimento TC-C14-i02-RAM: Potenciação da eletricidade renovável no Arquipélago da Madeira 

Parte 1 da lista de controlo do princípio de «não prejudicar significativamente» 

Indicar os objetivos ambientais que exigem 
uma avaliação substantiva da medida com 

base no princípio de «não prejudicar 
significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

Mitigação das alterações climáticas 

 X 

A medida é elegível para o campo de intervenção 032 
– Outras energias renováveis com um coeficiente 
climático de 100% porque visa a promoção de fontes 
de origem renovável, designadamente, hídrica, eólica 
e fotovoltaica, sem prejuízo de integração de outras 
fontes de origem renovável. 

As emissões no ciclo de vida das tecnologias adotadas 
são inferiores a 100 gCO2/kWh. 

A medida contribui substancialmente para o objetivo 
“mitigação das alterações climáticas” previsto no 
artigo 9.º do Regulamento “Taxonomia”, 
enquadrando-se na alínea a) do n.º 1, do artigo 10.º. 

A medida tem como objetivo a descarbonização da 
produção de eletricidade, contribuindo 
substancialmente para a redução das emissões de 
gases com efeito de estufa em linha com o previsto no 
PNEC 2030 e no RNC 2050. 

Todos estes projetos visam potenciar o incremento da 
eletricidade renovável, o que fará reduzir o volume de 
emissões de gases de efeito de estufa, associado à 
utilização de combustíveis fósseis, dando assim um 
forte contributo na mitigação das alterações 
climáticas. De facto, os projetos hidroelétricos (neste 
caso, ambos sem bombagem) vão permitir o 
incremento da produção de energia limpa, 
substituindo energia com origem em combustíveis 
fósseis. Por outro lado, os projetos referentes aos 
sistemas de baterias, compensador síncrono e redes 
inteligentes, vão permitir acomodar mais potência 
instalada em fontes renováveis intermitentes, 
permitindo, igualmente, substituir a produção de 
energia a partir de recursos fósseis. Apesar dos 
projetos das baterias e do compensador síncrono 
consumirem alguma energia na sua operação, esta 
será proveniente, de fontes de energia renovável. 
Desta forma, a medida proporciona valores de 
emissões de CO2/kWh, praticamente nulas, pelo que 
se considera que os respetivos projetos constituem 



Indicar os objetivos ambientais que exigem 
uma avaliação substantiva da medida com 

base no princípio de «não prejudicar 
significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

medidas muito positivas para a mitigação das 
alterações climáticas. 

Adaptação às alterações climáticas 

 X 

As medidas contribuem para uma maior resiliência 
aos efeitos das alterações climáticas no sistema 
energético nacional porque promovem uma maior 
eficiência na gestão do recurso água, suscetível de ser 
afetado pelas alterações climáticas, com resultados 
diretos e indiretos nas próprias empresas que 
investirão no aproveitamento de energias renováveis 
para produção de eletricidade, nas pessoas, na 
natureza e nos ativos. 

Utilização sustentável e proteção dos recursos 
hídricos e marinhos 

 X 

Os investimentos incluídos nesta componente estarão 
sujeitos a análises de impacte ambiental, nos casos 
aplicáveis, onde estará assegurada a utilização 
sustentável e a proteção dos recursos hídricos e 
marinhos durante a execução das obras e durante a sua 
operação, com a identificação de medidas 
mitigadoras.  

A EEM, entidade responsável pela implementação 
destes projetos investimentos, implementou um 
Sistema de Gestão Ambiental (SGA), em 
conformidade com o referencial normativo NP EN 
ISO 14001 (APCER), em todos os seus setores de 
atividade em 2011, no âmbito do Plano de Promoção 
de Desempenho Ambiental, tendo obtido o 
Certificado Ambiental, em 2012 e, como tal, está 
fortemente comprometida com a sustentabilidade e 
proteção do ambiente, monitorizando 
permanentemente o impacte das suas ações ao nível 
da proteção do ambiente. A política de 
sustentabilidade é traduzida na publicação regular de 
Relatórios de Sustentabilidade onde são apresentadas 
as medidas e monitorização dos impactes da atividade 
das empresas no ambiente, nomeadamente ao nível da 
proteção dos meios hídricos. 

Economia circular, incluindo a prevenção e a 
reciclagem de resíduos 

 X 

A implementação destes projetos tem um impacte 
positivo na economia circular na medida em que, ao 
promoverem o maior aproveitamento de recursos 
renováveis, estão a contribuir para a sustentabilidade 
económica e ambiental. 

Não é expectável que os resíduos que venham a ser 
produzidos no âmbito destes projetos possam vir a 
causar danos significativos e de longo prazo no 
ambiente. 

A EEM está fortemente comprometida com a 
sustentabilidade e proteção do ambiente, 
monitorizando permanentemente o impacte das suas 
ações ao nível da proteção do ambiente. A política de 
sustentabilidade é traduzida na publicação regular de 
Relatórios de Sustentabilidade onde são apresentadas 
as medidas e monitorização dos impactes da atividade 
da empresa no ambiente, nomeadamente ao nível da 
gestão de resíduos nas diferentes áreas de atividade. 

Prevenção e controlo da poluição  

 X 

Os investimentos previstos nesta componente terão 
um impacte positivo ao nível das emissões de 
poluentes, na medida que vão reduzir a produção 
termoelétrica que utiliza combustíveis fósseis, sendo 
substituída por produção renovável, sem emissões.  



Indicar os objetivos ambientais que exigem 
uma avaliação substantiva da medida com 

base no princípio de «não prejudicar 
significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

Proteção e restauro da biodiversidade e dos 
ecossistemas 

 X 

Os investimentos previstos nesta componente não se 
localizam em áreas sensíveis ou classificadas, com 
exceção da Levada da Rocha Vermelha, associada à 
central da Calheta, que será alvo de beneficiação 
(incidindo apenas no traçado existente) e, 
pontualmente, no sistema de adução da central da 
Serra de Água. Nestes dois casos, serão realizadas as 
necessárias avaliações, de modo a assegurar a 
proteção da biodiversidade e dos ecossistemas 
durante a execução das obras e durante a sua 
operação. 

A EEM está fortemente comprometida com a 
sustentabilidade e proteção do ambiente, 
monitorizando permanentemente o impacte das suas 
ações ao nível da proteção do ambiente. A política de 
sustentabilidade é traduzida na publicação regular de 
Relatórios de Sustentabilidade onde são apresentadas 
as medidas e monitorização dos impactes da atividade 
da empresa no ambiente. 

 

Investimento TC-C14-i03-RAA: Transição Energética nos Açores 

Parte 1 da lista de controlo do princípio de «não prejudicar significativamente» 

Indicar os objetivos ambientais que exigem 
uma avaliação substantiva da medida com 

base no princípio de «não prejudicar 
significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

Mitigação das alterações climáticas 

 X 

A medida é elegível para o campo de intervenção 032 
– Outras energias renováveis com um coeficiente 
climático de 100% porque visa a promoção de fontes 
de origem renovável, designadamente energia 
geotérmica, mas também eólica, e fotovoltaica. 

As emissões no ciclo de vida das tecnologias adotadas 
são inferiores a 100 gCO2/kWh. 

A medida contribui substancialmente para o objetivo 
“mitigação das alterações climáticas” previsto no 
artigo 9.º do Regulamento “Taxonomia”, 
enquadrando-se na alínea a) do n.º 1, do artigo 10.º. 

A medida tem como objetivo a descarbonização da 
produção de eletricidade, contribuindo 
substancialmente para a redução das emissões de 
gases com efeito de estufa em linha com o previsto no 
PNEC 2030 e no RNC 2050. Para que tal aconteça 
pretende-se aumentar a produção de eletricidade com 
fontes de energias renováveis, e investir em sistemas 
de armazenamento para acomodar parte do excedente 
de energia renovável e estabilizar a frequência e 
tensão da rede, deixando de recorrer à produção 
termoelétrica para o efeito. 

Estes projetos visam aumentar a capacidade de 
renováveis instalada, e terão assim como 
consequência a redução de utilização de combustíveis 
fósseis, e a diminuição do volume de emissões de 
gases de efeito de estufa. Desta forma, considera-se 
que estes projetos constituem medidas muito 
positivas para a mitigação das alterações climáticas. 



Indicar os objetivos ambientais que exigem 
uma avaliação substantiva da medida com 

base no princípio de «não prejudicar 
significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

Adaptação às alterações climáticas 

 X 

As medidas contribuem para uma maior resiliência 
aos efeitos das alterações climáticas no sistema 
energético da RAA porque promovem fontes 
alternativas de energia, promovendo a utilização de 
energias endógenas e renováveis, bem como a 
possibilidade de armazenamento, contribuindo para o 
aumento segurança do abastecimento. 

Utilização sustentável e proteção dos recursos 
hídricos e marinhos  X 

Os projetos a implementar não envolvem recursos 
hídricos ou marinhos, não afetando de forma negativa 
estes recursos. 

Economia circular, incluindo a prevenção e a 
reciclagem de resíduos 

 X 

A implementação destes projetos tem um impacte 
positivo na economia circular na medida em que, ao 
promoverem o maior aproveitamento de recursos 
renováveis, estão a contribuir para a sustentabilidade 
económica e ambiental e para a resiliência às 
alterações climáticas. 

Prevenção e controlo da poluição  

 X 

As medidas terão um impacto positivo ao nível da 
redução da poluição atmosférica dado que será 
aumentada a produção de energia renovável e 
consequentemente reduzida a produção termoelétrica 
que utiliza combustíveis fósseis, com emissão de 
GEE e de outros poluentes para a atmosfera. 

Proteção e restauro da biodiversidade e dos 
ecossistemas 

 X 

Nos investimentos previstos não se antevê impactos 
na biodiversidade e nos ecossistemas. A maioria dos 
investimentos terá a mesma localização de 
investimentos anteriores, portanto não terão impacto 
na biosfera. Não serão afetadas sonas sensíveis ou 
protegidas. No entanto e caso exista alguma nova 
localização para estes projetos serão efetuados 
estudos prévios de impacte ambiental para assegurar 
esta proteção, quando aplicável. 

 
 
9. Milestones, metas e calendarização   

 

Reforma TC-r29: Estratégia Nacional para o Hidrogénio (EN-H2) 

Meta 1: Publicação, em Diário da República, da Estratégia Nacional para o Hidrogénio (EN-H2) [Cumprido] 

Meta 2: Avaliação de progresso da execução da EN-H2 a efetuar pela DGEG, com periodicidade bianual a 
contar da respetiva aprovação, e a publicitar na internet 

• Conclusão: 2022 (4º trimestre) e 2024 (4º trimestre) 

Meta 3: Regulamentação da injeção de hidrogénio nas redes de gás, tendo em consideração a qualidade e 
segurança de abastecimento, dos utilizadores e das suas instalações, numa perspetiva evolutiva e equilibrada, 
alinhada com a EN-H2 [Em curso] 

• Conclusão: 2021 (3º trimestre) 

Meta 4: Implementação do mecanismo para o registo prévio e expedito dos produtores de hidrogénio [Em 
curso] 

• Conclusão: 2021 (2º trimestre) 

 



Investimento TC-C14-i01: Hidrogénio e gases renováveis 

Meta: Alcançar 264 MW de capacidade de produção de gases renováveis 

• Metas intermédias: 

2021 (3º trimestre) – Lançamento do 1.º Aviso para apoiar projetos de produção de gases renováveis 

2022 (1º trimestre) – Avaliação das candidaturas e comunicação dos resultados online do 1.º Aviso 

2022 (3º trimestre) – Lançamento do 2.º Aviso para apoiar projetos de produção de gases renováveis 

2022 (1º trimestre) – Avaliação das candidaturas e comunicação dos resultados online do 2.º Aviso 

2023 (3º trimestre) – Lançamento do 3.º Aviso para apoiar projetos de produção de gases renováveis 

2023 (4º trimestre) – Alcançar 88 MW de capacidade de produção de gases renováveis 

2024 (4º trimestre) – Alcançar 176 MW de capacidade de produção de gases renováveis 

2024 (1º trimestre) – Avaliação das candidaturas e comunicação dos resultados online do 3.º Aviso 

2025 (4º trimestre) – Alcançar 264 MW de capacidade de produção de gases renováveis 

• Milestone(s): Lançamento de aviso para apoiar projetos de produção de Hidrogénio e Gases Renováveis  

• Unidade(s) de medida(s): MW 

• Baseline: 0 MW  

• Entidade responsável pelo reporte: Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) 
NOTA: O valor da meta sofreu uma alteração devido ao facto de agora se considerar uma contribuição máxima de 45% 
(auxílios de estado) quando comparado com a versão inicial onde estava a ser considerado uma contribuição a 100%. 

 

Investimento TC-C14-i02-RAM: Potenciação da eletricidade renovável no Arquipélago da Madeira 

Indicador 1: Revitalizar e incrementar potência instalada em centrais hidroelétricas e melhoria de 
infraestruturas conexas. 

• Meta 1: Revitalizar a potência instalada em 6,2 MW: 5,2 MW (4T 2023) e 6,2 MW (4T 2024) 
• Meta 2: Incrementar a potência instalada em 4MW (4T 2023) 
• Unidade(s) de medida(s): MW 
• Baseline: 0 MW 
• Entidade responsável pelo reporte: EEM 

 

Indicador 2: Aumento da capacidade instalada em sistemas de armazenamento com baterias (MW/MWh) 

• Meta: 21 MW/27 MWh: 6 MW/12 MWh (4T 2022) e 21 MW/27 MWh (4T 2024) 
• Unidade(s) de medida(s): MW e MWh 
• Baseline: 0 MW e 0 MWh 
• Entidade responsável pelo reporte: EEM 

 

Indicador 3: N.º de Compensadores síncronos instalados 

• Meta 2023: Instalar um compensador síncrono, com uma potência mínima de 15 MVAr (4T 2023) 
• Unidade(s) de medida(s): N.º 
• Baseline: 0 
• Entidade responsável pelo reporte: EEM 

 



Indicador 4: Aumento da capacidade de integração de nova potência instalada em fontes de energia renovável 
nos sistemas elétricos da RAM 

• Meta: 48 MW (40 Madeira + 8 Porto Santo): 8 MW (2T 2023) e 48 MW (2T 2025) 
• Unidade(s) de medida(s): MW 
• Baseline: 0 MW 
• Entidade responsável pelo reporte: EEM 

 

Indicador 5: Contadores inteligentes instalados 

• Meta: 130.000 contadores: 70.000 (4T 2023) e 130.000 (4T 2025) 
• Unidade(s) de medida(s): N.º 
• Baseline: 0 MW 
• Entidade responsável pelo reporte: EEM 

 

Indicador 6: Pontos de iluminação pública modernizados 

• Meta: 8.750 pontos de iluminação pública modernizados (4T 2025) 
• Baseline: 0 
• Unidade(s) de medida(s): N.º 
• Entidade responsável pelo reporte: EEM 

 

Indicador 7: Aumento da capacidade de integração de nova potência instalada, em fontes de energia renovável, 
nos sistemas elétricos da RAM 

• Meta: 52 MW - 12 MW (2023) e 52MW (4T 2025) 
• Baseline: 0 
• Unidade(s) de medida(s): MW 
• Entidade responsável pelo reporte: EEM 

 

 

Investimento TC-C14-i03-RAA: Transição Energética nos Açores 

Meta 1: Incrementar em 12 MW e revitalizar em 5 MW a potência instalada geotérmica para a produção de 
eletricidade  

• Indicador(es): Incremento da capacidade instalada para produção de energia elétrica a partir de fonte 
geotérmica. 

• Unidade(s) de medida: MW 
• Baseline: 0  
• Entidade responsável pelo reporte: EDA RENOVÁVEIS, S.A. 
• Metas intermédias: 

2021 (4º trimestre) – Conclusão da execução dos poços Cachaços-Lombadas (CL8, CL9 e CL10). 

2022 (4º trimestre) – Conclusão de ensaios nos poços; 

2023 (4º trimestre) – Contratação da instalação dos novos grupos da CGPV e CGPA; 

2024 (4º trimestre) – Contratação da instalação do novo grupo da CGRG; 

2025 (4º trimestre) – Conclusão das obras e entrada em exploração dos novos grupos. 

 



Meta 2: Incrementar em 850 kW a potência instalada em renováveis para a produção de eletricidade na ilha 
do Corvo (Corvo Renovável) 

• Indicador(es): Incremento da potência instalada a partir de fontes renováveis; 
• Unidade(s) de medida: kW 
• Baseline: 0 
• Entidade responsável pelo reporte: EDA RENOVÁVEIS, S.A. 
• Metas intermédias: 

2020 (1º trimestre) – Início dos trabalhos da primeira fase de execução do parque fotovoltaico; 

2021 (4º trimestre) – Conclusão dos Cadernos de Encargos do PF e PE; 

2022 (4º trimestre) – Início das obras do PF e do PE; 

2023 (4º trimestre) – Conclusão das obras do PF e PE. 

 

Meta 3: Instalar sistemas de armazenamento de energia elétrica nas restantes seis ilhas da RAA, para aumentar 
a capacidade de integração de energia renovável, com potência estimada entre 20 a 30 MW 

• Indicador(es): Sistemas de armazenamento de energia elétrica e de gestão de energia 
• Unidade(s) de medida: MW 
• Baseline: 0 
• Intervalo de potência entre 20 MW e 30 MW no conjunto das seis ilhas (a confirmar através de estudos 

de viabilidade técnica) 
• Entidade responsável pelo reporte: EDA, S.A. 
• Metas intermédias: 

2020 (4º trimestre) – Início dos estudos de dimensionamento das ilhas do Faial e Flores; 

2021 (4º trimestre) – Aquisição de terrenos nas ilhas São Jorge, Faial, Flores e Corvo; 

2022 (4º trimestre) – Início das obras nas ilhas Faial, Flores e Corvo; 

2023 (4º trimestre) – Início das obras nas ilhas São Jorge e Pico; 

2024 (4º trimestre) – Conclusão das obras nas ilhas São Jorge, Faial e Flores; 

2025 (4º trimestre) – Conclusão das obras na ilha Pico. 

 

Meta 4: Aumentar a capacidade instalada em 12,6 MW, por via da aposta na eletrificação, produção 
descentralizada e armazenamento distribuído 

• Indicador(es): Aumento da capacidade instalada  
• Unidade(s) de medida: MW. 
• Baseline: 0 
• Entidade responsável pelo reporte: Direção Regional da Energia (DREn) 
• Metas intermédias: 

2022 (4º trimestre) – 3,3 MW instalados em 2022. 

2023 (4º trimestre) – 6,7 MW instalados em 2023. 

2024 (4º trimestre) – 9,8 MW instalados em 2024. 

2025 (4º trimestre) – 12,6 MW instalados em 2025. 

 



10. Financiamento e custos  

As estimativas de custo apresentadas abaixo não incluem, por regra, o IVA. 

 

Investimento TC-C14-i01: Hidrogénio e gases renováveis 

• Custo total previsto: 185 milhões de EUR 

• Previsão de horizonte temporal e de execução: 2021-2025 

o 2021: 6 milhões de EUR 

o 2022: 34,0 milhões de EUR 

o 2023: 61,5 milhões de EUR 

o 2024: 55,7 milhões de EUR 

o 2023: 27,8 milhões de EUR 

• Custo padrão considerado por MW: cerca de 1.550 kEUR/MW 

Para o cálculo deste custo padrão, considerou-se uma média ponderada tendo em conta: (i) os custos 
padrão máximos elegíveis para tecnologias de produção de gases renováveis e (ii) as tecnologias com 
maior probabilidade de surgir no âmbito deste investimento (por cada 10 projetos implementados 
considera-se que poderão ter a seguinte distribuição: 3 Eletrólise alcalina, 2 Metanação, 2 Biometano, 1 
Eletrólise PEM, 1 Eletrólise óxidos sólidos e 1 Gaseificação de biomassa). 

Os custos-padrão máximos por tecnologia elegível têm como base os do Aviso-Concurso do POSEUR 
destinado ao apoio a projetos de produção de gases de origem renovável para autoconsumo e/ou injeção, 
lançado em 18 de dezembro de 2020 e que vigora até 30 de abril de 2021, nomeadamente: 

o Hidrogénio de eletrólise (alcalina): 1.227 k€/MW 

o Hidrogénio de eletrólise (PEM): 1.717 k€/MW 

o Hidrogénio de eletrólise (óxidos sólidos): 2.277 k€/MW 

o Hidrogénio por gaseificação de biomassa: 4.380 k€/MW 

o Metanação: 1.011 k€/MW 

o Biometano (produção e valorização de biogás): 800 k€/MW 

 

Estes custos apresentados referem-se às tecnologias já disponíveis no mercado e para as quais é possível 
definir um custo médio padrão (Fonte: © E3Mlab - PRIMES model – 2018). Os custos de referência 
baseiam-se em duas fontes principais de informação complementar, as quais são, inclusive, usadas pela 
Comissão Europeia nos diversos trabalhos de modelação do sistema energético a nível Europeu e para 
os Estados-Membros, nomeadamente: 

1. O projeto ASSET - Estudos de Sistemas Avançados para a Transição de Energia (“ASSET - 
Advanced System Studies for Energy Transition”)1 visa fornecer estudos de apoio à formulação 
de políticas da UE, incluindo para investigação e inovação. O relatório do projeto “ASSET, 2019. 
Percursos de tecnologia em cenários de descarbonização” (ASSET, 2019. Technology pathways 
in decarbonisation scenarios) visa também contribuir para a robustez e representatividade dos 
pressupostos da tecnologia, tendo contactado especialistas relevantes, representantes da indústria 
e partes interessadas, que estão de posse dos dados mais recentes nos diferentes setores. O estudo 
comprometeu-se assim a confirmar e - quando necessário - ajustar os pressupostos da modelação 
PRIMES para as tecnologias relevantes para os percursos de longo prazo na UE que foram 
compilados pela E3M (tanto em termos de percursos tecnológicos selecionados e custos). Este 

 
1 ASSET EU (2017-2019) - Contrato nº. ENER/C2/2016-489/SI2.742171 



objetivo foi alcançado identificando e alcançando especialistas relevantes, representantes da 
indústria e partes interessadas e usando experiência interna. Os custos de referência considerados 
foram iterados com base no conjunto de dados publicado na seção 9 do relatório “Technology 
pathways in decarbonisation scenarios”2. 

2. A ferramenta de modelação PRIMES (v.2018) é um modelo de sistema de energia da UE: (i) 
baseado numa abordagem top-down3; (ii) utilizado para análises energéticas nomeadamente no 
âmbito dos GEE e renováveis, com enfoque nas mudanças estruturais e tecnologias do sistema 
energético e processos industriais, onde o esquema de modelação depende de um vasto conjunto 
de características do sistema energético (procura, oferta, preços, entre outros). 

Acresce que o valor do custo padrão por MW está em linha com os valores de investimento apresentados 
no âmbito do processo de demonstração de interesse para a preparação da eventual participação 
portuguesa no IPCEI para o hidrogénio, a qual permitiu identificar 74 projetos relacionados com 
hidrogénio. 

 

Investimento TC-C14-i02-RAM: Potenciação da eletricidade renovável no Arquipélago da Madeira 

• Custo total previsto: 69 milhões de EUR 

• Previsão de horizonte temporal: 2021-2025 

o 2021: 3,57 milhões de EUR 

o 2022: 23,93 milhões de EUR 

o 2023: 22,78 milhões de EUR 

o 2024: 13,22 milhões de EUR 

o 2025: 5,50 milhões de EUR 

• Estimativas: 

o P1.1 - Remodelação da Central Hidroelétrica da Serra de Água: 15,5 M€ 

Componente Base de cálculo 

Instalação de produção, conduta forçada e adaptação da 
câmara de carga: 10,3 M€ 

O valor é baseado na estimativa do anteprojeto 
(evidência 1)  

Ampliação do sistema de acumulação, em túnel: 4,5 M€ Estimativa com base em obra recente da ARM, num 
túnel de 4mx3,5m - 3,5 M€/km, correspondendo a 250 
€/m3 de acumulação (evidência 2) 

Estudo prévio, projeto de execução, estudo hidrológico, 
estudo hidráulico, estudo acústico, apreciação prévia para 
decisão de sujeição a avaliação de impacte ambiental e 
estudo de impacte ambiental e social: 0,3 M€ 

O custo tem como referência o valor das propostas de 
prestação dos serviços: 

- Estudo prévio:  valor 90.000– (evidência 3) 

- Projeto de execução, estudo hidrológico, estudo 
hidráulico, estudo acústico, apreciação prévia para 
decisão de sujeição a avaliação de impacte ambiental e 
estudo de impacte ambiental e social: 205.400 €  
(evidência 1) 

 
2 https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2018_06_27_technology_pathways_-_finalreportmain2.pdf  
3 https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/analysis/models_en#PRIMES  

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2018_06_27_technology_pathways_-_finalreportmain2.pdf
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/analysis/models_en#PRIMES


Fiscalização e Acompanhamento: 0,4 M€ 

 

Valores de referência:  
Encarregado técnico: 24 meses x 2.200 €/mês; 
Engenharia civil. 18 meses x 3.300 €/mês; 
Engenheiro eletrónico: 12 meses x 3.300 €/mês; 
Engenheiro mecânico: 12 meses x 3.300 €/mês; 
Eng.º especialista: 26 meses x 4.400 €/mês;  
Gestão de projeto: 
 licenciado I: 6 meses x 5.600 €/mês 
licenciado II: 6 meses x 8.600 €/mês.  

 

o P1.2 - Remodelação da Central Hidroelétrica da Calheta I: 6 M€ 

Componente Base de cálculo 

Instalação de produção – 1,5 M€ A estimativa resulta da experiência da EEM, tendo em 
conta a potência dos equipamentos a substituir 
(evidência 4)  

Recuperação e ampliação do sistema adutor, em cerca de 
13 km: 4,1 M€ 

 

A estimativa tem por base obras similares de 
recuperação de canais realizadas pela EEM. No caso em 
apreço, estimou-se um custo unitário médio de 0,32 
M€/km (evidência 5) 

Estudos e projeto: 0,1 M€ 1/3 do valor considerado em P1.1 (valor em proporção 
= 1/3 x 300.000 €)   

Fiscalização e Acompanhamento: 0,3 M€ Valores de referência:  
Encarregado técnico: 18meses x 2.200 €/mês; 
Engenharia civil. 18 meses x 3.300 €/mês; 
Engenheiro eletrónico: 6 meses x 3.300 €/mês; 
Engenheiro mecânico: 3 meses x 3.300 €/mês; 
Gestão de projeto: 
 licenciado I: 22 meses x 5.600 €/mês 
licenciado II: 5 meses x 8.600 €/mês. 

 

o P2.1 - Sistema de baterias na ilha do Porto Santo, de capacidade mínima de 6 MW/12 MWh:10 M€ 
 
A estimativa é baseada no projeto de baterias de 4 W/3 MWh implementado na ilha do Porto Santo, 
concluído no final de 2019, num montante total de 3,952M€. (evidência 6) 
 
Para a extrapolação do custo da bateria 6MW/12MWh, assumiu-se uma repartição de 45% afeta à 
potência (MW) e 55% afeto à energia:  6/4 x 3,95 2x 45% + 12/3 x 3,952 x 55%=11,36M€ e 
assumiu-se ainda uma redução de cerca de 1,3 M€, devido ao fator de escala. 

   

o P2.2 - Sistema de baterias na ilha da Madeira, de capacidade mínima de 15 MW/15 MWh: 12 M€ 
 
A estimativa de custo tem por base a contratação, em 2020/2021, para a instalação de uma bateria 
com capacidade mínima de 15MW/10MWh na ilha da Madeira, ascendendo a cerca de 9,3 M€ 
(evidência 7), que extrapolado para a capacidade de 15 MW/15 MWh 
(15/15x9,3x45%+15/10x9,3x55%=11,9 M€), atinge aproximadamente 12M€.  

 

o P3 - Compensador síncrono com capacidade mínima de 15 MVAr: 4 M€ 

A estimativa tem por base: 

-  o orçamento de um fabricante de sistemas de compensação síncrona, no valor de cerca de 2,5M€  

- 1,5 M€ para instalação equipamento de manobra de média tensão, instalações elétricas gerais, 
ligação à rede fiscalização e gestão do projeto. (Evidência 8) 



o P4 - Desenvolvimento de redes inteligentes: 21,5 M€ 

Componente Base de cálculo 

Instalação de 130.000 contadores inteligentes e respetivo 
sistema de comunicações: 12 M€ 

 

A estimativa tem por base o valor obtido no projeto 
piloto implementado na ilha do Porto Santo em 2018 e 
2019 e informação recolhida junto de fornecedores de 
contadores inteligentes e de concentradores de dados, 
extrapolando para a escala da Madeira. A estimativa 
apresenta uma redução de cerca de 30% face aos valores 
unitários verificados no projeto implementado na ilha 
do Porto Santo, devido ao efeito de escala e a uma 
expectável redução de preço dos contadores inteligente 
(Evidência 9) 

Sensorização e telecomando de postos de transformação 
(PTs): 5,0 M€ 

 

A estimativa tem por base os valores praticados no 
projeto piloto recentemente instalado na ilha do Porto 
Santo, mantendo a relação de novos quadros MT face 
ao número de PTs a telecomandar. 

(Evidência 10) 

Modernização da rede de iluminação pública: 3,5 M€ 

 

A estimativa tem por base um valor médio de 400 
€/ponto de iluminação pública, bem como o número 
estimado de substituição de pontos de iluminação 
pública (8 750 pontos), com base no valor histórico. 
(Evidência 11) 

Carregamento inteligente de veículos elétricos: 0,5 M€ 

 

A estimativa tem por base a experiência obtida numa 
parceria da EEM com a Renault, numa fase piloto para 
o carregamento inteligente de veículos elétricos 
(Evidência 12) 

Atualização do ADMS: 0,5 M€ 

 

Trata-se de uma estimativa com base na experiência da 
EEM, na atualização de sistemas de gestão da rede. 
(evidência 13) 

 

 

Investimento TC-C14-i03-RAA: Transição Energética nos Açores 

Tipologia 1: Aumento da potência instalada geotérmica para a produção de eletricidade   

O investimento ascende a 82,5 milhões de euros, com um custo previsto no PRR de 71 milhões de euros, para 
os três projetos apresentados: 

• PGEO1 - Instalação de grupo gerador 5 MW na Central Geotérmica da Ribeira Grande (CGRG) 

o Custo Previsto PRR – 22.059.054,55 € (Custo total de 25.632.000,00 €) 

• PGEO2 - Expansão da Central Geotérmica do Pico Vermelho (CGPV) em 5 MW 

o Custo Previsto PRR – 19.422.157,58 € (Custo total de 22.568.000,00 €) 

• PGEO3 - Expansão da Central Geotérmica do Pico Alto (CGPA) em 7 MW 

o Custo Previsto PRR – 29.518.787,88 € (Custo total de 34.300.000,00 €) 

 

Os projetos têm a seguinte desagregação e custos por componentes: 

Descrição PGE01 - 
CGRG PGEO2 - CGPV PGEO3 - CGPA Total 

I – Execução Poços Geotérmicos e 
respetivos Ensaios 10.632.000,00€ 7.568.000,00€ 13.400.000,00€ 31.600.000,00€ 

II – Expansão da Capacidade de 
Geração do Campo Geotérmico 15.000.000,00€ 15.000.000,00€ 20.900.000,00€ 50.900.000,00€ 

- Grupo Gerador Auxiliar 11.500.000,00€ 14.000.000,00€ 19.300.000,00€ 44.800.000,00€ 



- Construção Condutas 3.000.000,00€ --- 1.000.000,00€ 4.000.000,00€ 

- Subestação 69 kv CGPV --- 600.000,00€ --- 600.000,00€ 

- Consultoria 500.000,00€ 400.000,00€ 600.000,00€ 1.500.000,00€ 

Total 25.632.000,00€ 22.568.000,00€ 34.300.000,00€ 82.500.000,00€ 

 

I - Execução dos Poços Geotérmicos e respetivos Ensaios  

• Custo total - 31.600.000,00 € 

• Custo previsto PRR – 27.195.151,52 € 

Os valores de investimento referentes à execução dos poços geotérmicos em desenvolvimento nos 
Campos Geotérmicos da Ribeira Grande, do Pico Vermelho e do Pico Alto, assentam em contratos 
celebrados para o efeito em 2020, e que resultam da soma de vários contratos, nomeadamente, os serviços 
de drilling materiais (válvulas e revestimentos dos poços, fluidos de perfuração, cimentos, serviços de 
perfuração direcional). 

Existem diferenças no preço da perfuração em cada um dos poços, dependente do tipo de perfil do poço 
(vertical ou direcional), da profundidade a atingir, do desenvolvimento da sondagem e das características 
geológicas dos referidos campos geotérmicos. 

No projeto PGE01 da Central Geotérmica da Ribeira Grande serão executados três novos poços 
geotérmicos neste setor (CL8, CL9 e CL10), com um custo estimado de 10.632.000,00€, com a seguinte 
desagregação (em anexo encontra-se a discriminação por tipologia de intervenção – ficheiro: Tipologia 1 
- Orçamentos Poços PVs+CLs+PAs.pdf): 

• Poço CL8 (Vertical) – 3.449.004,92 € 

• Poço CL9 (Direcional) – 3.591.807,42 € 

• Poço CL10 – valor respetivo estimado com base no Poço CL9 – 3.591.807,42 € 

No projeto PGE02 da Central Geotérmica do Pico Vermelho serão executados três novos poços 
geotérmicos neste setor (PV12, PV13 e PV14), com um custo estimado de 7.568.000,00€, com a seguinte 
desagregação (em anexo encontra-se a discriminação por tipologia de intervenção – ficheiro: Tipologia 1 
- Orçamentos Poços PVs+CLs+PAs.pdf): 

• Poço PV12 (Vertical) – 2.522.358,50 € 

• Poços PV13 e PV14 – valores respetivos estimados com base no Poço PV12 – 2.522.358,50 € 

No projeto PGE03 da Central Geotérmica do Pico Alto serão executados três novos poços geotérmicos 
neste setor (PA5, PA6 e PA7), com um custo estimado de 13.400.000,00€, com a seguinte desagregação 
(em anexo encontra-se a discriminação por tipologia de intervenção – ficheiro: Tipologia 1 - Orçamentos 
Poços PVs+CLs+PAs.pdf): 

• Poço PA5 (Direcional) – 4.466.768,25 € 

• Poços PA6 e PA7 – valores respetivos estimados com base no Poço PA5 – 4.466.768,25 € 

 

II - Expansão da Capacidade de Geração do Campo Geotérmico  

• Custo total - 50.900.000,00 € 

• Custo previsto PRR – 43.804.848,48 € 

A previsão do investimento dos projetos PGEO1 – Instalação de grupo gerador 5 MW na CGRG, PGEO2 
- Expansão da CGPV (5 MW) e PGEO3 - Expansão CGPA (7 MW) teve por base os valores dos seis 
contratos celebrados em 2015 e 2016 no âmbito do projeto de construção da Central Geotérmica do Pico 
Alto (CGPA) com a potência elétrica instalada de 3,5 MW. 



Com base nos valores destes contratos, pretende-se calcular um indicador global (M€/MW) para o PGEO3 
- Expansão CGPA (7 MW) e que possa ser aplicado para efeitos previsionais de investimento e que projete 
o custo de uma instalação futura em função da potência elétrica a instalar nos projetos Tipologia 1. 

O cálculo do indicador encontra-se no ficheiro em anexo “Tipologia 1 - Metodologia de Cálculo indicador 
M€-MW.pdf”, apurando-se o valor de 3 M€/MW, conforme resumo na imagem seguinte: 

 
O indicador foi utilizado na previsão do investimento total necessário para os projetos PGEO1 e PGEO2, 
assumindo-se uma divisão de preços estimados para obras e serviços complementares de cada projeto, 
identificados no ficheiro referido acima.  

 
Atendendo que esta é a única informação disponível à data, visto que os concursos para a expansão das centrais 
geotérmicas só decorrerão no triénio 2022-2024, o cálculo deste indicador e, por conseguinte, o valor do 

Expansão 7 MW

Trabalhos construção civil 1 050 707,00 € 7

Equipamento Electromecânico 7 886 283,00 € Grupo turbogerador e auxiliares (Expansão 7MW) Valor Ind. específico 
(M€/MW) 

Fator corretivo de 
escala potência Valor (M€)

Grupo turbogerador e auxiliares 5 132 200,00 € Grupo turbogerador e auxiliares, incluindo construção civil 
associados e peças de reserva

5 900 563,50 € 1,69 1,00 11 801 127,00 €

Quadros de potência e sistema de controlo 680 915,00 € Sistemas auxiliares de potência e controlo do grupo 781 083,00 € 0,22 1,00 1 562 166,00 €

Sistemas auxiliares gerais 100 168,00 € Sistemas auxiliares da Central (ar comprimido, deteção e extinção 
de incêndios e gerador de emergência)

343 126,00 € 0,10 1,00 686 252,00 €

Sistema de ar comprimido 181 345,00 €
Estações de separação e condutas de transporte de fluido 
geotérmico, incluindo trabalhos construção civil associados 2 155 227,50 € 0,62 0,98 4 224 245,90 €

Sistema de deteção e combate a incêndios 130 925,00 € Transformadores de potência e auxiliares 95 900,00 € 0,03 1,00 191 800,00 €

Grupo gerador de emergência 30 856,00 € Nova linha de injeção * - Ver folha Linha de 
injeção 7 MW

- 864 043,75 €

Estações de separação 511 027,00 € 19 329 634,65 €

Condutas de transporte de fluido geotérmico 827 069,00 € Obras Complementares

Sistema de injeção até estação de bombagem 291 778,00 € Construção condutas ligação poço PA5 1 000 000,00 €

Peças de reserva 243 010,00 € Serviços Consultoria Eng. e Cadernos de Encargos 600 000,00 €

Total 9 180 000,00 € TOTAL 20 929 634,65 €

INDICADOR GLOBAL (M€/MW) 2,990

Assume-se o indicador para efeitos de previsão de investimento 3,000

Cálculo indicador global (M€/MW)

CGPA (3,5 MW) - Contrato de construção e montagem Equiq. 
Electromecânico Potência elétrica instalada (MW)

3,5

m€

PGEO1 - Instalação de grupo gerador 5 MW na CGRG

Construção condutas CL's e acessos 3 000

Grupo gerador e auxiliares 11 500

Serviços Consultoria Eng. e Cadernos de Encargos 500

15 000

Indicador (M€/MW) 3

PGEO2- Expansão CGPV (5 MW)

Grupo gerador e auxiliares 14 000

Subestação 60 kV 600

Serviços Consultoria Eng. e Cadernos de Encargos 400

15 000

Indicador (M€/MW) 3

PGEO3- Expansão CGPA (7 MW)

Grupo gerador e auxiliares 19 300

Construção de condutas de ligação PA5 1 000

Serviços Consultoria Eng. e Cadernos de Encargos 600

20 900

Indicador (M€/MW) 3

Nota:

Total PGEO1+PGEO2+PGEO3 50 900

Todos os valores apresentados estarão sujeitos à resposta e oscilações do 
mercado internacional aquando da contratação.



investimento, está altamente dependente da resposta dos tecnólogos da indústria geotérmica e do mercado 
internacional, cujos preços se fixam só após os respetivos concursos e que estão sujeitos às oscilações dos 
preços das matérias-primas e de serviços especializados, bem como à pressão da procura aquando da 
contratação. 

 

Tipologia 2: Corvo Renovável – Incremento da potência instalada em renováveis para a produção de 
eletricidade na ilha do Corvo, sem comprometer a estabilidade e a segurança do sistema elétrico 

O investimento ascende a 3,8 milhões de euros, com um custo previsto no PRR de 3,5 milhões de euros, com 
a seguinte repartição: 

• Parque Fotovoltaico  

o Custo Previsto PRR – 628.346,46€ (Custo total de 684.000,00€) 

• Parque Eólico 

o Custo Previsto PRR – 2.871.653,54€ (Custo total de 3.126.000,00€) 

Os projetos têm a seguinte desagregação e custos por componentes: 
Descrição P. Fotovoltaico P. Eólico Total 

1 – Estudos e Projetos 55.000,00 € 80.000,00 € 135.000,00 € 

2 – Construção Civil e Equipamentos 602.500,00 € 2.979.500,00 € 3.582.000,00 € 

3 – Prestação de Serviços 24.000,00 € 24.000,00 € 48.000,00 € 

4 – Aquisição de Terrenos --- 40.000,00 € 40.000,00 € 

5 – Outros Custos 2.500,00 € 2.500,00 € 5.000,00 € 

Total 684.000,00 € 3.126.000,00 € 3.810.000,00 € 

 

Parque Fotovoltaico - os valores resultam de valores já contratualizados na 1ª fase e da extrapolação dos 
mesmos para a 2ª fase, e da experiência adquirida pela EDA RENOVÁVEIS noutro investimento efetuado na 
ilha de Santa Maria (ficheiro: Tipologia 2 - Parque Fotovoltaico.pdf). 

Parque Eólico - os valores foram estimados com base em valores obtidos de consultas informais a fornecedores 
de aerogeradores (valor unitário 281.500,00 € de acordo com proposta da empresa NPS, sendo instalados 7 
aerogeradores, o que perfaz 1.970.500,00 €) e com base na experiência da EDA RENOVÁVEIS em projetos 
da mesma tipologia (ficheiro: Tipologia 2 - Parque Eólico.pdf). 

 

Tipologia 3: Instalação de sistemas de armazenamento de energia elétrica em seis ilhas da RAA para 
aumentar a capacidade de integração de energia renovável 

O investimento ascende a 48,7 milhões de euros, com um custo previsto no PRR de 22,5 milhões de euros, 
com a seguinte repartição: 

• BESS Santa Maria de 3 MW/1,5 MWh 

o Custo Previsto PRR – 2.684.324,71€ (Custo total de 5.815.500,00 €) 

• BESS São Jorge de 6 MW/4 MWh 

o Custo Previsto PRR – 3.911.899,56€ (Custo total de 8.475.000,00 €)  

• BESS Pico de 9 MW/7 MWh 

o Custo Previsto PRR – 5.833.923,13€ (Custo total de 12.639.000,00 €) 

• BESS Faial de 9 MW/7 MWh 



o Custo Previsto PRR – 5.857.002,18€ (Custo total de 12.689.000,00 €) 

• BESS Flores de 2 MW/1,25 MWh 

o Custo Previsto PRR – 2.711.788,78€ (Custo total de 5.875.000,00 €) 

• BESS São Corvo de 0,5 MW/1 MWh 

o Custo Previsto PRR – 1.501.061,64€ (Custo total de 3.252.000,00 €) 

As estimativas de custos para as empreitadas de construção e montagem foram realizadas por extrapolação 
com concurso já realizado para a ilha Terceira, bem como as estimativas de custos apresentadas em estudos de 
viabilidade técnica realizados para São Miguel e Terceira por entidade externa, e da experiência da EDA e do 
seu consultor EDP em custos de projetos similares. (Ficheiros em anexo: Tipologia 3 - Sistemas de 
Armazenamento.pdf; Tipologia 3 - BESS_Terceira - Mapa de Preços.pdf; 2018-12-
21_EDA_Relatorio_Estudo_Terceira.pdf; 2019-06-28_EDA_Relatorio_Estudo_SaoMiguel.pdf) 

 

Tipologia 4: Aumentar a capacidade instalada em 12,6 MW, por via da aposta na eletrificação, produção 
descentralizada e armazenamento distribuído, com vista à transição energética 

Tem por base o custo médio final apurado por kW para um sistema fotovoltaico de 1.500 €/kW, com base no 
histórico recente existente na Direção Regional da Energia (tabela infra relativa a candidaturas ao Programa 
Regional PROENERGIA) e na consulta aos valores de mercado. Para o funcionamento do sistema 
fotovoltaico, no caso em apreço, para além dos custos dos painéis fotovoltaicos são considerados os inversores, 
essenciais ao funcionamento do sistema, e o sistema de armazenamento. O valor médio foi calculado com base 
em instalações de cerca de 2 kW, potências mais comumente instaladas em habitações familiares na Região 
Autónoma dos Açores. Ressalva-se que os valores de mercado para as tipologias de equipamentos em causa 
não são valores fixos, nem tabelados e dependem das oscilações do mercado, das quantidades adquiridas e de 
outros fatores externos, que não podem ser previstos com a precisão desejada considerando o período de tempo 
que decorre entre a estimativa do custo e a realização do investimento. 

Nº Candidatura Valor Investido Potência instalada (kW) €/kW 

52          5 173,26 €  1,65        3 135,31 €  

161          1 635,63 €  1,68           973,59 €  
164             720,33 €  0,55        1 309,69 €  
218          2 092,00 €  1,8        1 162,22 €  
231          1 336,81 €  1,1        1 215,29 €  
267             973,00 €  0,62        1 569,35 €  
303          1 496,41 €  1,56           959,24 €  

373          2 480,00 €  1,55        1 600,00 €  
378          2 845,92 €  1,86        1 530,06 €  

  Valor Médio       1 494,97 €  
 

Os valores considerados na coluna “Valor Investido” estão devidamente evidenciados num documento em 
anexo. Assim, com base nos cálculos demostrados na tabela anterior, foi estimado o valor de cerca de 1.500 
€/kW que aplicado aos 12.600 kW que se pretendem instalar em sistemas fotovoltaicos para autoconsumo e 
armazenamento, chegamos aos cerca de 19.000.000,00€. 

 

11. Fundamentação do pedido de empréstimo  

Não aplicável. 



1 / 40 

PARTE 2: DESCRIÇÃO DAS REFORMAS E DOS INVESTIMENTOS 

 
A. COMPONENTE 15: MOBILIDADE SUSTENTÁVEL 
1. Descrição da Componente 

MOBILIDADE SUSTENTÁVEL 

Área de política: Mobilidade Sustentável 

Objetivo: A “Mobilidade Sustentável” tem como principal objetivo assegurar o 
desenvolvimento de projetos robustos com forte contributo para a melhoria dos sistemas de 
transporte coletivo, que promovam o reforço e a utilização crescente do transporte público com 
a consequente redução da dependência do transporte individual rodoviário, que promovam 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 cinco objetivos específicos para 
esta componente: OE 1 – Descarbonizar e apoiar a transição energética no setor da mobilidade; 
OE 2 – Promover a utilização de transporte público; OE 3 – Promover a coesão económica, 
social e territorial; OE 4 – Mitigar os efeitos económicos e sociais da crise pandémica; OE 5 – 
Criar emprego. 

 

Reformas:  

Reforma TC-r31: Reforma do Ecossistema dos Transportes 

Tem por objetivo a promoção da mobilidade sustentável, em particular do transporte público, 
na ótica da eficiência ambiental, da descarbonização e da transição energética. Esta reforma 
enquadra-se na dimensão “Sustentabilidade dos Recursos e Transição Climática” do Plano 
Nacional de Reformas. Além do efeito no ambiente, a utilização de transportes públicos e o 
alargamento das suas redes garante um aumento da coesão territorial e social. É uma 
oportunidade para acelerar a descarbonização e transição energética no setor dos transportes, 
com forte impacte na qualidade do serviço de transporte público, promovendo a atividade 
económica, a recuperação dos níveis de emprego e a coesão social e territorial, através do 
aumento dos níveis de acessibilidade das pessoas. 

 

Investimentos: 

Investimento TC-C15-i01: Expansão da Rede de Metro de Lisboa - Linha Vermelha até 
Alcântara [Classificação COFOG: 04.5 – Transportes] 

Visa o prolongamento da Linha Vermelha do Metropolitano de Lisboa (ML), que atualmente 
liga a estação do Aeroporto à estação de São Sebastião, a Alcântara, para constituir um novo e 
importante interface de transportes, articulando com os serviços ferroviários suburbanos, o qual 
irá contribuir para a melhoria significativa da mobilidade na Área Metropolitana de Lisboa.  

Investimento TC-C15-i02: Expansão da Rede de Metro do Porto - Casa da Música-Santo 
Ovídio [Classificação COFOG: 04.5 – Transportes] 

Tem o objetivo de expandir a cobertura territorial do sistema de metro na Área Metropolitana 
do Porto e reduzir os problemas de congestionamento do eixo Porto - Vila Nova de Gaia, 
adicionando-se uma nova expansão da rede do Metro do Porto, com a construção de uma nova 
linha com uma extensão de 6,74 km em via dupla.  
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Investimento TC-C15-i03: Metro Ligeiro de Superfície Odivelas-Loures [Classificação 
COFOG: 04.5 – Transportes] 

A linha que será executada pretende fazer a ligação entre Loures e a rede do Metropolitano de 
Lisboa em Odivelas, numa extensão de 12 km, colmatando assim a ausência de um modo de 
transporte de elevada capacidade neste corredor de procura suburbana. 

Investimento TC-C15-i04: Linha BRT Boavista - Império [Classificação COFOG: 04.5 – 
Transportes] 

A nova linha, com aproximadamente 3,8 km de extensão, visa estabelecer a ligação entre a 
Praça do Império e a Praça Mouzinho de Albuquerque (Rotunda da Boavista), onde será 
garantida a articulação com a rede do Metro do Porto, e será executada em via exclusiva com 
estações/paragens de 30 m de comprimento e cais laterais de 3 metros de largura. Terá, ao 
longo do seu percurso, 7 estações/paragens dedicadas: Império, João de Barros, Serralves, 
Pinheiro Manso, Bessa, Guerra Junqueiro e Boavista (interface metro). 

Investimento TC-C15-i05: Descarbonização dos Transportes Públicos [Classificação 
COFOG: 04.5 – Transportes] 

A concretização desta iniciativa envolverá, essencialmente, o lançamento de um programa de 
apoio à aquisição de frotas de transportes públicos limpos (autocarros) e respetivos postos de 
carregamento/abastecimento, ficando a cargo dos operadores de transporte público os 
procedimentos inerentes à aquisição desses veículos limpos.  

 

Custo estimado: 967 milhões de EUR 

Subvenções MRR: 967 milhões de EUR 

Empréstimo MRR: -- 
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2. Principais desafios e objetivos 

Desafios 

O setor dos transportes é essencial ao desenvolvimento económico e coesão social, mas é um dos 
principais responsáveis pelo consumo de energia primária e uma das principais fontes de emissões de 
gases com efeito de estufa (GEE), representando 24% do total das emissões nacionais em 2015. De 
acordo com os estudos de mobilidade urbana na Área Metropolitana de Lisboa (AML) e na Área 
Metropolitana do Porto (AMP), realizados pelo Instituto Nacional de Estatística em 2017, existiam 
cerca de 3,4 milhões de deslocações por dia na AMP e 5,4 milhões de deslocações por dia na AML. O 
automóvel é o modo de transporte mais utilizado nestes territórios, contabilizando 67,6% das 
deslocações na AMP e 58,9% das deslocações na AML. Os transportes públicos asseguravam cerca de 
11,1% das deslocações na AMP e 15,8% das deslocações na AML. 

A elevada dependência do transporte individual para as deslocações, em particular as pendulares, tem 
a si associado um elevado impacte negativo ao nível das emissões de GEE, que se agravam em situações 
de congestionamento, ao nível da qualidade do ar, e ao nível da segurança rodoviária. A mitigação 
destes impactes passará pela modernização e melhoria dos sistemas de transporte coletivo, tornando-os 
mais atrativos e competitivos face à alternativa automóvel.  

Este desafio está patente no Pacto Ecológico Europeu, que define uma estratégia para tornar a economia 
da UE sustentável, e que assegure o crescimento económico dissociado da exploração de recursos. No 
plano de ação do Pacto Ecológico Europeu é definida como medida para atingir os objetivos propostos 
a implementação de formas de transporte público e privado mais limpas, mais baratas e mais saudáveis, 
isto é, a atuação no domínio da Mobilidade Sustentável. 

Neste contexto, Portugal assumiu o compromisso de atingir a neutralidade carbónica em 2050. Para 
atingir este desafio, é fundamental promover a utilização do transporte público e a sua descarbonização 
e transição energética. Nesse sentido, pretende-se que o setor dos transportes e mobilidade alcancem 
uma redução de 40% das suas emissões, em relação a 2005, e a incorporação de uma quota de 20% de 
energia renovável no consumo final de energia no setor dos transportes, contribuindo de forma 
significativa para a redução dos consumos de energia. 

Importa, por isso, promover a realização de investimentos robustos que contribuam para a promoção 
do transporte público e para a sua competitividade face ao transporte individual, que contribuam para a 
descarbonização e transição energética no setor dos transportes e com forte impacte na qualidade do 
serviço de transporte, que promovam a atividade económica através do aumento dos níveis de 
acessibilidade das pessoas e que promovam também a recuperação dos níveis de emprego.  

Para além dos investimentos previstos no PRR, os investimentos em mobilidade urbana sustentável 
poderão ser desenvolvidos de forma paralela ou sequencial mas sempre complementar aos que estão 
aqui previstos, serão suportados por outros mecanismos de financiamento complementares, como sejam 
o novo Quadro de Financiamento Plurianual (através do Objetivo de Política 2 / Objetivo Específico 
2.8 – Mobilidade urbana sustentável multimodal), o programa CEF – Connecting Europe Facilty, ou 
outras iniciativas de financiamento nacional, como o Fundo Ambiental.  

 

Importa ainda referir que esta componente se inscreve no âmbito do pilar da transição climática 
enquanto uma das áreas de importância europeia em que se estrutura o Mecanismo Europeu de 
Recuperação e Resiliência, dando ainda um forte contributo para a concretização do pilar “Coesão 
Social e Territorial”. 

 

Objetivos 

OE 1 – Descarbonizar e apoiar a transição energética no setor da mobilidade 

Os investimentos previstos para o reforço da rede de transporte público, através dos seus impactes ao 
nível da qualidade de serviço prestado, induzirão a captação de passageiros ao transporte individual, 
contribuindo para a descarbonização e transição energética e climática do setor dos transportes. 
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Complementarmente, o investimento previsto de aquisição de veículos limpos para renovação das frotas 
dos operadores de transporte público terá também um impacte relevante na descarbonização e apoio à 
transição energética do setor dos transportes, através da redução da emissão de GEE e do aumento da 
incorporação de energias renováveis no setor dos transportes. 

OE 2 – Promover a utilização de transporte público  

Os investimentos de reforço da rede de transporte público, em particular nas redes dos metros de Lisboa 
e do Porto e no desenvolvimento de sistemas de Transportes Coletivos em Sítio Próprio (TCSP) em 
áreas densamente povoadas, estão incluídos no conjunto de ações para atenuar o impacte económico da 
crise e promover a recuperação económica no âmbito das recomendações específicas 2020-2021 do 
Conselho Europeu para Portugal, assim como nas ações previstas no Programa Nacional de Reformas. 
Estes projetos permitirão garantir ofertas de transporte público coletivo mais eficientes, atrativas e 
ambientalmente sustentáveis, com especial incidência em zonas urbanas de maior densidade 
populacional, promovendo a redução da dependência do transporte individual rodoviário e contribuindo 
para a redução das emissões de GEE, do consumo de energia primária e dos níveis de congestionamento. 

OE 3 – Promover a coesão económica, social e territorial 

O reforço previsto para a rede de transporte público promove a melhoria da conectividade e 
acessibilidade nas zonas urbanas nacionais, nomeadamente das duas áreas metropolitanas, essenciais 
para ancorar o crescimento económico do país, mas nas quais é preciso ter um olhar específico sobre 
os desafios associados à provisão de serviços, bem como ao combate à exclusão e às desigualdades. 
Estes investimentos dão continuidade a um modelo de desenvolvimento económico, social e 
territorialmente harmonioso que garanta a convergência com o nível médio de desenvolvimento da 
União Europeia. O investimento em soluções de transporte limpas e sustentáveis permitem ainda a 
melhoria global da qualidade de vida das populações através da redução das emissões poluentes, 
aumento dos níveis de segurança e de redução do ruído, contribuindo para a melhoria global da saúde 
pública. 

OE 4 – Mitigar os efeitos económicos e sociais da crise pandémica 

O impacte na recuperação económica decorrentes dos investimentos previstos será direto e indireto, 
promovendo, por um lado, a atividade económica direta no setor da construção (pela execução do 
reforço das infraestruturas de transporte) e na indústria automóvel (pela execução da renovação das 
frotas de autocarros) e, por outro lado, estimulando toda a atividade económica que beneficiará das 
melhorias que serão concretizadas ao nível da conectividade e acessibilidade das pessoas ao mercado 
de trabalho. As expansões das redes de transporte público permitem melhorar os níveis globais de 
acessibilidade das populações, reduzindo tempos de deslocação e impactes positivos ao nível do acesso 
ao mercado de trabalho e à sua produtividade.  

OE 5 – Criar emprego 

Os investimentos contribuirão para a criação de emprego direto associado à execução dos investimentos 
e à criação de emprego indireto, pelo impacte que os projetos terão ao nível da melhoria da 
conectividade e acessibilidade das populações ao mercado de trabalho. Uma melhor acessibilidade 
permite que as populações tenham acesso a mais e melhores oportunidades de emprego. 

 

Estes projetos estão incluídos no conjunto de ações para atenuar o impacte económico da crise 
pandémica e promover, em conjunto com as restantes iniciativas previstas na reforma, a recuperação 
económica no âmbito das recomendações específicas do Conselho Europeu para Portugal (REP3 2020-
2021) relativamente à necessidade de antecipar a realização de projetos de investimento público 
robustos e promover o investimento privado para estimular a recuperação económica, e à necessidade 
de focalizar o investimento na transição ecológica, em especial na utilização eficiente e não poluente 
da energia, bem como nas infraestruturas ferroviárias. 
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Indicações quantitativas e qualitativas dos impactos esperados 

Ao nível do potencial de crescimento, esta componente vai permitir aumentar a capacidade do sistema 
de transportes coletivos e, consequentemente, a procura do transporte público e promover a 
transferência modal do transporte individual para o transporte público na Área Metropolitana de Lisboa 
e na Área metropolitana do Porto, criando maior flexibilidade para responder a necessidades de aumento 
de oferta e a melhoria da conectividade e acessibilidade em meio urbano. 

 
Contribuirá, também, para a criação de emprego direto associado à execução dos investimentos 
previstos e à criação de emprego indireto, pelo impacte que os projetos terão ao nível da melhoria da 
conectividade e acessibilidade das populações ao mercado de trabalho. Uma melhor acessibilidade 
permite que as populações tenham acesso a mais e melhores oportunidades de emprego. 

 
O impacte na recuperação económica será direto e indireto promovendo, por um lado, a atividade 
económica direta no setor da construção na execução do reforço das infraestruturas de transporte e, por 
outro lado, estimulando toda a atividade económica que beneficiará das melhorias que serão 
concretizadas ao nível da conectividade e acessibilidade das pessoas ao mercado de trabalho. 
 

3. Descrição das reformas e investimentos da Componente 

A componente “C15 – Mobilidade Sustentável” é composta pela seguinte reforma: 

a) Reformas 

Reforma TC-r31: Reforma do Ecossistema dos Transportes 

Desafios e Objetivos  

A Reforma do Ecossistema dos Transportes tem por objetivo a promoção da mobilidade sustentável, de 
forma a contribuir para a descarbonização e transição energética do setor dos transportes, promovendo 
a eficiência energética e o aumento do uso de fontes renováveis de energia, em linha com o previsto no 
Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050 (RNC 2050) e no Plano Nacional Energia e Clima 2030 
(PNEC 2030).  

Portugal assumiu o compromisso de atingir a neutralidade carbónica até 2050, enquanto contributo para 
o Acordo de Paris. Cumprir este objetivo exige uma redução de emissões superior a 85%, em relação 
às emissões de 2005, e uma capacidade de sequestro de carbono de 13 milhões de toneladas, conforme 
identificado no RNC 2050. As metas definidas para o setor dos transportes, sendo este um dos emissores 
principais, são ainda mais ambiciosas, impondo, até 2050, uma redução das emissões de 98% em relação 
a 2005, e a incorporação entre 94% e 96% de energias renováveis nos seus consumos. 

Em 2030, de acordo com o PNEC 2030, as metas de energia e clima apontam para a necessidade de o 
setor dos transportes e mobilidade alcançar uma redução de 40% das suas emissões, em relação a 2005, 
e a incorporação de uma quota de 20% de energia renovável no consumo final de energia, contribuindo 
de forma significativa para a redução dos consumos de energia. 

Para atingir estas metas de descarbonização, o RNC 2050 e o PNEC 2030 definiram como fundamental 
a adoção de políticas proativas de ordenamento do território que permitam uma maior articulação e 
utilização do sistema de transportes públicos. Foi ainda definido como essencial o reforço da oferta dos 
sistemas de transporte público, bem como a expansão das suas redes e respetiva integração multimodal. 
Todas estas alterações integrarão um ecossistema de transportes muito diversificado e descarbonizado, 
onde a complementaridade e a articulação modal, a par de uma ainda maior digitalização, permitirão 
ganhos de eficiência progressivamente maiores. Esta reforma enquadra-se ainda numa das cinco 
dimensões principais do foco estratégico e operacional do Plano Nacional de Reformas no âmbito da 
“Sustentabilidade dos Recursos e Transição Climática”. 
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A concretização da reforma do ecossistema dos transportes passa pela atuação em 3 áreas-chave: 

• Promover o investimento em infraestruturas e em ativos que potenciem e suportem a adoção de 
hábitos de mobilidade sustentáveis 

• Prosseguir com as políticas de reforço e capacitação das autoridades de transporte, para que 
possam assegurar as suas competências de forma mais eficiente e eficaz, melhorando o 
planeamento e a gestão da mobilidade.  

• Dar continuidade às medidas já iniciadas que potenciam a utilização do transporte público, 
como sejam a implementação do PART - Programa de Apoio à Redução Tarifária, do 
PROTransP - Programa de Apoio à Densificação e Reforço da Oferta de Transporte Público ou 
da implementação de medidas fiscais que beneficiem o utilizador do transporte público. 
 

Nos últimos anos foram implementados um conjunto de medidas e ações chave que deram um forte 
contributo à prossecução dos objetivos definidos para a Reforma do Ecossistema de Transportes, 
nomeadamente na promoção do transporte público e na promoção de veículos limpos e de modos de 
transporte suaves.  

Neste grupo de medidas incluem-se a implementação de programas de apoio à redução das tarifas e ao 
reforço da oferta de serviços de transporte público que tiveram um impacte muito positivo na sua 
utilização, na implementação de diversas medidas de apoio à aquisição de veículos limpos, ou a adoção 
de políticas fiscais que promovem de forma relevante a descarbonização do setor dos transportes.  

A título exemplificativo, elencam-se de seguida os principais marcos recentes associados à 
implementação desta reforma: 

• Implementação, desde 2019, de um programa revolucionário de redução tarifária no transporte 
público que permitiu a adoção de várias medidas de redução do custo associado à utilização do 
transporte público (PART – Programa de Apoio à Redução Tarifária), programa este que se 
manteve em 2020 e 2021, e que se espera manter no futuro; 

• Implementação, desde 2020, de um programa de financiamento que tem por objetivo promover 
o reforço dos atuais serviços e a implementação de novos serviços de transporte público, regular 
e flexível, que resultem em ganhos em termos da acessibilidade dos territórios e das suas 
populações aos principais serviços e polos de emprego (PROTransP - Programa de Apoio à 
Densificação e Reforço da Oferta de Transporte Público) que se manteve em 2021, e que se 
espera prosseguir; 

• Aprovação do Regime Jurídico do Serviço Público de Transporte de Passageiros, que criou e 
definiu as competências das Autoridades de Transportes no que diz respeito à gestão, 
planeamento e organização dos sistemas de transportes em cada território; 

• Implementação, através do Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de 
Recursos (POSEUR) do PORTUGAL 2020, de incentivos à renovação das frotas de transporte 
coletivo, apoiando a aquisição de veículos limpos e de postos de carregamento que substituem 
veículos movidos a combustíveis fósseis; 

• Execução, através do programa POSEUR, de projetos de expansão das redes de metro de Lisboa 
e do Porto (Grandes Projetos aprovados pela Comissão Europeia atualmente em curso), 
incluindo a aquisição de material circulante e a modernização das infraestruturas e dos sistemas 
de segurança e comunicação; 

• Criação do Fundo para o Serviço Público de Transportes (FSPTP), que financia regularmente 
o funcionamento regular das Autoridades de Transporte, a implementação de serviços de 
transporte flexível, o desenvolvimento e aquisição de sistemas de monitorização e gestão de 
contratos, a aquisição e renovação de sistemas de bilhética, a implementação de sistemas e 
aplicações de informação ao público, a promoção de modos complementares de mobilidade, 
entre outros; 

• Implementação de políticas fiscais que compensam a utilização do transporte público, 
nomeadamente a dedução do IVA associado à aquisição de títulos de transporte mensais 
(passes); 
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• Implementação de políticas fiscais que incentivam a aquisição de veículos 100% elétricos por 
pessoas singulares como, por exemplo, a isenção do imposto sobre veículos (ISV) e o imposto 
único de circulação (IUC); 

• Implementação de políticas fiscais que incentivam a aquisição de veículos 100% elétricos por 
pessoas coletivas para as quais, para além dos incentivos referidos anteriormente para pessoas 
singulares, se acrescenta a isenção de tributação autónoma em sede de IRC e a dedução do IVA; 

• Dinamização da mobilidade elétrica privada, através de investimentos na expansão da rede de 
pontos de carregamento e através da atribuição de incentivos à aquisição de veículos 100% 
elétricos a pessoas singulares e coletivas, incluindo motociclos e bicicletas elétricas; 

• Promoção da mobilidade suave, nomeadamente através da introdução de incentivos à aquisição 
de modos suaves e através da concretização dos projetos previstos no Portugal Ciclável 2030. 
 

Esta reforma está sustentada num plano ambicioso de investimento em diversos setores da mobilidade 
e transportes e que é suportado pelo Programa Nacional de Investimentos 2030 (PNI 2030), atualmente 
em fase de Avaliação Ambiental Estratégica. O PNI 2030 define 3 desígnios estratégicos para os quais 
a reforma do ecossistema dos transportes irá contribuir: 

• Coesão: Reforçar a coesão territorial, em particular através do reforço da conectividade dos 
territórios, e da atividade económica, valorizando o capital natural; 

• Competitividade e Inovação: Aumentar e melhorar as condições infraestruturais do território 
nacional, capitalizando o potencial geográfico atlântico nacional e reforçando a inserção 
territorial de Portugal na Europa, em particular na Península Ibérica; 

• Sustentabilidade e Ação Climática: Promover a descarbonização da economia e a transição 
energética, adaptando os territórios às alterações climáticas e garantindo uma maior resiliência 
das infraestruturas. 

Os investimentos previstos no PNI 2030 no âmbito da “Mobilidade Sustentável” encontram-se 
agrupados em 8 domínios de atuação principais: 

1. Desenvolvimento de sistemas de metro e de transporte coletivo em sítio próprio; 
2. Desenvolvimento da rede ferroviária; 
3. Descarbonização dos transportes públicos; 
4. Promoção da mobilidade elétrica; 
5. Promoção da rede nacional de interconexão ciclável; 
6. Promoção da mobilidade flexível, partilhada e conectada a nível nacional; 
7. Promoção de soluções inovadoras e inteligentes de mobilidade urbana; 
8. Descarbonização da logística urbana. 

No âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, os investimentos previstos são decisivos no âmbito 
da melhoria do sistema de transportes, e são fundamentais para dar resposta ao expectável aumento da 
procura de transporte resultante de outras medidas a implementar no âmbito da reforma.  

A seleção dos projetos que integram esta componente baseou-se numa análise preliminar dos impactes 
associados. Os projetos de expansão da rede de transporte coletivo terão um maior impacte em termos 
de melhoria da rede de transportes públicos e, consequentemente, terão um maior impacte em termos 
da capacidade de reduzir o número de automóveis em circulação, contribuindo decisivamente para as 
metas de descarbonização dos transportes. Por outro lado, a seleção dos investimentos teve como base 
as prioridades de intervenção identificadas pelas Áreas Metropolitanas de Lisboa e do Porto num 
contexto de rede de transportes públicos da região, com projetos já identificados nos planos das 
empresas e com estudos desenvolvidos.  

Apesar dos programas de apoio às Autoridades de Transporte já implementados, em particular os 
promovidos pelo FSPTP, considera-se que esta é ainda uma área com necessidades de atuação 
reforçada. Estas são entidades criadas há pouco tempo e que se encontram num estágio inicial de 
aprendizagem e conhecimento dos sistemas de transporte que gerem. Assim, o reforço das medidas de 
capacitação das autoridades de transporte é uma medida fulcral para atingir os objetivos definidos e, 
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por isso, foi definido como milestone desta reforma a continuidade das ações de capacitação das 
autoridades de transporte.  

Estas medidas envolvem apoios à aquisição de ferramentas de planeamento e gestão dos sistemas de 
transporte, apoio à aquisição de novas soluções digitais que facilitem o uso do transporte público, apoio 
à modernização dos sistemas de bilhética e de monitorização das operações, entre outras. Esta 
capacitação é fundamental para assegurar a boa execução do processo de contratualização de todos os 
serviços públicos de transporte de passageiros, nos termos do Regulamento (CE) n.º 1370/2007, nas 
fases de preparação dos procedimentos e na fase de execução dos contratos. 

Implementação 

O reforço das medidas de capacitação das autoridades de transporte será implementado através do 
lançamento numa base anual de avisos, habitualmente no 1º trimestre de cada ano, onde são definidas 
as ações elegíveis que melhor se enquadram nas necessidades identificadas pelas Autoridades de 
Transporte. Esta identificação resulta de um contacto permanente com as Autoridades de Transporte, 
que são auscultadas sobre a sua atividade e sobre as necessidades de melhorias que identificam como 
prioritárias.  

Em cada ano, é também promovido um encontro nacional com as Autoridades de Transporte onde são 
apresentados um conjunto de indicadores associados à sua atividade, assim como promovida uma 
discussão pública sobre as prioridades de intervenção no curto prazo. 

Os avisos são lançados pelo Fundo para o Serviço Público de Transportes, fundo este que é gerido pelo 
Instituto da Mobilidade e dos Transportes, onde são definidas as medidas elegíveis assim como as 
condições de financiamento.  

Estas medidas envolvem, a título exemplificativo, apoios à aquisição de ferramentas de planeamento e 
gestão dos sistemas de transporte, apoio à aquisição de novas soluções digitais que facilitem o uso do 
transporte público, apoio à modernização dos sistemas de bilhética e de monitorização das operações, 
entre outras.  

Esta capacitação é fundamental para assegurar a boa execução do processo de contratualização de todos 
os serviços públicos de transporte de passageiros, nos termos do Regulamento (CE) n.º 1370/2007, nas 
fases de preparação dos procedimentos e na fase de execução dos contratos. 

Beneficiários 

Autoridades de Transporte. 

Calendário 

A implementação da reforma decorrerá entre 2021 e 2025, de acordo com a seguinte calendarização de 
milestones. 

 
 

b) Investimentos 

Investimento TC-C15-i01: Expansão da Rede de Metro de Lisboa - Linha Vermelha até Alcântara 

Desafios e Objetivos 

No âmbito da Mobilidade Sustentável é fundamental o desenvolvimento de projetos robustos com um 
impacto significativo na melhoria dos sistemas de transporte coletivo, de modo a promover a sua 

Milestones
PROTransP - Publicação do Despacho 
n.º 5545-B/2020 2T

FSPTP - Publicação de avisos 2T 1T 1T 1T 1T 1T

20252020 2021 2022 2023 2024
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utilização em particular pelos atuais utilizadores do transporte individual, que contribuam para a 
descarbonização do setor dos transportes, e que concorram consideravelmente para a recuperação dos 
efeitos económicos e sociais resultantes da crise pandémica, em particular ao nível do emprego. 

Neste sentido, no investimento do prolongamento da Linha Vermelha do Metropolitano de Lisboa 
(ML), que atualmente liga a estação do Aeroporto à estação de São Sebastião, Alcântara constituir-se-
á como um novo importante interface de transportes, articulando com os serviços ferroviários 
suburbanos, o qual irá contribuir para a melhoria significativa da mobilidade na Área Metropolitana de 
Lisboa.  

No âmbito deste projeto prevê-se: 

a) Extensão adicional da rede do ML em 3,7 km: 3,3 km em túnel + 0,4 km em viaduto; 
b) Construção de 4 novas estações:  

i. Amoreiras, na zona do cruzamento das Avenidas Conselheiro Fernando de Sousa e 
Engenheiro Duarte Pacheco;  

ii. Campo de Ourique, situada na Rua Tomás da Anunciação;  
iii. Infante Santo, situada no arruamento com o mesmo nome;  
iv. Alcântara, em viaduto sobre a Avenida de Ceuta. 

A operacionalização da nova extensão da Linha Vermelha do ML exigirá que, em paralelo, seja 
instalado o novo sistema de sinalização (CBTC - Communications-based train control) na atual 
extensão da Linha Vermelha entre Oriente e São Sebastião, bem como a instalação do referido novo 
sistema de sinalização em 41 Unidades Triplas existentes, as quais dispõem ainda do sistema de 
sinalização antigo e atual do ML em Dispositivo de Travagem Automático de Via (DTAV). 

Natureza do investimento  

Nos termos da “Comunicação da Comissão sobre a noção de auxílio estatal nos termos do artigo 107.º, 
n.º 1, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia”, em particular do parágrafo §211, 
considera-se que este investimento não distorce a concorrência nem tem um efeito nas trocas comerciais 
entre os Estados-Membros uma vez que: 

a. a infraestrutura não enfrenta concorrência direta; 
b. o financiamento privado é insignificante no setor e no Estado-Membro em causa; 
c. a infraestrutura não visa favorecer de forma seletiva uma determinada empresa ou setor, mas 

traga benefícios para a sociedade em geral. 

O investimento na expansão da rede do Metropolitano de Lisboa permitirá reforçar os serviços de 
transporte na AML que são postos à disposição de potenciais utilizadores em termos equitativos e não 
discriminatórios pelo que, nos termos do §219 da “Comunicação da Comissão sobre a noção de auxílio 
estatal nos termos do artigo 107.º, n.º 1, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia”, as 
condições previstas no §211 estão asseguradas. 

De qualquer forma, importa referir que esta nova infraestrutura estará inserida na rede global de 
transporte público da AML, pelo que não está em concorrência com outros serviços ou infraestruturas 
que oferecem serviços da mesma natureza, mas sim complementa os restantes serviços de transporte. 
Este investimento visa trazer benefícios socioeconómicos para a sociedade em geral e não visa favorecer 
de forma seletiva qualquer empresa ou setor.  

O financiamento previsto para este projeto visa unicamente a execução da construção da expansão 
prevista, não sendo utilizado para a subsidiação cruzada ou indireta de outras atividades económicas, 
dando assim cumprimento ao §211 da “Comunicação da Comissão sobre a noção de auxílio estatal nos 
termos do artigo 107.º, n.º 1, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia”. O Metropolitano 
de Lisboa mantém contas separadas para as suas diferentes atividades económicas, afetando custos e 
receitas de forma adequada, garantindo assim que o financiamento público apenas é utilizado para o 
fim descrito antes. 

O Metropolitano de Lisboa está incumbido de uma missão de serviço público e opera ao abrigo de um 
contrato de concessão de serviço público conforme ao Regulamento (CE) n.° 1370/2007 do Parlamento 
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Europeu e do Conselho, de 23 de outubro de 2007, de todos os serviços públicos de transporte 
ferroviário, rodoviário e fluvial de passageiros. 

Desta forma, demonstra-se que o financiamento público previsto para este projeto não está sujeito a 
notificação à Comissão Europeia.  

Implementação 

Os estudos a desenvolver para a concretização deste investimento serão levados a cabo pelo 
Metropolitano de Lisboa, E.P.E., em articulação com a Área Metropolitana de Lisboa (AML).  

A concretização deste investimento será efetuada através de um concurso público internacional para a 
execução da obra pública, a ser lançado pelo Metropolitano de Lisboa, E.P.E. 

Público-Alvo 

Utilizadores da rede de transporte público na Área Metropolitana de Lisboa. 

Calendário e riscos 

Prevê-se a conclusão dos estudos e projetos, para arranque das obras públicas, em 2021, decorrendo as 
empreitadas entre 2022 e 2025, com milestones de progresso definidos de acordo com as diversas ações 
a implementar. 

 
Os riscos associados a este investimento estão sobretudo associados a eventuais situações de litigância 
dos processos de contratação pública. A mitigação destes riscos ocorrerá na preparação cuidada do 
procedimento concursal de forma a minimizar eventuais situações de impugnação. Para este efeito, na 
preparação do procedimento concursal serão envolvidas equipas, com elementos internos e externos ao 
Metropolitano de Lisboa, com elevada experiência e competência na preparação de procedimentos 
concursais desta natureza.  

Investimento TC-C15-i02: Expansão da Rede de Metro do Porto - Casa da Música-Santo Ovídio 

Desafios e Objetivos 

Este investimento contribui para a concretização dos seguintes objetivos: descarbonizar e apoiar a 
transição energética no setor da mobilidade; promover a utilização de transporte público; promover a 
coesão económica, social e territorial; mitigar os efeitos económicos e sociais da crise pandémica; e 
criar emprego. 

Cronograma Simplificado

Estudos preliminares de viabilidade

Avaliação Impacte Ambiental

Expropriações

Procedimento de contratação

Desenvolvimento das empreitadas

Milestones

Obtenção de decisão de AIA 1T
Lançamento do concurso público 
internacional 1T

Assinatura do contrato de execução do 
projeto 3T

Realização de autos de medição das 
empreitadas 2T 4T 2T 4T 2T 4T

2021 2022 2023 2024 2025

2021 2022 2023 2024 2025
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Com o objetivo de expandir a cobertura territorial do sistema de metro na Área Metropolitana do Porto 
e reduzir os problemas de congestionamento do eixo Porto - Vila Nova de Gaia, pretende-se com este 
investimento adicionar uma nova expansão da rede do Metro do Porto, com a construção de uma nova 
linha com uma extensão de 6,74 km em via dupla.  

Prevê-se que esta linha se desenvolva entre a estação Boavista/Casa da Música da linha G (linha Rosa 
entre Liberdade/S. Bento e Boavista/Casa da Música), no Porto, e uma nova estação a construir em 
Santo Ovídio (interface com a linha Amarela), em Vila Nova de Gaia. Esta linha desenvolve-se em 
túnel, à superfície, em ponte sobre o rio Douro e em viaduto, com as seguintes extensões: 

a) 4.500 m em túnel: 2.770 m em túnel mineiro; 1.730 m de túnel a executar pelo método 
Cut&cover; 

b) 2.240 m à superfície, dos quais: 600 m em viaduto (alargamento do viaduto existente na VL8, 
viaduto após a Rotunda e viadutos de ligação à nova ponte sobre o Rio Douro); 600 m ponte 
sobre o Rio Douro; 1.040 m em plataforma de superfície. 

Esta nova linha irá abranger 8 estações: 

1. Boavista/Casa da Música (subterrânea – Cut&cover: estrutura a construir/construída na 
empreitada da linha circular); 

2. Campo Alegre (subterrânea – Cut&cover); 
3. Arrábida (subterrânea de baixa profundidade – Cut&cover); 
4. Candal (superfície); 
5. VL8/Rotunda (superfície - eventualmente desnivelada); 
6. Devesas (subterrânea de baixa profundidade – Cut&cover); 
7. Soares dos Reis (subterrânea); 
8. Santo Ovídio (subterrânea de baixa profundidade – Cut&cover). 

Natureza do investimento 

Nos termos da “Comunicação da Comissão sobre a noção de auxílio estatal nos termos do artigo 107.º, 
n.º 1, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia”, em particular do parágrafo §211, 
considera-se que este investimento não distorce a concorrência nem tem um efeito nas trocas comerciais 
entre os Estados-Membros uma vez que: 

d. a infraestrutura não enfrenta concorrência direta; 
e. o financiamento privado é insignificante no setor e no Estado-Membro em causa; 
f. a infraestrutura não visa favorecer de forma seletiva uma determinada empresa ou setor, mas 

traga benefícios para a sociedade em geral. 

O investimento na expansão da rede do Metro do Porto permitirá reforçar os serviços de transporte na 
AMP que são postos à disposição de potenciais utilizadores em termos equitativos e não 
discriminatórios pelo que, nos termos do §219 da “Comunicação da Comissão sobre a noção de auxílio 
estatal nos termos do artigo 107.º, n.º 1, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia”, as 
condições previstas no §211 estão asseguradas. 

De qualquer forma, importa referir que esta nova infraestrutura estará inserida na rede global de 
transporte público da AMP, pelo que não está em concorrência com outros serviços ou infraestruturas 
que oferecem serviços da mesma natureza, mas sim complementa os restantes serviços de transporte. 
Este investimento visa trazer benefícios socioeconómicos para a sociedade em geral e não visa favorecer 
de forma seletiva qualquer empresa ou setor.  

O financiamento previsto para este projeto visa unicamente a execução da construção da expansão 
prevista, não sendo utilizado para a subsidiação cruzada ou indireta de outras atividades económicas, 
dando assim cumprimento ao §211 da “Comunicação da Comissão sobre a noção de auxílio estatal nos 
termos do artigo 107.º, n.º 1, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia”. O Metro do Porto 
mantém contas separadas para as suas diferentes atividades económicas, afetando custos e receitas de 
forma adequada, garantindo assim que o financiamento público apenas é utilizado para o fim descrito 
antes.  
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O Metro do Porto está incumbido de uma missão de serviço público e opera ao abrigo de um contrato 
de concessão de serviço público conforme ao Regulamento (CE) 1370/2007. 

Desta forma, demonstra-se que o financiamento público previsto para este projeto não está sujeito a 
notificação à Comissão Europeia. 

Implementação 

Os estudos a desenvolver para a concretização deste investimento serão levados a cabo pela Metro do 
Porto, S.A, em articulação com a Área Metropolitana do Porto (AMP).  

A concretização deste investimento será efetuada através de um concurso público internacional para a 
execução da obra pública, a ser lançado pela Metro do Porto, S.A. 

Público-Alvo  

Utilizadores da rede de transporte público na Área Metropolitana do Porto. 

Calendário e riscos 

Prevê-se a conclusão dos estudos e projetos para arranque das obras públicas em 2022, decorrendo as 
empreitadas entre 2023 e 2025, com milestones de progresso definidos de acordo com as diversas ações 
a implementar. 

Os riscos associados a este investimento estão sobretudo associados a eventuais situações de litigância 
dos processos de contratação pública. A mitigação destes riscos ocorrerá na preparação cuidada do 
procedimento concursal de forma a minimizar eventuais situações de impugnação. Para este efeito, na 
preparação do procedimento concursal serão envolvidas equipas, com elementos internos e externos à 
Metro do Porto, com elevada experiência e competência na preparação de procedimentos concursais 
desta natureza. 

 

Investimento TC-C15-i03: Metro Ligeiro de Superfície Odivelas-Loures 

Desafios e Objetivos 

A utilização do transporte individual é hoje dominante nas deslocações na AML. Em 2017, mais de 
metade das deslocações eram realizadas em automóvel (59%), enquanto o transporte público detinha 
uma quota de 16%, com impactes negativos ao nível das emissões de GEE, das emissões poluentes, no 
consumo de energia primária e no congestionamento rodoviário. 

Cronograma Simplificado

Ponte - Estudos preliminares

Ponte - Procedimento contratação

Ponte - Desenvolvimento empreitadas

Linha - Estudos preliminares

Linha - Procedimento contratação

Linha - Desenvolvimento empreitadas

Avaliação Impacte Ambiental

Milestones

Obtenção de decisão de AIA 3T
Lançamento do concurso público 
internacional 3T

Assinatura do contrato de execução do 
projeto 2T

Realização de autos de medição das 
empreitadas 4T 2T 4T 2T 4T

2021 2022 2023 2024 2025

2021 2022 2023 2024 2025
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O concelho de Loures, com cerca de 200 mil habitantes, situa-se na zona norte da AML e caracteriza-
se por ter uma grande parte da população residente que trabalha ou estuda na zona de Lisboa, 
provocando deslocações pendulares, principalmente em transporte individual. 

Importa construir uma oferta de transporte público coletivo mais eficiente, atrativa e ambientalmente 
sustentável, com especial incidência em zonas urbanas de maior densidade populacional, promovendo 
a redução da dependência do transporte individual e contribuindo para a redução das emissões de GEE. 

A solução preconizada para este investimento, justificado pelo perfil de procura, Light Rail Transit 
(LRT), traduz-se num sistema de transporte que utiliza um material circulante mais ligeiro que a 
ferrovia, mas que permite o transporte de massas, operando numa plataforma segregada do resto do 
tráfego, com vias reservadas. Estas características permitem o reforço da oferta de transporte num 
menor prazo de tempo, pela sua maior rapidez de execução e menores valores de investimento e custos 
de operação. 

A linha que será executada permitirá a ligação entre Loures e a rede do Metropolitano de Lisboa em 
Odivelas, numa extensão de 12 km, colmatando assim a ausência de um modo de transporte de elevada 
capacidade neste corredor de procura suburbana. Através dos impactes ao nível da qualidade de serviço 
prestado, este investimento induzirá a captação de passageiros ao transporte individual, contribuindo, 
também, para a descarbonização e transição energética e climática do setor dos transportes. 

Natureza do investimento 

Nos termos da “Comunicação da Comissão sobre a noção de auxílio estatal nos termos do artigo 107.º, 
n.º 1, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia”, em particular do parágrafo §211, 
considera-se que este investimento não distorce a concorrência nem tem um efeito nas trocas comerciais 
entre os Estados-Membros uma vez que: 

a. a infraestrutura não enfrenta concorrência direta; 
b. o financiamento privado é insignificante no setor e no Estado-Membro em causa; 
c. a infraestrutura não visa favorecer de forma seletiva uma determinada empresa ou 

setor, mas traga benefícios para a sociedade em geral. 

O investimento na expansão da rede do Metropolitano de Lisboa permitirá reforçar os serviços de 
transporte na AML que são postos à disposição de potenciais utilizadores em termos equitativos e não 
discriminatórios pelo que, nos termos do §219 da “Comunicação da Comissão sobre a noção de auxílio 
estatal nos termos do artigo 107.º, n.º 1, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia”, as 
condições previstas no §211 estão asseguradas. 

De qualquer forma, importa referir que esta nova infraestrutura estará inserida na rede global de 
transporte público da AML, pelo que não está em concorrência com outros serviços ou infraestruturas 
que oferecem serviços da mesma natureza, mas sim complementa os restantes serviços de transporte. 
Este investimento visa trazer benefícios socioeconómicos para a sociedade em geral e não visa favorecer 
de forma seletiva qualquer empresa ou setor.  

O financiamento previsto para este projeto visa unicamente a execução da construção da expansão 
prevista, não sendo utilizado para a subsidiação cruzada ou indireta de outras atividades económicas, 
dando assim cumprimento ao §211 da “Comunicação da Comissão sobre a noção de auxílio estatal nos 
termos do artigo 107.º, n.º 1, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia”. O Metropolitano 
de Lisboa mantém contas separadas para as suas diferentes atividades económicas, afetando custos e 
receitas de forma adequada, garantindo assim que o financiamento público apenas é utilizado para o 
fim descrito antes. 

O Metropolitano de Lisboa está incumbido de uma missão de serviço público e opera ao abrigo de um 
contrato de concessão de serviço público conforme ao Regulamento (CE) 1370/2007. 

Desta forma, demonstra-se que o financiamento público previsto para este projeto não está sujeito a 
notificação à Comissão Europeia.  
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Implementação 

Os estudos a desenvolver para a concretização deste investimento serão levados a cabo pelo 
Metropolitano de Lisboa, E.P.E., em articulação com a Área Metropolitana de Lisboa (AML).  

A concretização deste investimento será efetuada através de um concurso público internacional para a 
execução da obra pública, a ser lançado pelo Metropolitano de Lisboa, E.P.E. 

Público-Alvo  

Utilizadores da rede de transporte público na Área Metropolitana de Lisboa. 

Calendário e riscos 

Prevê-se a conclusão dos estudos e projetos, para arranque das obras públicas, em 2022, decorrendo as 
empreitadas entre 2023 e 2025, com milestones de progresso definidos de acordo com as diversas ações 
a implementar. 

 
Os riscos associados a este investimento estão sobretudo associados a eventuais situações de litigância 
dos processos de contratação pública. A mitigação destes riscos ocorrerá na preparação cuidada do 
procedimento concursal de forma a minimizar eventuais situações de impugnação. Para este efeito, na 
preparação do procedimento concursal serão envolvidas equipas, com elementos internos e externos ao 
Metropolitano de Lisboa, com elevada experiência e competência na preparação de procedimentos 
concursais desta natureza.  

 

Investimento TC-C15-i04: Linha BRT Boavista - Império 

Desafios e Objetivos 

A implementação do Passe Único na AMP e a crescente dinâmica económica e turística da cidade do 
Porto (em particular na zona da baixa), vieram criar um acréscimo de procura aos meios de transporte 
já instalados, o que acrescenta uma maior pressão sobre o sistema de transportes, justificando um 
aumento da oferta através da expansão da rede do Metro do Porto. 

No entanto, constrangimentos vários, desde o perfil da procura, passando pela velocidade de execução, 
valor de investimento, entre outros fatores, conduzem para a adoção de uma solução de Transporte 
Público em Sítio Próprio (BRT – Bus Rapid Transit).  

Este tipo de solução combina a capacidade e a velocidade do metropolitano com a flexibilidade, baixo 
custo e simplicidade de um sistema de linhas de autocarro. Este sistema de transporte público opera 

Cronograma Simplificado

Estudos preliminares

Avaliação Impacte Ambiental

Expropriações

Procedimento de contratação

Desenvolvimento das empreitadas

Milestones

Obtenção de decisão de AIA 3T
Lançamento do concurso público 
internacional 3T

Assinatura do contrato de execução do 
projeto 1T

Realização de autos de medição das 
empreitadas 2T 4T 2T 4T 2T 4T

2021 2022 2023 2024 2025

2021 2022 2023 2024 2025
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numa faixa de rodagem exclusiva e segregada para evitar o congestionamento do tráfego e aumentar a 
rapidez de circulação com uma melhor oferta para a população. 

A nova linha, com aproximadamente 3,8 km de extensão, estabelece a ligação entre a Praça do Império 
e a Praça Mouzinho de Albuquerque (Rotunda da Boavista), onde será garantida a articulação com a 
rede do Metro do Porto, e será executada em via exclusiva com estações/paragens de 30 m de 
comprimento e cais laterais de 3 metros de largura. Terá, ao longo do seu percurso, 7 estações/paragens 
dedicadas: Império, João de Barros, Serralves, Pinheiro Manso, Bessa, Guerra Junqueiro e Boavista 
(interface metro). 

Este investimento inclui ainda a aquisição do material circulante que será utilizado para a 
operacionalização desta linha. Este material circulante corresponde à aquisição de 12 veículos 100% 
elétricos. 

Servirá uma zona urbana consolidada da cidade do Porto, apresentando, como tal, um elevado potencial 
de procura, com ganhos significativos de aumento de passageiros para o sistema de transportes coletivos 
do Porto. Serão utilizados veículos limpos, com motorização elétrica de bateria ou hidrogénio. 

Natureza do investimento 

Nos termos da “Comunicação da Comissão sobre a noção de auxílio estatal nos termos do artigo 107.º, 
n.º 1, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia”, em particular do parágrafo §211, 
considera-se que este investimento não distorce a concorrência nem tem um efeito nas trocas comerciais 
entre os Estados-Membros uma vez que: 

d. a infraestrutura não enfrenta concorrência direta; 
e. o financiamento privado é insignificante no setor e no Estado-Membro em causa; 
f. a infraestrutura não visa favorecer de forma seletiva uma determinada empresa ou 

setor, mas traga benefícios para a sociedade em geral. 

O investimento na expansão da rede do Metro do Porto permitirá reforçar os serviços de transporte na 
AMP que são postos à disposição de potenciais utilizadores em termos equitativos e não 
discriminatórios pelo que, nos termos do §219 da “Comunicação da Comissão sobre a noção de auxílio 
estatal nos termos do artigo 107.º, n.º 1, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia”, as 
condições previstas no §211 estão asseguradas. 

De qualquer forma, importa referir que esta nova infraestrutura estará inserida na rede global de 
transporte público da AMP, pelo que não está em concorrência com outros serviços ou infraestruturas 
que oferecem serviços da mesma natureza, mas sim complementa os restantes serviços de transporte. 
Este investimento visa trazer benefícios socioeconómicos para a sociedade em geral e não visa favorecer 
de forma seletiva qualquer empresa ou setor.  

O financiamento previsto para este projeto visa unicamente a execução da construção da expansão 
prevista, não sendo utilizado para a subsidiação cruzada ou indireta de outras atividades económicas, 
dando assim cumprimento ao §211 da “Comunicação da Comissão sobre a noção de auxílio estatal nos 
termos do artigo 107.º, n.º 1, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia”. A Metro do Porto 
mantém contas separadas para as suas diferentes atividades económicas, afetando custos e receitas de 
forma adequada, garantindo assim que o financiamento público apenas é utilizado para o fim descrito 
antes. O Metro do Porto está incumbido de uma missão de serviço público e opera ao abrigo de um 
contrato de concessão de serviço público conforme ao Regulamento (CE) 1370/2007. 

Desta forma, demonstra-se que o financiamento público previsto para este projeto não está sujeito a 
notificação à Comissão Europeia. 

Implementação 

Os estudos a desenvolver para a concretização deste investimento será levada a cabo pela Metro do 
Porto, S.A, em articulação com a Área Metropolitana do Porto (AMP).  

A concretização deste investimento será efetuada através de um concurso público internacional para a 
execução da obra pública, a ser lançado pela Metro do Porto, S.A. 
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Público-Alvo  

Utilizadores da rede de transporte público na Área Metropolitana do Porto. 

Calendário e riscos 

Prevê-se, neste caso, a conclusão dos estudos e projetos para arranque das obras públicas em 2021, 
decorrendo as empreitadas entre 2022 e 2023, com milestones de progresso definidos de acordo com as 
diversas ações a implementar. 

 
Os riscos associados a este investimento estão sobretudo associados a eventuais situações de litigância 
dos processos de contratação pública. A mitigação destes riscos ocorrerá na preparação cuidada do 
procedimento concursal de forma a minimizar eventuais situações de impugnação. Para este efeito, na 
preparação do procedimento concursal serão envolvidas equipas, com elementos internos e externos ao 
Metro do Porto, com elevada experiência e competência na preparação de procedimentos concursais 
desta natureza.  

 

Investimento TC-C15-i05: Descarbonização dos Transportes Públicos 

Desafios e Objetivos 

Apesar das melhorias registadas nos últimos anos, a idade média das frotas de transportes público é 
ainda elevada (mais de 15 anos) e com uma baixa incidência de veículos ambientalmente mais 
sustentáveis (cerca de 7% em 2019). Paralelamente, e nos termos do Regulamento 1370/2007, estão em 
curso, na generalidade do país, os procedimentos de contratualização das redes de transportes públicos 
coletivos, importando, assim, capacitar e estimular as empresas de transportes para que possam 
responder aos desafios de reorganização e reforço das redes com veículos mais sustentáveis.  

A concretização desta iniciativa envolverá, essencialmente, apoios à aquisição de frotas de transportes 
públicos limpos (autocarros) e respetivos postos de carregamento/abastecimento (nos casos em que se 
revele necessário), ficando a cargo dos operadores de transporte público os procedimentos inerentes à 
aquisição desses veículos limpos.  

Os autocarros a adquirir serão utilizados na prestação de serviços públicos de transporte coletivo de 
passageiros ao abrigo de contratos de prestação de serviços de transporte público estabelecidos entre os 
operadores de transporte e as autoridades de transporte. Serão elegíveis a aquisição de veículos para 
operações de transporte localizadas nas Áreas Metropolitanas de Lisboa e Porto.  

Ao nível da definição de fronteiras com outros mecanismos de financiamento, importa referir que o 
aviso a ser lançado será destinado exclusivamente para a aquisição de veículos que operam nas duas 
Áreas Metropolitanas – Lisboa e Porto. Este aviso decorrerá em simultâneo com um outro aviso a lançar 
ao abrigo do POSEUR, em 2021, que apoiará a aquisição de veículos para operações nas Comunidades 
Intermunicipais.  

Cronograma Simplificado

Estudos preliminares

Procedimento de contratação

Desenvolvimento das empreitadas

Milestones
Lançamento do concurso público 
internacional 3T

Assinatura do contrato de execução do 
projeto 1T

Realização de autos de medição das 
empreitadas 2T 4T 2T 4T

2021 2022 2023 2024 2025

2021 2022 2023 2024 2025
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O investimento previsto de aquisição de veículos limpos para renovação das frotas terá um impacte 
relevante na promoção da utilização do transporte público (através do reforço da oferta, do aumento do 
conforto e da qualidade de serviço prestado), assim como na descarbonização e apoio à transição 
energética do setor dos transportes, através da redução da emissão de GEE e do aumento da 
incorporação de energias renováveis no setor dos transportes.  

A possibilidade de incluir a instalação dos postos de carregamento/abastecimento nos casos em que a 
mesma se justifique é também considerada relevante no âmbito dos objetivos deste investimento, 
nomeadamente no âmbito da promoção da descarbonização das frotas de transporte público, uma vez 
que a instalação destes postos tem um efeito de incentivo à adoção mais abrangente de veículos limpos 
por parte dos operadores de transporte. 

Com o investimento previsto será possível apoiar a introdução no mercado de cerca de 145 autocarros 
limpos entre 2021 e 2023. 

Natureza do investimento 

A natureza deste investimento será o de uma subvenção não reembolsável dos custos elegíveis. Os 
custos elegíveis para este auxílio serão o diferencial entre os custos de aquisição de um veículo 100% 
limpo e um veículo equivalente a diesel (EURO VI) e os custos com a aquisição dos postos de 
carregamento/abastecimento. Aos custos elegíveis será aplicada uma taxa de cofinanciamento de 100%. 

Nos termos do Capítulo 3 da Comunicação da Comissão “Orientações relativas a auxílios estatais à 
proteção ambiental e à energia 2014-2020”, considera-se que este investimento é compatível com o 
mercado interno nos termos do Artigo 107.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia uma 
vez que: 

a) contribui para um objetivo de interesse comum, 
b) justifica-se a necessidade de intervenção do Estado, 
c) a medida de auxílio é adequada, 
d) a medida tem um efeito de incentivo, 
e) os auxílios a conceder são proporcionados, 
f) é assegurada a prevenção de efeitos negativos indesejados na concorrência e nas trocas 

comerciais entre Estados-Membros, 
g) os auxílios são transparentes. 

Este investimento contribui para o objetivo de interesse comum de descarbonização do setor dos 
transportes, comparticipando unicamente veículos 100% limpos e promovendo assim a introdução de 
combustíveis alternativos neste setor. Esta medida tem um impacte positivo ao promover a redução das 
emissões de gases poluentes e de gases com efeitos de estufa no âmbito do combate às alterações 
climáticas. 

A necessidade de intervenção do Estado justifica-se na medida em que a opção pela aquisição de 
veículos limpos é ainda fortemente influenciada pelo preço de compra destes ativos. Com efeito, o 
diferencial de custo entre um autocarro 100% limpo e um autocarro a diesel (EURO VI) é significativo, 
podendo um veículo custar mais do dobro de um veículo a diesel. Desta forma, o auxílio do Estado 
justifica-se para minimizar as barreiras à adoção alargada deste tipo de veículos. 

Considera-se ainda que o modelo de concretização de apoio direto à aquisição dos veículos é apropriado 
por comparação com outros instrumentos de auxílio, como por exemplo empréstimos, uma vez que 
permite, de forma mais eficaz, mitigar os desafios da indústria, nomeadamente o diferencial de custos 
de aquisição entre veículos 100% limpos e veículos a diesel. 

Os auxílios a conceder ao abrigo deste investimento têm um efeito de incentivo uma vez que, na 
ausência desta medida, e face ao diferencial de custos de aquisição entre um veículo 100% limpo e um 
veículo a diesel, dificilmente os operadores de transporte optariam pela aquisição dos primeiros. 

Os auxílios previstos neste investimento são proporcionais, uma vez que apenas se considera elegível 
o diferencial entre o custo de aquisição de um veículo 100% limpo e um veículo equivalente a diesel e 
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os custos de aquisição dos postos de carregamento/abastecimento, limitando-se, por isso, o auxílio ao 
mínimo necessário para alcançar os objetivos pretendidos. 

A prevenção de efeitos negativos indesejados na concorrência e nas trocas comerciais está assegurada 
uma vez que os Avisos a lançar serão operacionalizados de forma concorrencial, aberta e transparente. 
Os apoios serão elegíveis a quaisquer beneficiários que adquiram autocarros limpos fabricados em toda 
a UE, de modo a que qualquer distorção no mercado seja mantida a um nível mínimo. 

A transparência do processo é assegurada uma vez que a informação que consta nos termos do ponto 
3.2.7 da Comunicação da Comissão “Orientações relativas a auxílios estatais à proteção ambiental e à 
energia 2014-2020” serão publicados num sítio web geral sobre auxílios de estado. 

Neste sentido, será notificado um regime de auxílios que abranja este investimento, tal como efetuado 
no âmbito do PO SEUR do Portugal 2020. 

Implementação 

A implementação desta iniciativa envolverá o lançamento de um programa de apoio à aquisição de 
frotas de transportes públicos limpos (autocarros) e respetivos postos de carregamento/abastecimento, 
através da publicação de um aviso pelo Fundo Ambiental, ficando a cargo dos operadores de transporte 
público os procedimentos inerentes à aquisição desses veículos limpos.  

A elegibilidade dos beneficiários é assegurada através dos seguintes critérios: 

• Assegurar o cumprimento do disposto no artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 159/2014, de 27 de 
outubro e alterado pelo Decreto-Lei n.º 215/2015, de 6 de outubro; 

• Assegurar que não estão sujeitos aos impedimentos e condicionamentos constantes do artigo 
14.º do mesmo Decreto-Lei; 

• Assegurar não ter salários em atraso, reportados à data da apresentação da candidatura ou até 
ao momento da assinatura do Termo de Aceitação caso a candidatura seja aprovada; 

Em cada aviso serão definidos critérios de seleção que definirão a pontuação de cada candidatura, sendo 
a dotação financeira de cada aviso distribuída pelas candidaturas mais bem pontuadas até se esgotar a 
verba existente. Os critérios de pontuação terão em consideração os seguintes aspetos: 

• Avaliação do contributo da implementação da operação para a redução média anual de 
consumo de energia primária (Tep/km) em termos percentuais; 

• Avaliação do contributo da implementação da operação para a redução de emissões de CO2, 
por km, em termos percentuais; 

• Avaliação do contributo da operação para o aumento do número de veículos limpos em 
circulação; 

• Avaliação do rácio entre o investimento total (€) em Autocarros Limpos e a redução anual de 
emissões (kgCO2) decorrente da implementação da operação. 

Público-Alvo 

Operadores de transporte, públicos e privados, que asseguram serviços públicos de transporte coletivo 
de passageiros. 

Calendário e riscos 

A componente de apoio à descarbonização dos autocarros neste investimento será concretizada através 
do lançamento de um aviso pelo Fundo Ambiental a ocorrer no 3.º trimestre de 2021. A aceitação das 
candidaturas, formalizada através da assinatura do termo de aceitação entre o operador e o Fundo 
Ambiental, deverá estar concluída até final do 1.º trimestre de 2022. 
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A execução deste investimento tem associados riscos reduzidos, inerentes sobretudo à capacidade da 
indústria de dar resposta às solicitações do mercado. Neste sentido, prevê-se a diluição da concretização 
do investimento até ao final (4.º trimestre) de 2023 de modo a mitigar esse risco.  

 

4. Autonomia estratégica e questões de segurança 

Não aplicável. 

 
5. Cross-border and multi-country projects  

Não aplicável. 

 
6. Dimensão verde  

Portugal assumiu o compromisso de atingir a neutralidade carbónica até 2050, enquanto contributo para 
o Acordo de Paris. Cumprir este objetivo exige uma redução de emissões superior a 85%, em relação 
às emissões de 2005, e uma capacidade de sequestro de carbono de 13 milhões de toneladas, conforme 
identificado no Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050. É na próxima década que deve ser 
colocado um maior esforço na redução de emissões de gases com efeito de estufa e, por isso, 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 “Promover a mobilidade sustentável”. Neste contexto, o setor dos transportes e mobilidade 
deve alcançar uma redução de 40% das suas emissões, em relação a 2005, e atingir uma incorporação 
de renováveis de 20%, contribuindo de forma significativa para a redução dos consumos de energia. 

A descarbonização da mobilidade e dos transportes assume no horizonte 2030 um enfoque especial, já 
que este é um dos setores com maior importância em termos das emissões nacionais de GEE. A próxima 
década será de mudança de paradigma neste setor. Esta mudança de paradigma será sustentada numa 
aposta continuada na descarbonização e na transição energética do setor dos transportes, com um 
enfoque especial no reforço do transporte coletivo, que altere os padrões de mobilidade dos portugueses. 
O aumento de procura de mobilidade de passageiros deverá ser assegurado com mais transporte público 
com recurso a veículos de baixas emissões.  

Em Portugal, o setor dos transportes, que é um pilar essencial ao desenvolvimento económico e coesão 
social, está ainda muito dependente do modo rodoviário, tanto de passageiros como de mercadorias, e 
é um dos principais responsáveis pelo consumo de energia primária e uma das principais fontes de 
emissões de gases com efeito de estufa, representando 24% do total das emissões nacionais em 2015. 
Este setor é ainda responsável por uma grande parte das emissões de poluentes, como o dióxido de 
azoto e as partículas inaláveis, que contaminam o ar que respiramos. 

Neste sentido, os investimentos aqui previstos contribuem em 100% para a meta climática do PRR. 
Para esse efeito, os investimentos relativos à expansão das redes de Metro de Lisboa e do Porto, à 
construção do Metro Ligeiro de Superfície Odivelas-Loures e da Linha BRT Boavista – Império estão 
associados ao domínio de intervenção “073 - Infraestruturas de transportes urbanos limpos”, visto 
estarmos perante investimentos pelos quais serão desenvolvidas infraestruturas de transporte limpo, 
conforme descrito no ponto 3 da componente. No que se refere ao investimento na “Descarbonização 
dos Transportes Públicos” está associado ao domínio de intervenção “074 - Material circulante de 

Milestones
Lançamento do Aviso do PDTP 
(Autocarros Limpos) 3T

Contratualização com os beneficiários do 
1º Aviso do PDTP 1T

PDTP: Programa de Descarbonização dos Transportes Públicos

2021 2022 2023 2024 2025
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transportes urbanos limpos”, tendo em conta que este investimento visa apoiar a transição das frotas de 
transporte público para veículos limpos, incluindo os respetivos postos de carregamento/abastecimento. 

Os investimentos a desenvolver, seja pela desenvolvimento de novos sistemas de transporte coletivo 
seja pela aquisição de veículos limpos, terão um forte impacte na promoção do transporte público 
sustentável, promovendo a redução das emissões de GEE por via da introdução de veículos limpos no 
sistema de transportes e pela maior capacidade de captar utilizadores ao transporte individual, 
contribuindo assim de forma evidente para a mitigação das alterações climáticas, um dos objetivos 
climáticos e ambientais definidos no Regulamento (EU) 2020/852. 

 

7. Dimensão digital 

Não aplicável 

 

8. Do no significant harm  

A reforma e os investimentos incluídos nesta componente estão em linha com os investimentos 
sustentáveis previstos no Regulamento (EU) 2020/852 (Taxonomia), em particular os que se enquadram 
na alínea “a) A mitigação das alterações climáticas” do art.º 9.º. Salienta-se que as medidas previstas 
não prejudicam significativamente nenhum dos objetivos ambientais estabelecidos no artigo 9.º nos 
termos do artigo 17.º do Regulamento (EU) 2020/852 uma vez que o objetivo é promover o transporte 
coletivo de passageiros recorrendo à utilização de veículos limpos que não darão origem a emissões 
significativas de GEE e não darão origem a um aumento significativo das emissões poluentes. 

Reforma TC-r31: Reforma do Ecossistema dos Transportes 

Parte 1 da lista de controlo do princípio de «não prejudicar significativamente» 
Indicar os objetivos ambientais que 

exigem uma avaliação substantiva da 
medida com base no princípio de «não 

prejudicar significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

Mitigação das alterações climáticas  

 X 

A maior capacitação das autoridades de transportes permite dotá-
las de maiores competências para melhor gerir os seus sistemas 
de transporte, promovendo ações que conduzam à adoção de 
hábitos de mobilidade mais sustentáveis e assim mitigar as 
alterações climáticas associadas ao setor da mobilidade. 

Adaptação às alterações climáticas  

 X 

A maior capacitação das autoridades de transportes permite dotá-
las de maiores competências para melhor gerir os seus sistemas 
de transporte, promovendo ações que conduzam à adoção de 
hábitos de mobilidade mais sustentáveis e assim adaptar o 
ecossistema às alterações climáticas associadas ao setor da 
mobilidade. 

Utilização sustentável e proteção dos 
recursos hídricos e marinhos  X 

Atendendo tanto aos efeitos diretos como aos efeitos indiretos 
primários ao longo do ciclo de vida, o impacto previsível da 
reforma sobre este objetivo ambiental é insignificante. 

Transição para uma economia circular 
 X 

Atendendo tanto aos efeitos diretos como aos efeitos indiretos 
primários ao longo do ciclo de vida, o impacto previsível da 
reforma sobre este objetivo ambiental é insignificante. 

Prevenção e controlo da poluição  
 X 

Atendendo tanto aos efeitos diretos como aos efeitos indiretos 
primários ao longo do ciclo de vida, o impacto previsível da 
reforma sobre este objetivo ambiental é insignificante. 

Proteção e restauro da biodiversidade e 
dos ecossistemas  X 

Atendendo tanto aos efeitos diretos como aos efeitos indiretos 
primários ao longo do ciclo de vida, o impacto previsível da 
reforma sobre este objetivo ambiental é insignificante. 
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Investimento TC-C15-i01: Expansão da Rede de Metro de Lisboa - Linha Vermelha até Alcântara 

Parte 1 da lista de controlo do princípio de «não prejudicar significativamente» 
Indicar os objetivos ambientais 

que exigem uma avaliação 
substantiva da medida com base 
no princípio de «não prejudicar 

significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

Mitigação das alterações climáticas  

 X 

As medidas são elegíveis para o domínio de intervenção 073 no anexo 
do Regulamento MRR, com um coeficiente para o cálculo do apoio aos 
objetivos ligados às alterações climáticas de 100%, uma vez que estes 
investimentos têm como objetivo a implementação de serviços de 
transporte público que promovem a mobilidade de zero emissões, 
dando assim um forte contributo para a mitigação das alterações 
climáticas. A execução destes investimentos tem um elevado potencial 
de reduzir o número de automóveis em circulação, reduzindo as 
emissões de gases com efeito de estufa associados.  

As medidas contribuem substancialmente para o objetivo “mitigação 
das alterações climáticas” previsto no artigo 9.º do Regulamento 
“Taxonomia”, enquadrando-se na alínea c) do n.º 1 do artigo 10.º 

Adaptação às alterações climáticas  

 X 

As medidas visam reforçar a rede de transporte público nas áreas 
urbanas e suburbanas abrangidas, contribuindo para uma oferta de 
maior qualidade, mais diversificada e independente de combustíveis 
fósseis, logo criando condições de mobilidade mais resilientes e menos 
vulneráveis, designadamente quanto a fenómenos meteorológicos 
extremos e a disrupções nas cadeias de abastecimento em resultado dos 
efeitos das alterações climáticas. 

Será realizada uma avaliação da vulnerabilidade e dos riscos climáticos 
que permitirá identificar eventuais medidas de adaptação às alterações 
climáticas a serem executadas durante as empreitadas dos 
investimentos para reduzir e mitigar os riscos climáticos. 

Utilização sustentável e proteção 
dos recursos hídricos e marinhos X  

 

Transição para uma economia 
circular X   

Prevenção e controlo da poluição  X  
 

Proteção e restauro da 
biodiversidade e dos ecossistemas 

 X 

Os investimentos estarão sujeitos a Avaliação de Impacte Ambiental 
(AIA), em concordância com a Diretiva 2011/92/UE, onde será 
assegurada a utilização sustentável e a proteção da biodiversidade e 
dos ecossistemas durante a execução das obras e durante a 
operacionalização dos serviços de transporte, com a identificação de 
medidas a adotar para mitigar os impactes negativos identificados.  

Não são esperados grandes efeitos sobre a biodiversidade uma vez que 
as obras serão feitas em meio urbano e suburbano. 

 

Parte 2 da lista de controlo do princípio de «não prejudicar significativamente» 
Perguntas Não Justificação substantiva 

Utilização sustentável e a 
proteção dos recursos hídricos e 
marinhos. Prevê-se que a medida 
prejudique: 

i) o bom estado ou o bom 
potencial ecológico das 
massas de água, incluindo 
as águas de superfície e 
subterrâneas, ou  

ii) o bom estado ambiental das 
águas marinhas?  

X 

Os investimentos estarão sujeitos a Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) 
onde será assegurada a utilização sustentável, a preservação e a proteção dos 
recursos hídricos e marinhos durante a execução das obras e durante a 
operacionalização dos serviços de transporte, com a identificação de medidas 
a adotar para mitigar os impactes negativos identificados.  

O Metropolitano de Lisboa é uma empresa fortemente comprometida com a 
sustentabilidade e proteção do ambiente, monitorizando permanentemente o 
impacte das suas ações ao nível da proteção do ambiente. A política de 
sustentabilidade é traduzida na publicação regular de Relatórios de 
Sustentabilidade onde são apresentadas as medidas e monitorização dos 
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Perguntas Não Justificação substantiva 

impactes da atividade das empresas no ambiente, nomeadamente ao nível da 
proteção dos meios hídricos. 

Transição para uma economia 
circular, incluindo a prevenção e 
a reciclagem de resíduos.  

Prevê-se que a medida: 
i) conduza a um aumento 
significativo da produção, da 
incineração ou da eliminação de 
resíduos, com exceção da 
incineração de resíduos 
perigosos não recicláveis, ou 

ii) dê origem a ineficiências 
significativas na utilização direta 
ou indireta de qualquer recurso 
natural em qualquer fase do seu 
ciclo de vida que não sejam 
minimizadas por medidas 
adequadas, ou 

iii) venha a causar danos 
significativos e de longo prazo no 
ambiente, no contexto da 
economia circular? 

X 

As medidas não prejudicam os princípios da economia circular ao nível de 
reciclagem de resíduos resultantes da execução dos projetos, uma vez que no 
âmbito dos mesmos são desenvolvidos Planos de Prevenção e Gestão de 
Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD) para os projetos de execução. 

O PPGRCD pretende dar cumprimento ao estipulado no Decreto-Lei n.º 102-
D/2020, de 10 de dezembro, que estabelece o regime das operações de gestão 
de resíduos resultantes de obras ou demolições de edifícios ou de derrocadas, 
abreviadamente designados resíduos de construção e demolição (RCD), 
compreendendo a sua prevenção e reutilização e as suas operações de recolha, 
transporte, armazenagem, triagem, tratamento, valorização e eliminação.  

Durante as empreitadas, o cumprimento e a execução do PPGRCD assegura: 

a) A promoção da reutilização de materiais e a incorporação de materiais 
reciclados na obra; 

b) A existência na obra de um sistema de acondicionamento adequado que 
permita a gestão seletiva dos RCD; 

c) A aplicação em obra de uma metodologia de triagem de RCD ou, nos casos 
em que tal não seja possível, o seu encaminhamento para operador de 
tratamento licenciado para o efeito; 

d) A manutenção dos RCD em obra pelo mínimo tempo possível, de acordo 
com o princípio da proteção da saúde humana e do ambiente. 

Os princípios da economia circular são promovidos nestes projetos 
privilegiando-se soluções que considerem a incorporação de materiais 
reciclados ou que incorporem materiais reciclados, em pelo menos 10 %, 
relativamente à quantidade total de matérias-primas usadas. 

Será ainda assegurado, nos termos do procedimento concursal para as 
empreitadas, que pelo menos 70% dos resíduos não perigosos de construção e 
demolição gerados (exceto os materiais naturais definidos na categoria 17 05 
04) serão preparados para a reutilização, reciclagem e recuperação de outros 
materiais, incluindo operações de enchimento que utilizam resíduos para 
substituir outros materiais, de acordo com a hierarquia de resíduos e do 
Protocolo de Gestão de Resíduos de Construção e Demolição da UE. 

Ainda de acordo com o Protocolo de Gestão de Resíduos de Construção e 
Demolição da UE, será limitada a produção de resíduos em processos 
relacionados com a construção e demolição, tendo em conta as melhores 
técnicas disponíveis e utilizando a demolição seletiva para permitir a remoção 
e o manuseamento seguro de substâncias perigosas e facilitar a reutilização e a 
reciclagem de alta qualidade através da remoção seletiva de materiais, 
utilizando os sistemas de triagem disponíveis para resíduos de construção e 
demolição. 

O Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 
29 de janeiro, na sua redação atual, estipula nos seus Artigos 394.º (ponto 2, 
alínea b) e 395.º (pontos 4 e 8), respetivamente, que as condições de receção 
da obra estão dependentes de vistoria, devendo o modo como foi executado o 
PPGRCD constar do respetivo Auto de Receção da Obra. 

Prevenção e controlo da 
poluição. 

Prevê-se que a medida dê origem 
a um aumento significativo das 
emissões de poluentes para o ar, a 
água ou o solo? 

X 

As medidas serão desenvolvidas no cumprimento do disposto no Decreto-Lei 
n.º 146/2006, de 31 de julho, que transpõe para a ordem jurídica interna a 
Diretiva n.º 2002/49/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de 
junho, relativa à avaliação e gestão do ruído ambiente, e do Regulamento Geral 
do Ruído (RGR), aprovado pelo Decreto-Lei 9/2007, de 17 de janeiro, que 
estabelece o regime de prevenção e controlo da poluição sonora, visando a 
salvaguarda da saúde humana e o bem-estar das populações. O âmbito do RGR 
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aplica-se às atividades ruidosas permanentes, temporárias, às infraestruturas de 
transporte e a outras fontes de ruído suscetíveis de causar incomodidade. 

Prevê-se que a medida não dê origem a um impacte prejudicial ao nível da 
poluição, nomeadamente ruído e vibrações decorrentes da utilização das 
infraestruturas, uma vez que são desenvolvidos Estudos de Ruído e Vibrações 
que avaliam os níveis de ruído e vibrações gerados e, caso seja necessário, são 
implementadas medidas de atenuação. Estes estudos são desenvolvidos de 
acordo com os elementos regulamentares e de normalização aplicáveis, 
considerando documentos específicos para o modo ferroviário (como a série 
de normas ISO 14837).  

Adicionalmente, serão tomadas medidas para reduzir o ruído, poeira e emissões 
poluentes durante as obras de construção dos projetos. 

Adicionalmente, estes investimentos terão um impacte positivo ao nível da 
redução das emissões de poluentes face à situação atual. A aposta em sistemas 
de transporte não poluentes garante que a sua operacionalização tenha um 
impacte direto nulo ao nível destas emissões.  

Por outro lado, estes investimentos permitirão melhorar e modernizar todo o 
sistema de transportes, conduzindo à transferência modal de utilizadores do 
transporte individual para o transporte coletivo, reduzindo assim as emissões 
poluentes e o ruído associado à utilização do automóvel. 

Adicionalmente, como os investimentos estarão sujeitos a Avaliação de 
Impacte Ambiental (AIA), em concordância com a Diretiva 2011/92/UE, serão 
ainda adotadas as medidas de mitigação que daí resultem e que visam mitigar 
eventuais impactes negativos. 

Serão ainda adotados os critérios ecológicos, em particular para o conjunto de 
bens e serviços que dispõem já de manuais nacionais 
(https://encpe.apambiente.pt/content/manuais?language=pt-pt ) ou Acordos-
Quadro em vigor ou, no caso de bens e serviços que não dispõem de Manuais 
ou Acordos-Quadro nacionais, à adoção, a título facultativo, dos critérios 
estabelecidos a nível da UE 
(https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm). 

 

Investimento TC-C15-i02: Expansão da Rede de Metro do Porto - Casa da Música-Santo Ovídio 

Parte 1 da lista de controlo do princípio de «não prejudicar significativamente» 
Indicar os objetivos ambientais 

que exigem uma avaliação 
substantiva da medida com base 
no princípio de «não prejudicar 

significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

Mitigação das alterações climáticas  

 X 

As medidas são elegíveis para o domínio de intervenção 073 no anexo 
do Regulamento MRR, com um coeficiente para o cálculo do apoio aos 
objetivos ligados às alterações climáticas de 100%, uma vez que estes 
investimentos têm como objetivo a implementação de serviços de 
transporte público que promovem a mobilidade de zero emissões, 
dando assim um forte contributo para a mitigação das alterações 
climáticas. A execução destes investimentos tem um elevado potencial 
de reduzir o número de automóveis em circulação, reduzindo as 
emissões de gases com efeito de estufa associados.  

As medidas contribuem substancialmente para o objetivo “mitigação 
das alterações climáticas” previsto no artigo 9.º do Regulamento 
“Taxonomia”, enquadrando-se na alínea c) do n.º 1 do artigo 10.º 

Adaptação às alterações climáticas  
 X 

As medidas visam reforçar a rede de transporte público nas áreas 
urbanas e suburbanas abrangidas, contribuindo para uma oferta de 
maior qualidade, mais diversificada e independente de combustíveis 
fósseis, logo criando condições de mobilidade mais resilientes e menos 

https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
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Indicar os objetivos ambientais 
que exigem uma avaliação 

substantiva da medida com base 
no princípio de «não prejudicar 

significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

vulneráveis, designadamente quanto a fenómenos meteorológicos 
extremos e a disrupções nas cadeias de abastecimento em resultado dos 
efeitos das alterações climáticas. 

Será realizada uma avaliação da vulnerabilidade e dos riscos climáticos 
que permitirá identificar eventuais medidas de adaptação às alterações 
climáticas a serem executadas durante as empreitadas dos 
investimentos para reduzir e mitigar os riscos climáticos. 

Utilização sustentável e proteção 
dos recursos hídricos e marinhos X  

 

Transição para uma economia 
circular X   

Prevenção e controlo da poluição  X  
 

Proteção e restauro da 
biodiversidade e dos ecossistemas 

 X 

Os investimentos estarão sujeitos a Avaliação de Impacte Ambiental 
(AIA), em concordância com a Diretiva 2011/92/UE, onde será 
assegurada a utilização sustentável e a proteção da biodiversidade e 
dos ecossistemas durante a execução das obras e durante a 
operacionalização dos serviços de transporte, com a identificação de 
medidas a adotar para mitigar os impactes negativos identificados.  

Não são esperados grandes efeitos sobre a biodiversidade uma vez que 
as obras serão feitas em meio urbano e suburbano. 

 

Parte 2 da lista de controlo do princípio de «não prejudicar significativamente» 
Perguntas Não Justificação substantiva 

Utilização sustentável e a 
proteção dos recursos hídricos e 
marinhos. Prevê-se que a medida 
prejudique: 

iii) o bom estado ou o bom 
potencial ecológico das 
massas de água, incluindo 
as águas de superfície e 
subterrâneas, ou  

iv) o bom estado ambiental das 
águas marinhas?  

X 

Os investimentos estarão sujeitos a Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) 
onde será assegurada a utilização sustentável, a preservação e a proteção dos 
recursos hídricos e marinhos durante a execução das obras e durante a 
operacionalização dos serviços de transporte, com a identificação de medidas 
a adotar para mitigar os impactes negativos identificados.  

O Metro do Porto é uma empresa fortemente comprometida com a 
sustentabilidade e proteção do ambiente, monitorizando permanentemente o 
impacte das suas ações ao nível da proteção do ambiente. A política de 
sustentabilidade é traduzida na publicação regular de Relatórios de 
Sustentabilidade onde são apresentadas as medidas e monitorização dos 
impactes da atividade das empresas no ambiente, nomeadamente ao nível da 
proteção dos meios hídricos. 

Transição para uma economia 
circular, incluindo a prevenção e 
a reciclagem de resíduos.  

Prevê-se que a medida: 
i) conduza a um aumento 
significativo da produção, da 
incineração ou da eliminação de 
resíduos, com exceção da 
incineração de resíduos 
perigosos não recicláveis, ou 

ii) dê origem a ineficiências 
significativas na utilização direta 
ou indireta de qualquer recurso 
natural em qualquer fase do seu 
ciclo de vida que não sejam 

X 

As medidas não prejudicam os princípios da economia circular ao nível de 
reciclagem de resíduos resultantes da execução dos projetos, uma vez que no 
âmbito dos mesmos são desenvolvidos Planos de Prevenção e Gestão de 
Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD) para os projetos de execução. 

O PPGRCD pretende dar cumprimento ao estipulado no Decreto-Lei n.º 102-
D/2020, de 10 de dezembro, que estabelece o regime das operações de gestão 
de resíduos resultantes de obras ou demolições de edifícios ou de derrocadas, 
abreviadamente designados resíduos de construção e demolição (RCD), 
compreendendo a sua prevenção e reutilização e as suas operações de recolha, 
transporte, armazenagem, triagem, tratamento, valorização e eliminação.  

Durante as empreitadas, o cumprimento e a execução do PPGRCD assegura: 

a) A promoção da reutilização de materiais e a incorporação de materiais 
reciclados na obra; 
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Perguntas Não Justificação substantiva 

minimizadas por medidas 
adequadas, ou 

iii) venha a causar danos 
significativos e de longo prazo no 
ambiente, no contexto da 
economia circular? 

b) A existência na obra de um sistema de acondicionamento adequado que 
permita a gestão seletiva dos RCD; 

c) A aplicação em obra de uma metodologia de triagem de RCD ou, nos casos 
em que tal não seja possível, o seu encaminhamento para operador de 
tratamento licenciado para o efeito; 

d) A manutenção dos RCD em obra pelo mínimo tempo possível, de acordo 
com o princípio da proteção da saúde humana e do ambiente. 

Os princípios da economia circular são promovidos nestes projetos 
privilegiando-se soluções que considerem a incorporação de materiais 
reciclados ou que incorporem materiais reciclados, em pelo menos 10 %, 
relativamente à quantidade total de matérias-primas usadas. 

Será ainda assegurado, nos termos do procedimento concursal para as 
empreitadas, que pelo menos 70% dos resíduos não perigosos de construção e 
demolição gerados (exceto os materiais naturais definidos na categoria 17 05 
04) serão preparados para a reutilização, reciclagem e recuperação de outros 
materiais, incluindo operações de enchimento que utilizam resíduos para 
substituir outros materiais, de acordo com a hierarquia de resíduos e do 
Protocolo de Gestão de Resíduos de Construção e Demolição da UE. 

Ainda de acordo com o Protocolo de Gestão de Resíduos de Construção e 
Demolição da UE, será limitada a produção de resíduos em processos 
relacionados com a construção e demolição, tendo em conta as melhores 
técnicas disponíveis e utilizando a demolição seletiva para permitir a remoção 
e o manuseamento seguro de substâncias perigosas e facilitar a reutilização e a 
reciclagem de alta qualidade através da remoção seletiva de materiais, 
utilizando os sistemas de triagem disponíveis para resíduos de construção e 
demolição. 

O Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 
29 de janeiro, na sua redação atual, estipula nos seus Artigos 394.º (ponto 2, 
alínea b) e 395.º (pontos 4 e 8), respetivamente, que as condições de receção 
da obra estão dependentes de vistoria, devendo o modo como foi executado o 
PPGRCD constar do respetivo Auto de Receção da Obra. 

Prevenção e controlo da 
poluição. 

Prevê-se que a medida dê origem 
a um aumento significativo das 
emissões de poluentes para o ar, a 
água ou o solo? 

X 

As medidas serão desenvolvidas no cumprimento do disposto no Decreto-Lei 
n.º 146/2006, de 31 de julho, que transpõe para a ordem jurídica interna a 
Diretiva n.º 2002/49/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de 
junho, relativa à avaliação e gestão do ruído ambiente, e do Regulamento Geral 
do Ruído (RGR), aprovado pelo Decreto-Lei 9/2007, de 17 de janeiro, que 
estabelece o regime de prevenção e controlo da poluição sonora, visando a 
salvaguarda da saúde humana e o bem-estar das populações. O âmbito do RGR 
aplica-se às atividades ruidosas permanentes, temporárias, às infraestruturas de 
transporte e a outras fontes de ruído suscetíveis de causar incomodidade. 

Prevê-se que a medida não dê origem a um impacte prejudicial ao nível da 
poluição, nomeadamente ruído e vibrações decorrentes da utilização das 
infraestruturas, uma vez que são desenvolvidos Estudos de Ruído e Vibrações 
que avaliam os níveis de ruído e vibrações gerados e, caso seja necessário, são 
implementadas medidas de atenuação. Estes estudos são desenvolvidos de 
acordo com os elementos regulamentares e de normalização aplicáveis, 
considerando documentos específicos para o modo ferroviário (como a série 
de normas ISO 14837).  

Adicionalmente, serão tomadas medidas para reduzir o ruído, poeira e emissões 
poluentes durante as obras de construção dos projetos. 

Adicionalmente, estes investimentos terão um impacte positivo ao nível da 
redução das emissões de poluentes face à situação atual. A aposta em sistemas 
de transporte não poluentes garante que a sua operacionalização tenha um 
impacte direto nulo ao nível destas emissões.  
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Por outro lado, estes investimentos permitirão melhorar e modernizar todo o 
sistema de transportes, conduzindo à transferência modal de utilizadores do 
transporte individual para o transporte coletivo, reduzindo assim as emissões 
poluentes e o ruído associado à utilização do automóvel. 

Adicionalmente, como os investimentos estarão sujeitos a Avaliação de 
Impacte Ambiental (AIA), em concordância com a Diretiva 2011/92/UE, serão 
ainda adotadas as medidas de mitigação que daí resultem e que visam mitigar 
eventuais impactes negativos. 

Serão ainda adotados os critérios ecológicos, em particular para o conjunto de 
bens e serviços que dispõem já de manuais nacionais 
(https://encpe.apambiente.pt/content/manuais?language=pt-pt ) ou Acordos-
Quadro em vigor ou, no caso de bens e serviços que não dispõem de Manuais 
ou Acordos-Quadro nacionais, à adoção, a título facultativo, dos critérios 
estabelecidos a nível da UE 
(https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm). 

 

Investimento TC-C15-i03: Metro Ligeiro de Superfície Odivelas-Loures 

Parte 1 da lista de controlo do princípio de «não prejudicar significativamente» 
Indicar os objetivos ambientais 

que exigem uma avaliação 
substantiva da medida com base 
no princípio de «não prejudicar 

significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

Mitigação das alterações climáticas  

 X 

As medidas são elegíveis para o domínio de intervenção 073 no anexo 
do Regulamento MRR, com um coeficiente para o cálculo do apoio aos 
objetivos ligados às alterações climáticas de 100%, uma vez que estes 
investimentos têm como objetivo a implementação de serviços de 
transporte público que promovem a mobilidade de zero emissões, 
dando assim um forte contributo para a mitigação das alterações 
climáticas. A execução destes investimentos tem um elevado potencial 
de reduzir o número de automóveis em circulação, reduzindo as 
emissões de gases com efeito de estufa associados.  

As medidas contribuem substancialmente para o objetivo “mitigação 
das alterações climáticas” previsto no artigo 9.º do Regulamento 
“Taxonomia”, enquadrando-se na alínea c) do n.º 1 do artigo 10.º 

Adaptação às alterações climáticas  

 X 

As medidas visam reforçar a rede de transporte público nas áreas 
urbanas e suburbanas abrangidas, contribuindo para uma oferta de 
maior qualidade, mais diversificada e independente de combustíveis 
fósseis, logo criando condições de mobilidade mais resilientes e menos 
vulneráveis, designadamente quanto a fenómenos meteorológicos 
extremos e a disrupções nas cadeias de abastecimento em resultado dos 
efeitos das alterações climáticas. 

Será realizada uma avaliação da vulnerabilidade e dos riscos climáticos 
que permitirá identificar eventuais medidas de adaptação às alterações 
climáticas a serem executadas durante as empreitadas dos 
investimentos para reduzir e mitigar os riscos climáticos. 

Utilização sustentável e proteção 
dos recursos hídricos e marinhos X  

 

Transição para uma economia 
circular X   

Prevenção e controlo da poluição  X  
 

Proteção e restauro da 
biodiversidade e dos ecossistemas 

 X 

Os investimentos estarão sujeitos a Avaliação de Impacte Ambiental 
(AIA), em concordância com a Diretiva 2011/92/UE, onde será 
assegurada a utilização sustentável e a proteção da biodiversidade e 
dos ecossistemas durante a execução das obras e durante a 

https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
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Indicar os objetivos ambientais 
que exigem uma avaliação 

substantiva da medida com base 
no princípio de «não prejudicar 

significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

operacionalização dos serviços de transporte, com a identificação de 
medidas a adotar para mitigar os impactes negativos identificados.  

Não são esperados grandes efeitos sobre a biodiversidade uma vez que 
as obras serão feitas em meio urbano e suburbano. 

 

Parte 2 da lista de controlo do princípio de «não prejudicar significativamente» 
Perguntas Não Justificação substantiva 

Utilização sustentável e a 
proteção dos recursos hídricos e 
marinhos. Prevê-se que a medida 
prejudique: 

v) o bom estado ou o bom 
potencial ecológico das 
massas de água, incluindo 
as águas de superfície e 
subterrâneas, ou  

vi) o bom estado ambiental das 
águas marinhas?  

X 

Os investimentos estarão sujeitos a Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) 
onde será assegurada a utilização sustentável, a preservação e a proteção dos 
recursos hídricos e marinhos durante a execução das obras e durante a 
operacionalização dos serviços de transporte, com a identificação de medidas 
a adotar para mitigar os impactes negativos identificados.  

O Metropolitano de Lisboa é uma empresa fortmente comprometida com a 
sustentabilidade e proteção do ambiente, monitorizando permanentemente o 
impacte das suas ações ao nível da proteção do ambiente. A política de 
sustentabilidade é traduzida na publicação regular de Relatórios de 
Sustentabilidade onde são apresentadas as medidas e monitorização dos 
impactes da atividade das empresas no ambiente, nomeadamente ao nível da 
proteção dos meios hídricos. 

Transição para uma economia 
circular, incluindo a prevenção e 
a reciclagem de resíduos.  

Prevê-se que a medida: 
i) conduza a um aumento 
significativo da produção, da 
incineração ou da eliminação de 
resíduos, com exceção da 
incineração de resíduos 
perigosos não recicláveis, ou 

ii) dê origem a ineficiências 
significativas na utilização direta 
ou indireta de qualquer recurso 
natural em qualquer fase do seu 
ciclo de vida que não sejam 
minimizadas por medidas 
adequadas, ou 

iii) venha a causar danos 
significativos e de longo prazo no 
ambiente, no contexto da 
economia circular? 

X 

As medidas não prejudicam os princípios da economia circular ao nível de 
reciclagem de resíduos resultantes da execução dos projetos, uma vez que no 
âmbito dos mesmos são desenvolvidos Planos de Prevenção e Gestão de 
Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD) para os projetos de execução. 

O PPGRCD pretende dar cumprimento ao estipulado no Decreto-Lei n.º 102-
D/2020, de 10 de dezembro, que estabelece o regime das operações de gestão 
de resíduos resultantes de obras ou demolições de edifícios ou de derrocadas, 
abreviadamente designados resíduos de construção e demolição (RCD), 
compreendendo a sua prevenção e reutilização e as suas operações de recolha, 
transporte, armazenagem, triagem, tratamento, valorização e eliminação.  

Durante as empreitadas, o cumprimento e a execução do PPGRCD assegura: 

a) A promoção da reutilização de materiais e a incorporação de materiais 
reciclados na obra; 

b) A existência na obra de um sistema de acondicionamento adequado que 
permita a gestão seletiva dos RCD; 

c) A aplicação em obra de uma metodologia de triagem de RCD ou, nos casos 
em que tal não seja possível, o seu encaminhamento para operador de 
tratamento licenciado para o efeito; 

d) A manutenção dos RCD em obra pelo mínimo tempo possível, de acordo 
com o princípio da proteção da saúde humana e do ambiente. 

Os princípios da economia circular são promovidos nestes projetos 
privilegiando-se soluções que considerem a incorporação de materiais 
reciclados ou que incorporem materiais reciclados, em pelo menos 10 %, 
relativamente à quantidade total de matérias-primas usadas. 

Será ainda assegurado, nos termos do procedimento concursal para as 
empreitadas, que pelo menos 70% dos resíduos não perigosos de construção e 
demolição gerados (exceto os materiais naturais definidos na categoria 17 05 
04) serão preparados para a reutilização, reciclagem e recuperação de outros 
materiais, incluindo operações de enchimento que utilizam resíduos para 
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Perguntas Não Justificação substantiva 

substituir outros materiais, de acordo com a hierarquia de resíduos e do 
Protocolo de Gestão de Resíduos de Construção e Demolição da UE. 

Ainda de acordo com o Protocolo de Gestão de Resíduos de Construção e 
Demolição da UE, será limitada a produção de resíduos em processos 
relacionados com a construção e demolição, tendo em conta as melhores 
técnicas disponíveis e utilizando a demolição seletiva para permitir a remoção 
e o manuseamento seguro de substâncias perigosas e facilitar a reutilização e a 
reciclagem de alta qualidade através da remoção seletiva de materiais, 
utilizando os sistemas de triagem disponíveis para resíduos de construção e 
demolição. 

O Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 
29 de janeiro, na sua redação atual, estipula nos seus Artigos 394.º (ponto 2, 
alínea b) e 395.º (pontos 4 e 8), respetivamente, que as condições de receção 
da obra estão dependentes de vistoria, devendo o modo como foi executado o 
PPGRCD constar do respetivo Auto de Receção da Obra. 

Prevenção e controlo da 
poluição. 

Prevê-se que a medida dê origem 
a um aumento significativo das 
emissões de poluentes para o ar, a 
água ou o solo? 

X 

As medidas serão desenvolvidas no cumprimento do disposto no Decreto-Lei 
n.º 146/2006, de 31 de julho, que transpõe para a ordem jurídica interna a 
Diretiva n.º 2002/49/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de 
junho, relativa à avaliação e gestão do ruído ambiente, e do Regulamento Geral 
do Ruído (RGR), aprovado pelo Decreto-Lei 9/2007, de 17 de janeiro, que 
estabelece o regime de prevenção e controlo da poluição sonora, visando a 
salvaguarda da saúde humana e o bem-estar das populações. O âmbito do RGR 
aplica-se às atividades ruidosas permanentes, temporárias, às infraestruturas de 
transporte e a outras fontes de ruído suscetíveis de causar incomodidade. 

Prevê-se que a medida não dê origem a um impacte prejudicial ao nível da 
poluição, nomeadamente ruído e vibrações decorrentes da utilização das 
infraestruturas, uma vez que são desenvolvidos Estudos de Ruído e Vibrações 
que avaliam os níveis de ruído e vibrações gerados e, caso seja necessário, são 
implementadas medidas de atenuação. Estes estudos são desenvolvidos de 
acordo com os elementos regulamentares e de normalização aplicáveis, 
considerando documentos específicos para o modo ferroviário (como a série 
de normas ISO 14837).  

Adicionalmente, serão tomadas medidas para reduzir o ruído, poeira e emissões 
poluentes durante as obras de construção dos projetos. 

Adicionalmente, estes investimentos terão um impacte positivo ao nível da 
redução das emissões de poluentes face à situação atual. A aposta em sistemas 
de transporte não poluentes garante que a sua operacionalização tenha um 
impacte direto nulo ao nível destas emissões.  

Por outro lado, estes investimentos permitirão melhorar e modernizar todo o 
sistema de transportes, conduzindo à transferência modal de utilizadores do 
transporte individual para o transporte coletivo, reduzindo assim as emissões 
poluentes e o ruído associado à utilização do automóvel. 

Adicionalmente, como os investimentos estarão sujeitos a Avaliação de 
Impacte Ambiental (AIA), em concordância com a Diretiva 2011/92/UE, serão 
ainda adotadas as medidas de mitigação que daí resultem e que visam mitigar 
eventuais impactes negativos. 

Serão ainda adotados os critérios ecológicos, em particular para o conjunto de 
bens e serviços que dispõem já de manuais nacionais 
(https://encpe.apambiente.pt/content/manuais?language=pt-pt ) ou Acordos-
Quadro em vigor ou, no caso de bens e serviços que não dispõem de Manuais 
ou Acordos-Quadro nacionais, à adoção, a título facultativo, dos critérios 
estabelecidos a nível da UE 
(https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm). 

 

 

https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
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Investimento TC-C15-i04: Linha BRT Boavista - Império 

Parte 1 da lista de controlo do princípio de «não prejudicar significativamente» 
Indicar os objetivos ambientais 

que exigem uma avaliação 
substantiva da medida com base 
no princípio de «não prejudicar 

significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

Mitigação das alterações climáticas  

 X 

As medidas são elegíveis para o domínio de intervenção 073 no anexo 
do Regulamento MRR, com um coeficiente para o cálculo do apoio aos 
objetivos ligados às alterações climáticas de 100%, uma vez que estes 
investimentos têm como objetivo a implementação de serviços de 
transporte público que promovem a mobilidade de zero emissões, 
dando assim um forte contributo para a mitigação das alterações 
climáticas. A execução destes investimentos tem um elevado potencial 
de reduzir o número de automóveis em circulação, reduzindo as 
emissões de gases com efeito de estufa associados.  

As medidas contribuem substancialmente para o objetivo “mitigação 
das alterações climáticas” previsto no artigo 9.º do Regulamento 
“Taxonomia”, enquadrando-se na alínea c) do n.º 1 do artigo 10.º 

Adaptação às alterações climáticas  

 X 

As medidas visam reforçar a rede de transporte público nas áreas 
urbanas e suburbanas abrangidas, contribuindo para uma oferta de 
maior qualidade, mais diversificada e independente de combustíveis 
fósseis, logo criando condições de mobilidade mais resilientes e menos 
vulneráveis, designadamente quanto a fenómenos meteorológicos 
extremos e a disrupções nas cadeias de abastecimento em resultado dos 
efeitos das alterações climáticas. 

Será realizada uma avaliação da vulnerabilidade e dos riscos climáticos 
que permitirá identificar eventuais medidas de adaptação às alterações 
climáticas a serem executadas durante as empreitadas dos 
investimentos para reduzir e mitigar os riscos climáticos. 

Utilização sustentável e proteção 
dos recursos hídricos e marinhos X  

 

Transição para uma economia 
circular X   

Prevenção e controlo da poluição  X  
 

Proteção e restauro da 
biodiversidade e dos ecossistemas 

 X 

Os investimentos estarão sujeitos a Avaliação de Impacte Ambiental 
(AIA), em concordância com a Diretiva 2011/92/UE, onde será 
assegurada a utilização sustentável e a proteção da biodiversidade e 
dos ecossistemas durante a execução das obras e durante a 
operacionalização dos serviços de transporte, com a identificação de 
medidas a adotar para mitigar os impactes negativos identificados.  

Não são esperados grandes efeitos sobre a biodiversidade uma vez que 
as obras serão feitas em meio urbano e suburbano. 

 

Parte 2 da lista de controlo do princípio de «não prejudicar significativamente» 
Perguntas Não Justificação substantiva 

Utilização sustentável e a 
proteção dos recursos hídricos e 
marinhos. Prevê-se que a medida 
prejudique: 

vii) o bom estado ou o bom 
potencial ecológico das 
massas de água, incluindo 
as águas de superfície e 
subterrâneas, ou  

viii) o bom estado ambiental das 
águas marinhas?  

X 

Os investimentos estarão sujeitos a Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) 
onde será assegurada a utilização sustentável, a preservação e a proteção dos 
recursos hídricos e marinhos durante a execução das obras e durante a 
operacionalização dos serviços de transporte, com a identificação de medidas 
a adotar para mitigar os impactes negativos identificados.  

O Metro do Porto é uma empresa fortemente comprometida com a 
sustentabilidade e proteção do ambiente, monitorizando permanentemente o 
impacte das suas ações ao nível da proteção do ambiente. A política de 
sustentabilidade é traduzida na publicação regular de Relatórios de 
Sustentabilidade onde são apresentadas as medidas e monitorização dos 
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Perguntas Não Justificação substantiva 

impactes da atividade das empresas no ambiente, nomeadamente ao nível da 
proteção dos meios hídricos. 

Transição para uma economia 
circular, incluindo a prevenção e 
a reciclagem de resíduos.  

Prevê-se que a medida: 
i) conduza a um aumento 
significativo da produção, da 
incineração ou da eliminação de 
resíduos, com exceção da 
incineração de resíduos 
perigosos não recicláveis, ou 

ii) dê origem a ineficiências 
significativas na utilização direta 
ou indireta de qualquer recurso 
natural em qualquer fase do seu 
ciclo de vida que não sejam 
minimizadas por medidas 
adequadas, ou 

iii) venha a causar danos 
significativos e de longo prazo no 
ambiente, no contexto da 
economia circular? 

X 

As medidas não prejudicam os princípios da economia circular ao nível de 
reciclagem de resíduos resultantes da execução dos projetos, uma vez que no 
âmbito dos mesmos são desenvolvidos Planos de Prevenção e Gestão de 
Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD) para os projetos de execução. 

O PPGRCD pretende dar cumprimento ao estipulado no Decreto-Lei n.º 102-
D/2020, de 10 de dezembro, que estabelece o regime das operações de gestão 
de resíduos resultantes de obras ou demolições de edifícios ou de derrocadas, 
abreviadamente designados resíduos de construção e demolição (RCD), 
compreendendo a sua prevenção e reutilização e as suas operações de recolha, 
transporte, armazenagem, triagem, tratamento, valorização e eliminação.  

Durante as empreitadas, o cumprimento e a execução do PPGRCD assegura: 

a) A promoção da reutilização de materiais e a incorporação de materiais 
reciclados na obra; 

b) A existência na obra de um sistema de acondicionamento adequado que 
permita a gestão seletiva dos RCD; 

c) A aplicação em obra de uma metodologia de triagem de RCD ou, nos casos 
em que tal não seja possível, o seu encaminhamento para operador de 
tratamento licenciado para o efeito; 

d) A manutenção dos RCD em obra pelo mínimo tempo possível, de acordo 
com o princípio da proteção da saúde humana e do ambiente. 

Os princípios da economia circular são promovidos nestes projetos 
privilegiando-se soluções que considerem a incorporação de materiais 
reciclados ou que incorporem materiais reciclados, em pelo menos 10 %, 
relativamente à quantidade total de matérias-primas usadas. 

Será ainda assegurado, nos termos do procedimento concursal para as 
empreitadas, que pelo menos 70% dos resíduos não perigosos de construção e 
demolição gerados (exceto os materiais naturais definidos na categoria 17 05 
04) serão preparados para a reutilização, reciclagem e recuperação de outros 
materiais, incluindo operações de enchimento que utilizam resíduos para 
substituir outros materiais, de acordo com a hierarquia de resíduos e do 
Protocolo de Gestão de Resíduos de Construção e Demolição da UE. 

Ainda de acordo com o Protocolo de Gestão de Resíduos de Construção e 
Demolição da UE, será limitada a produção de resíduos em processos 
relacionados com a construção e demolição, tendo em conta as melhores 
técnicas disponíveis e utilizando a demolição seletiva para permitir a remoção 
e o manuseamento seguro de substâncias perigosas e facilitar a reutilização e a 
reciclagem de alta qualidade através da remoção seletiva de materiais, 
utilizando os sistemas de triagem disponíveis para resíduos de construção e 
demolição. 

O Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 
29 de janeiro, na sua redação atual, estipula nos seus Artigos 394.º (ponto 2, 
alínea b) e 395.º (pontos 4 e 8), respetivamente, que as condições de receção 
da obra estão dependentes de vistoria, devendo o modo como foi executado o 
PPGRCD constar do respetivo Auto de Receção da Obra. 

Neste investimento está prevista a aquisição de veículos rodoviários 100% 
elétricos, sendo que a sua utilização será em cumprimento de toda a legislação 
nacional e europeia em termos de medidas para gerir os resíduos tanto na fase 
de utilização (manutenção) como no fim da vida útil dos veículos, incluindo a 
reutilização e reciclagem de baterias e equipamentos eletrónicos (em particular, 
das matérias-primas essenciais neles contidas). A gestão das baterias e dos 
resíduos de baterias será efetuada de acordo com as regras nacionais aplicáveis, 
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Perguntas Não Justificação substantiva 

designadamente a sua entrega a um operador de gestão de resíduos autorizados 
para proceder à sua gestão. 

Tratando-se de veículos novos de zero emissões, será dado cumprimento a 
todos os requisitos legais aplicáveis na União Europeia, designadamente os 
relativos à não utilização de chumbo, mercúrio e crómio hexavalente, excepto 
no que respeita às exceções previstas no anexo II da Diretiva 2000/53/EC do 
Parlamento Europeu e do Conselho, quando aplicável. 

Prevenção e controlo da 
poluição. 

Prevê-se que a medida dê origem 
a um aumento significativo das 
emissões de poluentes para o ar, a 
água ou o solo? 

X 

As medidas serão desenvolvidas no cumprimento do disposto no Decreto-Lei 
n.º 146/2006, de 31 de julho, que transpõe para a ordem jurídica interna a 
Diretiva n.º 2002/49/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de 
junho, relativa à avaliação e gestão do ruído ambiente, e do Regulamento Geral 
do Ruído (RGR), aprovado pelo Decreto-Lei 9/2007, de 17 de janeiro, que 
estabelece o regime de prevenção e controlo da poluição sonora, visando a 
salvaguarda da saúde humana e o bem-estar das populações. O âmbito do RGR 
aplica-se às atividades ruidosas permanentes, temporárias, às infraestruturas de 
transporte e a outras fontes de ruído suscetíveis de causar incomodidade. 

Prevê-se que a medida não dê origem a um impacte prejudicial ao nível da 
poluição, nomeadamente ruído e vibrações decorrentes da utilização das 
infraestruturas, uma vez que são desenvolvidos Estudos de Ruído e Vibrações 
que avaliam os níveis de ruído e vibrações gerados e, caso seja necessário, são 
implementadas medidas de atenuação. Estes estudos são desenvolvidos de 
acordo com os elementos regulamentares e de normalização aplicáveis, 
considerando documentos específicos para o modo ferroviário (como a série 
de normas ISO 14837).  

Adicionalmente, serão tomadas medidas para reduzir o ruído, poeira e emissões 
poluentes durante as obras de construção dos projetos. 

Adicionalmente, estes investimentos terão um impacte positivo ao nível da 
redução das emissões de poluentes face à situação atual. A aposta em sistemas 
de transporte não poluentes garante que a sua operacionalização tenha um 
impacte direto nulo ao nível destas emissões.  

Por outro lado, estes investimentos permitirão melhorar e modernizar todo o 
sistema de transportes, conduzindo à transferência modal de utilizadores do 
transporte individual para o transporte coletivo, reduzindo assim as emissões 
poluentes e o ruído associado à utilização do automóvel. 

Adicionalmente, como os investimentos estarão sujeitos a Avaliação de 
Impacte Ambiental (AIA), em concordância com a Diretiva 2011/92/UE, serão 
ainda adotadas as medidas de mitigação que daí resultem e que visam mitigar 
eventuais impactes negativos. 

Serão ainda adotados os critérios ecológicos, em particular para o conjunto de 
bens e serviços que dispõem já de manuais nacionais 
(https://encpe.apambiente.pt/content/manuais?language=pt-pt ) ou Acordos-
Quadro em vigor ou, no caso de bens e serviços que não dispõem de Manuais 
ou Acordos-Quadro nacionais, à adoção, a título facultativo, dos critérios 
estabelecidos a nível da UE 
(https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm). 

 

Investimento TC-C15-i05: Descarbonização dos Transportes Públicos 

Parte 1 da lista de controlo do princípio de «não prejudicar significativamente» 
Indicar os objetivos ambientais que 
exigem uma avaliação substantiva 

da medida com base no princípio de 
«não prejudicar significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

Mitigação das alterações climáticas  
 X 

A medida é elegível para o domínio de intervenção 074 no anexo do 
Regulamento MRR, com um coeficiente para o cálculo do apoio aos 
objetivos ligados às alterações climáticas de 100%, uma vez que este 

https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
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Indicar os objetivos ambientais que 
exigem uma avaliação substantiva 

da medida com base no princípio de 
«não prejudicar significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

investimento tem como objetivo a aquisição de veículos de transporte 
público 100% limpos (elétricos ou a hidrogénio), dando assim um 
forte contributo na mitigação das alterações climáticas. 

A medida contribui substancialmente para o objetivo “mitigação das 
alterações climáticas” previsto no artigo 9.º do Regulamento 
“Taxonomia”, enquadrando-se na alínea c) do n.º 1 do artigo 10.º 

Adaptação às alterações climáticas   X 
Atendendo tanto aos efeitos diretos como aos efeitos indiretos 
primários ao longo do ciclo de vida, o impacto previsível da atividade 
apoiada pela medida sobre este objetivo ambiental é insignificante. 

Utilização sustentável e proteção 
dos recursos hídricos e marinhos X  

Atendendo tanto aos efeitos diretos como aos efeitos indiretos 
primários ao longo do ciclo de vida, o impacto previsível da atividade 
apoiada pela medida sobre este objetivo ambiental é insignificante. 

Transição para uma economia 
circular X   

Prevenção e controlo da poluição  

 X 

A medida tem como objetivo a introdução de veículos 100% limpos 
nas frotas de transporte público, veículos estes que não emitem gases 
poluentes e, em termos de poluição sonora, apresentam níveis de 
ruído muito abaixo de qualquer outra solução substituta. 

Proteção e restauro da 
biodiversidade e dos ecossistemas  X 

Atendendo tanto aos efeitos diretos como aos efeitos indiretos 
primários ao longo do ciclo de vida, o impacto previsível da atividade 
apoiada pela medida sobre este objetivo ambiental é insignificante. 

 

Parte 2 da lista de controlo do princípio de «não prejudicar significativamente» 
Perguntas Não Justificação substantiva  

Transição para uma economia 
circular, incluindo a prevenção e 
a reciclagem de resíduos.  

Prevê-se que a medida: 
i) conduza a um aumento 
significativo da produção, da 
incineração ou da eliminação de 
resíduos, com exceção da 
incineração de resíduos 
perigosos não recicláveis, ou 

ii) dê origem a ineficiências 
significativas na utilização direta 
ou indireta de qualquer recurso 
natural em qualquer fase do seu 
ciclo de vida que não sejam 
minimizadas por medidas 
adequadas, ou 

iii) venha a causar danos 
significativos e de longo prazo 
no ambiente, no contexto da 
economia circular? 

X 

Os veículos que serão adquiridos ao abrigo desta medida serão utilizados em 
operações de transporte contratualizadas. Na celebração destes contratos os 
operadores de transporte ficam obrigados a cumprir toda a legislação nacional 
e europeia em termos de medidas para gerir os resíduos tanto na fase de 
utilização (manutenção) como no fim da vida útil dos veículos, incluindo a 
reutilização e reciclagem de baterias e equipamentos eletrónicos (em particular, 
das matérias-primas essenciais neles contidas). 

A gestão das baterias e dos resíduos de baterias será efetuada de acordo com 
as regras nacionais aplicáveis, designadamente a sua entrega a um operador de 
gestão de resíduos autorizados para proceder à sua gestão. 

Tratando-se de veículos novos de zero emissões, será dado cumprimento a 
todos os requisitos legais aplicáveis na União Europeia, designadamente os 
relativos à não utilização de chumbo, mercúrio e crómio hexavalente, excepto 
no que respeita às exceções previstas no anexo II da Diretiva 2000/53/EC do 
Parlamento Europeu e do Conselho, quando aplicável. 
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9. Milestones, metas e calendarização 

Reforma TC-r31: Reforma do Ecossistema dos Transportes 

A reforma do Ecossistema dos Transportes tem como objetivo último criar as condições para o 
cumprimento das metas nacionais ao nível do clima, nomeadamente atingir a neutralidade carbónica 
em 2050 e, em 2030, alcançar uma redução de 40% das emissões do setor dos transportes, em relação 
a 2005, e atingir uma incorporação de renováveis de 20%, contribuindo de forma significativa para a 
redução dos consumos de energia. 

Para atingir este objetivo considera-se fundamental, por um lado, promover o investimento em 
infraestruturas e em ativos que potenciem a adoção de hábitos de mobilidade sustentáveis. Neste 
sentido, considera-se ainda essencial prosseguir com as políticas de reforço e capacitação das 
autoridades de transporte, para que possam assegurar as suas competências de forma mais eficiente e 
eficaz. Complementarmente ao investimento anteriormente referido, importa dar continuidade às 
medidas já iniciadas que potenciam a utilização do transporte público, como sejam a implementação do 
PART, do PROTransP, ou da implementação de medidas fiscais que beneficiem o utilizador do 
transporte público. 

Durante o período de execução do Plano de Recuperação e Resiliência, consideram-se as seguintes 
metas intermédias como marcos importantes da implementação da reforma do ecossistema dos 
transportes: 

• Publicação do Despacho n.º 5545-B/2020, de 15 de maio, que estabelece as regras aplicáveis 
ao Programa de Apoio à Densificação e Reforço da Oferta de Transporte Público (PROTransP) 
– 2T 2020; 

• Publicação do Aviso de abertura de candidaturas n.º 2/2020, de 22 de maio, que estabelece as 
tipologias de ação elegíveis do procedimento de apoio a ações de curto e médio prazo para 
melhoria da capacitação e do sistema de transportes, pelo «Fundo para o Serviço Público de 
Transportes» – 2T 2020; 

o Entre 2021 e 2025, prevê-se o lançamento de novos avisos com o objetivo de apoiar 
projetos e ações que contribuam para a capacitação das autoridades de transportes e 
para a melhoria do sistema de transportes públicos de passageiros. Esta publicação 
ocorrerá até no 1º trimestre de cada ano – 1T 2021; 1T 2022; 1T 2023; 1T 2024; 1T 
2025. 

Os investimentos que se incluem nesta componente darão um importante contributo para a 
implementação desta reforma, uma vez que a sua execução permitirá melhorar de forma relevante os 
serviços de transporte coletivo promovendo a sua maior utilização e redução da dependência do uso do 
automóvel. Por outro lado, promovendo apenas serviços de transporte com zero emissões, estes projetos 
darão um forte contributo para a descarbonização do sistema de transportes.  

Como metas a atingir no âmbito da reforma do ecossistema dos transportes, consideram-se as seguintes: 

• Contratualização, nos termos do Regulamento (CE) n.° 1370/2007 do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 23 de outubro de 2007, de todos os serviços públicos de transporte ferroviário, 
rodoviário e fluvial de passageiros (4T 2023). 

 

Investimento TC-C15-i01: Expansão da Rede de Metro de Lisboa - Linha Vermelha até Alcântara 

Para este investimento consideram-se as seguintes metas intercalares para acompanhamento da 
execução dos projetos de infraestruturas: 

a) Obtenção de decisão de Avaliação de Impacte Ambiental (1T 2022) com identificação das 
medidas mitigadoras a implementar para assegurar o cumprimento do princípio de «não 
prejudicar significativamente»; 
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b) Lançamento do concurso público internacional para a execução da obra (1T 2022) 
contemplando a implementação das medidas mitigadoras a implementar para assegurar o 
cumprimento do princípio de «não prejudicar significativamente»; 

c) Assinatura do contrato de execução do projeto (3T 2022), contemplando as medidas 
mitigadoras previstas na DIA que asseguram o cumprimento do princípio de «não prejudicar 
significativamente»; 

d) Realização de autos de medição semestrais das empreitadas (2T e 4T no período 2023-2025), 
com avaliação do desenvolvimento dos trabalhos de acordo com o calendário previsto, 
incluindo a identificação das atividades já concluídas, identificação das atividades por executar, 
e uma análise de risco de cumprimento dos prazos de execução propostos com apresentação, 
caso necessário, de um plano de mitigação e contingência que assegure o cumprimento da 
empreitada nos prazos propostos. 

Em termos de indicador de execução física, considera-se o seguinte: 

• Conclusão da construção de 3,7 km (4T 2025) em condições que permitam a operacionalização 
imediata dos serviços de transporte previstos. 

Investimento TC-C15-i02: Expansão da Rede de Metro do Porto - Casa da Música-Santo Ovídio 

Para este investimento consideram-se as seguintes metas intercalares para acompanhamento da 
execução dos projetos de infraestruturas: 

a) Obtenção de decisão de Avaliação de Impacte Ambiental (2T 2022) com identificação das 
medidas mitigadoras a implementar para assegurar o cumprimento do princípio de «não 
prejudicar significativamente»; 

b) Lançamento do concurso público internacional para a execução da obra (2T 2022) 
contemplando a implementação das medidas mitigadoras a implementar para assegurar o 
cumprimento do princípio de «não prejudicar significativamente»; 

c) Assinatura do contrato de execução do projeto (1T 2023) contemplando as medidas mitigadoras 
previstas na DIA que asseguram o cumprimento do princípio de «não prejudicar 
significativamente»; 

d) Realização de autos de medição semestrais das empreitadas (2T e 4T no período 2023-2025), 
com avaliação do desenvolvimento dos trabalhos de acordo com o calendário previsto, 
incluindo a identificação das atividades já concluídas, identificação das atividades por executar, 
e uma análise de risco de cumprimento dos prazos de execução propostos com apresentação, 
caso necessário, de um plano de mitigação e contingência que assegure o cumprimento da 
empreitada nos prazos propostos. 

Em termos de indicador de execução física, considera-se o seguinte: 

• Conclusão da construção de 6,7 km (4T 2025) em condições que permitam a operacionalização 
imediata dos serviços de transporte previstos. 

Investimento TC-C15-i03: Metro Ligeiro de Superfície Odivelas-Loures 

Para este investimento consideram-se as seguintes metas intercalares para acompanhamento da 
execução dos projetos de infraestruturas: 

a) Obtenção de decisão de Avaliação de Impacte Ambiental (3T 2022) com identificação das 
medidas mitigadoras a implementar para assegurar o cumprimento do princípio de «não 
prejudicar significativamente»; 

b) Lançamento do concurso público internacional para a execução da obra (3T 2022) 
contemplando a implementação das medidas mitigadoras a implementar para assegurar o 
cumprimento do princípio de «não prejudicar significativamente»; 
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c) Assinatura do contrato de execução do projeto (1T 2023) contemplando as medidas mitigadoras 
previstas na DIA que asseguram o cumprimento do princípio de «não prejudicar 
significativamente»; 

d) Realização de autos de medição semestrais das empreitadas (2T e 4T no período 2023-2025), 
com avaliação do desenvolvimento dos trabalhos de acordo com o calendário previsto, 
incluindo a identificação das atividades já concluídas, identificação das atividades por executar, 
e uma análise de risco de cumprimento dos prazos de execução propostos com apresentação, 
caso necessário, de um plano de mitigação e contingência que assegure o cumprimento da 
empreitada nos prazos propostos. 

Em termos de indicador de execução física, considera-se o seguinte: 

• Conclusão da construção de 12 km (4T 2025) em condições que permitam a operacionalização 
imediata dos serviços de transporte previstos. 

Investimento TC-C15-i04: Linha BRT Boavista - Império 

No caso deste investimento consideram-se as seguintes metas intercalares para acompanhamento da 
execução dos projetos de infraestruturas: 

a) Lançamento do concurso público internacional para a execução da obra (3T 2021) 
contemplando a implementação das medidas mitigadoras a implementar para assegurar o 
cumprimento do princípio de «não prejudicar significativamente»; 

b) Assinatura do contrato de execução do projeto (1T 2022) contemplando as medidas mitigadoras 
previstas na DIA que asseguram o cumprimento do princípio de «não prejudicar 
significativamente»; 

c) Realização de autos de medição semestrais das empreitadas (2T e 4T no período 2022-2023), 
com avaliação do desenvolvimento dos trabalhos de acordo com o calendário previsto, 
incluindo a identificação das atividades já concluídas, identificação das atividades por executar, 
e uma análise de risco de cumprimento dos prazos de execução propostos com apresentação, 
caso necessário, de um plano de mitigação e contingência que assegure o cumprimento da 
empreitada nos prazos propostos. 

Em termos de indicador de execução física, considera-se o seguinte: 

• Conclusão da construção de 3,8 km (4T 2023) em condições que permitam a operacionalização 
imediata dos serviços de transporte previstos. 

Investimento TC-C15-i05: Descarbonização dos Transportes Públicos 

Para o projeto da Descarbonização dos Transportes Públicos consideram-se as seguintes metas 
intercalares: 

• Contratualização – assinatura do termo de aceitação – da aquisição de 145 veículos limpos com 
os beneficiários ao abrigo dos Programas de Descarbonização dos Transportes Públicos 
(Autocarros limpos) – 3T 2022. 

Em termos de indicadores de execução física, consideram-se os seguintes: 

• Número de veículos limpos em operação – 145 autocarros (até 4T 2025). 
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10. Financiamento e Custos 

As estimativas de custo apresentadas abaixo não incluem, por regra, o IVA. 

Cronograma do investimento 

  

 
 

Investimento TC-C15-i01: Expansão da Rede de Metro de Lisboa - Linha Vermelha até Alcântara 

As estimativas de custos inerentes à implementação desta medida têm como base os estudos já 
desenvolvidos para o projeto de expansão da Linha Vermelha da rede de Metro de Lisboa, entre as 
estações de São Sebastião e Alcântara.  

São também baseadas em valores de referência (adaptados às especificidades deste projeto) e na 
experiência do Metropolitano de Lisboa, em particular da Direção de Empreendimentos e da Direção 
para a Expansão da Rede, na execução de projetos complexos de construção de sistemas de transporte 
coletivo, nomeadamente no recente procedimento concursal para extensão da rede entre as estações do 
Rato e Cais do Sodré. 

O montante global previsto de investimento é de 304 M€, assegurado a 100% pelo PRR, valor que se 
desagrega nas seguintes componentes principais: 

• Estudos preliminares, projeto e fiscalização: 14,3 M€ 
• Sinalização: 4,8 M€ 
• CBTC: 26,6 M€ 
• Construção das infraestruturas (empreitada): 238,1 M€ 

o Estações: 108,5 M€ 
o Linha: 129,6 M€ 

• Expropriações: 20,2 M€. 

Excluindo os custos com estudos preliminares e expropriações, o investimento deste projeto é cerca de 
269,5 M€, o que corresponde a um custo unitário de cerca de 72,8 M€ por km, valor que se considera 
enquadrado nas melhores práticas para este tipo de intervenção. O custo unitário com construção de 
túneis é de 35 M€ por km, valor também enquadrado nos valores de referência para este tipo de 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

TC-C15-i01: Expansão da Rede de Metro de 
Lisboa - Linha Vermelha até Alcântara

2021-2025 304,0 - 5,0 15,5 97,9 87,6 98,0 -

TC-C15-i02: Expansão da Rede de Metro do 
Porto - Casa da Música-Santo Ovídio

2021-2025 299,0 - 4,2 14,7 63,8 98,7 117,6 -

TC-C15-i03: Metro Ligeiro de Superfície 
Odivelas-Loures

2021-2025 250,0 - 0,2 0,1 59,9 86,4 103,4 -

TC-C15-i04: Linha BRT Boavista - Império 2021-2023 66,0 - 1,9 22,6 41,5 - - -
TC-C15-i05: Descarbonização dos Transportes 
Públicos

2021-2023 48,0 - 5,0 40,7 2,3 - - -

TO TAL - 967,0 - 16,3 93,6 265,4 272,7 319,0 -

Custo por ano (M EUR)

Investimento / Reforma
Calendário 

de 
Execução

Custo total 
estimado para o 

qual o 
financiamento 

do IRR é 
requerido 
(M EUR)
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intervenções, nomeadamente os propostos no documento “Assessment of unit costs (standard prices) of 
rail projects”1. 

A título indicativo, refere-se que o Metropolitano de Lisboa viu, em 2019, ser aprovado um pedido de 
apoio financeiro, através do Programa POSEUR, para a execução do projeto de expansão da rede 
relativa à Linha Circular e investimentos complementares, num montante global de 286 M€. Este 
projeto, que foi assessorado pelo JASPERS, estipulava um custo médio de investimento total de 87,2 
M€/km e um custo médio de construção de túneis de 24 M€/km. Na avaliação feita, o JASPERS conclui 
ainda pela razoabilidade dos custos de investimento apresentados e referenciou como aspeto positivo e 
relevante a extensa experiência do Metropolitano de Lisboa na implementação de projetos de 
infraestruturas de transportes nomeadamente ao nível da mitigação de riscos no atraso do projeto ou 
custos excessivos, conclusões estas que são replicáveis no âmbito deste projeto.  

Investimento TC-C15-i02: Expansão da Rede de Metro do Porto - Casa da Música-Santo Ovídio 

As estimativas de custos inerentes à implementação desta medida têm como base os estudos já 
desenvolvidos para a expansão da rede do metro do Porto entre a Casa da Música e Santo Ovídio.  

São também baseadas em valores de referência (adaptados às especificidades deste projeto) e na 
experiência da Metro do Porto, em particular do Gabinete de Projetos, na execução de projetos 
complexos de construção de sistemas de transporte coletivo, em particular na preparação dos recentes 
procedimentos concursais do Prolongamento da Linha Amarela (Santo Ovídio – Vila d’Este) e da 
construção da Linha Rosa (Casa da Música – São Bento). 

O montante global previsto de investimento é de 299 M€, assegurado a 100% pelo PRR, valor que se 
desagrega nas seguintes componentes principais: 

• Estudos preliminares, projeto e fiscalização: 26,3 M€ 
• Sinalização ferroviária: 20,2 M€ 
• Sistema de apoio à exploração (SAE): 11,5 M€ 
• Construção das infraestruturas (empreitada): 231,0 M€ 

o Estações: 85,6 M€ 
o Linha (excluindo Ponte): 95,4 M€ 
o Ponte: 50,0 M€ 

• Expropriações: 10,0 M€. 

Excluindo os custos com estudos preliminares, expropriações e a construção da nova ponte, o 
investimento deste projeto é cerca de 167,3 M€, o que corresponde a um custo unitário de cerca de 25,0 
M€ por km, valor que se considera enquadrado nas melhores práticas para este tipo de intervenção e 
nos custos médios unitários de projetos recentes contratualizados pela Metro do Porto.  

A título indicativo, refere-se que o Metro do Porto viu, em 2019, serem aprovados pedidos de apoio 
financeiro, através do Programa POSEUR, para a execução dos seguintes projetos de expansão da sua 
rede: 

• Linha Rosa (Casa da Música – São Bento), num montante global de 219 milhões de euros; 
• Linha Amarela (Santo Ovídio - Vila D’Este), num montante global de 139 milhões de euros. 

 
1 https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/reports/2018/assessment-of-unit-costs-
standard-prices-of-rail-projects-capital-expenditure 

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/reports/2018/assessment-of-unit-costs-standard-prices-of-rail-projects-capital-expenditure
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/reports/2018/assessment-of-unit-costs-standard-prices-of-rail-projects-capital-expenditure
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Estes projetos, cuja preparação foi assessorada pelo JASPERS, estipulavam um custo médio de 
investimento total entre 59,1 M€/km (Linha Rosa) e 29,4 M€/km (Linha Amarela), diferença esta que 
se justifica pelo tipo de intervenção de cada um dos projetos. Na avaliação feita, o JASPERS conclui 
pela razoabilidade dos custos de investimento apresentados e referenciou como aspeto positivo e 
relevante a extensa experiência da Metro do Porto na implementação de projetos de infraestruturas de 
transportes nomeadamente ao nível da mitigação de riscos no atraso do projeto ou custos excessivos, 
conclusões estas que são replicáveis no âmbito deste projeto. 

Investimento TC-C15-i03: Metro Ligeiro de Superfície Odivelas-Loures 

As estimativas de custos inerentes à implementação desta medida têm como base os estudos já 
desenvolvidos para a construção de uma linha de Metro Ligeiro de Superfície entre Odivelas e Loures.  

São também baseadas em valores de referência (adaptados às especificidades deste projeto) e na 
experiência do Metropolitano de Lisboa, em particular da Direção de Empreendimentos e da Direção 
para a Expansão da Rede, na execução de projetos complexos de construção de sistemas de transporte 
coletivo. 

O montante global previsto de investimento é de 250 M€, assegurado a 100% pelo PRR, valor que se 
desagrega nas seguintes componentes principais: 

• Estudos preliminares, projeto e fiscalização: 6,1 M€ 
• Construção das infraestruturas (empreitada): 211,1 M€ 

o Estações: 23,6 M€ 
o Linha: 126,0 M€ 
o Túnel e obras especiais: 32,5 M€ 
o PMO: 28,9 M€ 

• Expropriações: 3,0 M€ 
• Material Circulante (20 veículos): 30,0 M€. 

Excluindo os custos com estudos preliminares, expropriações e a aquisição do material circulante, o 
investimento deste projeto é cerca de 210,9 M€, o que corresponde a um custo unitário de cerca de 17,6 
M€ por km, valor que se considera enquadrado nas melhores práticas para este tipo de intervenção e 
nos custos médios unitários de projetos de natureza semelhante, em particular os contratualizados 
recentemente pela Metro do Porto.  

De referir ainda que, sendo o Metropolitano de Lisboa o promotor do projeto, as conclusões 
apresentadas para o investimento TC-C15-i01 quanto à capacidade da empresa de apresentar projeções 
de custos razoáveis e quanto à capacidade da empresa de implementar com sucesso projetos de 
infraestruturas de transportes ao nível da mitigação de riscos no atraso do projeto ou custos excessivos, 
são aplicáveis também no âmbito deste projeto. 

Investimento TC-C15-i04: Linha BRT Boavista - Império 

As estimativas de custos inerentes à implementação desta medida têm como base os estudos já 
desenvolvidos para a expansão da rede do metro do Porto entre a Casa da Música e Santo Ovídio.  

São também baseadas em valores de referência (adaptados às especificidades deste projeto) e na 
experiência da Metro do Porto, em particular do Gabinete de Projetos, na execução de projetos 
complexos de construção de sistemas de transporte coletivo. 
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O montante global previsto de investimento é de 66 M€, assegurado a 100% pelo PRR, valor que se 
desagrega nas seguintes componentes principais: 

• Estudos preliminares, projeto e fiscalização: 5,1 M€ 
• Sinalização: 3,8 M€ 
• Sistema de apoio à exploração (SAE): 0,9 M€ 
• Construção das infraestruturas (empreitada): 46,4 M€ 

o Estações: 11,9 M€ 
o Linha: 34,5 M€ 

• Material Circulante (11 veículos): 8,8 M€ 
• Expropriações: 1,0 M€ 

O financiamento deste investimento será assegurado a 100% pelo PRR. 

Excluindo os custos com estudos preliminares, expropriações e a aquisição do material circulante, o 
investimento deste projeto é cerca de 51,1 M€, o que corresponde a um custo unitário de cerca de 13,4 
M€ por km, valor que se considera enquadrado nas melhores práticas para este tipo de intervenção tendo 
em conta que o projeto se desenvolverá num contexto urbano com elevada consolidação2.  

De referir ainda que, sendo a Metro do Porto a entidade promotora do projeto, as conclusões 
apresentadas para o investimento TC-C15-i02 quanto à capacidade da empresa de apresentar projeções 
de custos razoáveis e quanto à capacidade da empresa de implementar com sucesso projetos de 
infraestruturas de transportes ao nível da mitigação de riscos no atraso do projeto ou custos excessivos, 
são aplicáveis também no âmbito deste projeto. 

Investimento TC-C15-i05: Descarbonização dos Transportes Públicos 

Relativamente à medida de apoio à aquisição de veículos rodoviários, a estimativa de custo considera 
o apoio público necessário para financiar em 100% a diferença de valor entre a aquisição de um veículo 
a diesel e de um veículo limpo, de modo a permitir a introdução no mercado de 145 novos autocarros 
limpos, entre 2021 e 2023, e respetivos postos de carregamento.  

Nesta análise consideraram-se os seguintes custos médios de aquisição unitários, baseados na 
concretização de projetos desta natureza nos últimos cinco anos no âmbito do Programa Operacional 
Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR), e no custo de aquisição de veículos desta 
natureza na Central Nacional de Compras Municipais3: 

• Autocarros: 
o Diesel (EURO VI): € 180.000; 
o Elétrico: € 450.000; 
o Hidrogénio: € 650.000; 
o Postos de carregamento/abastecimento: até 15% dos custos elegíveis na 

operação/candidatura. 

Como referido, o financiamento proveniente do PRR permitirá a cobertura de 100% dos custos elegíveis 
que se consideraram a diferença de valor entre a aquisição de um veículo a diesel e de um veículo limpo 
e o custo total de aquisição dos postos de carregamento/abastecimento. O financiamento do valor 
remanescente do investimento será assegurado pelos operadores de transporte público. 

 
2 https://brtdata.org/indicators/systems/infrastructure_cost_per_kilometer_us_million_per_km 
3 https://www.centralconnect.pt/ 

https://brtdata.org/indicators/systems/infrastructure_cost_per_kilometer_us_million_per_km
https://www.centralconnect.pt/
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A título indicativo, refere-se que, através do Programa POSEUR, foram apoiados projetos de renovação 
de frotas que permitiram obter os seguintes resultados: 

• Montante global de investimento de 205 milhões de euros; 
• 709 autocarros adquiridos: 153 autocarros 100% elétricos e 556 autocarros a gás natural; 
• 79 postos de carregamento para autocarros elétricos; 
• 7 postos de abastecimento a gás natural. 



PARTE 2: DESCRIÇÃO DAS REFORMAS E DOS INVESTIMENTOS   
 

A. COMPONENTE 16: Empresas 4.0  
  

1. Descrição da Componente 
  

Empresas 4.0   

Área de política: Empresas 4.0  
Objetivos:  

• Reforçar a digitalização das empresas 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 das 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. 

Reformas e/ou investimentos: 

Reformas:  

• Reforma TD-r31 – Transição digital do tecido empresarial, decorrente do Plano de Ação para a 
Transição Digital, aprovado em abril de 2020, focado na capacitação e inclusão digital das pessoas 
por meio de formação em competências digitais, na transformação digital do setor empresarial e na 
digitalização do Estado. Todas estas áreas-chave são suportadas por um conjunto de catalisadores 
centrados na criação de mecanismos regulatórios, promoção da privacidade, cibersegurança e 
ciberdefesa, economia circular de dados, conectividade e infraestrutura, tecnologias disruptivas, em 
alinhamento com a estratégia digital europeia. 

Investimentos:  

• Investimento TD-C16-i01 - Capacitação Digital das Empresas: 
o Academia Portugal Digital 
o Emprego + Digital 2025 

• Investimento TD-C16-i02 - Transição Digital das Empresas: 
o Rede Nacional de Test Beds 
o Comércio Digital 
o Apoio a Modelos de Negócio para a Transição Digital (Coaching 4.0) 
o Empreendedorismo  

• Investimento TD-C16-i03 - Catalisação da Transição Digital das Empresas: 
o Digital Innovation Hubs 
o Desmaterialização da Faturação 
o Selos de certificações de cibersegurança, privacidade, sustentabilidade e usabilidade 

Custo estimado: 650 milhões de euros 

Subvenções IRR: 650 milhões de euros  

Empréstimos IRR: n/a 



2. Principais desafios e objetivos 
 

Contexto 

A pandemia COVID-19 veio reforçar a importância do digital para assegurar a continuidade da atividade das 
empresas e para a promoção da inclusão social. Neste contexto, Portugal já enfrentava desafios estruturais no 
domínio das competências digitais das pessoas e das empresas, apresentando défices que importa corrigir 
rapidamente. De acordo com os resultados do Índice de Digitalidade da Economia e da Sociedade (Digital 
Economy and Society Index – DESI 2020), Portugal ocupa o 19º lugar, posicionando-se abaixo da média 
europeia. As dimensões em que o país apresenta mais fragilidades são as do “Capital Humano” e da “Utilização 
de serviços Internet”, ao qual acrescem vários itens na dimensão de “Integração das tecnologias digitais”, 
fatores que se traduzem em limitações na capacidade digital das empresas. 

De acordo com os mais recentes resultados do DESI, 48% da população portuguesa não possuía competências 
digitais básicas, sendo que 22% da população não possuía qualquer competência digital, o que tem uma relação 
relevante com o desempenho digital do tecido empresarial português, visto que esta insuficiência de 
competências digitais atinge ainda de forma relevante a força de trabalho. No mesmo sentido, a percentagem 
de especialistas em TIC representa uma percentagem significativamente inferior da população ativa 
comparativamente com a média da UE (2,4 % em comparação com 3,9 % na UE) classificando Portugal em 
25º lugar na UE. Estes indicadores agravam-se nas mulheres especialistas em TIC que representam apenas 
0,9% (2019) do emprego total feminino, apenas 18,3% (2019) do total de especialistas em TIC e cerca de 20% 
dos cientistas e engenheiros nos setores da alta tecnologia. 

No que respeita à integração das tecnologias digitais nas empresas, Portugal encontra-se posicionado no 16.º 
lugar, tendo uma pontuação global abaixo da média. Para além disso, a percentagem de PME que vende em 
linha (16%) situa-se abaixo da média UE (18%), posicionando-se de forma semelhante se considerado apenas 
as vendas em linha transfronteiras (7,8% vs. 8,4% na média UE), o que demonstra que as PME portuguesas 
são menos ativas digitalmente que as suas homólogas. Este aspeto é particularmente relevante se tivermos em 
consideração que a economia portuguesa é maioritariamente composta por microempresas em setores 
tradicionais, com menor capacidade para assumirem investimentos em tecnologia e em recursos humanos com 
o perfil necessário à sua penetração no mercado de vendas em linha. Neste contexto, importa ainda destacar 
que as empresas portuguesas têm uma presença nas redes sociais mais baixa (16%) face às suas homólogas da 
UE (25%), o que terá reflexo nas vendas em linha. Reforça-se ainda que, as atuais circunstâncias da pandemia 
realçaram a necessidade das empresas adotarem tecnologias digitais para que possam assegurar a continuidade 
da sua atividade e a prestação dos seus serviços por via digital, como é exemplo a computação em nuvem 
(Cloud), onde a percentagem de adoção pelas empresas em Portugal (16%) é não só inferior à média na UE 
(18%), como claramente inferior ao país melhor classificado (50%).  

Quanto aos serviços públicos digitais, Portugal ocupa no DESI o 13º lugar e está classificado entre os países 
com melhor desempenho em alguns domínios como a prestação integral de serviços online, onde ocupa a 2ª 
posição na UE. No entanto, neste âmbito e entre outros desafios, importa aumentar a adoção de dados abertos, 
onde Portugal se classifica em 25.º lugar. Por isso, embora esteja classificado entre os países de melhor 
desempenho neste domínio, é amplamente consensual que os desafios que a Administração Pública enfrenta 
são múltiplos e que urge promover uma nova vaga de investimento e de inovação que se devem traduzir numa 
melhoria do ambiente de negócios para as empresas. 

Adicionalmente, e para colmatar eventuais lacunas de cobertura do 5G que possam existir na sequência do 
leilão acima referido, prevê-se o apoio público ao desenvolvimento da rede nos territórios de baixa densidade 
através de um apoio a inscrever nos apoios da Política de Coesão 2021-2027, no quadro dos Objetivo de 
Política 1. Este apoio será residual no contexto dos investimentos a realizar pelos operadores privados no 
contexto do referido leilão, mas estará perfeitamente coordenado com os mesmos.  

 

Desafios 



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

Considerando a posição atual do país no contexto do desenvolvimento económico e digital, bem como os 
objetivos que se encontram definidos no Programa do atual XXII Governo Constitucional com vista a 
reposicionar Portugal na Europa e no mundo, a aposta num investimento centrado no tecido empresarial e 
industrial revela-se essencial para um crescimento sustentado da economia e justifica a adoção de medidas 
centradas nas empresas e em particular no seu desafio de transição digital. 

Contudo, pelas razões já invocadas, o investimento na transição digital do tecido empresarial é indissociável 
de um reforço da capacitação da população ativa empregada e na inovação digital dos serviços públicos. Nesse 
sentido a presente componente do PRR versará igualmente sobre as dimensões da formação profissional de 
ativos empregados em matéria de competências digitais, endereçando igualmente temas como a obsolescência 
laboral e o equilíbrio de género bem como a modernização administrativa e a catalisação da transição digital 
da sociedade.  

Esta componente, sendo distinta, está relacionada, com as componentes relativas às Qualificações e 
Competências (C06), à Escola Digital (C20) e à Administração Pública Digital (C19) que tratarão das 
dimensões da formação ao longo da vida e da transição digital da administração e dos serviços públicos. 
Destacam-se neste campo, as sinergias e complementaridades com a C06, onde se prevê investimentos na 
formação de jovens e adultos e no impulso à aprendizagem ao longo da vida. No que se refere às competências 
dos adultos e à promoção da aprendizagem ao longo da vida, a presente componente promove uma formação 
especificamente dirigida à elevação das competências digitais da população ativa empregada em estreita 
articulação com as necessidades das empresas. 

Em matéria de conectividade, importa antes de mais avaliar que Portugal detém uma cobertura de qualidade 
que abrange a esmagadora maioria do território nacional e uma infraestrutura adequada aos atuais desafios da 
transição digital. Sinal disso, é o facto de o DESI indicar que na dimensão “conectividade” Portugal se 
encontrava em 2020 em 12º lugar entre os 27 Estados Membros, apresentando indicadores praticamente em 
linha com a média da EU, como é o caso de 75% de adesão global à banda larga fixa de agregados familiares 
vs. 78% média EU; e 83% de cobertura da banda larga rápida (NGA) vs. 86% da média EU. Sendo que em 
indicadores como a cobertura da rede fixa de capacidade muito elevada (VHCN) Portugal apresenta uma taxa 
de 83% dos agregados abrangidos, vs. apenas 44% da média EU e no indicador de cobertura 4G, o país 
encontra-se em linha com a média europeia com 96% dos agregados cobertos.  

Apenas no indicador de preparação para o 5G é que Portugal apresentada em 2020, um ligeiro atraso, com 
apenas 8% do espectro harmonizado, vs. 21% da média. Contudo, importa considerar os mais recentes 
desenvolvimentos, nomeadamente o leilão de atribuição de licenças promovido pelo regulador - ANACOM. 

Este procedimento define obrigações e metas aos futuros operadores, em linha com as determinações da 
Comissão Europeia e as consideradas necessárias para o processo de transição digital e de coesão territorial de 
Portugal. Tendo sido dado um especial enfoque na garantia de cobertura das zonas que os operadores de redes 
móveis tendencialmente não cobririam por menor interesse económico, assegurando assim que os 
investimentos necessários sejam efetuados por esses mesmos operadores no âmbito da licença a atribuir. 

As obrigações de cobertura do leilão são cumpridas com a disponibilização de um serviço de banda larga móvel 
com um débito mínimo de 100 Mbps ou 50 Mbps, consoante os casos. Por essa via, espera-se até 2025 uma 
cobertura nestas condições de 95% da população total do país e 90% da população de cada uma das freguesias 
consideradas de baixa densidade (75% já em 2023). São também definidas metas percentuais de cobertura para 
os eixos viário e ferroviários principais e para as redes de metropolitano. Adicionalmente, encontram-se 
igualmente previstas obrigações de desenvolvimento da rede, através da instalação de um determinado número 
de estações de base que devem permitir a disponibilização de serviços compatíveis com 5G. São fixadas 
obrigações de instalação em locais específicos, dos quais se destacam: : hospitais, centros de saúde, instituições 
de ensino superior, portos, aeroportos e em particular para o objeto da presente componente, em entidades 
gestoras ou promotoras de parques empresariais, de parques industriais ou de áreas de localização empresarial. 

 



Objetivos 

A capacidade das empresas nacionais para digitalizarem os seus processos, serviços e produtos e 
transformarem as suas propostas de valor e os seus modelos de negócio, será fundamental não só na resposta 
à crise, mas igualmente na competitividade futura da economia do país. 

Pelo que esta componente, dirigida especificamente a esse reforço de digitalização das empresas, tem como 
objetivo recuperar o atraso relativamente ao processo de transição digital, permitindo o acesso ao 
conhecimento e aos meios tecnológicos digitais que promovem: a modernização do trabalho e dos processos 
de produção; a desmaterialização dos fluxos de trabalho; a mitigação dos défices de competências na utilização 
das tecnologias digitais; abranger de forma equilibrada mulheres e homens; a incorporação de ferramentas e 
metodologias de teletrabalho; a criação de novos canais digitais de comercialização de produtos e serviços, a 
adoção de uma cultura de experimentação e inovação e a incorporação de tecnologias disruptivas nas suas 
propostas de valor. 

Pretende-se por isso apoiar as empresas na capacidade de melhorarem a sua eficiência e desenvolver novos 
modelos de negócio, condições que as ajudaram a ser resistentes e adaptáveis às mudanças de contexto.  
Pretende-se igualmente aumentar o número de trabalhadores com competências digitais, que contribui 
igualmente para a competitividade e resiliência dessas mesmas empresas e contribuir para o objetivo de 
manutenção e criação de postos de trabalho e para uma recuperação económica e social sustentável do país, 
mitigando os impactos da crise em termos de redução da receita fiscal e do custo crescente com o desemprego. 
Este investimento irá contribuir igualmente para o aumento dos empregos qualificados nas empresas existentes 
e indiretamente fomentar a criação de novas empresas e de novos postos de trabalho. 

Os projetos desta componente serão implementados em todas as regiões do país. Contudo e considerando que 
nas duas áreas metropolitanas se verifica uma maior maturidade digital das empresas e dos trabalhadores, o 
impacto económico resultante deste investimento será mais significativo nos territórios de baixa densidade e 
nas cidades de pequena e média dimensão, contribuindo assim para o necessário esforço de coesão territorial. 

Estes mesmos projetos, baseados maioritariamente no reforço do conhecimento e da capacidade produtiva, 
terão um impacto positivo em várias frentes, na realidade financeira das empresas, mas também na dos 
trabalhadores e do próprio Estado. A implementação da reforma e dos investimentos associados a esta 
componente aumentarão a capacidade das empresas em criar produtos e serviços, mais inovadores e 
potenciados por tecnologias. Um movimento que contribuirá para uma economia mais resiliente, mais 
sustentável, mais competitiva e mais global. 

No âmbito da consulta pública realizada no decorrer da elaboração do PRR, diversos contributos assinalaram 
a importancia da visão de uma Indústria 5.0. Tal como destacado recentemente pela Comissária Mariya 
Gabriel, “este novo conceito não poderia vir em melhor altura. Muitas indústrias europeias estão a reinventar-
se e a adaptar-se à nova realidade do COVID, abraçando crescentemente as tecnologias digitais e verdes no 
sentido de permanecerem relevantes no contexto europeu. Este é um tempo de tornar os postos de trabalho 
mais inclusivos, de construir cadeias de fornecimento resilientes e de adotar meios de produção mais 
sustentáveis.”  
Tal como indicado no preambulo do relatório da Comissão sobre esta matéria, a indústria 5.0 complementa o 
paradigma existente da Indústria 4.0, reforçando a importancia da investigação e inovação como motores para 
a transição europeia para uma indústria mais sustentável, centrada no cidadão e resiliente. Muda o foco dos 
acionistas (shareholders) para o stakeholders, beneficiando ambos os grupos. A indústria 5.0 procura captar o 
valor das novas tecnologias, numa visão de prosperidade que vai além do simples crescimento económico, 
colocando o trabalhador no centro do processo produtivo. 

A presente componente pretende assim dar um contributo determinante nesta agenda. Ao acelerar o processo 
de transição digital das empresas, alicerçado na capacitação dos trabalhadores e na vertente ambiental, será 
dada especial enfoque à dimensão humana, social e ambiental. 

 

Enquadramento estratégico nacional e europeu 



Esta componente enquadra-se num conjunto vasto de estratégias e diplomas europeus das quais se destacam a 
Estratégia Industrial Europeia, a Estratégia para as PMEs com vista a uma Europa Sustentável e Digital, o 
Pacto Ecológico Europeu, o Plano de Ação Europeu para a Educação Digital (2021-2027), o Programa Digital 
Europeu (DIH), o Small Business Act, a Agenda Europeia para as Competências, o Livro Branco Europeu 
sobre a Inteligência Artificial, a Diretiva de Dados Abertos e o Ato de Dados. Assinala-se também a European 
Skills Agenda, lançada em julho de 2020 no seguimento da primeira Skills Agenda (2016), que dá um enfoque 
na necessidade de apostar em políticas de upskilling e reskilling dos trabalhadores que são hoje traves mestras 
das políticas de formação profissional e qualificação à escala europeia e onde Portugal tem vindo a desenvolver 
iniciativas, incluindo na área digital. 

A nível nacional salienta-se o Plano de Ação de Portugal para a Transição Digital (PATD), aprovado pela 
Resolução do Conselho de Ministros 30/2020, de 21 de abril, e no âmbito do qual se posicionam os 
investimentos da presente componente. O PATD consubstancia uma estratégia transversal associada a 
programas anteriormente lançados e ainda em execução como o Programa INCODE 2030, o Programa StartUP 
Portugal e o Programa Indústria 4.0, e define o caminho para a aceleração digital do país, com o intuito de não 
deixando ninguém para trás ao mesmo tempo que posiciona Portugal como um país competitivo, inovador e 
coeso. É um plano alinhado ainda com objetivos de promoção das desigualdades digitais de género presentes 
na Estratégia Nacional para a Igualdade e a Não Discriminação (ENIND) 2018-2030, aprovada em anexo à 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 61/2018, de 21 de maio. 

Nessa medida, o referido Plano assenta em três pilares e num nível de catalisadores, considerados fundamentais 
no desenvolvimento digital das pessoas, das empresas e do Estado:  

• Pilar 1 – capacitação e inclusão digital das pessoas – centrado em educação digital, formação 
profissional, requalificação, inclusão e literacia digital;  

• Pilar 2 – transformação digital do tecido empresarial – centrado na criação de medidas que promovam 
o empreendedorismo, a atração de investimento, o tecido empresarial (sobretudo as PME), e a 
transferência de conhecimento científico e tecnológico para a economia;  

• Pilar 3 – digitalização do Estado – centrado na digitalização dos serviços públicos, na criação de uma 
Administração pública ágil, aberta e conectada;  

• Catalisadores da transição digital de Portugal – centrado na criação de mecanismos de regulação e 
promoção da privacidade, da cibersegurança e ciberdefesa, da economia circular dos dados, da 
conectividade e infraestrutura, das tecnologias disruptivas, no alinhamento com a estratégia digital 
europeia. 

Os considerandos contidos nas recomendações especificas por país (REP) de 2019 e de 2020 apontam desafios 
e oportunidades no âmbito da transição digital das empresas, dos quais se destacam: 

• Considerando 22 das REP 2019 - "O investimento em investigação e desenvolvimento retomou 
recentemente, mas continua a ser insuficiente para melhorar o sistema de investigação e inovação de 
Portugal.(...) A promoção do investimento em ativos intangíveis, incluindo a investigação e o 
desenvolvimento, mas também das competências de gestão, da literacia financeira e das competências 
digitais, a fim de permitir que as empresas cresçam, aumentem a sua capacidade de inovação e entrem 
em mercados de exportação, oferece a Portugal um potencial significativo para estimular o 
investimento e o crescimento da produtividade." 

• Considerando 22 das REP 2020 – “Para promover a recuperação económica, será importante antecipar 
a realização de projetos de investimento público robustos e promover o investimento privado, 
nomeadamente através de reformas adequadas. Os investimentos favoráveis ao crescimento que visem 
apoiar a investigação e a inovação, a digitalização, a conectividade e a transição ecológica contribuirão 
para a retoma da economia portuguesa, bem como para a sua reorientação em direção a um crescimento 
sustentável a longo prazo (...)" 

Neste sentido as recomendações vertidas em ambos os documentos, contêm um conjunto de propostas que 
deverão ser endereçadas para resolver os problemas estruturais do mercado de trabalho e da competitividade 
das empresas. Assinalam-se as 3 recomendações mais diretamente associadas ao processo de transição digital 
das empresas: 



• Recomendação 2/2019 – “Adotar medidas destinadas a reduzir a segmentação do mercado de trabalho. 
Melhorar o nível de competências da população, em especial a sua literacia digital, tornando 
nomeadamente a educação dos adultos mais adequada às necessidades do mercado de trabalho (…)” 

• Recomendação 2/2020 – “Apoiar o emprego e atribuir prioridade às medidas que visem preservar os 
postos de trabalho. (…) Apoiar a utilização das tecnologias digitais, a fim de assegurar a igualdade de 
acesso a uma educação e formação de qualidade e reforçar a competitividade das empresas. 

• Recomendação 3/2020 - "(...) Antecipar a realização de projetos de investimento público robustos e 
promover o investimento privado para estimular a recuperação económica. Focalizar o investimento 
na transição ecológica e digital, em especial na produção e utilização eficientes e não poluentes da 
energia, bem como nas infraestruturas ferroviárias e na inovação." 

Face ao exposto, a presente componente irá concretizar uma reforma e diversos investimentos (detalhados no 
próximo capítulo) que endereçam estas recomendações da seguinte forma: 

• REP 2/2019 e REP 2/2020 - Plano de Ação para a Transição Digital - Plano de capacitação que 
contribuirá para a melhoria das competências digitais dos trabalhadores e das empresas, conferindo 
maior competitividade ao tecido empresarial e combatendo a obsolescência dos postos de trabalho. 

• REP 2/2020 – Apoios financeiros e não financeiros ao desenvolvimento de novos modelos de negócio 
e de competências digitais empresariais. 

• REP 2/2020 e REP 3/2020 – Investimento em infraestruturas publicas de apoio à transição digital, que 
estimulem por sua vez o investimento, a digitalização e a inovação das empresas. Ao qual acrescem 
apoios ao desenvolvimento de novos produtos que aliem a componente digital à componente verde. 

Esta componente inscreve-se ainda nos seguintes pilares em que se estrutura o Mecanismo Europeu de 
Recuperação e Resiliência: o pilar relativo à “transição digital”, tendo em conta o foco desta componente em 
promover uma política pública que impulsiona a transição digital do tecido empresarial português, apoiando 
as empresas para se capacitarem e explorarem as oportunidades decorrentes da digitalização; e o pilar relativo 
ao “crescimento inteligente, sustentável e inclusivo, incluindo coesão económica, emprego, produtividade, 
competitividade, investigação, desenvolvimento e inovação, e um mercado único em bom funcionamento com 
pequenas e médias empresas (PME) fortes”, tendo em conta que se pretende aumentar a competitividade das 
empresas portuguesas, por via da digitalização, bem como pela aposta no reforço das competências digitais 
dos ativos empregados.  

Para além dos diplomas e estratégias mencionadas anteriormente, destaca-se que os investimentos propostos 
na presente componente apresentam complementaridades e alinhamentos estratégicos com outras iniciativas e 
mecanismos de financiamento da UE, nomeadamente: 

• A rede europeia de Digital Innovation Hubs (eDIH) financiada pelo “Digital Europe Program” que 
possuirá unidades em Portugal e que será completada com mais hubs no âmbito dos investimentos do 
PRR; 

• O EuroHPC, da qual faz parte o “Minho Advanced Computing Centre” que se constituirá como uma 
infraestrutura de enorme relevância por alguns dos investimentos apoiados no âmbito desta 
componente; 

• O alinhamento conceptual da rede nacional de test beds, financiada por este PRR, com a “EU Open 
Innovation Test Beds Initiatives” e com a “European Network of Testing and Experimentation 
Facilities”, considerando que ambos contribuem para apoiar as empresas no processo de passar da 
investigação e desenvolvimento para produtos e serviços comercializáveis. No entanto esclarece-se 
que as indústrias e tecnologias abrangidas poderão ser maioritariamente diferentes, nomeadamente 
pois o programa financiado pelo Horizonte 2020 e Horizonte Europa visa apoiar o teste em áreas como 
nano e microeletrónica, fotónica, nano tecnologia, biotecnologia e a rede nacional visada por este PRR 
é mais semelhante ao conceito da rede sueca de “real-world testbeds”. 

• A Política de Coesão implementada através do acordo de parceria “Portugal 2020”, nomeadamente 
em inúmeras linhas de financiamento das quais se destaca o recentemente lançado programa “+ 
CO3SO Digital” (Resolução do Conselho de Ministros n.º 17/2020) que visa dar apoios à digitalização 
de PME e à capacitação dos Recursos Humanos, com especial atenção aos que são efetuados nos 
territórios do interior do país. 



Neste campo, destaca-se ainda que a presente componente se encontra alinhada com a Estratégia Portugal 
2030, aprovada recentemente pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 98/2020 de 13 de novembro e por 
essa via com a política de coesão da UE no âmbito do QFP 2021-2027. Nesse documento é definida uma visão 
de recuperação da economia e de proteção do emprego, fazendo da próxima década um período de recuperação 
e convergência de Portugal com a EU, assegurando maior resiliência e coesão social e territorial, sendo 
previstas quatro agendas temáticas das quais se destaca para o presente âmbito: a “digitalização, a inovação e 
as qualificações como motores de desenvolvimento”.  

Esta agenda temática “enfrenta os bloqueios das qualificações e da competitividade e transformação estrutural 
do tecido produtivo, respondendo também aos novos desafios tecnológicos e societais associados à transição 
digital e à indústria 4.0, às novas dinâmicas de crescimento setorial pós-COVID, à necessidade de contribuir 
para a autonomização e resiliência geoestratégica da UE e ao mesmo tempo garantir a capacitação e 
modernização do Estado para promover a resposta a estes desafios”. Pretende-se para este efeito contribuir 
para uma “especialização inteligente da economia portuguesa e das suas regiões, objetivo que contribuirá 
igualmente, para uma maior autonomia estratégica. 

Ainda no âmbito do Portugal 2030, destaca-se que as medidas potencialmente enquadráveis quer no FEDER, 
quer no âmbito do Fundo Social Europeu +, permitirão sinergias importantes com o PRR, nomeadamente 
complementar e dar continuidade aos investimentos em competências digitais no período até 2030. Em todo o 
caso, será assegurado que as mesmas tipologias serão financiadas em momentos distintos (Sendo que as que 
estão previstas no PRR financiadas apenas aqui durante o seu período de execução), sendo possível financiar 
no Portugal 2030 tipologias diferentes mas complementares aquelas que são financiadas no PRR, maximizando 
as complementaridades e sinergias entre o PRR e os fundos da Política de Coesão.  

 
 
3. Descrição das reformas e dos investimentos da Componente  
 

Reformas 

 

Reforma TD-r31: Transição digital do tecido empresarial 

 

Desafios e Objetivos 

Tendo em conta a atual posição do país no contexto do desenvolvimento económico, bem como os objetivos 
definidos no Programa do XXII Governo Constitucional que visam reposicionar Portugal na Europa e no 
mundo, considera-se essencial implementar uma reforma centrada no crescimento económico através do tecido 
empresarial português. Considerando ainda os desafios e o enquadramento estratégico descrito no capítulo 
anterior, Portugal carece igualmente de um investimento reformista e estrutural dirigido especificamente à 
transição digital das empresas. Pelo que a presente reforma e os subsequentes investimentos, darão o impulso 
necessário ao tecido empresarial, tornando-o digitalmente mais competitivo e resiliente no atual contexto 
económico e social mundial.  

Para esse efeito, Portugal aprovou em abril de 2020 o seu Plano de Ação para a Transição Digital (PATD) 
através da Resolução do Conselho de Ministros 30/2020 de 21 abril de 2020 e definiu uma estratégia 
transversal para a aceleração digital do país, não deixando ninguém para trás e posicionando-se como um país 
competitivo, inovador e coeso. Este Plano de Ação está focado na capacitação e inclusão digital das pessoas 
por meio da educação digital, visando também a redução do “digital gender gap”, na transformação digital do 
setor empresarial e na digitalização do Estado. Todas estas áreas-chave são suportadas por um conjunto de 
condições de base ancoradas em catalisadores centrados na criação de mecanismos regulatórios e promoção 
da privacidade, cibersegurança, economia circular de dados, conectividade e infraestrutura, tecnologias 
disruptivas, em alinhamento com a estratégia digital europeia. 

O PATD está relacionado com outras iniciativas legislativas e estratégicas como o Incode.2030 - Programa 
Nacional de Competências Digitais (Resolução do Conselho de Ministros 26/2018), o Programa Indústria 4.0, 



o Programa Startup Portugal e o Comércio Digital e está interligado com a estratégia de inovação tecnológica 
e empresarial 2018-2030 (Resolução do Conselho de Ministros 25/2018). 

Para além de alguns dos projetos integrados na presente componente, o PATD já prevê diversas iniciativas 
legislativas, regulatórias e estratégicas, que serão fundamentais para gerar as necessária mudanças de 
paradigma e criar as condições para a implementação dos investimentos integrados nesta componente. Neste 
campo destacam-se: 

• Elaboração e aprovação de uma estratégia nacional de dados e do respetivo plano de ação. Esta 
estratégia irá promover o livre acesso, utilização, modificação e partilha de dados, o que contribuirá 
para o desenvolvimento de novas soluções, mais eficazes e sustentáveis pelas entidades privadas, bem 
como para reduzir as assimetrias de mercado e garantir a interoperabilidade de dados. Isto permitirá 
que sejam desenvolvidos projetos inovadores ao abrigo dos DIHs, dos Vouchers para Startups e da 
rede nacional de test-beds, por exemplo através de soluções digitais que tirem partido da 
disponibilização de dados de entidades da Administração Pública para resolver desafios sociais, 
ambientais ou noutras áreas de politica publica.  

• Elaboração do decreto-lei de criação das Zonas Livres Tecnológicas (com base nos princípios 
definidos pela Resolução de Conselho de Ministros nº 29/2020) e posteriores regulamentações 
individuais para cada setor e/ou região. Estes diplomas irão permitir o levantamento temporário de 
determinadas restrições legislativas e regulamentares, por forma a permitir o desenvolvimento e o teste 
de soluções inovadoras. Este novo paradigma irá contribuir para um maior impacto dealguns dos 
investimentos previstos nesta componente como são o caso dos test beds, os vouchers para start-ups e 
os DIH. As ZLT terão uma estrutura de governação coordenada pela ANI – Agência Nacional de 
Inovação. (esta iniciativa irá constituir-se como um milestone da reforma devido à sua importancia 
estratégica). Na criação das ZLT, não deverão ser exploradas disposições, ainda que temporárias, que 
criem ou permitam a geração de impactos negativos a nível ambiental que contrariem os princípios 
enunciados na avaliação do DNSH (capítulo 8). 

• Revisão da estratégia nacional de computação avançada, bem como a elaboração e aprovação do 
respetivo plano de ação. Esta revisão terá especialmente impacto na medida “Digital Innovation 
Hubs”, em que alguns dos hubs assentarão especificamente na utilização e disseminação da tecnologia 
HPC, bem como na “Rede Nacional de Test Beds”, pelo mesmo motivo. A estratégia visa promover e 
expandir a ciberinfraestrutura avançada em PT, mobilizando o processamento de dados de forma 
eficaz e diversificada entre a indústria e as comunidades académicas. A estratégia abrange 3 grandes 
áreas de intervenção: criação de uma infraestrutura de supercomputação no país ao serviço da 
investigação e inovação e desenvolvimento, retenção de pessoas de elevado valor com fortes 
competências informáticas avançadas e a implementação de uma info-estrutura de políticas públicas 
para preencher a lacuna entre as infraestruturas e as pessoas, de forma a promover a criação de serviços 
e software de elevado valor. Esta estratégia ao promover a adoção de norma e melhores práticas para 
criar interoperabilidade vai inevitavelmente contribuir para que seja possível a projetos empresariais 
tirar melhor partido desta tecnologia. 

• Revisão da estratégia nacional de inteligência artificial, bem como a elaboração e aprovação do 
respetivo plano de ação. Note-se que a revisão e a elaboração deste plano serão muito relevantes, 
designadamente para a implementação da medida "Voucher para Start-ups - Novos Produtos Verdes 
e Digitais", a qual permitirá o desenvolvimento de novos produtos ou serviços baseados por ex. em 
IA, e para a concretização da medida "Digital Innovation Hubs", em que alguns dos hubs visarão 
exatamente a  tecnologia de IA. Para esse efeito, a estratégia irá contribuir para o desenvolvimento do 
ecossistema de IA, promovendo o aumento dos níveis de inovação, em especial em PMEs e startups. 
Esta promoção será feita através da criação de redes de business networking de plataformas de 
colaboração com a parte académica, hubs de inovação digital, e outros players. Note-se que este 
desenvolvimento irá contribuir para um aumento de registos de patentes e a multiplicação de negócios 
baseados na inovação, permitindo assim um maior o sucesso das medidas PRR mencionadas. 

• Programa E-residency – criação de um modelo de vistos de residência para empreendedores e nómadas 
digitais que irá contribuir para um maior dinamismo do ecossistema empreendedor a par das medidas 
integradas neste PRR com o mesmo objetivo. 

• Transposição da diretiva europeia em dados abertos e promoção da reutilização de informação do setor 
público. Esta iniciativa poderá contribuir para disponibilizar ao setor privado dados que sejam 



utilizados no desenvolvimento de soluções inovadoras, baseadas por exemplo em Inteligência 
Artificial e Internet das Coisas. 

• Definição e implementação da estratégia nacional de “Smart Cities”. Pese embora não exista um 
investimento específico neste domínio, alguns dos programas preconizados na C16, poderão 
simultaneamente contribuir e tirar partido de necessidades que serão previstas nesta estratégia, como 
alargar a base de competências digitais em todo o território e o desenvolvimento de soluções 
sustentáveis, suportadas em tecnologias inovadoras como análise de dados, robótica e IOT. 

É igualmente intenção do Governo português introduzir no PATD outras iniciativas legislativas e/ou 
regulatórias que promovam igualmente uma maior adoção tecnológica por parte das empresas e da sociedade, 
bem como continuar a promover iniciativas que, não sendo integráveis no plano, convergem para os mesmos 
objetivos reformistas. Nestes 2 campos destaca-se: 

• Revisão dos conteúdos formativos integrados no Catálogo Nacional de Qualificações, referentes 
especificamente a percursos e competências digitais para a utilização em contexto profissional. Esta 
renovação está alinhada com a mais recente evolução tecnológica e as necessidades mais prementes 
de empresas de vários setores económicos. Neste sentido será possível disponibilizar durante 2021 
novos percursos e unidades formativas de curta duração. 

• Lei de execução do regulamento europeu relativo à identificação eletrónica e aos serviços de segurança 
para as transações eletrónicas no mercado interno. Esta lei tem como objetivo aumentar a confiança e 
segurança das transações online, o que contribuirá para aumentar a confiança no ambiente digital, por 
ex. no comércio eletrónico e consequentemente para o sucesso dos investimentos aqui previstos. 

• Promoção da legislação e regulamentação que seja considerada necessária à criação de selos de 
maturidade digital nas áreas de cibersegurança, privacidade, sustentabilidade e usabilidade. A criação 
deste enquadramento e a promoção da temática da confiança digital é condição para a implementação 
do investimento referentes aos selos digitais, previsto nesta componente. 

• Revisão da Iniciativa Nacional Competências Digitais e.2030 - INCoDe.2030, atualizando objetivos e 
metas de progresso para 2025 e 2030, bem como reforçando a governação do programa. A 
monitorização da iniciativa continuará assente no acompanhamento dos principais indicadores DESI 
por forma a aferir a evolução do país. Esta revisão reforçará, entre outros aspetos, a importancia das 
competências digitais em todas as franjas da população, incluindo os ativos empregados visados pela 
presente componente. 

No que respeita à promoção da privacidade e da cibersegurança, as mesmas serão propiciadas através da 
legislação específica que será criada no âmbito das respetivas componentes do selo digital.   

A reforma de transição digital do tecido empresarial português assentará sobre 3 investimentos, que se 
fundamentam nos pilares nos catalizadores do PATD: (i) reforçar as competências digitais da população ativa 
empregada e aprofundar e inovar nas respostas de formação profissional; (ii) transformação dos modelos de 
negócios das empresas para aproveitar ao máximo a tecnologia; e (iii) catalisar a integração da tecnologia nas 
empresas através da inovação, confiança, segurança e redução de custos de contexto, condições necessárias 
para que os investimento efetuados diretamente nas empresas sejam eficazes, eficientes e os seus efeitos 
perdurem no tempo. 

Esta reforma promoverá a coesão económica, social e territorial, reforçando a resiliência económica e social e 
atenuando os impactos económicos e sociais da pandemia COVID-19. Este conjunto de investimentos 
permitirá às empresas de vários setores económicos, fazer frente aos desafios específicos decorrentes da 
pandemia COVID-19, bem como às oportunidades e desafios já anteriormente criados pela 4ª revolução 
industrial e pelo processo de transição digital.  

Acresce à resposta à crise, a criação de condições para tornar futuramente e de forma duradoura, Portugal num 
país mais atrativo do ponto de vista do investimento público e privado (nacional e estrangeiro), nomeadamente 
através de: uma população ativa digitalmente capacitada, da disseminação de uma cultura de inovação, de 
sinergias entre entidades de vários setores e criando uma dinâmica de confiança e segurança na adoção do 
digital. 

Pode-se concluir que a presente reforma se alicerça solidamente num processo que já tinha sido colocado em 
curso no momento de início da crise do COVID-19 e para o qual existe um conjunto de iniciativas em marcha 



ou planeadas que convergem para os objetivos pretendidos no PRR. Esta é assim uma oportunidade para 
aumentar a escala e alargar o âmbito dessa atuação, acelerando a agenda de digitalização da economia e da 
sociedade e ao mesmo tempo, endereçar uma das principais consequências da crise que é o desemprego. 

Acresce mencionar que o PATD apresenta um modelo de acompanhamento, medidas concretas e um conjunto 
vasto de indicadores de monitorização. A maioria destes indicadores são referentes ao DESI, e ao Global 
Competitiveness Report e permitirão aferir globalmente o sucesso do processo global de transição digital e a 
convergência em termos internacionais. A esta monitorização, junta-se no presente PRR o compromisso com 
milestones e metas concretas, que permitiram aferir a realização e os resultados dos investimentos propostos. 

Para finalizar, refira-se que, não obstante o PATD ser a base da presente reforma integrada no PRR, o plano 
deverá ser revisto e atualizado em 2021 por forma a integrarem-se os investimentos e projetos agora previstos, 
priorizando-os como iniciativas emblemáticas, bem como as iniciativas legislativas, regulatórias e estratégicas 
mencionadas anteriormente. 

Implementação: A Reforma já se encontra em execução desde abril de 2020 estando prevista para 2021 e 
2022 a concretização das iniciativas legislativas e regulatórias indicadas anteriormente. A coordenação da sua 
implementação cabe à Área Governativa da Economia e Transição Digital, e à Estrutura de Missão Portugal 
Digital (criada através da Resolução do Conselho de Ministros nº31/2020 de 21 de abril para efeito de 
implementação do PATD) e que articularão, respetivamente, com as restantes áreas governativas e as restantes 
entidades publicas relevantes para o efeito. Neste campo, sem prejuízo de outras áreas e entidades envolvidas, 
destacam-se: Economia e Transição Digital (IAPMEI, AICEP e DGAE), Negócios Estrangeiros (AICEP), 
Presidência do Conselho de Ministros (GNS e CNCS), Modernização do Estado e da Administração Pública 
(AMA), Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (FCT) Educação (ANQEP) e Trabalho, Solidariedade e 
Segurança Social (IEFP e ANQEP).  

Calendário e riscos: Os riscos associados à implementação deste calendário prendem-se com possíveis atrasos 
no desenvolvimento e na aprovação dos diplomas mencionados. 

 

Investimentos 

Os investimentos propostos refletem a visão reformista indicada anteriormente e as preocupações do Estado 
português no contexto da dupla transição (digital e verde) da economia. Irão contribuir para o reforço das 
competências digitais dos trabalhadores, o crescimento tecnológico e inovador das empresas, para a promoção 
da sua integração em mercados internacionais competitivos e para o desenvolvimento tecnológico dos serviços 
públicos.  

Os investimentos terão uma abrangência setorial vasta, salvo quando sejam específicos de uma área económica 
expressamente indicada (ex. comércio) e incluem por exemplo a indústria (nas suas várias vertentes), comércio, 
serviços, turismo, agricultura, economia do mar e construção. Contudo, deverão ser priorizados em sede de 
execução os domínios mais afetados pela crise gerada pela pandemia da COVID19 e/ou que mais poderão 
contribuir para a recuperação da mesma. Estes princípios foram igualmente destacados em diversos contributos 
recebidos no âmbito da consulta pública realizada no decorrer do processo de elaboração do PRR. 

O horizonte temporal para a realização dos investimentos propostos é de 5 anos, entre 2021 e 2025. Os 3 
investimentos que agregam diversas iniciativas que serão desenvolvidos em paralelo são os seguintes: 

1) Investimento TD-C16-i01 Capacitação Digital das Empresas 
• Academia Portugal Digital 
• Emprego + Digital 2025 

2) Investimento TD-C16-i02 Transição Digital das Empresas 
• Rede Nacional de Test Beds 
• Comércio Digital (Aceleradoras de Comércio Digital; Bairros Comerciais Digitais; 

Internacionalização via E-commerce) 
• Apoio a Modelos de Negócio para a Transição Digital (Coaching 4.0) 
• Empreendedorismo (Voucher para Startups - Novos Produtos Verdes e Digitais; Reforço da 

Estrutura Nacional para o Empreendedorismo – Startup Portugal; Vales de 
Incubadoras/Aceleradoras) 



3) Investimento TD-C16-i03 Catalisação da Transição Digital das Empresas 
• Digital Innovation Hubs 
• Desmaterialização da Faturação 
• Selos de certificações de cibersegurança, privacidade, usabilidade e sustentabilidade 

 

Relativamente a cada investimento e iniciativa: 

TD-C16-i01 "Capacitação Digital das Empresas" 

 

Desafios e Objetivos: 

Tal como já referido, é comumente reconhecido que um dos principais obstáculos à digitalização das PME é a 
lacuna de conhecimentos digitais, causada pelos baixos níveis de literacia digital entre os proprietários, 
gestores e colaboradores. Deste modo, a melhoria do desempenho das empresas é indissociável do 
investimento nos seus trabalhadores e nas suas competências, bem como de um investimento em serviços e 
em plataformas públicas que contribuam diretamente para esse objetivo. 

Neste sentido, é importante aumentar as competências digitais da população ativa empregada, incluindo 
funcionários e empresários, com especial enfoque nas empresas dos setores da indústria, comércio, serviços, 
turismo e agricultura, de modo a incrementar o número de trabalhadores digitalmente qualificados e melhorar 
a competitividade e resiliência das empresas, contribuindo assim também para a manutenção e criação de 
emprego. Além disso, este investimento contribuirá para aumentar o número de postos de trabalho qualificados 
nas empresas existentes e fomentar a criação de novas empresas. 

Serão criados dois programas de formação interligados, com abordagens inovadoras e que visam colmatar 
lacunas nas competências digitais dos trabalhadores (funcionários e empresários) e das empresas. Espera-se 
que estes investimentos influenciem novas políticas e contribuam para a evolução das práticas de capacitação 
e formação profissional ao longo da vida dos trabalhadores. Bem como influenciar a capacidade das empresas 
em enfrentarem os desafios e aproveitarem as oportunidades trazidos pela tecnologia. 

Tal como já mencionado anteriormente, o investimento em capacitação previsto nesta componente 
complementa, mas diferencia-se, dos previstos noutras, nomeadamente: 

• C-06 que se refere a competências gerais (e não exclusivamente digitais) na ótica do cidadão, 
endereçando o tema através de respostas a grupos mais vulneráveis que incluem profissionais ativos 
desempregados, jovens e outros. 

• C-19 que se refere à capacitação digital de funcionários públicos, excluindo por isso o setor privado. 
• C-20 que se refere ao ensino básico, secundário e superior, excluindo por isso a formação contínua dos 

trabalhadores. 
 

Este investimento inclui os seguintes programas: 

• "Academia Portugal Digital" – plataforma e programa de desenvolvimento de competências digitais 
em larga escala que deverá permitir aos trabalhadores do setor empresarial: (1) produzir uma 
autoavaliação do atual nível de competências digitais, considerando o quadro português de 
competências digitais (QDRCD) baseado na DigComp; (2) receber um plano personalizado de 
capacitação em competências digitais com metas concretas, considerando níveis individuais em cada 
domínio, objetivos pessoais e exigências específicas do mercado de trabalho (atuais e futuras) podendo 
este ser articulável com as necessidades de aquisição de competências de modo mais englobante, para 
favorecer trajetos de conclusão de níveis de qualificação; (3) aceder a recursos de formação online que 
permitam adquirir novas competências e atingir os objetivos pré indicados; e, (4) desenvolver um 
passaporte pessoal que discrimine e centralize a informação das competências digitais do trabalhador 
(em articulação sempre que justificável com outras sistemas já existentes, nomeadamente o passaporte 
Qualifica). 



Relativamente ao tecido empresarial, esta plataforma deve também permitir uma avaliação das 
competências digitais de cada empresa participante e contribuir para a identificação de prioridades de 
formação contínua, recrutamento e investimento. 
O programa prevê os seguintes recursos: (1) Uma plataforma online que suporta todas as funções 
descritas anteriormente; (2) Mapas de percursos de formação profissional em competências digitais; 
(3) Ferramentas de autoavaliação de competências digitais; (4) Novos recursos formativos em 
competências digitais, bem como a ligação a outras plataformas online e o encaminhamento para 
formações presenciais e mistas; (5) Uma equipa de gestão e monitorização, a quem caberá também 
assegurar a produção de dados desagregados que entre outras dimensões devem permitir aferir o 
cumprimento das estratégias e legislação aplicáveis, com destaque para o respeito pelo equilíbrio de 
género no conjunto do programa. As recomendações de formação presencial ou mista que serão dadas 
no âmbito da plataforma, integrarão sempre que justificável o programa “Emprego + Digital 2025” 
descrito mais à frente. 
A plataforma será desenvolvida e gerida pela Estrutura de Missão Portugal Digital (EMPD), em estreita 
articulação com os organismos públicos responsáveis por este domínio de política pública - IEFP, 
ANQEP e FCT, que serão responsáveis no domínio das suas competências pela mobilização de 
participantes, definição dos referenciais de competências e de formação e alojamento de conteúdos. 
Serão efetuadas interligações com os sistemas de informação destas entidades públicas sempre que 
justificável. Outros parceiros públicos e privados serão envolvidos no projeto, nomeadamente: as 
instituições de ensino superior, centros de formação, plataformas online de formação, fabricantes de 
software, bem como outros stakeholders públicos e privados que contribuam com recursos adicionais 
de capacitação e com know-how em domínios específicos. As confederações e associações 
empresariais serão parceiros fundamentais na identificação das áreas de formação pertinentes para a 
atividade empresarial, conceção e divulgação do programa, bem como na mobilização das empresas e 
dos trabalhadores. No mesmo sentido, os sindicatos serão chamados a desempenhar um importante 
papel, não só na mobilização dos formandos como também participando no desenho dos percursos 
formativos. A participação destes parceiros no processo ocorrerá em termos semelhantes ao que já 
sucede no âmbito dos conselhos setoriais para a qualificação, onde são auscultados parceiros sociais e 
stakeholders públicos e privados, nomeadamente no que diz respeito ao desenho dos percursos 
formativos e Unidades de Formação (UFCD) a integrar no Catálogo Nacional de Qualificações. A 
mobilização dos formandos deve ser feita respeitando o equilíbrio de género no conjunto do programa 
e incluir mecanismos que incentivem a participação do sexo sub-representado nos vários setores. 
Por fim menciona-se que esta plataforma se encontra disponível para qualquer trabalhador, 
independentemente da sua localização. Pelo que este modelo é um contributo para promover a coesão 
territorial, principalmente em áreas rurais e/ou de baixa densidade onde o acesso e a diversidade da 
oferta formativa são menores. 
 

• "Emprego + Digital 2025" - programa de capacitação em tecnologias digitais que visa responder aos 
desafios e oportunidades de diversos setores empresariais nomeadamente indústria, comércio, 
serviços, turismo, agricultura, economia do mar e construção, fortemente impactados pelos processos 
de transformação digital e pela pandemia do COVID19. Este programa é uma vertente de 
especialização da “Academia Portugal Digital” operacionalizando a capacitação em formato de ensino 
presencial e misto. O programa é dirigido a trabalhadores de empresas independentemente do nível de 
competências digitais que possuam, devendo contribuir para a melhoria das mesmas em alinhamento 
com as necessidades especificas do setor empresarial e da área de negócio onde se inserem. 
O programa será gerido pelo IEFP e implementado em parceria com a EMPD, as confederações 
empresariais, as associações empresariais associadas das confederações (com destaque para aquelas 
que tenham centros de formação próprios), centros de formação públicos e privados e instituições de 
ensino superior. Estes parceiros, em colaboração com o IEFP, irão identificar os conteúdos formativos 
relevantes, alinhados com as necessidades específicas da transformação digital empresarial, em 
particular os desafios e oportunidades da indústria 4.0 e do impacto do COVID-19, promover a 
realização de ações de formação e garantir que se verifica um aumento global das competências digitais 
dos trabalhadores das empresas. A operacionalização do programa será precedida de acordos de 
cooperação entre o IEFP, a EMPD e cada uma das confederações setoriais. Este alinhamento é 
fundamental para o sucesso do programa e para a sustentabilidade futura dos postos de trabalho e segue 



o modelo do programa “Emprego + Digital” lançado em 2020. Sempre que justificável, este projeto 
irá articular-se com os restantes investimentos da presente componente. 
Os sindicatos serão chamados a desempenhar um papel neste programa, não só na mobilização dos 
formandos como também participando no desenho dos percursos formativos, nos termos mencionados 
no programa anterior. 
O programa incluirá: (1) Identificação das necessidades transversais e específicas dos sectores 
empresariais, considerando os atuais níveis de competências e os desafios e oportunidades que cada 
subsector e área de negócio enfrentam (incluindo desafios em matéria de obsolescência laboral e 
equilíbrio de género); (2) Melhoria dos conteúdos de capacitação existentes e/ou desenvolvimento de 
novos conteúdos e recursos necessários para implementar o programa; (3) Desenvolver um programa 
de capacitação de competências digitais em larga escala que satisfaça estas necessidades pré-
identificadas; e (4) Monitorizar continuamente as necessidades das empresas e do esforço de 
recuperação e desenvolvimento económico, de modo a garantir que o programa permanece atualizado. 
A monitorização inclui a desagregação de dados, que entre outras dimensões, deve permitir aferir o 
cumprimento das estratégias e legislação aplicáveis, com destaque para o equilíbrio de género e a 
garantia de igual participação de mulheres e homens. 
Esta nova metodologia deverá ser capaz de contribuir para uma mudança na forma e no conteúdo da 
formação profissional, tendo em conta a realidade económica, social e tecnológica atual e prever quais 
serão as tecnologias digitais necessárias no futuro a curto e médio prazo. 
A longo prazo, pretende-se que este investimento resulte numa transformação dos processos de 
investimento na capacitação em competências digitais, mudando a forma como é desenvolvida a oferta 
formativa e a sua adequação às exigências do mercado de trabalho, mas também a forma como as 
empresas identificam necessidades de competências em função da evolução tecnológica e económica. 
Este investimento terá reflexos em novas práticas nas políticas públicas e nas estratégias empresariais. 

No contexto destes 2 projetos, as instituições de ensino superior (IES) serão responsáveis por produzir 
formações online e ministrar algumas das formações presenciais em competências mais avançadas. O 
envolvimento das IES resultará por sua vez em diversos efeitos complementares que contribuirão para a 
evolução do posicionamento tradicional do ensino superior no que diz respeito: à aproximação dos conteúdos 
formativos às necessidades práticas do mundo laboral e empresarial, a diversificação de atividades e fontes de 
financiamento e a capacitação dos próprios docentes. 

Sem prejuízo do foco destes programas estar no setor empresarial, atendendo à relevância da economia social 
em Portugal, que representa 3% do VAB e 6,1% do emprego renumerado, as iniciativas de capacitação 
integrados neste investimento, serão estendidos aos trabalhadores das entidades que compõe este setor, 
designadamente as que se encontram abrangidas pelo disposto no art.º 4º da Lei de Bases da Economia Social 
(Lei 30/2013 de 8 de maio). Por esta via, contribuir-se-á para a transição digital destas organizações, 
permitindo-lhes alcançar através do uso de tecnologia, maior eficiência e resiliência. O número de 
trabalhadores deste setor a envolver encontra-se integrado nas metas e em linha com a proporção do seu peso 
no total nacional. À semelhança do que se pretende efetuar com os restantes setores económicos, as associações 
representativas da economia social serão convidadas a participar na definição das áreas de formação e na 
implementação do programa. 

Natureza do investimento: O investimento tem natureza pública. 

Não se aplicam as disposições relativas a auxílio de estado considerando que as entidades recetoras do 
investimento são publicas e a formação será disponibilizada diretamente aos formandos. Na contratação e na 
aquisição de produtos e serviços será cumprida toda a legislação aplicável. 

Público-Alvo: Trabalhadores ativos empregados do setor empresarial e do setor da economia social. 

Calendário e riscos: Os programas serão implementados entre 2021 e 2025. Os principais riscos associados 
ao cumprimento deste calendário prendem-se com a necessidade de garantir um nível de adesão elevado dos 
trabalhadores e o apoio das empresas. 
 

TD-C16-i02 “Transição Digital das Empresas” 



A capacidade das empresas nacionais para transformar os seus modelos de negócio e digitalizar os seus 
produtos e serviços assume a maior importância não só na resposta à crise pandémica, mas também no reforço 
da competitividade futura da economia portuguesa. Neste sentido os investimentos propostos visam pôr em 
prática uma agenda reformista e concretizar infraestruturas com uma visão de sustentabilidade a longo prazo. 

Este investimento e o conjunto de projetos nele incluídos, contribuirão assim para a transformação dos modelos 
de negócio das PME portuguesas e para a sua digitalização. Os resultados mais recentes do DESI, em 2019, 
mostram que no que diz respeito à integração das tecnologias digitais nas empresas, Portugal posiciona-se no 
16º lugar, com uma pontuação geral abaixo da média. Adicionalmente, a percentagem de PME que vendem 
online (16%) é inferior à média (18%), o que mostra que as PME portuguesas são menos ativas digitalmente 
do que as suas congéneres. Este aspeto é particularmente relevante se tivermos em consideração que a 
economia portuguesa é maioritariamente dominada por microempresas. Assim, ao apostar na digitalização de 
empresas estamos a transformar em certa medida o modelo de negócio da economia portuguesa e a contribuir 
para uma maior competitividade e resiliência.  

Tendo em conta este objetivo, estes investimentos visam a promoção da digitalização dos negócios, que entre 
outros aspetos inclui: (1) a aceleração e automação de tomadas de decisão e de execução com base em 
inteligência artificial e dados; (2) o redesenho de cadeias de valor e de fornecimento, otimizando rapidez e 
resiliência, e a agilidade no funcionamento das empresas, por exemplo através da utilização do teletrabalho. 
(3) o estimulo à inovação e experimentação de novos produtos e serviços, (4) o reforço das estruturas de apoio 
ao empreendedorismo e à atividade empresarial no domínio do digital e (5) a utilização de espaços de dados 
transsectoriais e suportada em infraestruturas europeias de cloud e edge computing, inovadoras, seguras e 
energeticamente eficientes (green technology) como por exemplo a financiada pelo EuroHPC e outras, 
nomeadamente as disponíveis atualmente no mercado e as que são promovidas por outras fontes de 
investimento publicas e privadas. 

Este investimento permitirá às empresas um reposicionamento dos seus negócios num ecossistema 
digitalmente avançado e irá contribuir para a sua transformação, colocando-as num caminho de digitalização 
dos seus modelos de negócio, algo que a conjuntura criada pelo COVID tornou fundamental a nível global. 
Neste sentido, tirando partido das tecnologias e integrando-as nos seus processos e operações, as empresas 
ficarão mais bem preparadas para enfrentar a crise económica e para contribuir para o esforço de recuperação 
do país e da Europa. 

Os quatro conjuntos de programas que integram este investimento são: 

•  “Rede Nacional de Test Beds” – Criação de uma rede nacional de Test Beds através de 
infraestruturas que visam criar as condições necessárias às empresas para o desenvolvimento e teste 
de novos produtos e serviços e acelerar o processo de transição digital, seja via um espaço e de 
equipamento físico com forte componente digital ou de simulador virtual/digital. O objetivo desta rede 
colaborativa é aumentar o número de pilotos de produto (digitais ou apenas possíveis de produzir com 
recurso à digitalização de processos e de ferramentas digitais) que se tornam comercialmente viáveis 
atravessando o que é apelidado de “vale da morte”, correspondente à passagem de validação em 
laboratório (TRL 4) à fase de protótipos em ambiente industrial (TRL7), e partilhar 
conhecimento/experiência através de casos de estudo, para contribuir para a aprendizagem de 
processos digitais por parte das PMEs. O programa será implementado em colaboração com a COTEC, 
stakeholder de relevo considerando que é a principal associação empresarial portuguesa para a 
promoção da inovação e cooperação tecnológica empresarial. Os milestones, mais à frente 
apresentados, no que refere tanto ao número de Test Beds como ao número de produtos e serviços 
prototipados, têm por base a capacidade de implementação do top 10% performers associados da 
COTEC. 
Quanto aos setores a serem envolvidos, é definida a ambição de ter uma ampla cobertura dos setores 
da Indústria, assim como dos seus subsetores, e que correspondem de maneira geral aos projetados 
para a rede de DIH, com o qual esta medida apresenta um grande potencial de gerar sinergias e 
complementaridades. Neste campo, considerando o número proposto de 30 Test Beds, será possível 
cobrir um número diversificado de setores e áreas, podendo cada Test Bed colaborar com um ou vários 
DIH 



O processo de seleção passará pela identificação de empresas que possuem conhecimento em torno 
das tecnologias especificas e histórico adequado de inovação e, de seguida, a sua vinculação a 
organizações de I&D. Sempre que pertinente, essa relação será feita com a rede existente de Centros 
de Interface Tecnológicos ou outras instituições de ensino superior. O presente investimento mantém 
assim, autonomia relativamente aos CIT (integrados na componente 5 do PRR), ainda que promova 
sinergias pontuais com os mesmos. 

Não serão financiadas unidades test-bed que pelo seu modo de funcionamento, matérias-primas 
utilizadas e/ou pelo tipo de produtos desenvolvidos e testados, comprometam os objetivos ambientais 
e climáticos indicados em maior detalhe no capitulo 8 – DNSH, do presente documento. 

Apesar de o programa ser focado em fazer crescer os protótipos em ambiente industrial, na apreciação 
das candidaturas (para além dos critérios gerais indicados globalmente nesta componente para a 
seleção dos beneficiários e outros que venham a ser definidos), serão privilegiados os candidatos que 
proponham, através de investimento próprio, a abrangência de fases subsequentes, nomeadamente o 
TRL 8 e 9. 

Destaca-se que para a instalação das Test Beds, para além dos investimentos com equipamento e 
recursos humanos neste período crucial de arranque de 4 anos, está previsto um investimento em 
capacitação, quer dos recursos da entidade que a gere, quer das entidades que irão utilizá-la. Após o 
período de execução do PRR, pretende-se que as Test Beds possuam um modelo de operação 
financeiramente sustentável com fontes de receita próprias.  

Considera-se que não se estão a financiar por esta via custos recorrentes, apenas os necessários para o 
período de instalação e demonstração inicial das test-beds que decorre necessariamente ao longo de 4 
anos, sem os quais, nomeadamente os recursos humanos, não se assegura a necessária maturidade e 
continuidade do processo. Por fim é de mencionar que esta rede irá beneficiar sempre que necessário 
e justificável pela possibilidade de criação de Zonas Livres Tecnológicas, que incluem “regulatory 
sandboxs” para efeitos de desenvolvimento experimental de produtos e serviços. 

• Comércio Digital – Programa para a digitalização de PME, com foco em microempresas do setor 
comercial, com vista a ativar os seus canais de comércio digital, incorporar tecnologia nos modelos de 
negócio e desmaterializar os processos com clientes e fornecedores por via da utilização das 
tecnologias de informação e comunicação. Integra 3 projetos: 

o “Aceleradoras de Comércio Digital” – Estímulo à transição digital de micro, pequenas e 
médias empresas com atividade comercial, através da criação de 25 aceleradoras de 
proximidade, locais ou regionais, bem como de um sistema de incentivos financeiros à 
digitalização dos modelos de negócio. Estas aceleradoras irão avaliar a maturidade digital das 
empresas, propor um plano de transição e acompanhar os operadores económicos do comércio 
e que prestam serviços de proximidade, nomeadamente no que diz respeito à criação ou reforço 
da sua presença digital e à adaptação do seu modelo de negócio. Esta adaptação será 
incentivada pela criação de um sistema de que apoie o investimento em tecnologia ou presença 
digital.  A medida será implementada conjuntamente pela DGAE e pelo IAPMEI tendo como 
público-alvo as entidades públicas, locais e regionais, as entidades de natureza associativa e 
conjuntos de micro e pequenas empresas que prestem serviços e se dediquem a atividades de 
comércio de proximidade. 

o “Bairros Comerciais Digitais” – Apoio à digitalização de 50 áreas comerciais, localizadas 
em centros urbanos, zonas suburbanas ou rurais. Pretende-se que o modo como o território é 
gerido e ordenado considere a noção de bairros comerciais ou equivalente, por forma a 
dinamizar tais áreas e a promover a coesão territorial. Esta medida é particularmente relevante 
devido às consequências económicas e sociais da conjuntura pandémica, particularmente dura 
para um tecido empresarial composto por micro e pequenas empresas, muitas das quais de 
gestão familiar, cuja capacidade de investimento nem sempre é suficiente, nem corresponde 
ao valor acrescentado que as mesmas podem aportar às comunidades onde se inserem. A 
digitalização dos bairros comerciais, considerando os seus operadores económicos e 
institucionais, contribuirá de igual modo, para fomentar a atividade de empresas que atuem 



em zonas adjacentes. Os investimentos previstos abrangem a conetividade e a infraestrutura 
digital local, mais concretamente a a instalação (ou melhoria dos equipamentos e da instalação 
existente) de acesso à internet por wi-fi para os clientes das zonas comerciais. Este acesso, a 
disponibilizar em espaços interiores e exteriores visa complementar a conetividade existente 
não substituindo (ou endereçando falhas) das redes dos operadores e permitindo assim uma 
maior experiência de utilização digital do publico em geral. O investimento inclui ainda  a 
adoção de outras soluções conexas como a instalação de beacons ou «mupis» interativos. 
Abrange igualmente a harmonização urbanística dos espaços com a experiência digital, na 
coordenação da oferta e na integração de tecnologia em equipamentos e infraestruturas 
adjacentes aos Bairros (por ex. no apoio à instalação de identificadores em parques de 
estacionamento existentes). Abrangerá ainda a integração de soluções tecnológicas de gestão 
de entrega de encomendas e a adoção de meios de pagamento eletrónicos, de forma a 
digitalizar a experiência de consumo, assim como a própria alavancagem digital dos modelos 
de negócio. Os recursos humanos previstos nesta medida serão destinados exclusivamente à 
fase de implementação da medida, devendo os custos inerentes aos mesmos ser posteriormente 
assegurados pelas respetivas entidades. A medida será implementada pela DGAE e pelo 
IAPMEI, tendo como potencial público-alvo as entidades públicas, locais e regionais, as 
entidades de natureza associativa e conjuntos de micro e pequenas empresas que prestem 
serviços e se dediquem a atividades de comércio de proximidade. 

o “Internacionalização via E-commerce” – Investimento no desenvolvimento de serviços de 
suporte aos processos de internacionalização das PME, nomeadamente em sensibilização, 
capacitação e consultoria, com duas vertentes,: (1) a internacionalização das PMEs através de 
um programa que visa aprofundar a promoção do comércio eletrónico para novas exportadoras 
e (2) o lançamento de um novo programa de apoio individualizado para a promoção digital 
orientado à diversificação de mercados para empresas que já tenham experiência internacional 
consolidada. O programa será implementado pela AICEP e integrará o atual programa 
“Exportar Online” (1) por via das vertentes de consultoria e apoio à implementação e um novo 
programa designado “Mais Mercados” (2). Considerando o âmbito de atuação, os programas 
cumprem as limitações aplicáveis em matéria de apoios públicos à internacionalização. 

• “Apoio a Modelos de Negócio para a Transição Digital (Coaching 4.0)” – Enquadrado no programa 
nacional para a Indústria 4.0 esta iniciativa visa fomentar a integração de tecnologia nas empresas, 
apoiando o desenvolvimento de processos e competências organizacionais que fomentem a 
transformação digital do modelo de negócio das organizações. O programa será implementado em 
colaboração com a COTEC que pelos motivos explicitados anteriormente é um forte parceiro no 
diálogo com o setor empresarial e que permitirá identificar de modo mais assertivo, as prioridades de 
intervenção no que diz respeito às áreas temáticas a endereçar em cada setor empresarial. As PME 
poderão submeter as candidaturas através do IAPMEI, sendo este apoio convertido em vales 
“Coaching4.0” a utilizar para o efeito pretendido. 

• “Empreendedorismo” – Investimentos que concretizam um reforço na aposta estratégica nacional no 
desenvolvimento do ecossistema empreendedor. Este reforço passa por apoiar diretamente startups, 
por norma em fase de “seeding”, no reforço da estrutura atualmente existente (Startup Portugal) e 
dedicada exclusivamente à agenda do empreendedorismo e também no apoio ao desenvolvimento de 
incubadoras e aceleradoras que permitam reforçar esse mesmo ecossistema. Integra 3 projetos: 

o “Voucher para Start-ups - Novos Produtos Verdes e Digitais” – Programa de vouchers que 
tem por objetivo apoiar start-ups que tenham ou queiram desenvolver modelos de negócio 
digitais e com forte componente verde, nomeadamente o desenvolvimento de produtos e 
serviços digitais ou com forte componente : de elevada eficiência na utilização de recursos, 
que permitam a redução dos impactos da poluição, que fomentem a economia circular, que 
constituam novas soluções de produção energética e/ou que se caracterizem pela utilização de 
Dados Abertos ou de Inteligência Artificial. Os vouchers poderão ser utilizados em recursos 
humanos altamente qualificados, que contribuam para as atividades de I&D ou em aquisição 
de serviços de incubação, aceleração ou consultoria que convirjam no mesmo objetivo. 



Considerando que o atual ecossistema contabiliza 2.500 startups registadas no StartupHub, o 
objetivo é aumentar este número para 5.000 até 2024. Pelo que é previsto num prazo de 4 anos, 
abranger metade do ecossistema com esta oportunidade de apoio ao desenvolvimento dos 
negócios no contexto da agenda verde e digital. 

O programa será operacionalizado através de concursos lançados e promovidos pela estrutura 
nacional para o empreendedorismo, e deverá incluir mecanismos que incentivem a 
participação do sexo sub-representado. Nas regras de implementação do financiamento desta 
iniciativa não serão privilegiadas aquisições de soluções ou componentes de soluções 
tecnológicas com origem em fornecedores específicos, devendo-se manter a “neutralidade 
tecnológica”. 

o “Reforço da Estrutura nacional para o empreendedorismo – Startup Portugal” – 
Reforço da entidade existente – Startup Portugal, enquanto entidade exclusivamente dedicada 
ao ecossistema empreendedor e com poderes de implementação de políticas públicas definidas 
pela Área Governativa da Economia e Transição Digital. Esta estrutura, que possui atualmente 
a figura de associação de direito privado, detendo o Estado uma posição maioritária, terá a 
incumbência de liderar a agenda do empreendedorismo e da implementação dos respetivos 
planos de ação, tendo especificamente como missão, entre outras responsabilidades, a 
execução de avisos e implementação de apoios ao ecossistema incluindo as medidas 
pertencentes ao PRR (em articulação com o IAPMEI de quem irá receber delegação de 
competências). Esta estrutura irá também posicionar-se internacionalmente no ecossistema, 
articulando-se com estruturas europeias centrais e homólogas ligadas ao empreendedorismo.   
Com a conclusão do PRR pretende-se que esta entidade continue a ser financiada no âmbito 
do contrato programa (quer nas competências atuais quer nas que irão ser adicionadas), em 
estreita articulação com o Governo e outras entidades públicas relevantes para o efeito, tal 
como já sucede atualmente. Pretende-se também que a estrutura possua no futuro uma maior 
capacidade para diversificar e reforçar as fontes de receita própria, por exemplo, contribuições 
dos associados privados e receitas resultantes de prestação de serviços. Verbas que 
contribuirão para a sua maior sustentabilidade financeira. 
O investimento nesta estrutura deve resultar na melhoria significativa dos indicadores chave 
do ecossistema empreendedor nacional, nomeadamente: o número de Startups (com foco 
primordial nas que possuem modelos de negócio de base digital), o número de postos de 
trabalho (igualmente, a captação de investimento e o peso das startups no PIB. 
Um outro objetivo que se pretende para esta estrutura é a criação de uma plataforma e 
dashboard de monitorização de todo o ecossistema, incluindo as suas dimensões e atores 
(Startups, Investidores, Aceleradoras/Incubadoras). A plataforma ficará disponível a todo o 
ecossistema e responderá às diferentes necessidades de informação dos stakeholders, 
nomeadamente, entre outras funcionalidades, a disponibilização de um market place dinâmico 
para todo o ecossistema. 

o “Vale para Incubadoras/ Aceleradoras” – Sabendo que as incubadoras/aceleradoras têm 
um importante papel de elevar o nível de sucesso das startups (a taxa de sobrevivência 
passados 24 meses após estarem incubadas é de 86%), e que cada vez mais as start-ups 
assentam no digital os seus modelos, serviços e produtos, importa investir no aumento dos 
recursos e apostar na capacitação dos técnicos e diretores destas estruturas, bem como na sua 
própria transição digital. O investimento passa por criar um vale para que as 
incubadoras/aceleradoras possam investir no seu desenvolvimento, nomeadamente 
tecnológico, terem à sua disposição mais recursos e estarem mais atualizadas no seu 
conhecimento e nas suas capacidades, nomeadamente no apoio a start-ups com modelos de 
negócio assentes no digital. Estas condições permitirão assim a estas estruturas, apoiar melhor 
as startups incubadas nomeadamente nas condições de acolhimento e acompanhamento nos 
seus programas. Neste domínio, os investimentos disponibilizados deverão ainda permitir um 
maior foco das incubadoras e aceleradoras em start-ups que possuam soluções e modelos de 
negócio de forte pendor digital (produtos e/ou serviços), no sentido de serem elas próprias 
catalisadores do processo de transição digital preconizado nesta componente. Pretende-se 



ainda com estes investimentos contribuir para que as incubadoras e aceleradoras adotem 
modelos de negócio financeiramente sustentáveis, estando mais bem preparadas para angariar 
receitas próprias. O programa será operacionalizado através de concursos lançados e 
promovidos pela estrutura nacional para o empreendedorismo. 

Para a concretização destes objetivos e sem prejuízo de regras especificas de cada um dos programas integrado 
neste investimento, por regra, a seleção das entidades beneficiárias deverá valorizar em sede de concursos os 
seguintes critérios: 

• Desenvolvimento de soluções que aliem a transição digital à transição verde; 
• Desenvolvimento de iniciativas em territórios de baixa densidade e geração de impacto social e 

económico positivos nos mesmos; 
• Desenvolvimento de iniciativas que promovam a cooperação a nível europeu com especial destaque 

para a cooperação transfronteiriça; 
• Promoção de iniciativas de capacitação de recursos humanos que permitam o aumento do nível de 

proficiência digital da população ativa empregada; 
• Contributos para a promoção do equilíbrio de género em funções especializadas TIC; 
• Investimentos que gerem impactos de médio e longo prazo na competitividade das PMEs; 
• Iniciativas colaborativas que tenham efeito positivo de “spill over” para outras entidades, por exemplo 

por via de cadeias de valor ou de parcerias na implementação dos investimentos; 
• Qualidade, eficiência e sustentabilidade financeira dos respetivos planos de implementação; 
• Sustentabilidade financeira futura dos projetos. 

Sem prejuízo da atenção dada a todas as medidas previstas neste investimento nas questões ambientais, nas 
medidas: “Rede Nacional de Test-Beds”, “Apoio a Modelos de Negócio para a Transição Digital (Coaching 
4.0)” e Vouchers para Start-ups - Novos Produtos Verdes e Digitais”, onde se pressupõe o financiamento de 
empresas abrangidas por um vasto leque de atividades económicas, deve ser garantido que não se verificam 
impactes ambientais potenciais e negativos associados aos investimentos e resultantes dessas mesmas 
atividades económicas. Nesse sentido as disposições e os critérios de elegibilidade dos concursos deverão 
garantir: 

• A não inclusão das atividades constantes na listagem de atividades excluídas do Regulamento 
InvestEU (REGULAMENTO (UE) 2021/523, Anexo V, parte B), tendo em conta ainda as 
considerações do Anexo III das Orientações técnicas sobre a aplicação do princípio de «não prejudicar 
significativamente» ao abrigo do Regulamento que cria um Mecanismo de Recuperação e Resiliência; 

• Tornar claro aos beneficiários a necessidade de cumprimento de legislação específica, como a Diretiva 
2011/92/UE (Diretiva Avaliação de Impacto Ambiental ou Diretiva AIA); a Diretiva 2001/42/CE 
(Diretiva Avaliação Ambiental Estratégica ou Diretiva AAE); Diretiva-Quadro da Água (Diretiva 
2000/60/ CE), Diretivas 2009/147/CE e 92/43/CEE no caso de projetos em zonas sensíveis do ponto 
de vista da biodiversidade ou nas suas imediações, Diretiva 2008/98/CE, com a redação que lhe foi 
dada pela Diretiva (UE) 2018/851 no âmbito do tratamento de resíduos e economia circular, ou outras 
aplicáveis no contexto da empresa candidata; 

• Que em sede de apresentação de candidatura, as empresas candidatas incluem no processo uma análise 
de sustentabilidade desenvolvida em linha com as orientações técnicas recomendadas no âmbito 
InvestEU (REGULAMENTO (UE) 2021/523, artigo 8º, nº 5 e Nº6), ou uma avaliação equivalente 
com critérios definidos ao nível do programa, que irá, no mínimo, evidenciar o cumprimento do 
princípio DNSH, ao nível do projeto/empresa. 

Em resumo, este investimento compreende quatro iniciativas interligadas, que visam um amplo espectro de 
empresas de vários setores económicos e que através de vários instrumentos procura concretizar uma grande 
mudança sistémica no modo como o digital é utilizado na atividade empresarial. 

Natureza do investimento: No conjunto de programas mencionados, podem-se encontrar investimentos quer 
de natureza pública quer privada, sendo que nalguns dos casos os programas possuem ambas em função dos 
parceiros e da tipologia de despesas. Os de natureza publica ou maioritariamente pública são: “Bairros 
Comerciais Digitais”, “Aceleradoras de Comércio Digital” e “Reforço da Estrutura Nacional para o 
Empreendedorismo”. Os de natureza privada ou maioritariamente privada são: “Rede Nacional de Test Beds”, 



“Internacionalização via E-commerce”, “Coaching 4.0”, “Voucher para Startups” e “Vales de 
Incubadoras/Aceleradoras”. Nos investimentos de natureza privada incluem-se entidades sem fins lucrativos, 
nomeadamente associações. 

Os investimentos propostos respeitarão as regras da UE em matéria de auxílios de estado, nomeadamente o 
Regulamento Geral de Isenção por Categoria ou Regulamentos específicos para o Plano de Recuperação e 
Resiliência que a Comissão Europeia venha a adotar. Assim, toma-se por referência o enquadramento do 
Regulamento n.º 651/2014 da Comissão, de 16 de junho de 2014, que declara certas categorias de auxílio 
compatíveis com o mercado interno. Particularmente, consideram-se como referências específicas deste 
regime pela sua representatividade: 

i) Auxílios com finalidade regional, cuja intensidade de auxílio está estabelecida no mapa dos auxílios 
com finalidade regional (artigos 13.º e 14.º);  

ii) Auxílios à inovação a favor de PME, que têm como limite, regra geral, 50 % dos custos elegíveis 
(artigo 28.º); 

iii) Auxílios em matéria de consultoria a favor das PME, que têm como, regra geral, 50% dos custos 
elegíveis (artigo 18.º); 

iv)  Auxílios à formação, que têm como limite 50% dos custos elegíveis, e que podem ser majorados em 
20 p.p., designadamente em função da dimensão de empresa (artigo 31.º);  

v) Auxílios a polos de inovação, que têm como limite, regra geral, 50% dos custos elegíveis (artigo 27º). 

Sempre que adequado, aplicar-se-á aos investimentos o enquadramento previsto na regulação de minimis, 
nomeadamente no Regulamento (UE) n.°1407/2013 da Comissão, de 18 de dezembro de 2013.  

Nos casos em que os limites aos custos elegíveis e percentagens a eles associadas sejam justificadamente 
insuficientes para endereçar a dimensão dos desafios em causa (no caso da Componente 16, dos desafios em 
torno da Transição Digital), porventura devido a falhas de mercado específicas de Portugal, pretende-se 
desencadear um processo negocial e posterior notificação à Comissão Europeia no sentido da adoção de 
medidas que, sem prejuízo do Direito da União, se adequem mais ao caso concreto. 
 

Público-Alvo: Entidades Públicas, Entidades associativas privadas sem fins lucrativos e Empresas 
(maioritariamente PME). 

Calendário e riscos: O investimento está programado para ser implementado entre 2021 e 2025. Os principais 
riscos associados ao cumprimento da calendarização proposta prendem-se de um modo geral com a 
dependência da mobilização e da apresentação de candidaturas por parte das empresas. Adicionalmente, o 
número de entidades públicas envolvidas na operacionalização dos investimentos representa igualmente um 
desafio ao nível da coordenação e articulação. 

 

TD-C16-i03 “Catalisação da Transformação Digital das Empresas”  

Este investimento constitui-se como um contributo para a transição digital e ambiental da sociedade e das 
empresas, efetuado através de projetos públicos de catalisação tecnológica que visam: reduzir a utilização de 
papel através da fatura eletrónica, criar um ambiente de negócios digital mais seguro e confiável através de um 
conjunto de certificações, reduzir de modo geral os custos de contexto e promover a transferência e partilha de 
conhecimento. Materializa a visão de um Estado moderno, inovador e descentralizado que investe para 
fomentar um melhor ambiente de negócios. E assegura que a transição e a inovação digital das empresas ocorre 
num ambiente de confiança, com princípios de segurança e privacidade por defeito. Por este motivo, é 
extremamente relevante a criação de um sistema de certificação que permita às empresas garantir aos seus 
clientes e parceiros, um selo de segurança e a confiança digital. 

O investimento inclui ainda a expansão de redes de transferência de conhecimento como são os Digital 
Innovation Hubs, onde se pretende estimular o desenvolvimento de mais produtos e serviços tecnológicos bem 
como suportar o desenvolvimento de competências. 

Este investimento será efetuado através de 3 programas: 



“Digital Innovation Hubs” – programa que tem por objetivo ampliar a rede de DIH, complementando 
aquela que já se encontra em desenvolvimento no âmbito do Digital Europe Programme (DEP), por 
forma a atingir um número total de 16 hubs estabelecidos em Portugal. Será assim aumentada a escala 
de cada um dos EDIH que a Comissão Europeia venha a selecionar (estimados nesta fase entre 4 a 5) 
e alcançado um maior número e diversidade de DIH que possam apoiar as empresas portuguesas, 
segmento-as sectorialmente em função das suas necessidades específicas e fomentando o 
desenvolvimento de uma cultura colaborativa, promovendo a inovação aberta e o desenvolvimento de 
competências. A criação de cada DIH (incluindo os da rede europeia) implicará a fundação de uma 
incubadora/aceleradora para fomentar o ecossistema de empreendedorismo associado aos sectores 
abrangidos pelo hub. Este esforço será suportado, entre outras, em 3 tecnologias chave (HPC, IA e 
cibersegurança). O programa será implementado por um grupo de trabalho liderado pelo IAPMEI em 
articulação com a Startup Portugal.  
Pretende-se que os DIH, após o período de execução do PRR, implementem um modelo de negócio 
financeiramente sustentável. Por essa considera-se que não se estão a financiar por esta via custos 
tipicamente considerados recorrentes, mas apenas os necessários para o período de instalação e 
demonstração inicial dos DIH. 
 

• “Desmaterialização da Faturação” – Esta iniciativa visa automatizar o processo de aposição de 
assinatura eletrónica qualificada para a emissão de faturas através do Serviço de Assinatura de Faturas 
Eletrónicas (SAFE) da AMA, bem como massificar a utilização de faturação em formato digital nas 
transações B2B e B2C disponibilizando uma solução com recurso à Morada Única Digital que 
possibilitará o envio por email das faturas para o contribuinte (cidadão ou empresa), estando conforme 
com o Decreto-Lei n.º 28/2019, que torna obrigatória a emissão de faturas em formato digital por 
intermédio do uso de uma assinatura digital qualificada ou de um selo eletrónico qualificado, a partir 
de Janeiro 2021, e o Regulamento UE n.º 910/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho.  
Com um custo residual para as PME, este processo dará um significativo contributo na aceleração da 
transição para uma sociedade sem papel e na redução dos custos de contexto, permitindo combater a 
evasão fiscal, facilitar o registo automático da informação das faturas e aumentar a eficiência dos 
processos de contabilidade dos contribuintes, tendo como ambição no final de 2025 atingir o envio 
acumulado de 700 milhões de faturas em formato digital com um . nível de disponibilidade da solução 
superior ou igual a 99,90%.  
Após a avaliação de privacidade, a medida será coordenada pela Estrutura de Missão Portugal Digital 
e implementada pela AMA (Agência para a Modernização Administrativa I.P.) em articulação com 
diversos parceiros, nomeadamente, nos seguintes domínios: certificação e segurança (Gabinete 
Nacional de Segurança); disseminação e integração junto de softwares de faturação (ordens 
profissionais e associações com atividade nesta matéria); integração com os sistemas de registo 
comercial (Instituto dos Registos e Notariado e o Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da 
Justiça). 
Após o período de execução do PRR e considerando que ficará demonstrada a maior valia do 
investimento e atendendo ao valor residual da operação, a plataforma será, à partida, suportada pelo 
(co)pagamento por algumas empresas beneficiárias, por exemplo, as que apresentem grande volume 
de faturação. 

 
• “Selos de Certificações de Cibersegurança, Privacidade,  Usabilidade e Sustentabilidade” – O 

investimento abrange quatro novas plataformas de certificação em cibersegurança, privacidade, 
usabilidade e sustentabilidade, bem como uma campanha de divulgação e capacitação de organismos 
de avaliação de conformidade ou laboratórios de avaliação técnica e a conceção de selos nesses 
domínios, os quais serão atribuídos a um conjunto significativo de empresas através de entidades 
certificadoras acreditadas e por intermédio do IAPMEI. As plataformas irão suportar os processos de 
divulgação dos programas, requerimentos e submissões de pedidos de certificação, gestão do processo, 
emissão e repositório centralizado das certificações e selos emitidos. A existência de plataformas 
centralizadas permitirá ainda o suporte à comunicação entre todas os parceiros e entidades envolvidas 
nos processos, bem como a geração de dados processuais importantes para a monitorização do 
programa. 



Espera-se com este investimento, contribuir para uma mudança estrutural no modo como se 
desenvolvem os negócios digitais e criar um impacto positivo e de longo prazo no modo como são 
tratados e partilhados dados, aspeto fundamental no reforço da resiliência, confiança e segurança dos 
sistemas das empresas. A medida será implementada pelo IAPMEI, I.P. - Agência para a 
Competitividade e Inovação, pelo CNCS (Centro Nacional de Cibersegurança), pela CNPD (Comissão 
Nacional de Proteção de Dados), pela AMA (Agência para a Modernização Administrativa I.P.) e pelo 
GESI (Global e-Sustainability Initiative). Estes selos de certificação estarão alinhados com todos os 
princípios, legislação e regulamentação aplicáveis (nacional e europeia) e igualmente com as 
especificidades de sistemas europeus já existentes, nomeadamente o referente a cibersegurança. 
Destaca-se ainda que estes selos irão promover a utilização de sistemas de confiança e segurança, 
como os inerentes à utilização de identidade digital, já utilizada por exemplo pelo Cartão de Cidadão 
e a Chave Móvel Digital e futuramente com a eID europeia, no âmbito da legislação eIDAS. Neste 
campo assinalam-se as sinergias com os investimentos previstos na C19 neste âmbito. Por fim, reforça-
se que a geração de confiança extravasa o tema da identidade digital, e que por essa razão se pretende 
promover de forma integrada as múltiplas dimensões destes selos, como a privacidade, a ética, a 
sustentabilidade, a cibersegurança e a usabilidade. Considera-se esta oferta integrada da maior 
importancia para o reconhecimento da efetiva maturidade digital das empresas. Apesar de esta medida 
não ter como objetivo uma obrigatoriedade para todas as empresas, sendo privilegiada a valorização e 
do mercado que as mesmas seja obtidas (por via de clientes e parceiros privados), a medida será objeto 
de avaliação a longo prazo, nomeadamente ponderando se a obtenção deste tipo de certificações deve 
ser valorizada de alguma forma, por exemplo, em processos de contratação pública. 
Após o período de execução do PRR e considerando que ficará demonstrada a maior valia do processo 
e do investimento (por via da valorização por parte de clientes e parceiros das empresas certificadas), 
as plataformas de certificação serão financiadas maioritariamente pelos futuros requerentes, 
garantindo-se assim a sustentabilidade financeira e a continuidade do programa. 

Natureza do investimento:  No conjunto de programas mencionados, podem-se encontrar investimentos quer 
de natureza pública quer privada, sendo que nalguns dos casos os programas possuem ambas em função das 
despesas. Os de natureza publica ou maioritariamente pública são: “Desmaterialização da Faturação” e “Selos 
de Certificações de Cibersegurança, Privacidade, Usabilidade e Sustentabilidade”. Os de natureza privada ou 
maioritariamente privada incluem os “Digital Innovation Hubs”. Nos investimentos de natureza privada 
incluem-se entidades sem fins lucrativos, nomeadamente associações. 

Os investimentos propostos respeitarão as regras da UE em matéria de auxílios de estado, nomeadamente o 
Regulamento Geral de Isenção por Categoria ou Regulamentos específicos para o Plano de Recuperação e 
Resiliência que a Comissão Europeia venha a adotar. Assim, toma-se por referência o enquadramento do 
Regulamento n.º 651/2014 da Comissão, de 16 de junho de 2014, que declara certas categorias de auxílio 
compatíveis com o mercado interno. Particularmente, consideram-se como referências específicas deste 
regime pela sua representatividade: 

i) Auxílios com finalidade regional, cuja intensidade de auxílio está estabelecida no mapa dos auxílios 
com finalidade regional (artigos 13.º e 14.º);  

ii) Auxílios à inovação a favor de PME, que têm como limite, regra geral, 50 % dos custos elegíveis 
(artigo 28.º);  

iii) Auxílios em matéria de consultoria a favor das PME, que têm como, regra geral, 50% dos custos 
elegíveis (artigo 18.º); 

iv) Auxílios à formação, que têm como limite 50% dos custos elegíveis, e que podem ser majorados em 
20 p.p., designadamente em função da dimensão de empresa (artigo 31.º);  

v) Auxílios a polos de inovação, que têm como limite, regra geral, 50% dos custos elegíveis (artigo 27º). 

Sempre que adequado, aplicar-se-á aos investimentos o enquadramento previsto na regulação de minimis, 
nomeadamente no Regulamento (UE) n.°1407/2013 da Comissão, de 18 de dezembro de 2013. 

Nos casos em que os limites aos custos elegíveis e percentagens a eles associadas sejam justificadamente 
insuficientes para endereçar a dimensão dos desafios em causa (no caso da Componente 16, dos desafios em 
torno da Transição Digital), porventura devido a falhas de mercado específicas de Portugal, pretende-se 



desencadear um processo negocial e posterior notificação à Comissão Europeia no sentido da adoção de 
medidas que, sem prejuízo do Direito da União, se adequem mais ao caso concreto. 
 

Público-Alvo: Entidades Públicas, Entidades associativas privadas sem fins lucrativos e Empresas 
(maioritariamente PME). 

Calendário e riscos: O investimento está programado para ser implementado entre 2021 e 2025. Os principais 
riscos associados ao cumprimento da calendarização proposta prendem-se de um modo geral com a 
dependência da mobilização e da apresentação de candidaturas por parte das entidades, bem como na adoção 
dos sistemas e apoios disponibilizados. Adicionalmente, o número de entidades públicas envolvidas na 
operacionalização do investimento representa igualmente um desafio ao nível da coordenação e articulação. 

 

Importa destacar nestes 2 últimos investimentos, a participação fundamental das Instituições de Ensino 
Superior, com destaque para as iniciativas referentes aos Test Beds e aos DIH. A criação deste tipo de 
infraestruturas, alinhadas com as iniciativas da Comissão no âmbito do “Digital Europe Program” visa 
exatamente dar resposta ao desafio previamente identificado da necessidade de melhorar a ligação entre a 
academia e o setor privado, fomentando a investigação aplicada e a transferência de conhecimento para o 
tecido empresarial. 

Nas regras de implementação do financiamento das iniciativas que constituem este investimento não serão 
privilegiadas aquisições de soluções ou componentes de soluções tecnológicas com origem em fornecedores 
específicos, devendo-se manter uma posição de “neutralidade tecnológica”. 

Em todos os investimentos e respetivas medidas e sub-medidas, onde seja solicitado por parte de entidades 
públicas informação a cidadãos, empresas e outras entidades, será aplicado o principio “Once Only”, 
cumprindo as disposições de proteção de dados aplicáveis e exceto nos casos em que existam limitações legais 
e regulamentares ou quando os desenvolvimentos tecnológicos necessários para o efeito se demonstrem 
desproporcionados para o impacto pretendido. A aplicação deste princípio visa, como sempre, a redução dos 
encargos administrativos para os beneficiários e o aumento da eficiência das entidades públicas. Sendo este 
princípio abordado, quer na fase de implementação das medidas (utilização de informação já recolhida), quer 
na disponibilização de informação gerada no decurso dessa mesma implementação (para reutilização 
posterior). 

 

4. Autonomia estratégica e questões de segurança   

As reformas e os investimentos propostos nas componentes C16, C17, C18, C19 e C20 visam dar uma resposta 
integrada ao desafio da transição digital de Portugal e da União Europeia, nomeadamente no reforço da sua 
autonomia estratégica e tecnológica, na sua afirmação global como líder digital e na promoção de uma 
economia aberta onde os valores democráticos e de coesão são basilares. 

Neste sentido, este eixo do PRR, contribui com investimentos significativos para o reforço da qualificação dos 
cidadãos, para a transformação digital das empresas e para a criação de estruturas e equipamentos tecnológicos, 
públicos e privados, que catalizam o processo de transição digital, reforçando a capacidade do tecido produtivo 
nacional e europeu em competir globalmente em setores onde outras geografias têm sido mais bem-sucedidas. 

Ao estimular a inovação e o desenvolvimento de novas soluções, bem como a aumentar a procura do mercado 
pelas mesmas, o PRR irá também contribuir para a viabilidade de outros investimentos europeus em matéria 
de produção de componentes tecnológicos, reforçando assim as cadeias de valor na União e aumentando a sua 
autonomia estratégica. 

Os investimentos que promovem as questões de cibersegurança e da privacidade de dados, são também 
fundamentais para garantir que utentes, consumidores, empresas e entidades publicas têm altos níveis de 
confiança nos serviços e produtos digitais disponibilizados e que os mesmos seguem os mais elevados padrões, 



nomeadamente o cumprimento da legislação e regulamentação europeias aplicáveis, que são referencias 
globais nestes domínios. Podemos afirmar que este esforço posiciona geoestrategicamente a Europa, de forma 
diferenciadora e global, como um parceiro de confiança. 

 

5. Projetos transfronteiriços e multinacionais   

Neste capítulo deve ser mencionado que a medida “Digital Innovation Hubs” incluída neste PRR, irá permitir 
aumentar a escala dos EDIH estabelecidos em Portugal e que serão selecionados para integrar a rede europeia 
pela Comissão Europeia sendo financiados pelo Digital Europe Program (DEP). O número de EDIH a apoiar 
neste âmbito está, pois, dependente de decisão da CE nesta matéria, ainda que nesta fase tenha sido estimado 
que possam ser entre 4 a 5. 

Os restantes DIH, financiados no âmbito do PRR, e pese embora tenham como objetivo principal apoiar as 
empresas portuguesas, poderão, contudo, estabelecer colaboração com outras entidades congéneres, no sentido 
de partilhar e tirar partido do conhecimento desenvolvido no âmbito na sua atividade. 

  

6. Dimensão Verde  

Relativamente ao investimento “Transição Digital das Empresas”, no que se refere a endereçar a agenda 
ambiental, destaca-se que um dos programas propostos visa disponibilizar especificamente Vouchers a startups 
para o desenvolvimento de novos produtos e serviços digitais que tenham um forte impacto ambiental positivo. 
Através deste programa pretende-se promover vários tipos de iniciativas de empreendedorismo, desenvolvidas 
por startups que se caracterizem por um forte “DNA Verde” ou que pretendam transitar para modelos 
ambientalmente mais responsáveis. Dependendo da área de negócio concreta em que a startup se insere, 
poderão ser cobertos vários dos cinco objetivos considerados no documento que serve de guia ao PRR e por 
essa forma, serão dados contributos para o cumprimento dos objetivos climáticos da UE para 2030 e para a 
neutralidade carbónica que se pretende atingir em 2050. 

No que respeita ao Investimento “Catalisação da Transição Digital das Empresas”, destaca-se que o 
programa de desmaterialização das faturas e a inerente redução do consumo de papel, irá contribuir para a 
prevenção e controlo da poluição, nomeadamente por reduzir a emissão de poluentes e por promover uma 
melhor eficiência na gestão de recursos. Esta medida irá assim contribuir também para os objetivos climáticos 
da EU em 2030 e para a neutralidade carbónica pretendida em 2050. 

 

7. Dimensão Digital  

A componente “Empresas 4.0” é integralmente focada nos objetivos e desafios da “Transição Digital” pelo 
que deve ser considerado que toda a despesa inerente aos investimentos e reformas contribui a 100% para os 
objetivos desta dimensão. Deve atender-se que os três investimentos desta componente estão profundamente 
interligados no sentido de criar as condições humanas, materiais, de negócio e de contexto para uma transição 
digital bem-sucedida das empresas. 

Neste sentido, considera-se que o investimento “TD-C16-i01 - Capacitação Digital das Empresas” pode ser 
associado à categoria de intervenção “108 - Support for the development of digital skills”, que contribui em 
100% para a meta digital, dado que o foco da mesma é o reforço das competências digitais dos trabalhadores.  

Neste campo é esperado um contributo para a competitividade e resiliência das empresas tendo em conta que 
são endereçados os desafios identificados nos domínios do DESI “Capital Humano” e “Uso de Serviços 
Internet”. Estes são os 2 domínios onde Portugal apresenta uma pontuação reduzida e uma classificação mais 
baixa em termos absolutos e relativamente à média da UE. Este facto evidencia que a transição digital dos 
negócios está a ser limitada quer pela procura (menos utilizadores/clientes) quer pela oferta (menos empresas 
com recursos qualificados que permitiriam providenciar serviços digitais ou ter um modelo de negócio 
suportado no digital). Para este efeito, estas iniciativas de capacitação irão contribuir para o aumento dos 



indicadores referentes às 2 dimensões mencionadas, algo que se considera fundamental para melhorar os níveis 
de competências digitais da população ativa empregada, resultado que por sua vez é uma condição crucial para 
a transição digital das empresas. 

Relativamente às especificidades das empresas e considerando as oportunidades e desafios que se apresentam 
no âmbito da 4ª revolução industrial e do impacto do COVID-19, a melhoria das competências digitais da 
população ativa empregada será fundamental para o desenvolvimento de novas propostas de valor, de novos 
modelos de negócio e entre outros fatores, para a melhoria da eficiência produtiva. Todos fatores cruciais para 
a tão necessária reindustrialização de Portugal e da Europa, que se quer inteligente e ambientalmente 
responsável e também para a ambição de tornar a UE um líder mundial no campo dos serviços digitais. 

Os investimentos “TD-C16-i02 - Transição Digital das Empresas” e  “TD-C16-i03 - Catalisação da 
Transição Digital das Empresas” são associados à categoria de intervenção 010 - Digitalização de PME 
(incluindo comércio eletrónico, negócio eletrónico e processos operacionais em rede, polos de inovação digital, 
laboratórios vivos, empresários na Internet e novas empresas de TIC, B2B), que contribui em 100% para a 
meta digital, visto que os investimentos descritos promovem o reforço da digitalização das empresas, seja 
através de apoios diretos, seja através de medidas de fortalecimento do ecossistema em que elas operam.  

Importa observar que se considera que os programas referentes ao “Reforço da Estrutura Nacional para o 
Empreendedorismo” e os “Vales para incubadoras e Aceleradoras” integram igualmente a categoria de 
intervenção 010 – digitalização de PME, atendendo que conforme descrição anterior, serão focados em apoiar 
Startups cujos modelos de negócio, produtos e/ou serviços sejam eminentemente digitais. Estabelecendo por 
esse motivo paralelo com os polos de inovação digital integrados na 010. 

Especificamente em relação à “Transição Digital das Empresas” é de referir que a posição de Portugal no 
que diz respeito à dimensão de “Utilização de Serviços Internet” se encontra abaixo da média da UE e tem 
divergido negativamente nos últimos 2 anos, quer em posição (24º) quer em pontuação total. Destaca-se neste 
âmbito um número baixo de utilizadores da internet que recorre ao homebanking e a compras online. No que 
diz respeito à “integração de tenologias digitais” em empresas, Portugal encontra-se no âmbito do DESI 
classificado em 16º lugar no conjunto dos países da UE, tendo caído 5 posições relativamente ao ano anterior 
e obtido uma pontuação abaixo da média.  

A percentagem de empresas portuguesas que usa “partilha de informações por via eletrónica” é, contudo, 
elevada, tendo atingido 42%, o que é superior à média europeia de 34%. No que se refere à do volume de 
negócios de PME relacionado com o comércio eletrónico, o país apresenta 15% o que se destaca igualmente 
pela positiva relativamente aos 11% da média EU. Apesar de a situação atual ser neste campo e 
comparativamente com a média, positiva, existem, contudo, desafios inerentes à atual situação que justificam 
um investimento significativo.  

Este investimento irá contribuir para melhorar aspetos que contribuíram para que o tecido empresarial, 
maioritariamente as PME, tire maior partido de tecnologias como o Big Data, computação em nuvem, 
inteligência artificial, plataformas de e-commerce, presença nas redes sociais e troca de informação através 
dos canais digitais. Irá igualmente elevar a maturidade do ecossistema empreendedor e criar condições para 
que as empresas reforcem os seus esforços de inovação e desenvolvimento de novos produtos e serviços, 
adquirindo novas competências. 

No que concerne a “Catalisação da Transição Digital das Empresas” destaca-se que os investimentos e as 
reformas propostas nesta vertente (DIH, faturação eletrónica e certificações) irão estimular a inovação e a 
transferência de conhecimento em tecnologias digitais para o tecido empresarial, promover a transição digital 
e verde através da redução do papel utilizado na faturação, ao mesmo tempo que reduzem a evasão fiscal e 
contribuem para o aumento da cibersegurança, da sustentabilidade, da privacidade e da usabilidade das 
plataformas e dos sistemas digitais, aumentando a segurança e a confiança do ambiente dos negócios digitais 
e das atividades suportados por tecnologia.  

A massificação do envio de faturas eletrónicas em transações B2B e B2C irá igualmente aumentar a integração 
automática de informação fiscal e financeira, melhorar a eficiência das empresas e contribuir para um melhor 
ambiente de negócios. 

 



8. Do No Significant Harm   

Considerando o ciclo de vida dos produtos e serviços gerados pelas atividades económicas que irão ser 
promovidas para o cumprimento dos objetivos desta componente, a aplicação dos critérios de elegibilidade aos 
investimentos que recorrem a candidaturas e o exposto no Artigo 17.º do Regulamento (EU) 2020/852, é 
possível garantir o cumprimento do princípio de “não prejudicar significativamente” (DNSH). 

A Reforma já se encontra em execução desde abril de 2020 estando prevista para 2021 e 2022 a concretização 
das iniciativas legislativas, regulatórias e estratégicas indicadas na sua descrição, que não criarão atividades 
que comprometam significativamente os objetivos ambientais em questão. 

 

Reforma TD-r31 -  

Transição digital do tecido empresarial 

 

Parte 1 da lista de controlo do princípio de «não prejudicar significativamente» 
Indicar os objetivos ambientais que 
exigem uma avaliação substantiva 
da medida com base no princípio de 
«não prejudicar significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

Mitigação das alterações climáticas 

 X 

A Reforma é materializada na publicação de um plano de ação e na 
concretização de programas, projetos e alterações legislativas e estratégicas 
que visam a digitalização das empresas, conforme indicado em maior detalhe 
nas análises dos investimentos. 

Considerando que se encontra em execução desde 2020 e pela sua natureza, 
não se perspetivam impactes significativos a nível do aumento da emissão de 
gases com efeitos de estufa em consequência da concretização destas medidas. 
Adicionalmente, considerando que é assegurado o DNSH a nível da medida, 
no decorrer do levantamento de restrições legislativas previstas pela criação 
das “Zonas Livres Tecnológicas”, o princípio de «não prejudicar 
significativamente», para este objetivo ambiental é assegurado. 

Adaptação às alterações climáticas 
 X 

Considerando que a medida se destina a reforçar a digitalização das empresas, 
não se antecipam impactes negativos significativos, diretos ou indiretos, ao 
longo do ciclo de vida da medida neste objetivo ambiental e como tal, o 
princípio de «não prejudicar significativamente» é assegurado. 

Utilização sustentável e proteção 
dos recursos hídricos e marinhos 

 X 

Considerando que a reforma se destina a reforçar a digitalização das empresas, 
não se antecipam riscos de degradação ambiental relacionados com a 
preservação da qualidade da água e a pressão sobre os recursos hídricos ao 
longo do ciclo de vida das atividades a apoiar. 

Considera-se que não existem impactes negativos significativos, diretos ou 
indiretos, ao longo do ciclo de vida da medida neste objetivo ambiental e como 
tal, o princípio de «não prejudicar significativamente» é assegurado. 

Economia circular, incluindo a 
prevenção e a reciclagem de resíduos  X 

Considerando que a reforma se destina a reforçar a digitalização das empresas, 
não se antecipam impactes negativos significativos, diretos ou indiretos, ao 
longo do ciclo de vida da medida neste objetivo ambiental e como tal, o 
princípio de «não prejudicar significativamente» é assegurado. 

Prevenção e controlo da poluição  

 X 

Considerando que a reforma se destina a reforçar a digitalização das 
empresasnão se antecipam riscos de poluição do ar, da água ou do solo ao 
longo do ciclo de vida das ações a apoiar, ao longo do ciclo de vida da medida 
neste objetivo ambiental e como tal, o princípio de «não prejudicar 
significativamente» é assegurado. 

Proteção e restauro da 
biodiversidade e dos ecossistemas  X 

Considerando que a reforma se destina a reforçar a digitalização das empresas, 
não se antecipam riscos de degradação dos ecossistemas ou impacte na 
biodiversidade ao longo do ciclo de vida das ações a apoiar e como tal, o 
princípio de «não prejudicar significativamente» é assegurado. 



 

Relativamente aos investimentos, tendo em conta o ciclo de vida dos produtos e serviços gerados e financiados, 
procedeu-se às seguintes análises e justificações detalhadas: 

 

Investimento – TD-E4.0-C16-i1 "Capacitação Digital das Empresas" 

Parte 1 da lista de controlo do princípio de «não prejudicar significativamente» 
Indicar os objetivos ambientais que 
exigem uma avaliação substantiva 
da medida com base no princípio de 
«não prejudicar significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

Mitigação das alterações climáticas 

 X 

Considerando que a medida pretende implementar programas de formação, 
com vista a aumentar as competências digitais da população ativa empregada 
e fomentar a digitalização das PME (públicas e privadas), não se perspetiva 
um aumento das emissão de gases com efeitos de estufa em consequência da 
concretização das ações contempladas por esta medida, nomeadamente 
porque não se prevê um acréscimo na utilização de combustíveis fósseis, ou 
outras atividades fonte desses mesmos gases. Desta forma, não são 
identificados ou não se anticipam impactes negativos significativos, diretos 
ou indiretos, ao longo do ciclo de vida das ações a apoiar, relativamente a este 
objetivo ambiental e, como tal, considera-se que o princípio de «não 
prejudicar significativamente» é cumprido. 

A medida é elegível para o domínio de intervenção 108 no anexo do 
Regulamento MRR, com um coeficiente para o cálculo de apoio aos objetivos 
em matéria de alterações climáticas e objetivos ambientais de 0%. Esta 
medida contribui com um coeficiente de 100% para o cálculo do apoio aos 
objetivos de transição digital e visa o desenvolvimento e utilização de 
plataformas digitais e a realização de formação presencial que não constituem 
atividades que comprometem este objetivo ambiental. 

Adaptação às alterações climáticas 

 X 

Considerando a natureza da medida e das ações contempladas, destinadas a 
melhorar as competências digitais da população ativa empregada, não são 
identificados impactes negativos significativos, diretos ou indiretos, ao longo 
do ciclo de vida da medida neste objetivo ambiental. Como tal, considera-se 
que é assegurado o princípio de «não prejudicar significativamente». 

Utilização sustentável e proteção 
dos recursos hídricos e marinhos 

 X 

Considerando a natureza da medida e das ações contempladas, destinadas a 
melhorar as competências digitais da população ativa empregada, , não se 
antecipam riscos de degradação ambiental relacionados com a preservação da 
qualidade da água e a pressão sobre os recursos hídricos ao longo do ciclo de 
vida da medida neste objetivo ambiental. Como tal, considera-se que é 
assegurado o princípio de «não prejudicar significativamente». 

Economia circular, incluindo a 
prevenção e a reciclagem de resíduos 

 X 

Considerando a natureza da medida e das ações contempladas, destinadas a 
melhorar as competências digitais da população ativa empregada, não são 
identificados impactes negativos significativos, diretos ou indiretos, ao longo 
do ciclo de vida da medida neste objetivo ambiental. Como tal, considera-se 
que é assegurado o princípio de «não prejudicar significativamente». 

Prevenção e controlo da poluição  

 X 

Considerando a natureza da medida e das ações contempladas, destinadas a 
melhorar as competências digitais da população ativa empregada, não são 
identificados impactes negativos significativos, diretos ou indiretos, ao longo 
do ciclo de vida da medida neste objetivo ambiental. Como tal, considera-se 
que é assegurado o princípio de «não prejudicar significativamente». 

Proteção e restauro da 
biodiversidade e dos ecossistemas 

 X 

Considerando a natureza da medida e das ações contempladas, destinadas a 
melhorar as competências digitais da população ativa empregada, não se 
antecipam riscos de degradação dos ecossistemas ou impacte na 
biodiversidade ao longo do ciclo de vida das ações a apoiar. Como tal, 
considera-se que é assegurado o princípio de «não prejudicar 
significativamente». 

 



Investimento – TD-E4.0-C16-i2 "Transição Digital das Empresas" 

Parte 1 da lista de controlo do princípio de «não prejudicar significativamente» 
Indicar os objetivos ambientais que 
exigem uma avaliação substantiva 
da medida com base no princípio de 
«não prejudicar significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

Mitigação das alterações climáticas 

 X 

Considerando que a medida pretende contribuir para a transformação dos 
modelos de negócio das PME Portuguesas e para a sua digitalização, não se 
perspetiva um aumento das emissão de gases com efeitos de estufa em 
consequência da concretização das ações contempladas por esta medida, 
nomeadamente porque não se prevê um acréscimo na utilização de 
combustíveis fósseis, ou outras atividades fonte desses mesmos gases. 
Adicionalmente, a inclusão de algumas ações no âmbito desta medida, 
poderão contribuir positivamente para este objetivo ambiental, através do 
desenvolvimento de produtos verdes e digitais pelas start-ups. Desta forma, 
não se anticipam impactes negativos significativos, diretos ou indiretos, ao 
longo do ciclo de vida das ações a apoiar, relativamente a este objetivo 
ambiental e, como tal, considera-se que o princípio de «não prejudicar 
significativamente» é assegurado. 

A medida é elegível para o domínio de intervenção 010 no anexo do 
Regulamento MRR, com um coeficiente para o cálculo de apoio aos objetivos 
em matéria de alterações climáticas e objetivos ambientais de  0%. Esta 
medida contribui com um coeficiente de 100% para o cálculo do apoio aos 
objetivos de transição digital e visa promover o reforço da digitalização das 
empresas (seja através de apoios diretos, seja através de medidas de 
fortalecimento do ecossistema em que elas operam) que não constituem 
atividades que comprometem este objetivo ambiental. 

Adaptação às alterações climáticas 

 X 

Considerando que a medida se destina a reforçar a digitalização das empresas, 
não existem impactes negativos significativos, diretos ou indiretos, ao longo 
do ciclo de vida da medida neste objetivo ambiental. 

Acresce que alguns dos investimentos, nomeadamente os vouchers para 
startups desenvolverem produtos verdes e digitais poderão contribuir 
positivamente para este objetivo, assegurando dessa forma o princípio de «não 
prejudicar significativamente». 

Utilização sustentável e proteção 
dos recursos hídricos e marinhos 

 X 

Considerando a natureza da medida e das ações contempladas, destinadas a 
reforçar a digitalização das empresas, não se antecipam riscos de degradação 
ambiental relacionados com a preservação da qualidade da água e a pressão 
sobre os recursos hídricos ao longo do ciclo de vida da medida neste objetivo 
ambiental. Como tal, considera-se que o princípio de «não prejudicar 
significativamente» é assegurado. 

Economia circular, incluindo a 
prevenção e a reciclagem de resíduos 

 X 

Considerando uma das ações incluídas nesta medida, que visa disponibilizar 
especificamente Vouchers a startups para o desenvolvimento de novos 
produtos e serviços digitais que tenham um forte impacto ambiental positivo, 
de elevada eficiência na utilização de recursos, que permitam a redução dos 
impactos da poluição, que fomentem a economia circular, que constituam 
novas soluções de produção energética e/ou que se caracterizem pela 
utilização de Dados Abertos ou de Inteligência Artificial, considera-se que 
poderá ter um impacte ambiental positivo neste objetivo ambiental.  

Desta forma, considera-se que a medida contribui para o objetivo ambiental 
de transição para uma economia circular, nos termos do artigo 13º do 
Regulamento Taxonomia. Como tal, considera-se que cumpre o princípio de 
«não prejudicar significativamente». 

Prevenção e controlo da poluição  

 X 

Uma das medidas incluídas nesta componente visa disponibilizar 
especificamente Vouchers a startups para o desenvolvimento de novos 
produtos e serviços digitais que tenham um forte impacto ambiental positivo, 
de elevada eficiência na utilização de recursos, que permitam a redução dos 
impactos da poluição, que fomentem a economia circular, que constituam 
novas soluções de produção energética e/ou que se caracterizem pela 
utilização de Dados Abertos ou de Inteligência Artificial. 



Adicionalmente, a promoção da transformação dos negócios, poderá ainda 
contribuir positivamente através da gestão eficiente dos recursos, na qual se 
inclui a redução do consumo de papel e consumíveis que advêm da 
digitalização dos negócios, contribuindo para o objetivo ambiental de 
prevenção e controlo da poluição, nos termos do artigo 14º do Regulamento 
Taxonomia. Como tal, considera-se que cumpre o princípio de «não 
prejudicar significativamente». 

Proteção e restauro da 
biodiversidade e dos ecossistemas 

 X 

Considerando a natureza da medida e das ações contempladas, destinadas a 
reforçar a digitalização das empresas, não se antecipam riscos de degradação 
dos ecossistemas ou impacte na biodiversidade ao longo do ciclo de vida das 
ações a apoiar. Como tal, considera-se que é assegurado o princípio de «não 
prejudicar significativamente». 

 

Análise especifica da medida “Rede Nacional de Test-Beds” 

Parte 1 da lista de controlo do princípio de «não prejudicar significativamente» 
Indicar os objetivos ambientais 
que exigem uma avaliação 
substantiva da medida com base 
no princípio de «não prejudicar 
significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

Mitigação das alterações 
climáticas 

 X 

A medida pretende desenvolver infraestruturas que visam criar as condições 
necessárias às empresas para o desenvolvimento e teste de produtos e serviços 
piloto, acelerando o processo de transição digital, seja via um espaço e de 
equipamento físico com forte componente digital ou de simulador virtual/digital. 

Considerando que os critérios de elegibilidade são devidamente aplicados às 
empresas candidatas (e/ou a nível do produto/serviço a desenvolver), não se 
antecipam impactes negativos significativos, diretos ou indiretos, ao longo do 
ciclo de vida da medida neste objetivo ambiental uma vez que estarão ainda 
previstos mecanismos de controlo ao investimento e que não serão aceites, nem 
financiadas unidades test-bed que pelo seu modo de funcionamento, matérias 
primas utilizadas e/ou pelo tipo de produtos desenvolvidos e testados 
comprometam este objetivo. Desta forma, considera-se que o princípio de «não 
prejudicar significativamente» é assegurado. 

Adaptação às alterações 
climáticas 

 X 

Considerando que os critérios de elegibilidade são devidamente aplicados às 
empresas candidatas (e/ou a nível do produto/serviço a desenvolver), não se 
antecipam impactes negativos significativos, diretos ou indiretos, ao longo do 
ciclo de vida da medida neste objetivo ambiental uma vez que estarão ainda 
previstos mecanismos de controlo ao investimento e que não serão aceites, nem 
financiadas unidades test-bed que pelo seu modo de funcionamento, matérias 
primas utilizadas e/ou pelo tipo de produtos desenvolvidos e testados 
comprometam este objetivo. Desta forma, considera-se que o princípio de «não 
prejudicar significativamente» é assegurado. 

Utilização sustentável e proteção 
dos recursos hídricos e marinhos 

 X 

Considerando que os critérios de elegibilidade são devidamente aplicados às 
empresas candidatas (e/ou a nível do produto/serviço a desenvolver), não se 
antecipam impactes negativos significativos, diretos ou indiretos, ao longo do 
ciclo de vida da medida neste objetivo ambiental uma vez que estarão ainda 
previstos mecanismos de controlo ao investimento e que não serão aceites, nem 
financiadas unidades test-bed que pelo seu modo de funcionamento, matérias 
primas utilizadas e/ou pelo tipo de produtos desenvolvidos e testados 
comprometam este objetivo. Desta forma, considera-se que o princípio de «não 
prejudicar significativamente» é assegurado. 

Economia circular, incluindo a 
prevenção e a reciclagem de 
resíduos 

X  
 

Prevenção e controlo da poluição  

 X 

A medida tem um impacto previsível não significativo, no objetivo ambiental da 
prevenção e controlo da poluição do ar, da água ou do solo. Os efeitos diretos e 
os principais efeitos indiretos da medida e das ações contempladas, ao longo do 
seu ciclo de vida, poderão estar relacionados com a produção dos equipamentos 
necessárias às empresas para o desenvolvimento e teste de novos produtos e 



serviços, assim como a extração de matérias-primas e materiais 
raros associada. O mesmo princípio de impacte potencial pode ser aplicado ao 
fim de vida destes mesmos materiais.   

Dada a natureza da medida, respeitando os critérios de elegibilidade apicáveis 
às empresas candidatas, promovendo os procedimentos e boas práticas 
ambientais nos processos de extração de matérias primas e fim de vida dos 
materiais, considera-se que relativamente ao objetivo em causa, o princípio de 
«não prejudicar significativamente» é cumprido. 

Proteção e restauro da 
biodiversidade e dos ecossistemas 

 X 

Considerando que os critérios de elegibilidade são devidamente aplicados às 
empresas candidatas (e/ou a nível do produto/serviço a desenvolver), não se 
antecipam impactes negativos significativos, diretos ou indiretos, ao longo do 
ciclo de vida da medida neste objetivo ambiental tendo em conta que não serão 
aceites, nem financiadas unidades test-bed que pelo seu modo de funcionamento, 
matérias primas utilizadas e/ou pelo tipo de produtos desenvolvidos e testados 
comprometam este objetivo. Desta forma, considera-se que o princípio de «não 
prejudicar significativamente» é assegurado. 

 

Parte 2 da lista de controlo do princípio de «não prejudicar significativamente 
Perguntas 

 

Não Justificação substantiva 

Transição para uma economia circular, 
incluindo a prevenção e a reciclagem de 
resíduos. Prevê-se que a medida: 

i) conduza a um aumento 
significativo da produção, da 
incineração ou da eliminação de 
resíduos, com exceção da 
incineração de resíduos perigosos 
não recicláveis, ou 

ii) dê origem a ineficiências 
significativas na utilização direta ou 
indireta de qualquer recurso natural 
em qualquer fase do seu ciclo de 
vida que não são minimizadas por 
medidas adequadas, ou 

venha a causar danos significativos e de 
longo prazo no ambiente, no contexto da 
economia circular? 

X 

Os equipamentos necessárias para o desenvolvimento e teste de novos 
produtos e serviços devem cumprir com os requisitos definidos no 
Decreto-Lei n.º 12/2011 quando à sua concepção ecológica, sempre 
que aplicável, e deve ser assegurado que não contêm as substâncias 
perigosas listadas no Anexo II da Diretiva n.º 2011/65/EU do 
Parlamento Europeu, transposta pelo Decreto-Lei n.º 79/2013, excepto 
quando as concentrações por peso não ultrapassam os valores 
estabelecidos no mesmo.  

Os equipamentos que possam ser aplicáveis deverão estar abrangidos 
por um plano de gestão de resíduos que deve incluir ainda 
especificações técnicas relativas à durabilidade, reparabilidade e 
reciclabilidade dos equipamentos elétricos e eletrónicos a adquirir e 
instalar, de acordo com as especificações do Decreto-Lei n.º 178/2006, 
Decreto-Lei n.º 67/2014 e Decreto-Lei n.º 152-D/2017, pelo que não 
se prevê que a medida conduza a um aumento significativo da 
produção, da incineração ou da eliminação de resíduos, dê origem a 
ineficiências significativas na utilização direta ou indireta de qualquer 
recurso natural ou venha a causar danos significativos e de longo prazo 
no ambiente. 

 

 

Investimento - TD-E4.0-C16-i3 "Catalisação da Transição Digital das Empresas" 

Parte 1 da lista de controlo do princípio de «não prejudicar significativamente» 
Indicar os objetivos ambientais que 
exigem uma avaliação substantiva 
da medida com base no princípio de 
«não prejudicar significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

Mitigação das alterações climáticas 

 X 

Considerando que a medida pretende apoiar o desenvolvimento de Digital 
Innovation Hubs, automatização de processos e implementação de 
plataformas, com vista à transição digital das empresas e desmaterialização 
de processos, não se perspetiva um aumento das emissão de gases com efeitos 
de estufa em consequência da concretização das ações contempladas por esta 
medida, nomeadamente porque não se prevê um acréscimo na utilização de 
combustíveis fósseis, ou outras atividades fonte desses mesmos gases. Desta 
forma, não são identificados ou não se anticipam impactes negativos 
significativos, diretos ou indiretos, ao longo do ciclo de vida das ações a 



apoiar, relativamente a este objetivo ambiental e, como tal, considera-se que 
o princípio de «não prejudicar significativamente» é cumprido. 

A medida é elegível para o domínio de intervenção 010 no anexo do 
Regulamento MRR, com um coeficiente para o cálculo de apoio aos objetivos 
em matéria de alterações climáticas e objetivos ambientais de 0%. Esta 
medida contribui com um coeficiente de 100% para o cálculo do apoio aos 
objetivos de transição digital visa reduzir a utilização de papel através da 
fatura eletrónica, criar um ambiente de negócios digital mais seguro e 
confiável através de um conjunto de certificações, reduzir de modo geral os 
custos de contexto e promover a transferência e partilha de conhecimento, que 
não constituem atividades que comprometem este objetivo ambiental. 

Adaptação às alterações climáticas 

 X 

Considerando que a medida se destina a apoiar um conjunto de ações com 
vista a reforçar a digitalização das empresas, não existem impactes negativos 
significativos, diretos ou indiretos, ao longo do ciclo de vida da medida neste 
objetivo ambiental. 

Acresce que algumas das medidas previstas como a fatura eletrónica e o selo 
de sustentabilidade digital, poderão contribuir positivamente para este 
objetivo. 

Utilização sustentável e proteção 
dos recursos hídricos e marinhos 

 X 

Com a concretização desta medida não se antecipam riscos de degradação 
ambiental relacionados com a preservação da qualidade da água e a pressão 
sobre os recursos hídricos ao longo do ciclo de vida das atividades a apoiar. 

Considera-se não existirem impactes negativos significativos, diretos ou 
indiretos, ao longo do ciclo de vida da medida neste objetivo ambiental. 

Economia circular, incluindo a 
prevenção e a reciclagem de resíduos 

 X 

Considerando uma das ações contempladas nesta medida, que visa apoiar o 
programa de desmaterialização das faturas e a inerente redução do consumo 
de papel, considera-se que poderá contribuir de forma positiva para a 
prevenção e controlo da poluição, nomeadamente por reduzir a emissão de 
poluentes e por promover uma melhor eficiência na gestão de recursos, 
estando assim alinhado com o objetivo ambiental de transição para uma 
economia circular, nos termos do artigo 13º do Regulamento Taxonomia. 
Como tal, considera-se não existirem impactes negativos significativos, 
diretos ou indiretos, ao longo do ciclo de vida da medida, assegurando dessa 
forma o princípio de «não prejudicar significativamente». 

Prevenção e controlo da poluição  

 X 

Considerando uma das ações contempladas nesta medida, que visa apoiar o 
programa de desmaterialização das faturas e a inerente redução do consumo 
de papel, contribuindo para a prevenção e controlo da poluição, 
nomeadamente por reduzir a emissão de poluentes e por promover uma 
melhor eficiência na gestão de recursos, estando assim alinhado com o 
objetivo ambiental de prevenção e controlo da poluição, nos termos do artigo 
14º do Regulamento Taxonomia. Como tal, considera-se não existirem 
impactes negativos significativos, diretos ou indiretos, ao longo do ciclo de 
vida da medida, assegurando dessa forma o princípio de «não prejudicar 
significativamente». 

Proteção e restauro da 
biodiversidade e dos ecossistemas 

 X 

Considerando a natureza da medida e das ações contempladas, destinadas a 
reforçar a digitalização das empresas, não se antecipam riscos de degradação 
dos ecossistemas ou impacte na biodiversidade ao longo do ciclo de vida das 
ações a apoiar. Como tal, considera-se que é assegurado o princípio de «não 
prejudicar significativamente». 

 

Ver Tabela 1: Impacto para a transição climática e digital do Anexo 1. 

 

 

 



9. Milestones, metas e calendarização   

Os indicadores abaixo indicados foram selecionados por serem de monitorização objetiva e refletirem 
diretamente os resultados qualitativos e quantitativos pretendidos. Salvo indicação específica, todas as metas 
partem de uma baseline 0. 

• Reforma TD-r31 - Transição digital do tecido empresarial 
o Milestones 

▪ 2022: 1ºT: Conclusão dos seguintes passos que contribuem para a reforma: 
• Revisão dos conteúdos formativos integrados no Catálogo Nacional de Qualificações, 

referentes especificamente a percursos e competências digitais para a utilização em 
contexto profissional. Esta renovação está alinhada com a mais recente evolução 
tecnológica e as necessidades mais prementes de empresas de vários setores 
económicos. 

• Aprovação da Lei de execução do regulamento europeu relativo à identificação 
eletrónica e aos serviços de segurança para as transações eletrónicas no mercado 
interno. Esta lei tem como objetivo aumentar a confiança e segurança das transações 
online, o que contribuirá para aumentar a confiança no ambiente digital, por ex. no 
comércio eletrónico e consequentemente para o sucesso dos investimentos aqui 
previstos. 

• Promoção da legislação e regulamentação necessária à criação de selos de maturidade 
digital nas áreas de cibersegurança, privacidade, sustentabilidade e usabilidade. A 
criação deste enquadramento legal e a promoção da temática da confiança digital é 
condição para a implementação do investimento referentes aos selos digitais, previsto 
nesta componente. 

• Aprovação da Lei de transposição da diretiva europeia em dados abertos e promoção 
da reutilização de informação do setor público. Esta iniciativa poderá contribuir para 
disponibilizar ao setor privado dados que sejam utilizados no desenvolvimento de 
soluções inovadoras, baseadas por exemplo em Inteligência Artificial e Internet das 
Coisas. 

 
• Investimento TD- C16-i01 - Capacitação Digital das Empresas: 

o Milestones 
▪ 2021: 3ºT: 

• Academia Portugal Digital - (1) Lançar a plataforma online, (2) definir processos de 
diagnóstico e disponibilizar formações online. 

• Emprego + Digital - (1) Identificar domínios de capacitação relevantes para cada setor 
empresarial; (2) identificar parceiros e stakeholders para a implementação do 
programa; (3) lançar o programa de formação. 

o Metas 
▪ 2025: 3ºT: 

• Emprego + Digital – 200.000 trabalhadores de empresas envolvidos em programas de 
reskilling e upskilling presenciais, com foco nas competências digitais que enderecem 
as oportunidades e desafios específicos dos setores empresariais. 

▪ 2025: 3ºT:  
• Academia Portugal Digital – 800.000 Trabalhadores com diagnósticos de 

competências digitais, planos de formação individual e acesso a formação online 
o Os dados relativos ao cumprimento dos milestones e das metas serão obtidos nos relatórios periódicos 

da responsabilidade da EMPD e do IEFP. 
 
• Investimento TD- C16-i02 - Transição Digital das Empresas: 

o Milestones: 
▪ 2022: 3ºT 



• Rede Nacional de Test Beds - Conclusão do processo de seleção das 30 Test Beds de 
acordo com todos os critérios de seleção e exclusão previstos no PRR, bem como as 
disposições referentes ao DNSH. 

o Metas 
▪ 2025: 3ºT 

• Rede Nacional de Test Beds – 3.600 Pilotos desenvolvidos de acordo com todos os 
critérios de seleção e exclusão previstos no PRR, bem como as disposições referentes 
ao DNSH. 

• Bairros de Comércio Digital - Lançamento de 50 novos bairros de comércio digital de 
acordo com todos os critérios de seleção e exclusão previstos no PRR, bem como as 
disposições referentes ao DNSH. 

• Aceleradoras de Digitalização do Comércio - Aceleração da transição digital de 
30.000 PMEs do comércio e serviços de proximidade, mediante avaliação e 
diagnóstico dos seus níveis de digitalização, bem como do fornecimento de serviços 
que permitam incrementar a presença digital e o respetivo impacto para os negócios, 
de acordo com todos os critérios de seleção e exclusão previstos no PRR, bem como 
as disposições referentes ao DNSH. 

• Apoio de 8.500 PME através dos seguintes programas: 1) Internacionalização via E-
commerce; 2) Coaching 4.0 - Ações de apoio a modelos de negócio para a transição 
digital; 3) Vouchers para Startups - desenvolvimento de novos produtos verdes e 
digitais;  de acordo com todos os critérios de seleção e exclusão previstos no PRR, 
bem como as disposições referentes ao DNSH. 

• Reforço da Estrutura Nacional para o Empreendedorismo – Startup Portugal - 
Plataforma operacional e 5.000 Startups mapeadas dentro do ecossistema. 

o Os dados relativos ao cumprimento dos milestones e das metas serão obtidos nos relatórios periódicos 
da responsabilidade das respetivas entidades implementadoras. 

 
• Investimento TD- C16-i03 - Catalisação da Transição Digital das Empresas: 

o Milestones: 
▪ 2021; 4ºT 

• DIH - Conclusão da fase de set-up e preparação das infraestruturas e equipas dos 16 
DIH de acordo com todos os critérios de seleção e exclusão previstos no PRR, bem 
como as disposições referentes ao DNSH. 

▪ 2022: 4ºT 
• Disponibilização das plataformas referentes ao envio da fatura eletrónica e às 

certificações de cibersegurança, privacidade, usabilidade e sustentabilidade, incluindo 
as campanhas de divulgação. 

o Metas: 
▪ 2025: 3ºT 

• DIH - 4.000 empresas envolvidas na Rede de Digital Innovation Hubs (DIH) de 
acordo com todos os critérios de seleção e exclusão previstos no PRR, bem como as 
disposições referentes ao DNSH. 

o Os dados relativos ao cumprimento dos milestones e das metas serão obtidos nos relatórios periódicos 
da responsabilidade das respetivas entidades implementadoras. 

Ver Tabela 2: Milestones e metas do Anexo 1. 

 

  



10. Financiamento e custos  

As estimativas de custo apresentadas abaixo não incluem, por regra, o IVA e correspondem, nos casos em que 
existe auxílios de Estado, à comparticipação de verbas do PRR. O financiamento proveniente de operadores 
privado, necessário para a execução dos projetos de investimento que configuram auxílio de Estado, não está 
refletido nos montantes apresentados, devendo por isso acrescer aos valores indicados no quadro abaixo. 

O custo proposto desta componente num período de cinco anos que se iniciará em 2021 e terminará no final 
de 2025, totaliza 650 milhões de euros. As despesas anuais previstas (em milhões de euros) são as seguintes: 

 

Componente 16 – Empresas 4.0 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Total 

Capacitação Digital das Empresas 0 6 12 18 25 39 0   100 

Transição Digital das Empresas 0 30 121 107 112 80 0   450 

Catalisação da Transição Digital das Empresas 0 14 19 20 22 25 0   100  

TOTAL 0 50 152 145 159 144 0 650 

 

Os montantes indicados para os três investimentos descritos anteriormente, serão suportados integralmente por 
este PRR e encontram-se distribuídos da seguinte forma: 

1) TD- C16-i01 - Capacitação Digital das Empresas: 
o 100 M EUR para o conjunto dos 2 programas, que se consideram interdependentes e 

possuidores de um orçamento partilhado. 
o Os investimentos foram definidos tendo por base os seguintes pressupostos: 

▪ Aproximadamente 6M€ com o desenvolvimento de plataforma e conteúdos online 
que incluem:  

• 3,5M€ para o desenvolvimento da plataforma, manutenção evolutiva e equipa 
de apoio ao longo de 4 anos (estimativa efetuada tendo por base as 
funcionalidades avançadas necessárias e por referência a projetos análogos e 
consultas informais ao mercado); 

• 2,5M€ para o desenvolvimento de 50 cursos online ao custo médio unitário 
de 50.000€ (estimativa efetuada tendo em conta a necessidade de 
desenvolvimento de conteúdos feito por especialistas, a produção vídeo e a 
programação de conteúdos dinâmicos e tendo por base valores de referência 
de MOOCs); 

▪ Aproximadamente 94M€ com formações presenciais: 
• Esclareça-se que dos 800 mil formandos que irão receber formação na 

plataforma, 200 mil irão receber formação presencial complementar.  
• As formações presenciais terão custos variáveis que oscilam entre os: 

o 350€/formando para cursos com duração média de 75 horas de 
duração e correspondentes a conteúdos de nível básico e intermédio, 
que resulta numa estimativa total de 52,5 M€ envolvendo 150mil 
participantes; 

o 750€/formando para cursos com duração média de 150 horas de 
duração e correspondentes a conteúdos de nível avançado, que resulta 
numa estimativa total de 37,5 M€ envolvendo 50mil participantes.  

• Estes custos foram determinados tendo por base os valores despendidos 
atualmente pelo IEFP com formadores (25 ou 30€/hora em função do nível 



indicado anteriormente), ao qual acrescem os custos com instalações 
(3€/hora/formando).  

• Acrescem ainda os custos com formação dos formadores para os quais se 
considerou um investimento de 1.700€/formando (futuro formador) para um 
percurso formativo com duração média de 300 horas, que resulta numa 
estimativa total de 4M€ envolvendo 2.350 participantes. Para o cálculo deste 
custo foi considerado 40€/h com formador (formador de formador) e 
3€/h/participante. 

• Os custos referem-se ainda a um contexto de ações de formação ministradas 
por entidades externas acreditadas e foi considerados uma média de 15 
formandos por turma. 

o Considerando o valor global e as metas definidas, o investimento representa um custo médio 
de cerca de 125€/formando que tendo em conta os custos atuais referenciados para a formação 
presencial, representa um aumento de eficiência resultante da complementaridade das 
metodologias e dos canais utilizados. 

 
2) TD- C16-i02 - Transição Digital das Empresas: 

o 450 M EUR para o conjunto das seguintes iniciativas, de acordo com os seguintes 
pressupostos e compartimentação: 

o “Rede Nacional de Test Beds” – aproximadamente 150 M EUR, correspondentes a uma taxa 
de financiamento público de 75% sobre os custos totais elegíveis estimados em 200M€, 
necessários para o set-up de 30 “Test Beds” e a sua operação no período inicial de 4 anos. A 
taxa de financiamento indicada resulta das taxas de comparticipação aplicáveis em matérias 
de auxílios de Estado, das majorações previstas em regulamento, e do pressuposto de que se 
dará início a processo negocial e respetiva notificação à Comissão Europeia, tal como indicado 
anteriormente neste documento. 

▪ O valor unitário de cada test bed será, em média, de 6,6M€ para 4 anos, sendo 
decomposto por: 

• 3,065M€ no primeiro ano destinados ao investimento inicial no 
desenvolvimento de plataformas digitais (1,8M€), aquisição de equipamentos 
(0,8M€) e custos de operação nomeadamente com recursos humanos 
necessários à operação da test bed (200mil€ - considerando média de 4 
pessoas a um custo médio de 50.000€/ano) e formação dos mesmos (265mil€) 

• 1,2 M€/ano nos 3 anos subsequentes, destinados ao desenvolvimento de 
funcionalidades adicionais da plataforma digital (400mil€/ano), aquisição de 
novos equipamentos e software bem como manutenção evolutiva dos 
existentes (200mil€/ano), capacitação dos recursos humanos das entidades 
que irão usufruir da test bed (400mil€/ano) e custos com recursos humanos 
necessários à operação da test bed (200mil€/ano considerando média de 4 
pessoas a um custo médio de 50.000€/ano).  

▪ Os custos apresentados são valores médios considerando que existirão algumas 
unidades de maior e outras de menor dimensão. Para a aferição dos custos foram 
considerados investimentos em projetos análogos e consultas informais ao mercado 
que apontam para os seguintes pressupostos.  

▪ Como referência, consideramos o modelo da rede sueca, liderado pela agência de 
inovação do estado. Nesta rede, existente e a operar, e pese embora não careça por 
essa via de custos de set-up, o orçamento anual é de aproximadamente 94M€ para as 
cerca de 191 Test Beds registadas (média de 500k€ por ano). Adicionalmente, nesta 
mesma rede, existe um complemento por parte da agência de crescimento económico 
e regional que contribui com 97M€ adicionais para promover dentro da rede os Test 
Beds de carater “Rural”. 

▪ Como referência foram também considerados os apoios do H2020 à criação de open 
test-beds, que em função da tecnologia alvo, prevê investimentos entre 4M€ e 15M€. 



▪ Salienta-se por fim, que os custos de funcionamento por 4 anos são considerados 
fundamentais para a implementação efetiva e progressiva da test bed e para a sua 
adoção por parte de um conjunto significativo de empresas parceiras e de clientes. Por 
essa via não se considera os mesmos como custos operacionais. Após o período de 
set-up e dos primeiros anos de funcionamento, as Test Beds deverão implementar um 
modelo de negócio financeiramente autónomo e sustentável, que continue a servir o 
maior número possível de entidades. No âmbito da candidatura, entre outros fatores, 
serão valorizados os candidatos que apresentem as melhores propostas neste âmbito, 
sendo preteridas as que não assegurem essa sustentabilidade futura, em linha com o 
que é a prática da comissão, por exemplo através do financiamento H2020 para as 
“open test-beds”. 

▪ Por fim, esclarece-se que os recursos humanos afetos às test-beds são: destinados 
exclusivamente à sua implementação, da responsabilidade da entidade 
implementadora e serão contratados através de contratos que variam na sua forma em 
função da natureza e âmbito da função, bem como da duração da mesma. Será por 
isso da responsabilidade das entidades exploradoras da test-bed assegurar todos os 
custos inerentes ao seu funcionamento (incluindo recursos humanos) após o período 
de instalação e financiamento por parte do PRR. 

o “Digitalização do Comércio” – aproximadamente 135 M EUR divididos pelos seguintes 3 
projetos: 

▪ “Bairros Comerciais Digitais” – aproximadamente 55 M EUR divididos por 5 anos 
por forma a definir os critérios que determinam a criação dos 50 Bairros Comerciais 
(média de 1M€/bairro), a finalizar o planeamento da iniciativa, a lançar uma 
campanha de comunicação e um roadshow nacional para divulgação junto dos 
municípios, associações e outras entidades (2 M EUR). Este montante será ainda 
aplicado no investimento na conetividade e infraestrutura digital dos bairros 
comerciais, promovendo estruturas comuns de conectividade, (i.e., ligação wi-fi, 
sistemas de atendimento comuns ou outras), bem como na harmonização urbanística 
do espaço com a experiência digital (15,5 M EUR) e na promoção da coordenação da 
oferta em plataformas eletrónicas (10 M EUR). Pretende-se, ainda, utilizar esta verba 
para assegurar a digitalização da experiência de consumo (10 M EUR) e a integração 
de soluções de entrega coletivas (10 M EUR), bem como para apoiar a digitalização 
de equipamentos e infraestruturas adjacentes aos Bairros Comerciais como por 
exemplo apoio à instalação de identificadores em parques de estacionamento 
existentes (7,5 M EUR). Estas estimativas baseiam-se, em parte, na experiência 
francesa do programa «Coeur de Ville», que estabelecia cerca de 3,9 M EUR de 
incentivos a fundo perdido para estímulo ao comércio e reabilitação urbana, por 
localidade. Neste caso, a preocupação foca-se nas zonas comerciais e na sua 
valorização e digitalização, deixando de fora outros investimentos muito 
significativos do ponto de vista financeiro contemplados no «Coeur de Ville», como 
é o caso da habitação pública. Como referência adicional destaca-se ainda o programa 
do Reino Unido - Business Improvement Districts (BID) cujo valor médio alocada a 
cada BID é de cerca de 470mil€ ano o que extrapolado para a duração do PRR 
representa um valor de 2,3M€ e que inclui outras fontes de financiamento e escala 
média superior. Face ao exposto, demonstra-se a razoabilidade do investimento 
unitário médio por Bairro de 1 M EUR para a totalidade da duração do PRR. Por fim, 
esclarece-se que os recursos humanos afetos aos Bairros são: destinados 
exclusivamente à sua implementação, da responsabilidade da entidade 
implementadora e serão contratados através de contratos que variam na sua forma em 
função da natureza e âmbito da função, bem como da duração da mesma. Será por 
isso da responsabilidade das entidades beneficiárias, assegurar todos os custos 
inerentes ao seu funcionamento (incluindo recursos humanos) após o período de 
instalação e financiamento por parte do PRR. 

▪ “Aceleradoras de Digitalização do Comércio” – aproximadamente 55 M EUR 
divididos por 5 anos por forma a lançar a iniciativa, lançar um roadshow pelo país, 



constituir e capacitar os grupos de missão supramunicipais (aceleradoras) que terão 
por objetivo apoiar a transição digital de 30.000 PME do setor comercial, bem como 
um sistema de incentivos destinado a apoiar os custos com a transição digital das 
PMEs do Comércio e Serviços. O valor a alocar às aceleradoras é de cerca de 32M€ 
e ao sistema de incentivos de 23M€. Estas estimativas baseiam-se na experiência 
anterior do programa «Comércio Digital», promovido pela ACEPI, que já 
contemplava os aspetos de roadshow e capacitação, mas não promovia o 
estabelecimento de aceleradoras de forma fixa. O que se pretende é uma multiplicação 
deste trabalho, estabelecendo, conjuntamente com diversos parceiros (i.e., entidades 
de natureza associativa), diversas aceleradoras que operem durante o decurso do 
programa. O valor unitário médio de investimento por cada uma das 25 aceleradoras, 
é de cerca de 1,28M€, num horizonte temporal máximo de 5 anos, após os quais 
algumas das unidades terão continuidade através da sua sustentabilidade financeira. 
O valor unitário médio por PME abrangida pelo sistema de incentivos é de cerca de 
767€, que sendo um valor reduzido é adequado, considerando a economia de escala 
obtida pelo modo de implementação do programa, nomeadamente através do apoio 
diretamente dado pelas aceleradoras. Para esta conclusão foi também considerado o 
programa “Vale Comércio” que previa uma dotação superior, de 5.000€ por empresa 
para objetivos parcialmente coincidentes. 

▪ “Internacionalização via e-commerce” – aproximadamente 25 M EUR divididos por 
5 anos com foco na disponibilização das novas componentes do Programa “Exportar 
online” (17,5M€) e disponibilização do novo programa “Mais Mercados” (7,5M€). 
Considerando as metas estabelecidas, os valores representam um investimento médio 
de 12.000€ para empresas que iniciam a sua internacionalização e de 43.000€ por 
empresas já internacionalizadas que irão expandir-se para novos mercados. Para a 
computo global foi considerado que 90% das empresas são do 1º tipo e 10% serão do 
2º tipo. Estes valores unitários médios estão em linha com iniciativas análogas, 
nomeadamente vouchers de apoio à internacionalização lançados pelos programas 
operacionais regionais e COMPETE (mínimo de 25.000€ comparticipado a 45%). 

o “Apoio a Modelos de Negócio para a Transição Digital (Coaching 4.0)” – aproximadamente 
40M EUR divididos por 5 anos e que considerando as metas definidas representam uma média 
de 10.000€ por empresa num total de 4.000 PME. Este valor é destinado a despesas de 
consultoria a entregar às PME no formato de vouchers, mediante os critérios a definir para o 
acesso e a qualidade de candidaturas apresentadas. No que refere aos investimentos 
abrangidos, uma pequena parte desta verba servirá para cobrir custos com o arranque e 
desenvolvimento do plano de ação, e também esforços no recrutamento de empresas parceiras 
(consultoras, providers tecnológicos, etc) que se associarão ao projeto. O restante investimento 
servirá para cobrir serviços de consultoria, que fomentem mudanças efetivas nas empresas, 
suportadas em plano de ação e baseados num diagnóstico organizacional. As PME´s poderão 
submeter as candidaturas através do IAPMEI, sendo este apoio convertido em vales 
“Coaching4.0” a utilizar para o efeito pretendido. O valor encontra-se em linha com iniciativas 
de consultoria análogas, semelhantes às utilizadas na medida de apoio à internacionalização, 
e poderá suportar por exemplo um recurso humano especializado (consultor) a 50% do tempo 
durante cerca de 3 a 6 meses. 

o “Empreendedorismo” – aproximadamente 125 M EUR divididos pelos seguintes 3 projetos: 
▪ “Voucher para Startups - Novos Produtos Verdes e Digitais” – aproximadamente 90 

M EUR divididos por 4 anos que serão convertidos em vouchers de 30.000 EUR e 
que serão entregues a 3.000 startups, mediante os critérios a definir para o acesso e a 
qualidade de candidaturas apresentadas. Este investimento é uma quantia importante 
que pode ser decisiva em startups em fase de early stage.  Relativamente ao montante 
previsto para investimento, este tem por base os valores praticados deste tipo de 
incentivos na área de empreendedorismo, como por exemplo o Startup Voucher do 
IAPMEI que atribui um vale de apoio que pode ir, aproximadamente, até 24.000€. 
Pretende-se que à semelhança do que se passa com o Startup Voucher, que o Voucher 
– Novos produtos Verdes e Digitais também receba as suas candidaturas via IAPMEI. 



▪ “Reforço da Estrutura Nacional para o Empreendedorismo – Startup Portugal“– 
aproximadamente 15 M EUR divididos por 5 anos que pressupõem: um investimento 
numa plataforma de mapeamento e monitorização de todo o ecossistema e 
desenvolvimentos contínuos no total de 2M EUR (estimada com base em projetos 
análogos e consultas informais ao mercado), custo de reforço da estrutura existente 
no valor de 1M EUR (set-up inicial) e investimentos adicionais de 2,4M€/ano pelos 5 
anos referentes ao PRR. 
A plataforma a desenvolver através de um concurso internacional será “state of the 
art”, com funcionalidades, entre outras, de market place dinâmico, tornando-se uma 
ferramenta de extrema utilidade para todo o ecossistema. Os custos e investimentos 
anuais refletem a necessidade de reforço da equipa por forma a ter a dimensão e as 
competências necessária à implementação dos planos de ação anuais e com 
capacidade de avaliar e gerir as várias candidaturas que decorrem deste PRR no 
âmbito do empreendedorismo. O custo de set-up inicial reflete os investimentos 
inerentes para esse efeito (equipamentos, infraestruturas, etc.) Estes custos foram 
estimados tendo por base a experiência de lançamento recente de plataformas com 
funcionalidades comparáveis, consultas informais e o orçamento de estruturas de 
missão que apresentam recursos comparáveis ao reforço atualmente proposto. 

▪ “Vales para Incubadoras/Aceleradoras” – aproximadamente 20M EUR divididos por 
4 anos materializados em vales a serem convertidos em serviços de capacitação dos 
colaboradores das Incubadoras/Aceleradoras, apoio na gestão administrativa (reforço 
de RH ou serviços externos), captação de investimento (Investimento e esforços na 
área comercial), gestão de portfólio e serviços de Coaching. 
Os vales ao contrário de outras medidas não têm um carácter de distribuição 
equitativa, mas parte sim de pressupostos das diferenças encontradas entre as 
incubadoras existentes no que toca à sua tipologia, número de salas de incubação, 
número de startups incubadas, capacidade de atração de investimento, etc. Estas 
características servem como base para a definição do regulamento a criar para os 
avisos e distribuição do montante, onde poderemos ter vales entregues entre o valor 
unitário de 10.000€ a 100.000€, considerando para o efeito uma média de 50.000€ e 
100 vales atribuídos por cada aviso anual. Estes valores unitários são considerados 
adequados atendendo à tipologia de despesas mencionada e têm por base consultas 
informais a entidades potencialmente abrangidas pela medida. Estão ainda em linha 
com os valores unitários que são habitualmente atribuídos a start-ups e PME, 
considerando que ambos os casos estamos a falar de tipologias de despesas 
semelhantes. Para a definição dos custos propostos, foram ainda tidos por referência 
o concurso de apoio à criação de viveiros de empresas lançado pelo Norte 2020 no 
ano de 2019, que suportavam um máximo de 200.000€ por entidade, superior por isso 
ao proposto nesta medida (suportavam contudo um leque mais vasto de despesas que 
no PRR não se pretende financiar como obras em imóveis). 

 
3) TD- C16-i03 - Catalisação da Transição Digital das Empresas: 

o 100 M EUR para o conjunto de três programas de acordo com os seguintes pressupostos e 
compartimentação: 

o “Digital Innovation Hubs” – aproximadamente 60M€ correspondente a uma taxa de 
financiamento público de 75% sobre os custos totais elegíveis estimados em 80M€ e 
resultantes da implementação de 16 DIH ao longo de 5 anos, ao custo médio unitário anual de 
1M€, destinado a investimento e suporte da sua atividade. A taxa indicada resulta da 
combinação das regras de auxílio de estado aplicáveis (50%), de majorações previstas em 
regulamento e de apoios que sejam repercutidos em entidades da Administração Pública 
(+25%). Destaca-se que 30% do orçamento total anual do DIH deverá estar alocado à fundação 
e operação da prestação de serviços de incubação/aceleração em cada um desses DIH. No que 
refere aos investimentos previstos, estes serão semelhantes ao que está definido no próprio 
programa europeu (DEP), ou seja custos de aquisição de equipamentos e instalações, tanto de 
hardware como de software; pessoal qualificado do Polo de Inovação Digital para a prestação 



de serviços de transformação digital a PME ou Administração Pública, incluindo o apoio de 
especialistas e custos com deslocações para pessoal do Polo, necessárias à colaboração com 
outros Polos nacionais e europeus. 
Aos valores indicados, acresce ainda o financiamento do DEP (no montante ainda a determinar 
pela Comissão Europeia), abrangendo especificamente o número de DIH que a CE venha a 
determinar como passiveis de integrar a rede europeia (estima-se nesta fase que sejam entre 4 
a 5). 
Nos DIH que sejam cofinanciados pelo DEP, os custos acrescidos suportados pelo PRR, 
estarão relacionados com um acréscimo de atividades, nomeadamente as destinadas ao apoio 
a empresas nacionais e aos serviços relacionados com a aceleração/incubação mencionados 
anteriormente. Esta parte do investimento centrar-se-á nos recursos necessários para operar a 
parte da incubadora/aceleradora, desenvolvimento de conteúdos formativos e outros 
investimentos iniciais. 
Face ao exposto, não se considera que o PRR esteja a cobrir o que se considera tipicamente 
como custos operacionais destas instalações, pois o que é visado neste PRR é um investimento 
de criação, arranque e demonstração do impacto estrutural que estas unidades podem permitir 
no futuro de forma permanente. Por fim, esclarece-se que os recursos humanos afetos aos DIH 
são da responsabilidade da entidade implementadora e serão contratados através de contratos 
que variam na sua forma em função da natureza e âmbito da função, bem como da duração da 
mesma. 

o “Desmaterialização da Faturação” – aproximadamente 10 M EUR divididos por cinco anos 
destinados ao desenvolvimento dos sistemas para automatizar o processo de aposição de 
assinatura eletrónica qualificada e para massificar o envio de fatura em formato digital, bem 
como manutenção e evolução destes sistemas e campanha de divulgação nacional.  
Este custo foi determinado com base em estimativas baseadas em projetos análogos e 
consultas informais ao mercado que resultaram nos seguintes pressupostos: (a) Investimento 
nas componentes base do sistema e divulgação inicial - 1,8M€ (no 1º ano para o arranque); 
(b) manutenção e evolução – 1,65M€/ano nos 4 anos subsequentes; (c) divulgação 0,4M€/ano 
nos 4 anos subsequentes.  
Considerando as metas propostas – 250.000 utilizadores – e a ambição de alcançar 700 
milhões de faturas em 3 anos, o investimento representa um custo unitário de 
aproximadamente 1 cêntimo por fatura, o que é insignificativo face ao valor positivo gerado 
para os destinatários (vendedores e adquirentes), e que se encontra em linha com outros 
sistema de faturação eletrónica. 

o “Selos de certificações de cibersegurança, sustentabilidade, privacidade e usabilidade” – 
aproximadamente 30 M EUR divididos por 5 anos. Os custos foram determinados com base 
em estimativas e consultas informais ao mercado que definiram os seguintes pressupostos: a) 
Custo inicial com plataformas 1,9M€; b) custo com equipamentos (set-up e desenvolvimento 
sucessivo) 800mil€; c) custos com capacitação 2M€ e d) Custos com auditoria e emissão das 
certificações 25,3M€.  

▪ Os custos com a plataforma foram determinados tendo por base projetos análogos de 
referência. 

▪ Os custos de formação foram determinados tendo em conta: 40€/h (custo ref.ª para 
formação especializada para honorários de formador), 50h/formação e 1000 ações de 
formação (cada ação de  formação terá 15 formandos, totalizando 15.000 pessoas 
capacitadas. 

▪ Os custos com a auditoria e emissão de certificações teve por ref.ª custos unitários de 
1.687,5€ por cada um dos 15.000 certificados de acordo com valores de ref.ª do 
mercado. Considerando o valor gerado nestas empresas (aumento da confiança e 
afluência de clientes, prevenção de situações de roubo de dados, etc.) este custo é 
considerado bastante razoável. 

Ver Tabela 3: Custo estimado do plano do Anexo 1. 

 



11. Fundamentação do pedido de empréstimo  

Não aplicável. 
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PARTE 2: DESCRIÇÃO DAS REFORMAS E INVESTIMENTOS 

 

A. COMPONENTE 17: Qualidade e sustentabilidade das finanças públicas 

 

1. Descrição sumária da componente 

Área de política: Administração Pública 

Objetivo:  

A modernização e simplificação da gestão financeira pública constitui uma reforma de carácter 
estrutural e fundamental para o aumento da qualidade e sustentabilidade das finanças públicas 
portuguesas.  

A reforma e os investimentos aqui previstos prosseguem a implementação de um Programa 
Transformacional em linha com as recomendações específicas e orientações das instituições 
europeias. Fundamentalmente, esta componente preconiza a integração efetiva das diferentes 
vertentes financeiras da gestão financeira pública abrangendo a gestão de: ciclos da receita e 
da despesa pública, tesouraria pública, dívida pública, recursos humanos, contratação pública, 
e gestão patrimonial nas diferentes dimensões temporais. 

Pretende-se de igual modo promover uma gestão eficiente e otimizada das matrizes prediais e 
dos prédios rústicos que, ao mesmo tempo que impulsiona o alargamento da base fiscal, a 
promoção do ordenamento do território e a utilização ambientalmente e economicamente 
sustentável das propriedades rurais, robusteça de forma significativa a capacidade para calibrar 
apropriadamente a tributação dos prédios rústicos no âmbito da definição de políticas e de 
medidas de incentivo à sua utilização eficiente enquanto motor para o desenvolvimento 
económico das áreas rurais e para a sustentabilidade ambiental dessas regiões. 

Esta componente deverá permitir ainda aumentar a transparência na utilização dos recursos 
públicos e na avaliação das políticas públicas, assegurando informação relevante para a gestão 
anual e infra-anual, análise histórica e suporte ao funcionamento de instrumentos de previsão 
e planeamento, em conformidade com as normas e boas práticas internacionais na área da 
gestão e das finanças públicas, bem como no que respeita aos referenciais de controlo interno 
e externo. As reformas e investimentos que compõe esta componente são por isso 
complementares às demais reformas deste Plano de Recuperação e Resiliência. 

Ainda no âmbito desta componente, pretende-se reforçar a transição digital na Segurança 
Social nas suas diversas dimensões, tirando partido de tecnologias inovadoras, através da 
modernização do canal transacional da Segurança Social, da alteração de paradigma no 
relacionamento com os cidadãos e empresas, da otimização do ciclo contributivo dos cidadãos 
e empresas, alargando igualmente a base contributiva e melhorando a eficiência nas áreas da 
fiscalização e da cooperação.  

Pretende-se de igual forma, apostar na simplificação, desmaterialização e automação de 
prestações sociais, de forma a garantir o pagamento atempado aos beneficiários de prestações 
sociais.  
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Reforma TD-r32: Modernização e Simplificação da Gestão Financeira Pública 

Investimento TD-C17-i01: Sistemas de informação de Gestão Financeira Pública 

Investimento TD-C17-i02: Modernização da infraestrutura do sistema de informação 
patrimonial da Autoridade Tributária 

Investimento TD-C17-i03: Transição digital da Segurança Social 

Custo estimado: 406 milhões de EUR 

Subvenções MRR: 406 milhões de EUR 

Empréstimos MRR: 0 milhões de euros 
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2. Contexto, desafios e objetivos  

Desafios 

A crise de saúde pública motivada pela Covid-19 provocou uma crise económica e social da qual 
emergem ou se veem reforçados inúmeros desafios no contexto da relação entre a Administração 
Pública (AP) os cidadãos e as empresas, bem como no seu próprio funcionamento interno, 
sublinhando a necessidade de promoção de ganhos de eficiência e de condições mais favoráveis 
ao ambiente de negócios, ao usufruto de serviços públicos por cidadãos e empresas e a criação de 
valor acrescentado por via de uma AP mais ágil e próxima. 

O aumento da qualidade e sustentabilidade das finanças públicas, passa por uma gestão integrada 
dos processos administrativos e financeiros da Administração Pública, nas suas várias fases, 
perspetivas e vertentes relevantes, promovendo simultaneamente a modernização, simplificação, 
normalização, otimização e adequação das práticas, e a governança de forma transversal a toda a 
Administração Pública. 

Decorrente dos desafios já existentes, agravados ou reforçadas pela crise motivada pela Covid-
19, uma Administração Pública eficaz e eficiente revela-se assim da maior importância para 
promover a recuperação e resiliência do país, em diversos domínios, designadamente: 

• Como forma de garantir qualidade, abrangência e resiliência na prestação de serviços 
públicos, alavancando-se no digital, mas não deixando ninguém para trás;  

• Pelo seu contributo para a melhoria da relação dos cidadãos e das empresas com o Estado 
e redução da carga administrativa para as empresas e investidores, favorecendo o 
crescimento económico;  

• Pelo potencial de otimização e eficiência na gestão dos recursos públicos e da libertação 
de recursos para a promoção do investimento público, contribuindo para o crescimento 
económico e para a prossecução das transições climática e digital. 

Neste sentido, esta componente visa abordar desafios específicos em 8 áreas associadas à 
otimização e eficiência na gestão dos recursos públicos:  

• Modernização do processo orçamental 
• Modernização e simplificação dos procedimentos de contratação pública 
• Gestão Integrada do Património Público 
• Revisão da despesa  
• Alargamento e atualização da base tributária (prédios rústicos) 
• Simplificação e otimização do ciclo contributivo 
• Modernização da gestão dos ciclos de eventos de vida dos cidadãos (Segurança Social) 
• Gestão integrada das empresas e dos cidadãos na sua relação com a Segurança Social 

A crise pandémica e a subsequente crise socioeconómica provocaram uma significativa 
deterioração das finanças públicas portuguesas. Estas condições vieram colocar uma pressão 
adicional à política orçamental. Assim, mantendo o caminho prosseguido nos últimos anos de 
sustentabilidade de médio-longo prazo, é importante endereçar os seguintes desafios: 

• Endividamento elevado da República Portuguesa (117,2% do PIB, em 20191), 
limitando a flexibilidade futura da política orçamental. 

 
1https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=teina225&plugin= 
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• Exigência acrescida no planeamento de recursos públicos, controlo e monitorização 
da despesa pública, em particular num contexto de reforço da injeção de fundos 
comunitários; 

• Necessidade de maior monitorização das contas e dos pagamentos de entidades 
públicas, em particular no Setor Empresarial do Estado (SEE) e na área da saúde, 
como forma de reduzir os pagamentos em atraso (o que contribui em última instância 
para um melhor ambiente de negócios); 

• Potencial para aumento da base de incidência fiscal associada às propriedades 
rústicas e melhoria da gestão tributária destas propriedades, enformada pelo objetivo 
maior de incentivar a utilização eficiente e sustentável do solo; 

• Potencial para capitalizar o valor económico, social e cultural do património 
imobiliário público. 

• Complexidade do regime de benefícios fiscais, onde coexistem mais de 500 benefícios 
fiscais provenientes de mais de 60 instrumentos legais, do qual emergem potenciais 
ineficiências na alocação de recursos financeiros públicos. 
 

A crise pandémica provocou também fortes pressões sobre a Segurança Social, que no último 
ano teve de implementar mais de 20 medidas de resposta à Covid-19. Pela sua natureza, as áreas 
da Segurança Social, designadamente no contexto de recuperação dos rendimentos e da atividade 
económica, carecem de um robustecimento e simplificação generalizados, alicerçados na relação 
digital com os cidadãos e com as empresas.  

O atual sistema de Segurança Social, assenta num modelo de relacionamento com os cidadãos e 
empresas com alguns anos, de elevada complexidade, por vezes pouco flexível, pouco 
transparente ou de difícil compreensão, o que gera por vezes ineficiências na gestão do sistema.  

É assim imperioso assegurar uma melhoria da relação das empresas e dos cidadãos com a 
Segurança Social, uma maior inclusão e a eliminação de custos de contexto para o conjunto das 
empresas e beneficiários do sistema de segurança social. Um exemplo do trabalho que está a ser 
realizado neste sentido, é o projeto de simplificação do ciclo contributivo, previsto no eixo 1 do 
investimento TD-C17-i03, que tem como grande objetivo utilizar a informação comunicada pelas 
entidades empregadoras, relativamente ao vínculo do trabalhador, para gerar remunerações e 
contribuições, eliminando a necessidade de declaração mensal por parte destas entidades à 
Segurança Social. Ainda no âmbito deste investimento e no sentido desta simplificação da relação 
da Segurança Social com outros organismos, está a ser analisada a possibilidade de substituir as 
declarações trimestrais de rendimentos dos Trabalhadores Independentes e anual por interconexão 
de dados com a Autoridade Tributária.  

 

Objetivos 

A reforma traduz-se no redesenho de processos financeiros operacionais e administrativos, 
incluindo políticas e mecanismos de planeamento, monitorização, controlo e avaliação da gestão 
operacional e dos riscos, abrangendo a revisão legislativa, desenho de novos modelos e requisitos 
para a evolução dos sistemas de informação. 

O objetivo geral desta componente passa aumentar a transparência na utilização dos recursos 
públicos e na avaliação das políticas públicas, promovendo uma provisão de bens e serviços 
públicos mais eficaz, utilizando a tecnologia e reforçando a proximidade para um acesso mais 
simples, efetivo e eficiente de cidadãos e empresas, reduzindo custos de contexto, promovendo 
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uma gestão eficiente dos recursos públicos que reforce o contributo do Estado e da administração 
pública para o crescimento e desenvolvimento económico e social e para a sua sustentabilidade. 

Os objetivos visados por esta componente encontram-se alinhados com as recomendações 
específicas por país do Conselho dirigidas a Portugal para 2019 e 2020, que apontam para a 
necessidade de promover o controlo, da sustentabilidade e da qualidade da gestão das finanças 
públicas, favorecendo despesas favoráveis ao crescimento (REP 1 de 2019 e 2020). Esta 
componente incorpora também uma forte vertente digital, o que vai de encontro à necessidade de 
focalizar o investimento na transição digital (REP 3 de 2020). 

Esta componente inscreve-se ainda nos seguintes pilares em que se estrutura o Mecanismo 
Europeu de Recuperação e Resiliência: o pilar relativo à “saúde e resiliência económica, social e 
institucional, inclusive com vista ao aumento da capacidade de reação e preparação para crises”, 
tendo em conta que se pretende reforçar a resiliência do Estado face a novas crises, nomeadamente 
garantindo um processo de gestão financeira melhorado e mais sustentável; e o pilar relativo à 
“transição digital”, tendo em conta o foco desta componente em promover uma política pública 
que impulsiona a transição digital da administração pública portuguesa, simplificando a relação 
do Estado com cidadãos e empresas, bem como promovendo a simplificação interna associada à 
gestão financeira pública. 

 

Concretamente, o pacote de reformas e investimentos englobados nesta componente visa os 
seguintes objetivos, agrupados na seguinte agenda reformista: 

• TD-r32: Modernização e Simplificação da Gestão Financeira Pública 
• Modernizar a gestão financeira pública, através da implementação de novas práticas 

introduzidas por legislação nesta área (Lei de Enquadramento Orçamental – Lei n.º 
151/2015, de 11 de setembro e Sistema de Normalização Contabilística das 
Administrações Pública – Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro) e de melhorias no 
planeamento e gestão de recursos públicos; 

• Modernizar e simplificar os procedimentos de contratação pública, implementando 
uma lógica de gestão da despesa com base nas suas características, e não apenas em 
limites financeiros e orçamentais. Permitir que o Sistema Nacional de Compras 
Públicas assuma o seu âmbito estratégico, assente em quatro eixos estratégicos 
fundamentais: i) o desenho de um modelo de governação adequado e claro por 
categoria de despesa; ii) a promoção da profissionalização do comprador público; iii) 
o desenvolvimento dos sistemas de informação; iv) a definição de objetivos 
quantificados e indicadores de desempenho que promovam a execução dos objetivos 
estratégicos. Esta reforma visa implementar de forma alargada uma estrutura central 
para a profissionalização da contratação pública, na sequência da Recomendação 
(UE) 2017/1805 da Comissão Europeia, de 3 de outubro de 2017, sobre a 
profissionalização da contratação pública; 

• Proceder a revisões de despesa e reformas na área dos benefícios fiscais, por forma a 
promover a eficiência na gestão dos recursos públicos e a sua canalização para 
despesa reprodutiva e indutora do crescimento económico; 

• Reforçar os mecanismos de controlo e monitorização do Setor Empresarial do Estado 
e, dessa forma, reduzir igualmente o stock de pagamentos em atraso, favorecendo 
assim o ambiente de negócios; 
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• Alavancar a gestão patrimonial pública e das propriedades rústicas, potenciando a 
extração de valor do património imobiliário público e alargando da base de 
conhecimento sobre as propriedades rústicas e sua gestão, alargando 
subsequentemente a sua base fiscal.  

• Digitalizar o processo contributivo através da digitalização da Segurança Social (SS), 
melhorando a sua relação com o cidadão, melhorando os seus serviços digitais e usar 
a tecnologia para reduzir a fraude e aumentar a sustentabilidade do sistema da SS. 

• Proceder a uma reforma estrutural de simplificação e otimização do ciclo contributivo 
(Segurança Social). 

• Agilizar a gestão dos eventos de vida dos cidadãos, garantindo uma maior eficácia na 
gestão dos pagamentos de prestações (Segurança Social). 

• Implementar uma gestão integrada do relacionamento com as empresas e cidadãos 
com a Segurança Social. 
 

Enquadramento Estratégico Nacional 

As agendas reformistas e respetivos objetivos anteriormente elencados encontram-se fortemente 
ancorados no quadro Estratégico Nacional vigente e relevante no domínio da modernização e 
digitalização da administração pública, quer seja em instrumentos estratégicos de âmbito nacional 
e transversal a toda a sociedade, quer seja no âmbito mais estrito da administração pública. 

A título transversal, importa destacar o alinhamento desta componente com a Estratégia 
Portugal 2030, aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros nº 98/2020, de 13 de 
novembro, que estabelece o quadro estratégico de médio-prazo para o desenvolvimento 
socioeconómico do país, nomeadamente com o domínio estratégico “Qualificação das 
Instituições” da Agenda “Digitalização, inovação e qualificações como motores do 
desenvolvimento”. 

A nível nacional e transversal ao país, foi aprovado Plano de Ação para a Transição Digital de 
Portugal, através da Resolução de Conselho de Ministros n.º 30/2020, de 21 de abril, que 
compreende 3 pilares (1 - capacitação e inclusão digital das pessoas; 2 - transformação digital do 
tecido empresarial e 3 - digitalização do Estado) e catalisadores da transição digital de Portugal. 

Este 3.º pilar, focado na digitalização dos serviços públicos, na criação de uma administração 
pública ágil, aberta e conectada, concentra 11 medidas que visam a simplificação e 
desmaterialização de procedimentos administrativos, bem como a promoção de uma 
administração pública dinâmica e eficiente, que melhor se relacione e preste serviços à sociedade. 

Já os catalisadores constituem um conjunto de condições de base, cuja implementação facilita e 
potencia o sucesso das medidas do Plano, entre as quais releva o acompanhamento da Estratégia 
Nacional de Segurança do Ciberespaço (aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 
92/2019, de 5 de junho) ou medidas de disponibilização e valorização dos dados onde se inclui a 
transposição da Diretiva Europeia 2019/1024 sobre dados abertos. 

Passando a instrumentos estratégicos específicos para a área da administração publica, é de 
destacar a Lei de Enquadramento Orçamental, revista pela Lei n.º 41/2020 de 18 de agosto que 
estabelece a estratégia de reforma para a Gestão Financeira Pública, bem como a aprovação da 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 55/2020, de 31 de julho, a Estratégia para a Inovação 
e Modernização do Estado e da Administração Pública 2020 -2023, com o objetivo de reforçar 
a aposta na modernização administrativa para melhor servir os cidadãos e as empresas. 
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É sobretudo neste documento estratégico que se ancora o pacote de reformas e investimentos que 
dão corpo a esta componente, encontrando-se o mesmo estruturado em 4 eixos: a) investir nas 
pessoas; b) desenvolver a gestão; c) explorar a tecnologia; e d) reforçar a proximidade. Estes 
eixos, respetivos objetivos estratégicos e medidas foram identificados através de um processo de 
participação que envolveu todas as áreas de governo, empresas, organizações da sociedade civil, 
instituições de ensino superior, todos os municípios (no contexto do Roteiro para a 
Descentralização) e a Comissão para a Modernização Administrativa (que inclui representantes 
das associações empresariais, representantes dos trabalhadores, e ordens profissionais).  

Alinhado com estes instrumentos estratégicos, é de salientar ainda o relançamento do Programa 
SIMPLEX 20-21, apresentado em julho, que assenta na ótica de trabalho “para fora”, i.e., melhor 
serviço público para cidadãos e empresas, mas também “para dentro”, ou seja, pela construção de 
uma administração pública moderna e inovadora. Estes são, também, os pressupostos do eixo 
“matriz institucional” do Programa de Estabilização Económica e Social, apresentado em 
junho e que foi um roteiro para a atuação até ao final de 2020, tendo sido envidados esforços em 
propostas de alteração legislativa na área da simplificação administrativa (concretizada pela Lei 
n.º 72/2020 de 16 de novembro) e identificadas como prioritárias as áreas de capacitação da 
administração pública. 

O Programa SIMPLEX 20-21 assume uma visão clara das transformações necessárias para 
melhor servir a sociedade e impulsionar a economia, materializando-se em 158 medidas que 
melhoram o ambiente de negócios e facilitam o acesso a serviços públicos pelos cidadãos e 
empresas, alavancando-se na tecnologia digital, mas não esquecendo as distintas realidades 
socioeconómicas e territoriais do país. Este Programa foi desenhado de forma participativa, 
envolvendo organizações e trabalhadores da administração pública, a academia e a sociedade civil 
em geral. 
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3. Descrição das reformas e investimentos  

Reforma TD-r32: Modernização e Simplificação da Gestão Financeira Pública 
Desafios e objetivos 

Apesar de nos últimos anos a evolução da despesa total da Administração Pública ter percorrido 
um caminho de inegável sustentabilidade, subsiste a necessidade de melhorar a qualidade das 
finanças públicas, reforçando o controlo e a eficiência da receita e despesa pública, melhorando 
o seu controlo e a sua eficiência. A modernização e simplificação da gestão financeira pública 
constitui uma reforma fundamental das finanças públicas portuguesas.  

Num contexto em que Portugal se encontra a implementar reformas estruturais em vários 
domínios, a reforma da gestão financeira pública assume particular relevância na medida em que 
complementa as demais reformas, permitindo aos decisores políticos e ao nível operacional um 
melhor controlo dos recursos disponíveis e dos resultados das políticas públicas e das reformas 
que estas traduzem. 

Pretende-se com esta reforma caminhar para um modelo de gestão das finanças públicas que 
disponibilize os instrumentos e a informação que permita apoiar a tomada de decisão, permitindo 
igualmente diagnosticar e evidenciar, em tempo útil, situações que ponham em causa o 
cumprimento das metas orçamentais ou a sustentabilidade das finanças públicas, contribuindo 
assim para o cumprimento simultâneo dos objetivos das políticas sectoriais e das finanças 
públicas. 

A reforma da gestão financeira pública deverá permitir aumentar a transparência na utilização dos 
recursos públicos e na eficiência das políticas públicas; ter uma gestão integrada dos processos 
administrativos e financeiros das entidades que integram o universo das administrações públicas, 
nas suas várias fases, perspetivas e vertentes relevantes, sobretudo onde estas se complementam. 

Neste âmbito pretende-se implementar um leque alargado de reformas estruturais impulsionadas 
pelas Recomendações Específicas (REP), contribuindo para a realização de progressos em direção 
à consecução dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, através de um melhor controlo da 
eficiência e eficácia das políticas públicas, reorientando recursos para políticas mais favoráveis 
ao crescimento, contribuindo assim, para a retoma da economia portuguesa em direção a um 
crescimento sustentável no longo prazo. 

Esta reforma encontra-se ancorada pelas determinantes legais das leis estruturantes na Gestão 
Financeira Pública, designadamente na nova Lei de Enquadramento Orçamental e no Sistema de 
Normalização Contabilística das -Administrações Públicas, com enfoque na reforma do processo 
orçamental, da contabilidade, dos sistemas de controlo e da gestão das finanças públicas. A sua 
implementação deverá traduzir-se numa gestão integrada dos processos administrativos e 
financeiros das entidades que integram o universo das administrações públicas, nas suas várias 
fases, perspetivas e vertentes relevantes, contribuindo para uma melhoria do processo de 
orçamentação, para o aumento da transparência na utilização dos recursos públicos e para a 
eficiência das políticas públicas. 

A racionalização da despesa da Administração Pública, bem como na Modernização do Sistema 
Nacional de Compras Publicas (SNCP), constitui igualmente um pilar essencial para a melhoria 
da eficiência pública, apostando na modernização e simplificação dos procedimentos de 
contratação pública, complementando assim, o impacto esperado com a implementação de 
modelos de revisão e racionalização da despesa pública. 
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Melhorar a qualidade das finanças públicas passa igualmente pelo controlo de informação obtida 
de forma tempestiva e fiável, para todo o sector público, através do desenvolvimento de 
instrumentos que forneçam informação relevante sobre os ativos e passivos do Estado e outras 
responsabilidades públicas, contribuindo nomeadamente para a promoção da sustentabilidade 
financeira das Empresas Públicas, para uma gestão mais eficiente dos recursos públicos, 
nomeadamente do património do Estado e para o aumento da eficiência fiscal, colocando o 
sistema de tributação do património ao serviço da promoção de uma utilização produtiva do 
espaço rural, de forma ambientalmente sustentável. 

Implementação:  

Esta reforma prevê a revisão dos processos operacionais e administrativos, designadamente nas 
áreas financeiras, de recursos humanos, de gestão patrimonial e de Tesouraria, com impacto 
financeiro, de tecnologias de informação e serviços partilhados, incluindo políticas e mecanismos 
de planeamento, monitorização, controlo e avaliação da gestão operacional e dos riscos.  

O foco ao nível das tecnologias de informação e comunicação, bem como ao nível da 
modernização e inovação tecnológica, permite, em termos globais, aumentar a eficiência, 
diminuir o risco das soluções e aumentar a qualidade dos serviços prestados. 

A reforma materializa-se em seis Eixos de atuação, sendo os dois primeiros de natureza mais 
transversal e os restantes quatro orientados a áreas da gestão financeira pública que apresentam 
oportunidades de melhoria com impacto positivo nas contas públicas. No âmbito da reforma serão 
definidos os modelos e regulamentação necessária à implementação das reformas estruturais 
previstas na Lei de Enquadramento Orçamental, as quais se traduzem na implementação de novos 
sistemas de informação identificados no Investimento previsto na presente componente. 

Eixo 1) Modernização da gestão financeira pública, através da implementação das Reformas 
Estruturais previstas na Lei de Enquadramento Orçamental e no Sistema Normalização 
Contabilística-AP, instrumentos que definem regras e princípios que vieram aumentar o nível de 
sofisticação e exigência da gestão financeira pública, com enfoque na reforma do processo 
orçamental, da contabilidade, dos sistemas de controlo e de melhorias no planeamento e gestão 
de recursos públicos.  

A implementação deste novo enquadramento legal, passa pela regulamentação, redesenho e 
definição de modelos e procedimentos com vista à adequação dos sistemas de informação no 
seguinte âmbito:  

(i) Implementação da Entidade Contabilística Estado, procedendo à regulamentação 
prevista na Lei de Enquadramento Orçamental com vista à sua operacionalização, 
consagrando assim uma visão completa e transparente das responsabilidades do 
Estado, através da adequada relevação contabilística da receita e despesa e de todos 
os ativos e passivos do Estado nesta entidade central.  

(ii) Regulamentação do modelo de orçamentação por programas e sua articulação com o 
Quadro Plurianual de Despesa Pública, definindo os princípios e regras de 
orçamentação num quadro plurianual, incluindo a especificação dos agregados 
orçamentais a considerar. O modelo deverá garantir a articulação dos diferentes 
instrumentos de planeamento estratégico ao nível macro (Programa de Estabilidade, 
Lei das Grandes Opções, o Quadro Plurianual da Despesa Pública), com a 
programação orçamental ao nível micro, constante no Orçamento do Estado. A 
integração destes instrumentos permitirá um maior controlo da despesa pública 
fixada entre a primeira e segunda fase do ciclo orçamental, promovendo uma 
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orçamentação mais transparente e compatível com os objetivos marco-orçamentais.  
Neste projeto Portugal conta com assistência técnica prevista no âmbito do Programa 
de Apoio às Reformas Estruturais (PARE) para desenho do modelo e implementação 
de um projeto piloto.  

(iii) Revisão de despesa, exercício que, desde 2016, tem lugar antes de cada Orçamento 
do Estado, e pelo qual se pretende melhorar a eficiência da despesa pública e reforçar 
a consolidação orçamental estrutural. O exercício contém restrições de economia 
política tendo em conta que é realizado pelo Ministério das Finanças na altura da 
elaboração da proposta de Orçamento do Estado e da definição de limites de despesa 
setoriais. Pretende-se agora robustecer este exercício na altura em que é solicitada 
informação aos ministérios setoriais, através do envolvimento do Gabinete do 
Primeiro-Ministro, por forma a reforçar a responsabilidade e ownership das áreas 
governativas e a exigência dos exercícios apresentados. Apesar do exercício ser 
generalizado a todas as áreas setoriais, pretende-se dar especial enfoque às áreas 
governativas mais relevantes em termos orçamentais: Saúde, Administração Interna, 
Justiça e Segurança Social. Para além disso, no médio-prazo, e em linha as restantes 
melhorias da gestão financeira pública, o exercício de Revisão de Despesa deverá ser 
integrado e institucionalizado de forma regular no processo orçamental, 
nomeadamente no contexto do Quadro Plurianual da Despesa Pública. O processo 
comporta o diagnóstico, desenho de soluções e definição de um modelo que permita 
a geração de ganhos de eficiência na prestação de serviços públicos, promovendo o 
alargamento a mais sectores da Administração Pública e a libertar recursos, através 
de ganhos de eficiência, para a transição digital e climática. A par integração do 
exercício no ciclo orçamental pretende-se ainda garantir uma avaliação eficaz ex-post 
dos exercícios apresentados. Este exercício, tal como aconteceu em anos anteriores, 
poderá integrar projetos de referência de serviços partilhados e de compras públicas, 
nomeadamente na utilização de plataformas tecnológicas e de recursos comuns assim 
com de exercícios de compras centralizadas em modelo colaborativo. 

(iv) Gestão da tesouraria do Estado, através da implementação de um modelo que 
permita: (i) o controlo central da receita não fiscal e a respetiva contabilização 
automática; (ii) a adequação da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso, 
tendo em vista a criação de mecanismos automáticos de controlo e  (iii) a 
implementação de um modelo de estimativas de tesouraria rolantes (rolling 
forecasts), promovendo uma gestão mais eficiente das necessidades de tesouraria e 
da dívida pública. Esta reforma beneficia da assistência técnica no âmbito do 
Programa de Apoio às Reformas Estruturais (PARE), com vista à definição do 
modelo. 

(v) Conclusão da implementação do SNC-AP e definição do modelo de consolidação de 
contas. Neste âmbito será produzida a regulamentação prevista na Lei de 
Enquadramento Orçamental relativamente ao modelo de reporte infra-anual das 
demonstrações financeiras em SNC-AP e ao modelo de consolidação a implementar 
para apuramento de contas consolidadas por subsector e para o sector das 
administrações públicas. O projeto contempla a proposta de um novo modelo da 
Conta Geral do Estado. Esta reforma contará igualmente com a assistência técnica 
prevista no âmbito do Programa de Apoio às Reformas Estruturais (PARE), com vista 
à revisão de alguns processos contabilísticos de maior complexidade, em linha com 
as melhoras práticas internacionais. 
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(vi) Implementação de um Centro de Competências no Ministério das Finanças para a 
implementação do SNC-AP, o qual deverá assegurar a capacitação adequada de 
recursos humanos nas áreas da gestão financeira e prestar apoio às entidades públicas 
no âmbito da implementação da reforma, em particular no que ao SNC-AP diz 
respeito. 

 

Eixo 2) Implementação de novos modelos de planeamento, execução, monitorização e controlo 
das compras publicas do SNCP; 

• Implementação de novos modelos de planeamento, execução, monitorização e 
controlo das compras publicas do SNCP para atingir os seguintes objetivos: (i) 
promover a simplificação administrativa e a revisão legislativa dos diplomas legais 
que regulam o SNCP, reforçando a implementação de mecanismos de 
acompanhamento e controlo da despesa; (ii) garantir uma disciplina de aquisição com 
base na racionalização e standardização dos bens e serviços a adquirir; (iii) potenciar 
novas fontes de eficiência e eficácia, através da centralização de novas categorias, de 
compras considerando o desenvolvimento de critérios com base na economia circular 
e na Estratégia Nacional de Compras Públicas Ecológicas; (iv) promover a 
colaboração entre os diferentes stakeholders internos e externos à administração 
pública reforçando a relevância, intervenção e abrangência da Comissão 
Interministerial de Compras. Esta reforma visa a execução das iniciativas, para as 
compras públicas, previstas no plano estratégico da ESPAP 2020-2023 “Shared 
Services Strategic Deployment Plan” apoiado pela Comissão Europeia através dos 
serviços fundos estruturais (EU Structural Reform Support Service 
(SRSS/SC2019/041 Lot 1 & SRSS/P2017/FWC001).   

Eixo 3) Implementação de um novo modelo de monitorização e de controlo financeiro e de 
gestão das Empresas Públicas, tendo em vista um acompanhamento mais atempado, 
transparente e abrangente da sua situação financeira, bem como a adoção das melhores práticas 
de governação, a fim de reforçar a sua resiliência e sustentabilidade e incentivar a boa gestão 
financeira. Para tal serão reforçadas e encorajadas diversas práticas de gestão baseadas no 
desempenho, fazendo o melhor uso possível dos instrumentos de planeamento e gestão previstos 
na legislação atual, nomeadamente dos Planos de Atividade e Orçamento (PAO). Para fazer face 
a estes objetivos estão previstas determinadas medidas como por exemplo: 

1) implementar um sistema de incentivos baseado no desempenho, assente numa maior 
responsabilização dos gestores, com um esquema de recompensas e penalizações;  

2) melhorar a qualidade de informação prestada pelas Empresas Públicas e da sua respetiva 
monitorização. 

Relativamente à primeira medida, será implementado um sistema de recompensas de gestão que 
concederá aos membros do conselho de administração um bónus monetário, relacionado com o 
cumprimento de objetivos (de acordo com contratos de gestão), designadamente: 

- Relacionados com objetivos estratégicos, consistindo em objetivos financeiros de topo a serem 
aplicados a todas as Empresas Públicas; 

- Relacionados com objetivos sectoriais, definidos pelo Ministro da tutela, específicos a um 
determinado sector/grupo de Empresas Públicas (do mesmo tipo ou similar); 
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- Objetivos específicos estabelecidos no PAO da empresa e no Decreto-Lei de Execução 
Orçamental (pode não se aplicar a algumas Empresas Públicas). 

Também será exigido o cumprimento de alguns requisitos base para que o gestor possa beneficiar 
do prémio de gestão, desde logo ter um contrato de gestão aprovado, bem como outros 
relacionados com: (i) cumprir um período mínimo do mandato; (ii) a empresa onde o gestor 
público exerce funções ter submetido, até final do ano, proposta de PAO relativo ao ano anterior 
àquele a que respeita e ter o mesmo aprovado até ao final do primeiro trimestre do ano a que 
respeita; (iii) apresentar melhorias ao nível dos resultados operacionais da empresa. 

As recompensas serão calculadas numa base anual, mas parte do montante devido será pago 
apenas no termo do mandato do gestor, e condicionalmente à consecução de objetivos específicos 
(p.e. melhoria do resultado operacional entre o valor verificado no último ano antes do primeiro 
ano completo de mandato e o valor obtido no último ano completo de mandato), estabelecidos 
para todo o mandato e apenas se o gestor não tiver deixado a empresa antes de completar o 
mandato.  

Por outro lado, estão também previstas medidas com vista a penalizar o gestor em termos da 
determinação do prémio de gestão, sempre que se verifique uma deterioração de rácios 
relacionados com o excesso de emprego, o sobre investimento ou o aumento do endividamento. 
Estas penalizações serão cumulativas e no seu conjunto poderão determinar a não atribuição de 
qualquer tipo de prémio. 

Serão também definidas regras específicas para a atribuição de prémios de gestão em empresas 
em liquidação. 

Este esquema de incentivos à gestão funcionará como um sistema articulado e terá configuração 
no novo modelo de minuta do contrato de gestão (a definir até ao final de 2021), que contribuirá 
para apoiar eficazmente a gestão do desempenho das Empresas Públicas, promovendo a aderência 
aos seus orçamentos e planos de atividade. 

Esta maior responsabilização dos gestores públicos será acompanhada pela concessão de uma 
maior autonomia aos conselhos de administração das Empresas Públicas, para a execução do PAO 
aprovado pelo acionista. 

Em relação à segunda medida, ainda com vista à melhoria de eficiência das empresas do SEE, e 
procurando também sinergias que permitam uma redução de custos, será dada continuidade ao 
desenvolvimento do Centro de Conhecimento e Competências da Parpública, que tem como 
principal objetivo o promover a partilha de  conhecimento pelas outras empresas do setor publico, 
quer do conhecimento e experiência acumulado pela Parpública ao longo da execução da maioria 
das operações do Programa  de Reprivatizações, quer também através da centralização dos 
processos de contratação de consultoria externa, permitindo a concentração de conhecimento e 
evitando a necessidade de diferentes Empresas Públicas estarem a recorrer ao mesmo tipo de 
consultoria externa, nos casos em que já existe esse conhecimento. 

Complementarmente, será efetuada a atualização do SIRIEF (Sistema de Informação de Recolha 
de Informação Económico-Financeira) para o SISEE (Sistema de Informação do Setor 
Empresarial do Estado) que terá como objetivos a: 

• Criação de interfaces de integração de informação com entidades externas, 
permitindo a interoperabilidade entre sistemas a fim de sistematizar a informação 
relacionada com as Empresas Públicas, incluindo entidades públicas reclassificadas;  

• Melhorar a fiabilidade da informação; 
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• Os dados contidos no novo sistema de informação serão utilizados como fonte de 
informação em todos os documentos e relatórios de cada entidade (DGTF, UTAM e 
Empresas Públicas), o que dará coerência e fiabilidade aos dados comunicados; 

• Desenvolvimento de uma componente de alarme e controlo automatizados 
(mecanismo de early warning) no caso de as Empresas Públicas apresentarem 
desvios significativos na sua execução orçamental e no seu balanço 
operacional; 

• Análise preditiva utilizando algoritmos estatísticos para identificar a probabilidade 
de resultados futuros, com base em dados históricos; 

• Contribuir para a implementação da Entidade de Contabilidade do Estado, que 
aparece como um dos pilares fundamentais para o desenvolvimento do novo modelo 
de informação que irá apoiar a Gestão das Finanças Públicas. 

 
A melhoria da qualidade de informação prestada pelas Empresas Públicas permitirá o reforço da 
sua monitorização, possibilitando, sempre que necessário/aconselhável, a submissão de uma 
empresa pública a um processo de monitorização reforçado. A periodicidade na prestação de 
informação e o respetivo detalhe dependerá, de forma inversa, ao nível de desempenho da 
empresa. 

O desenvolvimento do SISEE e dos mecanismos que lhe estão associados permitirão, não só 
aprofundar a análise da informação agregada, articulando a informação recolhida pela DGTF, 
UTAM e entidades setoriais, em particular s ACSS, como também reforçar o controlo de desvios 
em relação aos orçamentos aprovados em tempo útil, contribuindo para a sua correção (para este 
efeito, serão utilizados os dados financeiros relativos ao primeiro e segundo trimestres).  

A UTAM também será capaz de produzir previsões sobre os valores finais do ano para a despesa 
e receita agregada da empresa pública e de avaliar, nos casos em que sejam efetuadas 
reformulações ao PAO, se as novas metas propostas pela empresa são adequadas.  

Além disto, informação detalhada do desempenho financeiro das Empresas Públicas será 
publicada regularmente obedecendo a prazos que serão definidos através de legislação. 

No que respeita à transparência ex-ante no financiamento das Empresas Públicas através de 
empréstimos ou recapitalizações por parte do sector estatal, a mesma será assegurada através de 
critérios claros na utilização destes instrumentos. Por exemplo, os empréstimos e recapitalizações 
têm sido considerados um instrumento financeiro importante quando a empresa pública tem um 
saldo operacional positivo, o que sinaliza claramente uma estrutura de capital inadequada - ou 
seja, um volume excessivo de dívida, daí o empréstimo ou recapitalização. 

Para as Empresas Públicas que prestam serviços de interesse geral, a transparência no cálculo da 
compensação financeira associada é também muito importante. Em conformidade, o processo de 
determinação de tal compensação está sujeito a análise económica tanto ex-ante como ex-post, 
envolvendo serviços especializados - para além da DGTF - como o IGF e a UTAM. No que diz 
respeito à transparência, em particular, todos os pormenores na formação do pagamento da 
compensação e todas as condições (e extensão) do serviço prestado têm de integrar o contrato a 
ser assinado entre o Estado e a empresa pública que presta o serviço. 

Assinale-se ainda que todas as medidas e iniciativas atrás mencionadas podem ser facilmente 
aplicados às Empresas Públicas locais ou regionais, e às entidades da administração central que 
participam no processo de cooperarão com a administração local e regional se tal for solicitado. 
Estamos plenamente conscientes de que há economias de escala nestas atividades e que as 
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barreiras (tanto operacionais como de custo) resultantes das indivisibilidades podem ser 
substancialmente reduzidas através da cooperação e da aprendizagem pela prática. 

Contudo as Empresas Públicas locais e regionais são independentes das decisões governamentais. 
Assim, o governo não pode restringir ou impor quaisquer regras ou restrições de comportamento 
a estas entidades, para além da monitorização e fornecimento de informação.  

Eixo 4) Reforma da despesa fiscal através do desenvolvimento de um processo de avaliação da 
estrutura da despesa fiscal, das normas que regulam a criação da mesma e dos incentivos de 
política fiscal, com base num projeto específico apoiado pelo Programa de Apoio às Reformas 
Estruturais (PARE). 

Eixo 5) Promoção do aumento da eficiência fiscal colocando o sistema de tributação do 
património ao serviço da promoção de uma utilização produtiva do espaço rural, 
ambientalmente sustentável, alargando a base de conhecimento das propriedades rústicas e 
subsequentemente a sua base fiscal através da modernização da legislação e dos sistemas de 
informação, através das seguintes ações: 

(i) Recolha e processamento de dados geográficos, aprovar o novo regime jurídico dos 
prédios rústicos, modernizar os sistemas de registo de dados cadastrais e realizar a 
sua avaliação gera, (em articulação com a reforma e o investimento associado ao 
Sistema de Informação Cadastral Simplificada, a implementar no âmbito da 
Componente 08 – Floresta; 

(ii) Aprovação do novo regime jurídico de organização, gestão e conservação das 
matrizes prediais rústicas e da avaliação cadastral simplificada dos prédios rústicos; 

(iii) Modernização dos sistemas necessários à gestão e conservação das matrizes prediais 
rústicas e da avaliação cadastral simplificada dos prédios rústicos; tornando a 
informação predial atualmente disponível na AT (única fonte que cobre toda a área 
do território nacional) mais acessível, designadamente, para efeitos da elaboração do 
cadastro simplificado através do BUPi, recebendo informação georreferenciada do 
BUPi e adicionando novos dados àquela informação georreferenciada. A matriz 
predial pretende ser o repositório de informação relevante para efeitos fiscais, 
acrescentando mais atributos à informação territorial obtida do SNIC e o SICS, 
funcionando cada sistema em complementaridade (e não em concorrência) com os 
restantes dois. Esses atributos passam, entre outros, pela identificação do sujeito 
devedor de imposto, o valor patrimonial de cada prédio, os dados de suporte a esse 
VPT, a circunscrição administrativa do prédio, benefícios fiscais aplicáveis, NIP 
(quando esteja harmonizada a informação com o cadastro e o registo) e tipologia 
tributária do prédio. Ao aproveitar-se a cartografia rececionada no SNIC e do SICS, 
será possível aplicar métodos de avaliação cadastral simplificada de prédios rústicos 
com base em Índices Biofísicos da Paisagem (IBP), cujo desenvolvimento ocorrerá 
no âmbito desta componente. A complementaridade entre sistemas reforça a 
complementaridade da componente C17 face às componentes C08 e C19, sendo que 
a articulação entre as componentes  pode ser demonstrada através da indicação das 
finalidades de cada sistema em cada uma das componentes e a sua caracterização 
sumária, pelo menos, com indicação dos atributos de informação que cada sistema 
comportará: na C08 estará em causa o conhecimento do território – a identificação 
das unidades prediais/cadastrais – os imóveis quanto à sua localização e configuração 
geométrica, o que caberá no pilar do cadastro predial /de igual forma, presume-se que 
seja promovido o conhecimento da titularidade dos direitos sobre essas unidades 
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prediais, o que acautela o pilar do registo predial); na C19, poderá ser potenciada a 
interoperabilidade dos dados matriciais, registais e cadastrais ocorrerá através do 
BUPi, onde toda essa informação complementar surge numa única interação com o 
cidadão interessado. A complementaridade da Componente C17 face às componentes 
C08 e C19 é também reforçada pela relevância que a digitalização das matrizes 
prediais terá para facilitar e para contribuir para o sucesso do processo de elaboração 
do cadastro simplificado através do BUPi, atendendo a que se verificou, nos projetos-
piloto conduzidos, que os cidadãos recorrem maioritariamente à AT para obter a fonte 
documental necessária para iniciar o processo e que, frequentemente, os atuais 
proprietários apenas possuem referências desatualizadas aos prédios (situação 
recorrente em casos de heranças), donde não bastará alimentar o BUPi a partir das 
bases de dados matriciais vigentes, sendo também necessário proporcionar-lhe acesso 
à informação histórica do prédio para maximizar a probabilidade de o cidadão 
conseguir executar nesse balcão único todas as operações necessárias e mitigar o risco 
de ter que recorrer aos serviços das outras entidades intervenientes para colmatar 
dados em falta. 

Eixo 6) Promoção da eficiência na gestão do património público contribuindo para uma 
melhor valorização do imobilizado público na contabilidade patrimonial da Entidade 
Contabilística Estado e para um adequado planeamento estratégico da gestão do património 
imobiliário público com vista à capitalização do seu valor económico, social e cultural.  

Esta iniciativa contará com a assistência técnica prevista no âmbito do Programa de Apoio às 
Reformas Estruturais (PARE). 

Implementação 

Esta reforma será implementada pela UniLEO, DGO, ESPAP, DGTF, IGCP, AMA, AT, o IRN, 
DGT, o Ministério da Agricultura, as autarquias locais, entre outras. 

População alvo 

Entidades da Administração pública, cidadãos e empresas. 

Calendário e riscos 

Implementação de todas as iniciativas descritas até ao segundo trimestre de 2026. 

Capacitação de Recursos Humanos, alinhamento interdisciplinar entre diferentes áreas 
governativas; definição do modelo de competências e responsabilidades entre o Ministério das 
Finanças e outras áreas governativas; restrições na execução orçamental; adequação dos 
instrumentos legislativos; definição de regras e princípios transversais integradores de uma visão 
única e completa do Ministério das Finanças. 

No que se refere à avaliação cadastral simplificada dos prédios rústicos, a mesma depende não só 
de alterações legislativas, mas também do ritmo de concretização do processo de 
georreferenciação dos prédios rústicos e do seu registo no Sistema de Informação Cadastral 
Simplificada (vide C08), dada a dependência da existência de um registo cadastral do prédio para 
permitir subsequentemente a sua avaliação. 

Investimento TD-C17-i01: Sistemas de informação de Gestão Financeira Pública 
 

Desafios e Objetivos 
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No quadro da supervisão supranacional do Semestre Europeu e dos objetivos de sustentabilidade 
das Finanças Públicas e na sequência do diagnóstico efetuado com o apoio técnico de entidades 
internacionais, (OCDE e as avaliações no âmbito do Programa de Assistência Económica e 
Financeira), pretende-se proceder a um conjunto de investimentos, designadamente em sistemas 
de informação, tendo em vista melhorar a qualidade das finanças públicas, reforçando o controlo 
geral das receitas e despesas dos vários subsectores das administrações públicas e das Empresas 
Públicas, a eficiência em termos de custos e uma orçamentação adequada, também numa ótica 
plurianual, promovendo igualmente uma redução duradoura dos pagamentos em atraso. Pretende-
se também investir na modernização do Sistema Nacional de Compras Publicas (SNCP) e na 
modernização da infraestrutura digital da gestão do património imobiliário público. 

O Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) prevê o desenvolvimento de soluções informáticas 
mais modernas para a gestão financeira, promovendo a sua integração e a transformação digital 
dos processos através da desmaterialização, automatização de controlos e simplificação, seguindo 
abordagens mais inovadoras 

Para responder aos desafios expostos de forma integrada e eficiente, é necessário proceder à 
modernização e simplificação dos sistemas de informação da Entidade de Serviços Partilhados da 
Administração Pública (eSPap, I.P.), contribuindo para uma melhor gestão financeira pública 
assim como da atividade dos serviços partilhados e compras publicas. O foco ao nível das 
tecnologias de informação e comunicação, bem como ao nível da modernização e inovação 
tecnológica, permite, em termos globais, aumentar a eficiência, diminuir o risco das soluções e 
aumentar a qualidade dos serviços prestados. 

O investimento que se pretende efetuar nos sistemas de informação de Gestão Financeira, de 
Compras Publicas e Serviços Partilhados, visa permitir uma gestão integrada dos processos 
administrativos e financeiros das entidades que integram o universo das administrações públicas, 
promovendo simultaneamente a modernização, simplificação, normalização, otimização e 
adequação das práticas, e governance de forma transversal a toda a administração pública. 

Deste modo, este investimento visa: 

• Reforçar o controlo geral das receitas e despesas dos vários subsectores das administrações 
públicas e das Empresas Públicas, a eficiência em termos de custos e uma orçamentação 
adequada, também numa ótica plurianual, e promovendo uma redução duradoura dos 
pagamentos em atraso e a integração do processo de Revisão de Despesa no quadro do 
processo orçamental. 

• Promover a modernização e simplificação dos procedimentos de contratação pública com 
alterações ao Sistema Nacional de Compras Publicas (SNCP), nos diversos níveis de 
intervenção, nomeadamente com a implementação de novos modelos de planeamento, 
execução, monitorização e controlo das compras publicas através da renovação dos 
sistemas de informação de suporte, dotando a Entidade de Serviços Partilhados da 
Administração Pública (eSPap, I.P.) de recursos para uma melhor gestão financeira pública 
e atividade inerente às competências atribuídas no âmbito dos serviços partilhados e 
compras publicas. 

• Reforçar a monitorização do desempenho financeiro das EPE, melhorando a sua 
sustentabilidade financeira, assegurando ao mesmo tempo um controlo mais adequado e 
transparente. 
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• Avaliar criticamente, através de análise comparativa face à situação de outros países da 
União Europeia, a estrutura da despesa fiscal, as normas que regulam a criação da mesma 
e os incentivos de política fiscal (tributos e benefícios fiscais) destinados a promover o 
alcance dos objetivos de política. 

• Desenvolvimento e implementação de um Sistema de Informação de Gestão de Património 
Imobiliário Público e consolidação dos dados existentes nos sistemas de Inventariação dos 
Imóveis do Estado. 

Para obter uma visão abrangente sobre as contas públicas, a implementação da reforma requer 
uma gestão integrada dos sistemas de informação que suportam as várias funções relevantes no 
âmbito das finanças públicas permitindo a construção de um Sistema Integrado de Gestão de 
Finanças Públicas. O desenho deste sistema beneficia de assistência técnica no âmbito do 
Programa de Apoio às Reformas Estruturais (PARE), com vista à definição do modelo de dados 
a recolher, quer no contexto do orçamento, quer para monitorização e controlo da execução 
orçamental. 

O investimento traduz-se na implementação de soluções integradas de gestão, numa abordagem 
processual completa dos ciclos da receita e despesa em duas dimensões por forma a dar 
cumprimento à reforma prevista na Lei de Enquadramento Orçamental, conforme descrito nas 
reformas desta componente:  

1) Modernização da gestão financeira pública através da disponibilização de soluções 
transacionais, beneficiando de uma maior digitalização dos processos, automatização da 
respetiva contabilização e integração da informação em sistemas centrais do MF. Este conjunto 
de projetos contempla o desenvolvimento dos seguintes sistemas de informação: 

• Projeto 1: Nova solução informática no âmbito dos serviços partilhados assegurados 
pela ESPAP. A utilização de um sistema de informação generalizado tem vantagens 
nomeadamente no que respeita à consistência e integração de informação e 
normalização do tratamento contabilístico, desonerando os serviços de muitas das 
tarefas atualmente executadas pelas áreas financeiras e que podem assim ser prestadas 
por serviços partilhados ou de forma automatizada fazendo uso das novas tecnologias 
digitais. Uma solução integrada numa abordagem aos ciclos da despesa e receita, 
permite capitalizar os ganhos na integração com a fatura eletrónica, automatizando 
lançamentos contabilísticos e controlo de faturas com o processo orçamental, no caso 
da despesa com compromisso e com a contratação. Permite ainda a integração 
automática, controlada, com outros sistemas centrais do Ministério das Finanças.   

• Projeto 2: Desenvolvimento de uma solução integrada de gestão central do 
Ministério das Finanças para gestão da tesouraria, permitindo o registo tempestivo e 
eletrónico da receita não fiscal e a sua contabilização automática, a implementação 
de um novo modelo de controlo dos compromissos e um novo modelo de previsão de 
necessidades de tesouraria do Estado.  

• Projeto 3: Desenvolvimento de soluções informáticas com recurso a aceleradores de 
inovação com vista designadamente, à contabilização, controlo e validação 
automática de faturas e soluções mais ágeis para faturação eletrónica por parte dos 
serviços públicos.  

2) Desenvolvimento de sistemas centralizados de reporte de informação ao Ministério das 
Finanças pelas várias entidades que integram o perímetro das administrações públicas. 
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Contempla ainda a implementação de um centro de competências para capacitar a Administração 
Pública na área de gestão financeira pública.  

Este grupo de projetos envolve o desenho, implementação e integração de vários sistemas de 
informação por forma a garantir uma visão global das contas públicas nas suas múltiplas 
dimensões. Pretende-se também aumentar a flexibilidade dos sistemas centrais por forma a refletir 
todas as necessidades dos diversos stakeholders e integrar todos os processos chave no âmbito da 
Gestão Financeira Pública. Este investimento beneficia de assistência técnica no âmbito do 
Programa de Apoio às Reformas Estruturais (PARE). 

As etapas deste projeto baseiam-se nos novos princípios definidos na Lei de Enquadramento 
Orçamental, para os processos orçamentais de gestão financeira do Estado e demais subsetores 
da administração pública. Neste grupo estão contemplados os seguintes projetos:  

• Projeto 4: Desenvolvimento de uma solução de reconhecimento, de forma faseada, 
das operações contabilísticas orçamentais e financeiras da Entidade Contabilística 
Estado.  

• Projeto 5: Redesenho e implementação de solução de transformação digital no 
processo orçamental, incorporando a orçamentação por programas preconizada pela 
Lei de Enquadramento Orçamental, integrada no Quadro de Programação Plurianual.  

• Projeto 6: Desenvolvimento de solução de transformação digital para 
acompanhamento e análise da execução orçamental nas suas várias óticas e 
elaboração de estimativas, previsões e cenários com base na informação recolhida 
nos demais subsistemas de informação.  

• Projeto 7: Evolução dos sistemas de informação centrais que suportam os processos 
de recolha de informação contabilística e complementar e respetiva integração com 
outros sistemas de informação.  

• Projeto 8: Definição e implementação do processo de consolidação global das contas 
públicas nas várias óticas relevantes e sua integração na produção dos indicadores e 
contas do Sector das Administrações Públicas.  

• Projeto 9: Modernização e renovação dos sistemas de informação do Sistema 
Nacional de Compras Públicas (SNCP). 

• Projeto 10: Modernização dos sistemas de informação do Parque de Veículos do 
Estado (PVE). 

• Projeto 11: Consolidação dos dados existentes nos sistemas de Inventariação dos 
Imóveis do Estado SIIE; SGI; Folhas de Excel, Georreferenciação GeoRef) da DGTF 
numa mesma área de Staging. 

O investimento no âmbito do Sistema Integrado de Gestão de Finanças Públicas contempla ainda: 
(i) o redesenho e a implementação de arquiteturas de sistemas que potenciem processos integrados 
assentes na interoperabilidade entre sistemas e a integração de informação para centralização nos 
sistemas centrais do Ministério das Finanças e (ii) a evolução tecnológica dos sistemas de 
informação nas áreas transversais à gestão financeira em termos de infraestruturas tecnológicas e 
para reforço da segurança da informação e do acesso aos dados.  

 

Natureza do investimento:  



21 

Os investimentos em causa estão associados ao exercício de prerrogativas de autoridade pública 
pela República Portuguesa no âmbito da boa Gestão Financeira Pública ("prevê a revisão dos 
processos operacionais e administrativos, designadamente nas áreas financeiras, de recursos 
humanos, de gestão patrimonial e de Tesouraria, com impacto financeiro, de tecnologias de 
informação e serviços partilhados, incluindo políticas e mecanismos de planeamento, 
monitorização, controlo e avaliação da gestão operacional e dos riscos.")  

O investimento será implementado pela Entidade de Serviços Partilhados da Administração 
Pública, a Unidade da Lei de Enquadramento Orçamental, a Direção Geral do Orçamento, a 
Direção Geral do Tesouro e Finanças, o IGCP (Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida 
Pública) e Autoridade Tributária. 

Não está em causa o exercício de qualquer tipo de atividade económica pelo Estado português, 
nem o financiamento de qualquer atividade de índole económica a entidades públicas ou privados 
pelo Estado. 

Atendendo a que está em causa o exercício de prerrogativas de autoridade pública pelo Estado 
português, sem o exercício de qualquer atividade económica, não estamos perante auxílios de 
Estado na aceção do artigo 107.º do TFUE. 

Sempre que aplicável, as regras de contratação pública serão integralmente cumpridas na 
contratação de fornecimento de bens e prestação de serviços junto de entidades terceiras. 

Implementação 

Este investimento será implementado pela eSPap, a UniLEO, a DGO, a DGTF, o IGCP, a AT, 
entre outros. 

População alvo 

Entidades da Administração pública, entidades privadas e cidadãos 

Calendário e riscos: 

A concretização do investimento decorrerá até ao 2º trimestre de 2026.  

Capacitação de recursos humanos; alinhamento interdisciplinar entre diferentes áreas 
governativas; capacidade de entrega das soluções tecnológicas e de integração com outros 
sistemas de informação; definição do modelo de competências e responsabilidades entre o 
Ministério das Finanças e outras áreas governativas; restrições na execução orçamental; 
adequação dos instrumentos legislativos; definição de regras e princípios transversais 
integradores de uma visão única e completa do Ministério das Finanças. 

Investimento TD-C17-i02: Modernização da infraestrutura do sistema de 
informação patrimonial da Autoridade Tributária 
Desafios e Objetivos 

Portugal carece da elaboração de um Cadastro que cubra a totalidade do seu território, permitindo-
lhe o conhecimento sobre a maioria dos prédios rústicos, bem como a sua configuração e a sua 
localização. Importa também desenvolver um sistema integrado para a gestão e exploração de 
dados cadastrais, com uma cobertura nacional integral. A existência de um registo imobiliário dos 
prédios rústicos coerente e universal, suportado na sua representação georreferenciada, 
contribuirá para uma adequada gestão e conservação dessas terras, bem como ao seu 
aproveitamento enquanto motor de sustentabilidade e crescimento socioeconómico das áreas 
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rurais. O cadastro predial das propriedades rústicas será assegurado através do Sistema de 
Informação Cadastral Simplificada, a implementar no âmbito da Componente 08 – Florestas.  

As matrizes prediais são uma fonte de informação que subsiste como uma ferramenta de 
conhecimento sistemático do território, especialmente quanto aos prédios rústicos. Porém, a sua 
antiguidade impacta na implementação de políticas fiscais que impulsionem a racionalidade na 
utilização dos recursos do solo e na gestão da propriedade. A implementação do cadastro predial 
através do Sistema Nacional de Informação Cadastral e do conhecimento do território através do 
Sistema de Informação Cadastral simplificado, versadas na componente 08 – Florestas, permitirá 
a utilização dessa informação geográfica no âmbito do sistema de informação patrimonial da AT, 
o que exige a modernização da respetiva infraestrutura, por forma a poderem ser-lhe adicionados 
novos atributos próprios da função fiscal, como o valor patrimonial tributário dos prédios, apurado 
segundo as regras de avaliação implementadas, no caso dos urbanos, e as que serão aplicáveis aos 
prédios rústicos através da avaliação cadastral simplificada. Pretende-se que o sistema de 
informação patrimonial da AT se consolide como o terceiro pilar da informação sobre o território, 
vocacionado à implementação de políticas fiscais incentivadoras de uma utilização eficiente e 
sustentável do solo, interrelacionando-se com os outros dois pilares – o pilar do cadastro, com a 
finalidade conhecimento atualizado e detalhado do território através de cartografia de referência, 
e o pilar do registo, com a finalidade de publicidade dos direitos e ónus relacionados com os 
imóveis – através de interoperabilidade de dados na plataforma BUPi (Componente C19), 
assegurando a complementaridade da informação e evitando ineficiências na gestão da 
informação sobre o território, os direitos e a tributação. 

No que se refere ao património do Estado, no final de 2019 encontravam-se registados no Sistema 
de Informação dos Imóveis do Estado (SIIE) 23 710 imóveis, mais 254 do que em 2018, 
continuando a existir a necessidade de informação estrutural ao nível dos campos, da articulação 
de informação e da sua atualização, carecendo a informação atual de enriquecimento e 
completude uma vez que não abrange todo o universo, cuja dimensão continua desconhecida quer 
ao nível do património imobiliário pertencente ao domínio público, quer ao nível do património 
imobiliário pertencente ao domínio privado do Estado e dos institutos públicos. 

Este investimento visa: 

• Aumentar o conhecimento do território através dos atributos dos prédios (titulares, 
caraterísticas e potencialidade), para alavancar as estratégias nacionais associadas ao 
ordenamento do território, tornar mais efetiva a estratégia de prevenção dos fogos rurais e 
colocar o sistema de tributação do património ao serviço da promoção de uma utilização 
produtiva do espaço rural ambientalmente sustentável; complementarmente, aumentar a 
arrecadação da receita sobre os bens imóveis em Portugal, considerada como 
comparativamente Baixa (em 2018, 0,8 % do PIB em comparação com uma média da UE 
de 1,5 %). 

• Potenciar a efetividade de políticas públicas sobre o ordenamento do território e o seu uso 
económico ambientalmente consciente, permitindo a atratividade de investimento e a 
mobilização do crescimento económico focado na sustentabilidade ambiental, através do 
recurso a uma infraestrutura modernizada de sistemas de informação, enquanto suporte 
adequado ao conhecimento do valor fiscal da propriedade rústica e urbana, bem como a 
uma calibração adequada dos critérios de tributação, reduzindo o diferencial entre o valor 
de mercado e o valor patrimonial tributário do prédio (assente numa avaliação muito 
desfasada no tempo), e corrigindo situações nas quais os critérios económicos aplicados à 
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tributação recorrente não permitem refletir no valor do imposto a pagar as penalizações 
previstas para dissuadir situações de abandono potenciadoras de risco de incêndio. 

• Garantir uma eficaz Gestão Integrada do Património Público, nomeadamente na Gestão dos 
procedimentos, Gestão de informação e Gestão de recursos. 

• Promover a simplificação normativa e procedimental e em sinergia, implementar uma 
solução de gestão de informação imobiliária capaz de responder às necessidades específicas 
da gestão integrada do património imobiliário público,  

• Dispor de um instrumento de Planeamento Estratégico e Governação para o património 
imobiliário público 

• Desmaterialização dos processos 

Para tal, será necessário desenvolver ações que promovam: 

• A digitalização da informação de suporte às matrizes prediais; 

• O Reforço infraestrutura de preservação da informação predial digitalizada; 

• O desenvolvimento de mecanismos de consulta e visualização das matrizes prediais;  

• O desenvolvimento sistema de informação de suporte à avaliação cadastral simplificada da 
propriedade rústica; 

• O desenvolvimento de sistema de liquidação da propriedade rústica; 

• O desenvolvimento de solução de gestão da informação georreferenciada; 

• O desenvolvimento de serviços de pré-preenchimento declarativo (IMI e IStg); 

• A aquisição serviços informáticos para o desenvolvimento e implementação de um Sistema 
de Informação Gestão de Património Imobiliário Público; 

 

Natureza do investimento:  

Os investimentos em causa destinam-se à Autoridade Tributária (AT), serviço da administração 
direta do Estado da República Portuguesa, dotado de autonomia administrativa. A AT tem por 
missão administrar os impostos, direitos aduaneiros e demais atributos que lhe sejam atribuídos. 
A AT assegura a liquidação e cobrança de impostos na República Portuguesa (cfr. artigos 1.º e 
2.º do Decreto-Lei n.º 118/2011, de 15 de dezembro). 

Está em causa o exercício de prerrogativas de autoridade pública pela República Portuguesa no 
âmbito da cobrança de impostos, não sendo exercido qualquer tipo de atividade económica pelo 
Estado português, nem o financiamento de qualquer atividade de índole económica a entidades 
públicas ou privados pelo Estado. 

Atendendo a que está em causa o exercício de prerrogativas de autoridade pública pelo Estado 
português, não estamos perante auxílios de Estado na aceção do artigo 107.º do TFUE.   

Sempre que aplicável, as regras de contratação pública serão integralmente cumpridas na 
contratação de fornecimento de bens e prestação de serviços junto de entidades terceiras. 

 

Implementação 
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Este investimento será implementado pela AT, o IRN, a DGT, o GPP, entre outros. 

População alvo 

Entidades da Administração pública, entidades privadas e cidadãos 

Calendário e riscos 

Implementação de todas as iniciativas descritas até ao segundo trimestre de 2026. 

Os principais riscos identificados, além da necessidade de adoção de um novo regime jurídico, 
referem-se a: 

• Alguma documentação (matrizes prediais) em papel estarem já em mau estado de 
conservação; 

• Dependência em relação ao ritmo de concretização do processo de georreferenciação dos 
prédios rústicos e do seu registo no Sistema de Informação Cadastral Simplificada não 
ser suficientemente elevado para permitir progredir na avaliação geral dos prédios 
rústicos à velocidade pretendida (dada a dependência da existência de um registo 
cadastral do prédio para permitir que se determine o seu valor patrimonial). 
 

Investimento TD-C17-i03: Transição digital da Segurança Social 
Desafios e Objetivos 

O atual sistema de segurança social, que paga por ano, no seu todo, mais de 50 milhões de pensões 
e prestações mensais e processa mais de sete milhões de declarações de remunerações por ano, 
num total de despesa anual de mais de 26 mil milhões de euros em 2019, assenta num modelo de 
relacionamento da Segurança Social com os cidadãos e empresas que já conta com alguns anos, 
por vezes pouco flexível e de elevada complexidade, o que gera por vezes ineficiências na gestão 
do sistema. A pandemia causada pelo vírus SARS-Cov-2, ao interpelar todo o país para uma 
resposta multifacetada, veio também colocar sob pressão todo o sistema da Segurança Social. 
Carece por isso, de reorganização ao nível da conceção do sistema de Segurança Social e do 
sistema de informação em que assenta, possibilitando flexibilidade e rapidez de reação. 

Reconhecendo-se o peso da Segurança Social no conjunto da Administração Pública, reconhece-
se igualmente que os seguintes aspetos constituem obstáculos à maior eficácia e eficiência da sua 
atuação: 

• Prestações sociais complexas e poucos transparentes para os cidadãos, o que gera um 
sistema de informação com elevada complexidade, com tempos de deferimento 
desajustados, o que gera pressão nos vários canais de atendimento; 

• A gestão das prestações sociais é muito burocrática, suportada em muitos meios de 
prova e sem deferimentos automáticos e notificações eletrónicas, carecendo da 
necessária reengenharia de processos; 

• Sistema de Gestão de Remunerações assente num modelo declarativo, de elevada 
complexidade, gerando por vezes a declaração incorreta de remunerações por parte das 
entidades empregadoras; 

• Existência de comunicações obrigatórias manuais ao nível das obrigações declarativas 
pelas empresas, que por vezes gera atrasos no apuramento de contribuições e na 
atribuição de prestações sociais; 
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• Processos manuais morosos e consumidores de trabalho manual que culminam em 
tempos de resposta desadequados;  

• Parque informático pensado para o trabalho presencial e consequentemente desajustado 
das novas formas de trabalho, pelo que importa adaptar às atuais tendências de modelo 
de trabalho;  

• Dificuldades no acesso a informação ou obtenção de informação divergente nos 
diversos canais de relacionamento entre a Segurança Social e os cidadãos/empresas, 
gerando reclamações; 

• Dificuldades na obtenção de informação necessária à definição e avaliação de políticas 
públicas na área do trabalho, solidariedade e segurança social, devido a dispersão de 
informação por diversos organismos; 

• Fiscalização assente em processos não estruturados de análise sistemática de risco; 

• Inexistência de visão integrada do sistema de Cooperação, o que gera por vezes 
ineficiências na sua gestão. 

Neste contexto, é essencial reforçar o quadro regulamentar e as soluções digitais para os serviços 
públicos, beneficiando tanto os cidadãos como as empresas. O objetivo é fomentar serviços 
públicos que sejam, por defeito, digitais e interoperáveis, centrados no utilizador, inclusivos e 
acessíveis, abertos e transparentes, fiáveis e seguros, em que os utilizadores forneçam informação 
apenas uma vez.  

No que respeita especificamente à interoperabilidade da Segurança Social com a Administração 
Pública, tem sido realizado um trabalho no sentido de fomentar a mesma, de que são exemplos as 
interligações entre o seu sistema de informação e os dos setores do trabalho, das finanças, justiça, 
educação, saúde, planeamento, agricultura, cultura, etc. Contudo, e perante o já anunciado 
objetivo de disponibilização de serviços eletrónicos multicanal mais próximos das necessidades 
dos cidadãos e empresas, e de uma forma mais ágil, esta componente do investimento vai criar as 
condições necessárias para uma maior disponibilidade, normalização, reutilização, partilha e 
segurança de informação entre organismos e entidades da Administração Pública. 

Assim, visa-se garantir: 

• Flexibilidade na aplicação e execução de novas medidas e rapidez para que o efeito útil 
dessas medidas possa ser produzido no momento em que elas são mais necessárias; 

• Transparência e accountability: transparência no relacionamento com cidadãos, 
instituições e empresas e accountability na forma como os procedimentos são claros, 
evidenciados e acessíveis; 

• Simplificação: assegurar que empresas e cidadãos só têm de reportar a informação uma 
vez; 

• Acessibilidade: a segurança social deve ser mais acessível independentemente do canal 
de acesso. 

Os investimentos previstos incluem iniciativas em 5 eixos estratégicos: 

1) Reorganização da conceção do sistema de Segurança Social e modernização 
do Sistema de Informação da Segurança Social, na área das prestações, 
contribuições, fiscalização, cooperação, gestão da informação e canais de 
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pagamento, o que implica uma mudança em três dimensões, designadamente 
legal, de reengenharia de processos e tecnológica.  
Neste eixo, pretende-se intervir na: i) modernização ao nível da arquitetura, 
acessibilidade, usabilidade, segurança e disponibilidade da Plataforma Segurança 
Social Direta; ii) simplificação, desmaterialização e automatização de processos 
inerentes às prestações sociais (e.g. diferimentos automáticos, desmaterialização 
e simplificação de fluxos de informação); iii) automatização de processos do ciclo 
contributivo para as empresas; iv) simplificação de procedimentos declarativos 
por trabalhadores independentes, por via da interoperabilidade com a Autoridade 
Tributária; v) modernização dos canais de pagamento e recebimento tirando 
partido das novas soluções do mercado, como por exemplo o canal de pagamento 
(MBWay); vi) definição de modelo integrado de fiscalização com vista ao 
combate à fraude e evasão contributiva e prestacional, tirando partido de 
tecnologias emergentes (e.g. machine learning e inteligência artificial); vii) 
modernizar o sistema de informação de suporte à gestão e pagamento às IPSS, de 
forma a reforçar o controlo interno destes processos e minimizar o risco de 
pagamentos indevidos; viii) integração dos sistemas de informação da Segurança 
Social e do Trabalho por via de processos de interoperabilidade, de forma a 
melhorar a análise de dados como ferramenta essencial para direcionar as 
políticas do futuro nestas áreas e em sede de fiscalização, tirando partido de 
tecnologias emergentes (e.g. machine learning e inteligência artificial); 
 

2) Desenvolvimento e implementação de um novo modelo de relacionamento (Visão 
360º) que agilize e integre numa lógica omnicanal os variados canais de interação 
do cidadão e da empresa com a Segurança Social, com recurso a tecnologias 
emergentes, alinhado com o que está previsto no investimento 1 da Componente 19; 

3) Reformular e adaptar o posto de trabalho (Posto de trabalho 21), viabilizando o 
recurso a modos mais adaptativos de trabalho, como o teletrabalho, intervindo nos 
equipamentos e soluções de produtividade e comunicação; 

4) Implementar soluções de infraestrutura e suporte aos sistemas da Segurança 
Social, baseados em soluções Cloud que garantam maior performance, disponibilidade 
do sistema e maior adequação e atualização tecnológica de todos os componentes da 
arquitetura; 

5) Reengenharia de processos e qualificação dos profissionais para os adaptar às 
transformações preconizadas, em particular nos eixos 1 a 3, nomeadamente: i) a 
contratação de serviços de revisão de processos, usando abordagens de service design 
centradas nos utilizadores finais; ii) a contratação de serviços de identificação e 
definição de requisitos de processos de qualidade de dados e de definição de processos 
de migração; iii) redesenho de procedimentos e formas de trabalhar potenciados pela 
nova arquitetura de posto de trabalho do futuro e; iv) formação no conjunto de novos 
processos e ferramentas de trabalho e nos novos instrumentos de relacionamento 
omnicanal integrados (e.g. canais inteligentes (chatbots), quiosques digitais, 
atendimento remoto ou as novas funcionalidades nos canais eletrónicos portal e App da 
Segurança Social). 

As iniciativas incluídas em cada um destes eixos e o seu desenvolvimento, conta com a 
interligação de um conjunto de organismos do MTSSS, bem como irá ter uma forte interligação 
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com outros organismos na Administração Pública, para não falar dos cidadão e empresas, que 
também serão ouvidos em todo o processo. Existirá ainda, para o desenvolvimento deste 
investimento, um forte alinhamento com as orientações gerais definidas para a Digitalização da 
Administração Pública, prevista na componente 19 deste Plano de Recuperação e Resiliência. 

 

Natureza do investimento: 

Os investimentos em causa estão associados à prestação de serviços públicos, em ambiente digital, 
pelo Estado português no quadro do exercício de prerrogativas de autoridade pública no âmbito 
da Segurança Social. 

A Segurança Social da República Portuguesa baseia-se na solidariedade e tem as seguintes 
características:  a) A inscrição no regime é obrigatória; b) O regime persegue uma finalidade 
exclusivamente social; c) O regime não tem fins lucrativos; d) As prestações são independentes 
das contribuições; e) As prestações pagas não são necessariamente proporcionais aos 
rendimentos; f) O regime é controlado pelo Estado português. 

Nos termos do artigo 63.º da Constituição da República Portuguesa "Artigo 63.º - (Segurança 
social e solidariedade) 1. Todos têm direito à segurança social. 2. Incumbe ao Estado organizar, 
coordenar e subsidiar um sistema de segurança social unificado e descentralizado, com a 
participação das associações sindicais, de outras organizações representativas dos trabalhadores 
e de associações representativas dos demais beneficiários. 3. O sistema de segurança social 
protege os cidadãos na doença, velhice, invalidez, viuvez e orfandade, bem como no desemprego 
e em todas as outras situações de falta ou diminuição de meios de subsistência ou de capacidade 
para o trabalho." 

Termos em que não está em causa o exercício de qualquer tipo de atividade económica pelo 
Estado português, nem o financiamento de qualquer atividade de índole económica a entidades 
públicas ou privados pelo Estado. 

Atendendo a que está em causa o exercício de prerrogativas de autoridade pública pelo Estado 
português, sem o exercício de qualquer atividade económica, não estamos perante auxílios de 
Estado na aceção do artigo 107.º do TFUE.   

Sempre que aplicável, as regras de contratação pública serão integralmente cumpridas na 
contratação de fornecimento de bens e prestação de serviços junto de entidades terceiras. 

 

Implementação  

A operacionalização deste investimento será realizada pelos organismos da Segurança Social, em 
particular pelo Instituto de Informática, que terá como maior apoio o Instituto da Segurança Social 
e a Direção Geral da Segurança Social no âmbito das suas competências e, sempre que necessário, 
com outros parceiros do MTSSS.  

População alvo 

Entidades públicas, privadas e o cidadão em geral. 

Calendário e riscos 

Os vários projetos englobados neste investimento serão implementados entre 2021 a 2025. 

Os principais riscos à execução deste investimento são:  
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• Atrasos ou dificuldades na aprovação de alterações legislativas; 

• Atrasos ou constrangimentos nos processos aquisitivos; 

• Disponibilidade dos recursos internos, tendo em conta os projetos já em curso e a 
atividade corrente; 

• Tempo de integração e aprendizagem de elementos externos, que serão contratados para 
apoiar na execução dos projetos, considerando a especificidade dos sistemas. 

 

4. Autonomia estratégica e questões de segurança   

Não aplicável. 

 

5. Projetos transfronteiriços e multinacionais   

Não aplicável. 

 

 

6. Dimensões verde 

Não aplicável. 

 

7. Dimensão Digital da Componente 

A proposta de regulamento que estabelece o Mecanismo de Recuperação e Resiliência define 
como objetivo que o plano de recuperação e resiliência de cada Estado Membro deve alocar pelo 
menos 20% da sua dotação à promoção da transição digital. 

As reformas e investimentos contemplados nesta componente constituem uma abordagem 
coerente e coordenada para a transformação da administração, visando a modernização de 
serviços tornando-os cada vez acessíveis, ágeis, interoperáveis e numa lógica omnicanal. 

As medidas propostas beneficiarão uma multiplicidade de agentes económicos, desde a própria 
administração, habilitando-a a um funcionamento mais eficiente e a um melhor emprego de 
recursos públicos e a uma melhor tomada de decisão, aos cidadãos e às empresas, tornando os 
serviços mais centrados no cidadão, inclusivos, autónomos, inovadores e seguros, fortemente 
alavancados nas soluções digitais. Diversificando e modernizando a forma de servir cidadãos e 
empresas, mas mantendo o foco na inclusão através de serviços em canais mais tradicionais e com 
redes mais capilares, este pacote de reformas e investimentos permite ainda um reforço da coesão 
social e territorial. 

Adicionalmente, no âmbito desta componente prosseguem-se ainda esforços para que as 
competências dos trabalhadores em funções públicas e da gestão dos serviços públicos 
acompanhem o esforço de transformação digital da administração pública. 
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Deste modo, as reformas e investimentos integrados nesta componente estão associados à 
categoria de intervenção: 011 - Soluções governamentais de TIC, serviços eletrónicos e 
aplicações, com um contributo de 100% para a meta digital. 

 

 

8. Não causar danos significativos   

Reforma TD-r32: Modernização e Simplificação da Gestão Financeira Pública 

Parte 1 da lista de controlo do princípio de «não prejudicar significativamente» 

Indicar os objetivos ambientais 
que exigem uma avaliação 
substantiva da medida com base 
no princípio de «não prejudicar 
significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

Mitigação das alterações 
climáticas 

 X 

A Reforma materializa-se na definição de modelos e 
regulamentação necessária à implementação das reformas 
estruturais previstas na Lei de Enquadramento Orçamental, as 
quais se traduzem na implementação de novos sistemas de 
informação, revisão e modernização dos processos operacionais 
e administrativos, incluindo políticas e mecanismos de 
planeamento, monitorização, controlo e avaliação da gestão 
operacional e dos riscos.  

Considerando a natureza da medida, não se antecipam impactes 
negativos significativos, diretos ou indiretos, ao longo do ciclo de 
vida da medida neste objetivo ambiental e como tal, o princípio 
de «não prejudicar significativamente» é assegurado. 

Adaptação às alterações 
climáticas 

 X 

Considerando a natureza da medida, não se antecipam impactes 
negativos significativos, diretos ou indiretos, ao longo do ciclo de 
vida da medida neste objetivo ambiental e como tal, o princípio 
de «não prejudicar significativamente» é assegurado. 

Utilização sustentável e proteção 
dos recursos hídricos e marinhos 

 X 

Com a concretização desta medida não se antecipam riscos de 
degradação ambiental relacionados com a preservação da 
qualidade da água e a pressão sobre os recursos hídricos ao longo 
do ciclo de vida das atividades a apoiar. 

Considera-se não existem impactes negativos significativos, 
diretos ou indiretos, ao longo do ciclo de vida da medida neste 
objetivo ambiental. 

Economia circular, incluindo a 
prevenção e a reciclagem de 
resíduos  X 

Considerando a natureza da medida, não se antecipam impactes 
negativos significativos, diretos ou indiretos, ao longo do ciclo de 
vida da medida neste objetivo ambiental e como tal, o princípio 
de «não prejudicar significativamente» é assegurado. 

Prevenção e controlo da poluição  

 X 

Considerando a natureza da medida, não se antecipam riscos de 
poluição do ar, da água ou do solo ao longo do ciclo de vida das 
ações a apoiar, ao longo do ciclo de vida da medida neste objetivo 
ambiental e como tal, o princípio de «não prejudicar 
significativamente» é assegurado. 
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Proteção e restauro da 
biodiversidade e dos 
ecossistemas 

 X 

Considerando a natureza da medida, não se antecipam riscos de 
degradação dos ecossistemas ou impacte na biodiversidade ao 
longo do ciclo de vida das ações a apoiar e como tal, o princípio 
de «não prejudicar significativamente» é assegurado. 

 

Investimento TD-C17-i01: Sistemas de informação de Gestão Financeira Pública 

Parte 1 da lista de controlo do princípio de «não prejudicar significativamente» 

Indicar os objetivos ambientais 
que exigem uma avaliação 
substantiva da medida com base 
no princípio de «não prejudicar 
significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

Mitigação das alterações 
climáticas 

 X 

Considerando que a medida pretende reforçar e melhorar os 
sistemas de informação de controlo e gestão das finanças 
públicas, através da modernização e desmaterialização dos 
serviços, desenvolvimento e implementação de sistemas 
centralizados e simplificados, não são identificados ou não se 
anticipam impactes negativos significativos, diretos ou indiretos, 
ao longo do ciclo de vida das ações a apoiar, relativamente a este 
objetivo ambiental e, como tal, considera-se que o princípio de 
«não prejudicar significativamente» é cumprido. 

A medida é elegível para o domínio de intervenção 011 no anexo 
do Regulamento MRR, com um coeficiente para o cálculo de 
apoio aos objetivos em matéria de alterações climáticas e 
objetivos ambientais de 0%. Esta medida contribui com um 
coeficiente de 100% para o cálculo do apoio dos objetivos de 
transição digital e visa a implementação de sistemas de 
informação para melhoria da qualidade das finanças públicas (no 
quadro da implementação da Lei de Enquadramento Orçamental), 
o que presumivelmente não constitui uma atividade que 
compromete este objetivo ambiental. 

Adaptação às alterações 
climáticas 

 X 

Considerando a natureza da medida e das ações contempladas 
com vista ao apoio de sistemas de informação para melhoria da 
qualidade das finanças públicas, não são identificados impactes 
negativos significativos, diretos ou indiretos, ao longo do ciclo de 
vida da medida neste objetivo ambiental. Como tal, considera-se 
que é assegurado o princípio de «não prejudicar 
significativamente». 

Utilização sustentável e proteção 
dos recursos hídricos e marinhos 

 X 

Considerando a natureza da medida e das ações contempladas 
com vista ao apoio de sistemas de informação para melhoria da 
qualidade das finanças públicas, não se antecipam riscos de 
degradação ambiental relacionados com a preservação da 
qualidade da água e a pressão sobre os recursos hídricos ao longo 
do ciclo de vida da medida neste objetivo ambiental. Como tal, 
considera-se que é assegurado o princípio de «não prejudicar 
significativamente». 

Economia circular, incluindo a 
prevenção e a reciclagem de 
resíduos 

 X 
Considerando a natureza da medida e das ações contempladas 
com vista ao apoio de sistemas de informação para melhoria da 
qualidade das finanças públicas, não existem impactes negativos, 
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diretos ou indiretos, significativos ao longo do ciclo de vida da 
medida neste objetivo ambiental.  

A medida visa apoiar a desmaterialização, automatização de 
controlos e simplificação de processos, contribuindo para o 
objetivo ambiental de transição para uma economia circular, nos 
termos do artigo 13º do Regulamento Taxonomia, através do uso 
mais eficiente de recursos como o papel e prevenção da poluição. 
Como tal, considera-se que cumpre o princípio de «não prejudicar 
significativamente». 

Prevenção e controlo da poluição  

 X 

Considerando a natureza da medida e das ações contempladas 
com vista ao apoio de sistemas de informação para melhoria da 
qualidade das finanças públicas, não se antecipam riscos de 
poluição do ar, da água ou do solo ao longo do ciclo de vida das 
ações a apoiar. Como tal, considera-se que é assegurado o 
princípio de «não prejudicar significativamente». 

Proteção e restauro da 
biodiversidade e dos 
ecossistemas 

 X 

Considerando a natureza da medida e das ações contempladas 
com vista ao apoio de sistemas de informação para melhoria da 
qualidade das finanças públicas, não se antecipam riscos de 
degradação dos ecossistemas ou impacte na biodiversidade ao 
longo do ciclo de vida das ações a apoiar. Como tal, considera-se 
que é assegurado o princípio de «não prejudicar 
significativamente». 

 

Investimento TD-C17-i02: Modernização da infraestrutura do sistema de informação 
patrimonial da Autoridade Tributária 

 

Parte 1 da lista de controlo do princípio de «não prejudicar significativamente» 

Indicar os objetivos ambientais 
que exigem uma avaliação 
substantiva da medida com base 
no princípio de «não prejudicar 
significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

Mitigação das alterações 
climáticas 

 X 

Considerando que a medida pretende melhorar o conhecimento e 
gestão do património público, através da digitalização, 
georreferenciação, desmaterialização e reforço de sistemas de 
informação das matrizes prediais, propriedades rústicas e 
património público., não são identificados ou não se anticipam 
impactes negativos significativos, diretos ou indiretos, ao longo 
do ciclo de vida das ações a apoiar, relativamente a este objetivo 
ambiental e, como tal, considera-se que o princípio de «não 
prejudicar significativamente» é cumprido. 

A medida é elegível para o domínio de intervenção 011 no anexo 
do Regulamento MRR, com um coeficiente para o cálculo de 
apoio aos objetivos em matéria de alterações climáticas e 
objetivos ambientais de 0%. Esta medida contribui com um 
coeficiente de 100% para o cálculo do apoio aos objetivos de 
transição digital e contribui para o desenvolvimento de um 
sistema integrado para a gestão e exploração de dados cadastrais 
e de um instrumento de Planeamento Estratégico e Governação 
para o património imobiliário público, o que presumivelmente 
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não constituem atividades que comprometem este objetivo 
ambiental. 

Adaptação às alterações 
climáticas 

 X 

Considerando a natureza da medida e das ações contempladas, 
com vista à modernização da infraestrutura do sistema de 
informação patrimonial da Autoridade Tributária, não são 
identificados impactes negativos significativos, diretos ou 
indiretos, ao longo do ciclo de vida da medida neste objetivo 
ambiental. Como tal, considera-se que é assegurado o princípio 
de «não prejudicar significativamente». 

Utilização sustentável e proteção 
dos recursos hídricos e marinhos 

 X 

Considerando a natureza da medida e das ações contempladas, 
com vista à modernização da infraestrutura do sistema de 
informação patrimonial da Autoridade Tributária, não se 
antecipam riscos de degradação ambiental relacionados com a 
preservação da qualidade da água e a pressão sobre os recursos 
hídricos ao longo do ciclo de vida da medida neste objetivo 
ambiental. Como tal, considera-se que é assegurado o princípio 
de «não prejudicar significativamente». 

Economia circular, incluindo a 
prevenção e a reciclagem de 
resíduos 

 X 

Considerando a natureza da medida e das ações contempladas 
com vista à modernização da infraestrutura do sistema de 
informação patrimonial da Autoridade Tributária, não existem 
impactes negativos, diretos ou indiretos, significativos ao longo 
do ciclo de vida da medida neste objetivo ambiental.  

No que se refere à aquisição de equipamentos, será assegurada a 
observância do disposto nas Diretivas europeias sobre eficiência 
energética dos equipamentos adquiridos (Directive 2009/125/EC, 
Anexo II à Directive 2011/65/EU), bem como deverá ser 
acautelado, em todo o seu ciclo de vida a gestão adequada dos 
mesmos, por forma a minimizar os impactes de natureza 
ambiental e a promover objetivos de economia circular (Anexo 
VII à Directive 2021/19/EU). 

A medida visa apoiar a desmaterialização de processos e 
digitalização da informação, contribuindo para o objetivo 
ambiental de transição para uma economia circular, nos termos 
do artigo 13º do Regulamento Taxonomia, através do uso mais 
eficiente de recursos como o papel e prevenção da poluição. 
Como tal, considera-se que cumpre o princípio de «não prejudicar 
significativamente». 

Prevenção e controlo da poluição  

 X 

Considerando a natureza da medida e das ações contempladas, 
com vista à modernização da infraestrutura do sistema de 
informação patrimonial da Autoridade Tributária, não se 
antecipam riscos de poluição do ar, da água ou do solo ao longo 
do ciclo de vida das ações a apoiar. Como tal, considera-se que é 
assegurado o princípio de «não prejudicar significativamente». 

Proteção e restauro da 
biodiversidade e dos 
ecossistemas 

 X 

Considerando a natureza da medida e das ações contempladas, 
com vista à modernização da infraestrutura do sistema de 
informação patrimonial da Autoridade Tributária, não se 
antecipam riscos de degradação dos ecossistemas ou impacte na 
biodiversidade ao longo do ciclo de vida das ações a apoiar. Como 
tal, considera-se que é assegurado o princípio de «não prejudicar 
significativamente». 
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Investimento TD-C17-i03: Transição digital da Segurança Social 

Parte 1 da lista de controlo do princípio de «não prejudicar significativamente» 

Indicar os objetivos 
ambientais que exigem uma 
avaliação substantiva da 
medida com base no 
princípio de «não prejudicar 
significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

Mitigação das alterações 
climáticas 

 X 

Considerando que a medida pretende contribuir para a transição 
digital da Segurança Social, através do desenvolvimento e 
implementação de novas soluções digitais para os serviços públicos, 
que irão permitir uma maior flexibilidade e rapidez de resposta, 
simplificando os processos, não são identificados ou não se 
anticipam impactos negativos significativos, diretos ou indiretos, ao 
longo do ciclo de vida das ações a apoiar, relativamente a este 
objetivo ambiental e, como tal, considera-se que o princípio de «não 
prejudicar significativamente» é cumprido. 

A medida é elegível para o domínio de intervenção 011 no anexo do 
Regulamento MRR, com um coeficiente para o cálculo de apoio aos 
objetivos em matéria de alterações climáticas e objetivos ambientais 
de  0%. Esta medida contribui com um coeficiente de 100% para o 
cálculo do apoio aos objetivos de transição digital e visa a 
reorganização ao nível da conceção do sistema de Segurança Social 
e do sistema de informação em que assenta, o que presumivelmente 
não constituem atividades que comprometem este objetivo 
ambiental. 

Adaptação às alterações 
climáticas 

 X 

Considerando a natureza da medida e das ações contempladas, 
destinadas a apoiar a reorganização ao nível da conceção do sistema 
de Segurança Social e do sistema de informação em que assenta, não 
são identificados impactos negativos significativos, diretos ou 
indiretos, ao longo do ciclo de vida da medida neste objetivo 
ambiental. Como tal, considera-se que é assegurado o princípio de 
«não prejudicar significativamente». 

Utilização sustentável e 
proteção dos recursos 
hídricos e marinhos 

 X 

Considerando a natureza da medida e das ações contempladas, 
destinadas a apoiar a reorganização ao nível da conceção do sistema 
de Segurança Social e do sistema de informação em que assenta, não 
se antecipam riscos de degradação ambiental relacionados com a 
preservação da qualidade da água e a pressão sobre os recursos 
hídricos ao longo do ciclo de vida da medida neste objetivo 
ambiental. Como tal, considera-se que é assegurado o princípio de 
«não prejudicar significativamente». 

Economia circular, incluindo 
a prevenção e a reciclagem de 
resíduos 

X  
 

Prevenção e controlo da 
poluição  

 X 

A medida tem um impacto previsível não significativo, no objetivo 
ambiental da prevenção e controlo da poluição do ar, da água ou do 
solo. Os efeitos diretos e os principais efeitos indiretos da medida e 
das ações contempladas, ao longo do seu ciclo de vida, poderão estar 
relacionados com a produção dos elementos necessários para 
modernização do sistema de informação da Segurança Social 
(equipamento informático e soluções cloud) e extração de matérias-
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primas e materiais raros associada. O mesmo princípio de impacte 
potencial pode ser aplicado ao fim de vida destes mesmos 
materiais.   

Dada a natureza da medida, promovendo os procedimentos e boas 
práticas ambientais nos processos de extração de matérias primas e 
fim de vida dos materiais, considera-se que relativamente ao objetivo 
em causa, o princípio de «não prejudicar 
significativamente» é cumprido. 

Proteção e restauro da 
biodiversidade e dos 
ecossistemas 

 X 

Considerando a natureza da medida e das ações contempladas, 
destinadas a apoiar a reorganização ao nível da conceção do sistema 
de informação de Segurança Social e do sistema de informação em 
que assenta, não se antecipam riscos de degradação dos ecossistemas 
ou impacto na biodiversidade ao longo do ciclo de vida das ações a 
apoiar. Como tal, considera-se que é assegurado o princípio de «não 
prejudicar significativamente». 

 

Parte 2 da lista de controlo do princípio de «não prejudicar significativamente» 

Perguntas 

 

Não Justificação substantiva  

Transição para uma economia circular, 
incluindo a prevenção e a reciclagem de 
resíduos. Prevê-se que a medida: 

i) conduza a um aumento significativo 
da produção, da incineração ou da 
eliminação de resíduos, com exceção 
da incineração de resíduos perigosos 
não recicláveis, ou 

ii) dê origem a ineficiências significativas 
na utilização direta ou indireta de 
qualquer recurso natural em qualquer 
fase do seu ciclo de vida que não são 
minimizadas por medidas adequadas, 
ou 

venha a causar danos significativos e de 
longo prazo no ambiente, no contexto da 
economia circular?  

X 

É expectável que as aquisições de equipamento informático e soluções cloud 
ou outros, para a concretização das ações contempladas nesta medida, sejam 
promovidas ao abrigo dos critérios em matéria de contratos públicos 
ecológicos da UE (para centros de dados, salas de servidores, serviços em 
nuvem, computadores, monitores e outros aplicáveis) uma vez que a natureza 
do investimento é maioritariamente pública. 

Adicionalmente, os equipamentos mencionados devem cumprir com os 
requisitos definidos no Decreto-Lei n.º 12/2011 quando à sua concepção 
ecológica, sempre que aplicável, e seja assegurado que não contêm as 
substâncias perigosas listadas no Anexo II da Diretiva n.º 2011/65/EU do 
Parlamento Europeu, transposta pelo Decreto-Lei n.º 79/2013, excepto 
quando as concentrações por peso não ultrapassam os valores estabelecidos 
no mesmo.  

Os equipamentos informáticos e outros deverão estar abrangidos por um 
plano de gestão de resíduos que deve incluir ainda especificações técnicas 
relativas à durabilidade, reparabilidade e reciclabilidade dos equipamentos 
elétricos e eletrónicos a adquirir e instalar, de acordo com as especificações 
do Decreto-Lei n.º 178/2006, Decreto-Lei n.º 67/2014 e Decreto-Lei n.º 152-
D/2017, pelo que não se prevê que a medida conduza a um aumento 
significativo da produção, da incineração ou da eliminação de resíduos, dê 
origem a ineficiências significativas na utilização direta ou indireta de 
qualquer recurso natural ou venha a causar danos significativos e de longo 
prazo no ambiente. 

A medida é elegível para o domínio de intervenção 011 no anexo do 
Regulamento MRR, com um coeficiente para o cálculo de apoio aos objetivos 
em matéria de alterações climáticas e objetivos ambientais de  0% e um 
coeficiente de 100% para o cálculo do apoio aos objetivos de transição 
digital. 
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Ver Tabela 1: Impacto para a transição climática e digital do Anexo 1. 

 

 

9. Milestones, metas e calendarização 

 

Reforma TD-r32: Modernização e Simplificação da Gestão Financeira Pública 

Milestones: 

 

Entidade Contabilística Estado: 

• 4T2021: Modelo de regulamentação do conteúdo do Orçamento da ECE  

Novo Modelo de Orçamento do Estado: 

• 4T2024: Integração do exercício de Revisão de Despesa no regular processo orçamental, 
incluindo uma avaliação ex-post dos ganhos de eficiência anteriores. 

• 4T2025: Modelo de custeio associado a Orçamentação por Programas 

Sistema Nacional de Compras Públicas: 

• 4T2022: Desenho de novos modelos de contratação para o SNCP 
 

SNC-AP e controlo das contas públicas: 
 
• 4T2022: Completar o modelo para acompanhamento da execução orçamental e financeira das 

administrações públicas  
 
Empresas Públicas: 
 

• 1T2022: Aprovar a minuta do contrato de gestão a aplicar a partir de 2022, no âmbito do novo 
sistema de incentivos/penalizações à gestão do SEE 

• 4T2022: entrada em vigor do novo modelo de análise e divulgação da informação financeira 
agregada das Empresas Públicas  

• 4T2025: Aumentar o número de Planos de Atividade e Orçamento (PAO) aprovados de forma 
consistente até 2025 

 

Investimento TD-C17-i01: Sistemas de informação de Gestão Financeira Pública 

Milestones: 

 
Entidade Contabilística Estado: 
• 4T2023: Implementação solução informática da Entidade Contabilística Estado  
 

Novo Modelo de Orçamento do Estado: 
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• 4T2024: Solução informática em exploração para redesenho e implementação do processo 
orçamental, incorporando a orçamentação por programas 

 
Sistema Nacional de Compras Públicas: 

• 4T2024: Modernização e renovação dos sistemas de informação do SNCP: 

o 4T2022: Plano Nacional de Compras Públicas e Agregação de Necessidades 
o 4T2023: Sistema de Recolha e Validação de Informação (fase1) e Catálogo Nacional 

de Compras Públicas 
o 4T2024: Portal do SNCP, Sistema de Recolha e Validação de Informação (fase2), 

Business Inteligence e Data Analitycs 
 
 

SNC-AP e controlo das Contas Públicas: 

• 4T2025: Solução de suporte ao novo modelo de Controlo Orçamental e Económico-
Financeiro 

 

Parque de Veículos do Estado: 

• 2T2026: Modernização dos sistemas de informação do Parque de Veículos do Estado: 
o 4T2025: Modulo de gestão de veículos apreendidos 
o 2T2026: Sistema de Gestão do Parque de Veículos do Estado.   

Interoperabilidade e Segurança: 
 
• 4T2025: Implementação do SOC de forma a permitir um aumento da segurança da 

informação e do acesso aos dados, implementação das políticas de segurança e soluções de 
cibersegurança (segurança de informação) 

 

Investimento TD-C17-i02: Modernização da infraestrutura do sistema de informação 
patrimonial da Autoridade Tributária 

Milestone: 

• 2T2022: completar e implementar o pré-preenchimento, com base nos dados de que a AT 
disponha, da declaração modelo 1 do IMI; 

• 4T2025: disponibilizar e operacionalizar a versão final do sistema de informação de suporte 
à avaliação cadastral simplificada da propriedade rústica; 

• 4T2025: concretizar a caracterização edafo-climato-morfológica (relativo aos solos e clima) 
e de potencial económico de 90% da área não urbana de Portugal continental. 

 

Investimento TD-C17-i03: Transição digital da Segurança Social 

Milestones: 

• 4T2023: Aumentar o número de prestações sociais de natureza contributiva com 
deferimento automático para 3. 

 

Metas:  
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• 4T2025: Expandir as funcionalidades do site Segurança Social Direta, adicionando 5 
novos serviços online; 

• 4T2025: Reduzir o tempo médio de deferimento de prestações sociais de natureza 
contributiva em 80%, para as que tenham um tempo médio superior a 10 dias 
(comparativamente com valor médio de 2020); 

• 4T2025: Implementar 2 modelos de vigilância para apoiar a prevenção da fraude, assentes 
em processos de machine learning. 

 

10. Financiamento e Custos 

Ver Tabela 3: Custo estimado do plano do Anexo 1 

Os valores apresentados não incluem IVA. 

 

Reforma / Investimento 2021 2022 2023 2024 2025 2026 TOTAL 
Reforma TD-r32: Modernização e 
Simplificação da Gestão Financeira 
Pública 

0 0 0 0 0 0 0 

TD-C17-i01: Sistemas de informação de 
Gestão Financeira Pública 15 34 38 33 26 17 163 

TD-C17-i02: Modernização da 
infraestrutura do sistema de informação 
patrimonial da Autoridade Tributária 

2 8 9 12 8 4 43 

TD-C17-i03: Transição digital da 
Segurança Social 27 44 44 40 35 10 200 

 TOTAL 44 86 91 85 69 31 406 
 

Reforma TD-r32: Modernização e Simplificação da Gestão Financeira Pública 

Os valores apresentados em todos os projetos não incluem IVA. 

Investimento TD-C17-i01: Sistemas de informação de Gestão Financeira Pública 

Investimentos da UniLEO/ESPAP 

Os investimentos 1 a 10 constituem projetos a desenvolver pela UniLEO em parceria com a 
ESPAP e com a DGO, com a colaboração de outras entidades, designadamente do Ministério das 
Finanças, tendo em vista o desenvolvimento de um sistema central de gestão de finanças públicas 
e um sistema de informação para serviços partilhados de gestão financeira. Vários dos 
investimentos apresentados são novos, não sendo por isso possível obter estimativas de custos 
com base nos encargos associados a sistemas já existentes na mesma área de negócio. Assim, os 
custos por projeto foram estimados tendo em consideração os valores de referência publicados no 
site da AMA relativamente ao desenvolvimento de software, com base nos rácios padrão em 
projetos de desenvolvimento de sistemas de informação com um nível de complexidade que se 
considera equivalente: em média 12% destina-se ao financiamento de hardware; o licenciamento 
e consultoria correspondem entre 70% e 90%, dos quais em média 18% correspondem a 
Capacitação de RH e promoção da mudança, com base em projetos equivalentes desenvolvidos 
pela ESPAP. O desenvolvimento dos sistemas de informação foi efetuado considerando um 
esforço de 264 dias/ano por cada Full Time Equivalents (FTE). 
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Investimento 1 - Solução processual integrada de gestão dos ciclos da receita e despesa (Novo 
GERFIP). Reforma TD-r32, Implementação da Lei de Enquadramento Orçamental (LEO) no 
valor de 11,8 milhões de euros. 

a) Contempla Serviços de Consultoria / Trabalhos especializados, tendo o custo sido 
estimado com base no valor médio de consultor/hora de 60 Euros (valor sem IVA) para 
114.048 horas, das quais 20.529 para capacitação, incluindo os encargos com a promoção 
da mudança. Corresponde, em média a 10,8 FTE por ano entre 2021 e 2025.  

b) No licenciamento foi considerado um valor de 3,5 M Euros por analogia a um projeto de 
equivalente complexidade anteriormente desenvolvido na ESPAP.  

c) Estima-se que o hardware neste projeto seja de aproximadamente 1,4 Milhões €, valor 
que inclui equipamento para os utilizadores do Sistema na ESPAP, correspondendo a 
cerca de 12% do valor global do projeto.   
 

Investimento 2 - Solução integrada de gestão financeira central do Ministério das Finanças no 
âmbito da Gestão da Tesouraria Pública. Reforma TD-r32, Implementação da Lei de 
Enquadramento Orçamental (LEO) no valor de 12,4 milhões de euros.  

a) O projeto contempla Serviços de Consultoria / Trabalhos especializados com um o custo 
estimado com base no valor médio de consultor/hora de 60 Euros (valor sem IVA) para 
119.750 horas, das quais 21.555 se destinam a capacitação e promoção da mudança. Este 
valor de horas corresponde, em média a 11,3 FTE por ano, no período entre 2021 e 2026.  

b) O do licenciamento corresponde a 3,7 M Euros por analogia a um projeto de 
complexidade e estrutura equivalente desenvolvido pela ESPAP, apresentando o mesmo 
peso do licenciamento do Projeto 1, pelas mesmas razões (30%). 

c) Estima-se que o hardware neste projeto seja de cerca de 1,5 Milhões €, aproximadamente 
12% do valor total do investimento. Inclui postos de trabalho para os consultores e 
trabalhadores nesta área do Ministério das Finanças (200 postos com um custo de 1000€ 
por posto de trabalho). 

 

Investimento 3 - Solução integrada de gestão financeira central do Ministério das Finanças - 
Faturação Eletrónica nas Administrações Públicas com um custo previsto de 5,3 milhões de euros.  

a) O projeto contempla Serviços de Consultoria / Trabalhos especializados estimado em 3 
milhões de Euros (valor sem IVA). O custo foi estimado com base no valor médio de 
consultor/hora de 60 Euros (valor sem IVA) para 51.322 horas, das quais 9.238 para 
capacitação, incluindo promoção da mudança. Corresponde, em média a 4,9 FTE por ano 
entre 2021 e 2024. 

b) O projeto é novo, não existindo atualmente sistema de informação equivalente. Assim, 
considerou-se por analogia, o mesmo peso do licenciamento num projeto de 
complexidade e estrutura equivalente - Licenciamento do Projeto 1 (30%), com um valor 
de de 1,59 milhões de Euros.  

c) Estima-se que o hardware neste projeto seja de cerca de 627 mil €, representando um total 
de 12% no valor global do projeto. O valor inclui postos de trabalho para os consultores 
e trabalhadores nesta área do Ministério das Finanças (cerca de 100 com um custo de 
1000€ por posto de trabalho). 
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Investimento 4 – Sistema de informação para reconhecimento de operações gerais do Estado, dita 
Entidade Contabilística Estado: com um custo estimado de 23,9 milhões de euros. Este projeto é 
totalmente novo, não existindo termo de comparação no Ministério das Finanças no que respeita 
a desenvolvimento de sistemas de informação. 

a) O projeto inclui Serviços de Consultoria / Trabalhos especializados com um custo 
estimado 10,9 milhões de Euros com base num valor médio de consultor/hora de 60 Euros 
(valor sem IVA) e uma previsão de 182.477 horas, das quais 32.846 para capacitação, 
incluindo promoção da mudança. Corresponde, em média a 17,3 FTE por ano entre 2021 
e 2026. 

b) No licenciamento foi considerado um valor de 5,6 milhões de Euros por analogia a um 
projeto complexidade levada, anteriormente desenvolvido pela ESPAP. O licenciamento 
corresponde a 30% do total do investimento e inclui a integração com sistemas 
operacionais de negócio. 

c) O hardware neste projeto está estimado em 2,3 Milhões €, correspondente a cerca de 12% 
do valor total.  

d) O projeto contempla ainda uma previsão de 5 milhões de Euros para desenvolvimentos 
que sejam identificados como essenciais para a assegurar a correta operações na ECE    

 

Investimento 5 – Implementação do processo orçamental incorporando a orçamentação por 
programas (SIP) no valor de 18,9 milhões de euros.  

a) O projeto visa a implementação de um novo sistema de informação para elaboração do 
Orçamento do Estado, prevendo-se, dada a sua especificidade, a necessidade de Serviços 
de Consultoria / Trabalhos especializados num valor global de 11 milhões de Euros. A 
estimativa assenta no valor médio de consultor/hora de 60 Euros (valor sem IVA) e numa 
previsão de 183.744 horas, correspondendo, em média a 17,4 FTE/ano entre 2021 e 2026. 
Deste total, 1.984.435€ destinam-se a capacitação dos colaboradores do Ministério das 
Finanças e de colaboradores dos demais organismos cujo orçamento se encontra 
contemplado no Orçamento do Estado.  

b) No licenciamento foi considerado um valor de 5,6 M Euros por analogia a um projeto de 
equivalente complexidade anteriormente desenvolvido com estrutura equivalente, 
correspondendo a 30% do valor global do projeto.  

c) Estima-se que a infraestrutura tecnológica neste projeto ascenda a 2,2 Milhões €, 
atingindo cerca de 12% do valor total.  

 

Investimento 6 – Novo modelo de Controlo Orçamental e Económico-Financeiro, no valor de 
18,9 milhões de euros.  

 

a) O projeto contempla Serviços de Consultoria / Trabalhos especializados estimados em 
10,4 milhões de Euros com base num valor médio de consultor/hora de 60 Euros (valor 
sem IVA) para 172.973 horas, das quais 31.135 para capacitação, incluindo promoção da 
mudança. Corresponde, em média a 16,4 FTE por ano entre 2021 e 2026.  

b) O valor do licenciamento previsto é de 5,7 M Euros tendo em conta projetos de 
equivalente complexidade anteriormente desenvolvidos no Ministério das Finanças. 
Inclui integração com outros sistemas operacionais de negócio e software de helpdesk 
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para o Centro de Competências estimado em cerca de 75.000€, com base em contratações 
idênticas disponíveis no Portal Base.  

c) Estima-se que o hardware neste projeto seja de cerca de 2,9 Milhões €, atingindo cerca 
de 12% do valor total. Inclui postos de trabalho para 600 colaboradores do Ministério das 
Finanças, considerando um valor de 1000€ por posto de trabalho. 

 

Investimento 7 – Sistema de informação integrado para gestão financeira central do Ministério 
das Finanças - Recolha de dados e reporte de informação com uma previsão de encargos de 9,4 
milhões de euros.  

a) O projeto inclui 5,4 milhões de Euros de Serviços de Consultoria/Trabalhos 
especializados: o custo estimado foi efetuado com base no preço de mercado de contratos 
de consultoria com um valor médio de consultor/hora de 60 Euros (valor sem IVA) para 
90.816 horas, das quais 16.347 para capacitação, incluindo promoção da mudança. 
Corresponde, em média a 8,6 FTE por ano entre 2021 e 2024. 

b) No licenciamento foi considerado um valor de 2,8 M Euros por analogia a um projeto de 
equivalente complexidade anteriormente desenvolvido.  

c) Estima-se que o hardware necessário ao desenvolvimento do projeto atinja 1,1 Milhões 
€, atingindo cerca de 12% do valor total. Inclui postos de trabalho para cerca de 200 
colaboradores do Ministério das Finanças a um custo de 1000€ por posto. 

 

Investimento 8 – Solução integrada de gestão financeira central do Ministério das Finanças para 
consolidação das contas das administrações públicas nas suas várias óticas, com um custo previsto 
de 8 milhões de euros.  

a) Serviços de Consultoria/Trabalhos especializados estimados em 5,6 milhões de Euros: o 
custo estimado foi efetuado com base no preço de mercado de contratos de consultoria 
com um valor médio de consultor/hora de 60 Euros (valor sem IVA) para 93.783 horas, 
corresponde, em média a 8,9 FTE por ano entre 2021 e 2024. Inclui 16.879 para 
capacitação e promoção da mudança.  

b) Inclui licenciamento num valor de 1,5 M Euros por analogia a um projeto de equivalente 
complexidade anteriormente desenvolvido. 

c) Estima-se que o hardware neste projeto seja de cerca de 873 mil €, atingindo cerca de 
12% do valor total. 

 

Investimento 9 – Projeto de financiamento de soluções que garantam a interoperabilidade dos 
sistemas locais com o sistema central. Deverá permitir financiar desenvolvimentos efetuados por 
entidades das administrações públicas, mediante candidatura. Prevê-se um custo máximo de 10,8 
milhões de euros.  

a) Serviços de Consultoria / Trabalhos especializados de cerca de 8 milhões de Euros: o 
custo estimado foi efetuado com base no preço de mercado de contratos de consultoria 
com um valor médio de consultor/hora de 60 Euros (valor sem IVA) para 135.168 horas, 
das quais 24.330 para capacitação, incluindo promoção da mudança. Corresponde, em 
média a 12,8 FTE por ano entre 2021 e 2024. 

b) No licenciamento foi considerado um valor de 1,6 M Euros por analogia a um projeto de 
equivalente complexidade anteriormente desenvolvido. 
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c) Estima-se que o hardware neste projeto seja de cerca de 1M €. 
 

Investimento 10 – Contratação PMO (Project Management Office), para a totalidade dos projetos 
entre 2021 e 2026, correspondendo a um valor de 2,7% do valor global da componente de software 
dos demais projetos (1 a 9). - cerca de 1,9 M Euros.  A estimativa de investimento para o Projeto 
10 prevê serem necessárias 16.267 horas de perfil de gestor de projeto, 7.000 horas de perfil de 
consultor estratégico e 7.800 horas de consultor funcional.  Os valores hora de consultoria 
correspondem aos custos h/h dos perfis de referência de serviços de consultoria definidos pela 
AMA. Foram estimadas em termos globais cerca de 31.067 horas a um custo médio de 60 € h/h. 

 

Projetos ESPAP 

Investimento 11 - Novos modelos de gestão e simplificação dos processos e procedimentos 
administrativos do SNCP. Apoio à Reforma TD-r32, Modernização do Sistema Nacional de 
Compras Públicas (SNCP) no valor de 2,8 milhões de euros com o seguinte racional: 

a) Serviços de Consultoria / Trabalhos especializados: valor de consultor/hora 60 Euros 
(valor dia 480 Euros) com base na referência dos contratos de consultoria estratégica 
(Referência do Projeto Plano Estratégico da ESPAP, com apoio SRSS da UE ou 
orçamentação para Programa PARE apresentado pela DG GROW). 9 Full Time 
Equivalents (FTE) para 2021, 2022 e 2023. Cálculo de 26 x11x21x480 euros = 2,8 
milhões de euros. 

Investimento 12 - Modernização e renovação dos sistemas de informação do SNCP no valor de 
5,3 milhões de euros, com o seguinte racional: 

a) Investimento em software / hardware: modernização de 6 sistemas de informação de 
complexidade média (por exemplo: PORTAIS, INTEROPERABILIDADE, Data 
Analytics, CRM) com um preço unitário de 600.000 euros por sistema de informação 
(incluindo desenvolvimento de SW, SW e Hw). Modernização de 5 sistemas de 
informação de complexidade simples (por exemplo: PNCP, CNCP, FAN, PAN, BI) com 
um preço unitário de 260.000 Euros. Como base de referência de custo foram usados 
projetos de implementação anteriores da ESPAP. Cálculo de 6 x 600.000 euros + 5 x 
260.000 = 4,9 Milhões de euros. 

b) Capacitação de RH:  Formação para utilizadores e super-utilizadores (lógica train the 
trainer) para 360 utilizadores por ano para 2022, 2023, 2024 e 2025. Com um custo por 
formando de 280 euros para ações com 40 horas de formação para a ESPAP, para as 
Unidades Ministeriais de Compras e para as Entidades Adjudicantes do SNCP. Cálculo 
de 360 x 4 x 280 euros = 0,4 milhões de euros. 

Investimento 13 - Modernização dos sistemas de informação do Parque de Veículos do Estado 
(PVE), no valor de 3,9 milhões de euros, com o seguinte racional: 

a) Investimento em software / hardware: modernização de 5 sistemas de informação de 
complexidade média (por exemplo: SGPVE, SGPVE Modulo Apreendidos, CRM, 
GODOCS, BI.) com um preço unitário de 650.000 euros por sistema de informação 
(incluindo desenvolvimento de SW, SW e Hw). Como base de referência de custo foram 
usados projetos de implementação anteriores da ESPAP. O valor é superior em 50.000 
euros em média por se tratar de plataformas desenvolvidas à medida. Cálculo de 5 x 
650.000 euros = 3,2 Milhões de euros. 
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b) Capacitação de RH:  Formação para utilizadores e super-utilizadores (lógica train the 
trainer) para 360 utilizadores por ano para 2022, 2024 e 2025. Com um custo por 
formando de 280 euros para ações com 40 horas de formação para a ESPAP, para as 
Unidades Ministeriais de Compras e para as Entidades Adjudicantes do SNCP. Cálculo 
de 360 x 3 x 280 euros = 0,3 milhões de euros. 

c) Serviços de Consultoria / Trabalhos especializados: valor de consultor/hora 60 Euros 
(valor dia 480 Euros) com base na referência do contrato de consultoria estratégica 
(Referência do Projeto Plano Estratégico da ESPAP, com apoio SRSS da EU ou 
orçamentação para Programa PARE apresentado pela DG GROW). 4 Full Time 
Equivalents (FTE) para 2024 e 2025. Cálculo de 8x6x21x480 euros = 0,4 milhões de 
euros. 

Investimento 14 - Evolução tecnológica dos sistemas de informação nas áreas transversais à 
gestão financeira em termos de infraestruturas tecnológicas com adoção de metodologias ágeis 
que permitam atualizações granulares, no valor de 12,3 milhões de euros, com o seguinte racional: 

a) Investimento em software / hardware: evolução de 15 sistemas de informação, 
constituídos por 3 SI de complexidade elevada, 8 SI de complexidade média e 4 SI de 
complexidade baixa. Tendo em conta estudos de consultadoria (IDC) relativamente à 
evolução das arquiteturas tecnológicas na ESPAP referenciando custos médios de 
mercado em HW e SW a evolução de cada SI de complexidade elevada tem um custo 
médio de 800.000€, cada SI de complexidade média tem um custo médio de 480.000€ e 
cada SI de complexidade baixa tem um custo médio de 190.000€. Cálculo de 3 x 
800.000€ + 8 x 480.000€ + 4 x 190.000€ = 7 milhões de euros. 

b) Capacitação de RH: Formação especializada tecnológica ministrada diretamente pelos 
fabricantes, para os técnicos responsáveis pela execução da evolução tecnológica. Tendo 
em conta os preços médios utilizados pelos principais fabricantes, considerámos uma 
média de 5.000€ por formação de um formando. Considerando que cerca de 75% dos 
técnicos especializados da ESPAP, responsáveis pela evolução tecnológica, teriam uma 
formação ao longo dos primeiros 4 anos do plano. Cálculo de 100 x 5.000€ = 0,5 milhões 
de euros. 

c) Serviços de Consultoria / Trabalhos especializados, tendo em conta a experiência da 
ESPAP na evolução tecnológica de SI e da dimensão de esforço envolvido, quer pelas 
equipas de infraestrutura tecnológica, quer pelas equipas aplicacionais para adaptação dos 
SI, estimamos que seriam necessárias 26.712 horas de perfil de gestor de projeto,  8.904 
horas de perfil de arquiteto de sistemas, 6.678 horas de perfil de consultor estratégico e 
66.406 de perfil de consultor tecnológico. Resultando em : 
26.712*65+8.904*55+6.678*62,5+66.406*32,5 = 4.801.571 euros 

Investimento 15 - Redesenho e implementação de arquiteturas de sistemas que otimizem a 
interoperabilidade entre sistemas e a partilha de informação com de sistema de apoio à gestão 
transversal através de implementação de soluções de analítica/indicadores de gestão, no valor de 
9,1 milhões de euros, com o seguinte racional: 

a) Investimento em software / hardware para permitir a interoperabilidade e partilha de 
informação e implementação de um sistema de analítica/indicadores de gestão 
transversal, considerou-se a implementação de um sistema de gestão documental, 
implementação de sistemas ágeis e ainda um sistema de analítica transversal. Tendo em 
conta as principais referencias de mercado nas áreas descritas, considera-se o valor anual 
de 400.000€ para implementação de sistemas ágeis, valor anual de 200.000€ para a 



43 

implementação do sistema de analítica e um valor por sistema de gestão documental 
transversal em 4 componentes de 475.000€ cada componente. Cálculo de 6 x 400.000€ + 
6 x 200.000€ + 4 x 475.000€ = 5,5 milhões de euros. 

b) Capacitação de RH:  Formação especializada tecnológica ministrada diretamente pelos 
fabricantes, para os técnicos responsáveis pela execução da evolução tecnológica. Tendo 
em conta os preços médios utilizados pelos principais fabricantes, considerámos uma 
média de 5.000€ por formação de um formando. Considerando a formação de 40 técnicos 
especializados em áreas de arquitecturas tecnológicas, administração de sistemas e 
tecnologias ágeis da ESPAP, responsáveis pela implementação dos sistemas, teriam uma 
formação ao longo dos primeiros 2 anos do plano e ainda Formação para utilizadores e 
super-utilizadores (lógica train the trainer) para 180 utilizadores em 2022 e para 360 
utilizadores no ano 2023. Com um custo por formando de 555 euros para ações com 40 
horas de formação e turmas de 10 formandos para a ESPAP. Cálculo de (180+360) x 
555€ + 40 x 5.000€ = 0,5 milhões de euros. 

c) Serviços de Consultoria / Trabalhos especializados, tendo em conta a experiência da 
ESPAP na evolução tecnológica de SI e da dimensão de esforço envolvido, quer pelas 
equipas de infraestrutura tecnológica, quer pelas equipas aplicacionais para adaptação dos 
SI, estimamos que seriam necessárias 16.128 horas de perfil de gestor de projeto,  5.376 
horas de perfil de arquiteto de sistemas, 4.032 horas de perfil de consultor estratégico e 
46.239 de perfil de consultor tecnologico. Resultando em : 
16.128*65+5.376*55+4.032*62,5+46.239*32,5 = 3.098.767 euros 

Investimento 16 - Implementação do SOC de forma a permitir um aumento da segurança da 
informação e do acesso aos dados, implementação das políticas de segurança e soluções de 
cibersegurança em 4 fases incluindo a implementação de Disaster Recovery e de Backup e 
redundância de infraestruturas para os principais sistemas de informação com infraestruturas 
tecnológicas seguras para acesso remoto aos sistemas de informação e evolução das condições de 
alojamento e armazenamento de sistemas de informação e dados, de forma segura e 
energeticamente eficiente, no valor de 7,6 milhões de euros, com o seguinte racional: 

a) Investimento em software / hardware relacionados com aquisição e implementação de 
ferramentas de suporte ao SOC, Disaster Recovery e backup, sistemas de fornecimento 
de energia verde, painéis solares, AVAC, UPS, Sistema de Incêndio, Ventilação, tiveram 
por base, experiência anterior na implementação de sistemas semelhantes, consultas 
informais ao mercado, pesquisa no portal base, trabalho de consultadoria (IDC) 
relativamente à evolução das arquiteturas tecnológicas. Valor de Ano 1: 0,6 M€, Ano 2: 
1,2M€, Ano 3: 1,2 M€, Ano 4: 0,7 M€, Ano 5: 0,5M€, Ano 6: 0,5 M€. Considerando 
implementação do SOC em 1.470.000€, DR e Backups em 840.000€ e atualização das 
condições de alojamento e armazenamento de sistemas de informação e dados, de forma 
segura e energeticamente eficiente com um valor de 2.390.000€. Cálculo efetuado de 
acordo com as 4 Fases do projeto com um montante total de 4,7 M€  

b) Capacitação de RH:  Formação especializada tecnológica ministrada diretamente pelos 
fabricantes, para os técnicos responsáveis pela execução da evolução tecnológica. Tendo 
em conta os preços médios utilizados pelos principais fabricantes, considerámos uma 
média de 5.000€ por formação de um formando. Considerando que cerca de 40 dos 
técnicos especializados em segurança, comunicações, tecnicos de DC e sistemas de 
armazenamento de dados da ESPAP, responsáveis pela implementação destes sistemas, 
teriam uma formação ao longo dos primeiros 2 anos do plano. Cálculo de 40 x 5.000€ = 
0,2 milhões de euros 
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c) Serviços de Consultoria / Trabalhos especializados, tendo em conta a experiência da 
ESPAP na evolução tecnológica de SI e da dimensão de esforço envolvido, quer pelas 
equipas de infraestrutura tecnológica, quer pelas equipas aplicacionais para adaptação dos 
SI, estimamos que seriam necessárias 10.483 horas de perfil de gestor de projeto,  6.048 
horas de perfil de arquiteto de sistemas, 5.376 horas de perfil de consultor estratégico e 
41.610 de perfil de consultor tecnológico. Resultando em : 
10.483*65+6.048*55+5.376*62,5+41.610*32,5 = 2.702.381 € 

Investimento 17 (DGTF): Implementação do Sistema de Informação Gestão de Património 
Imobiliário Público (SIGPIP) que visa gerir a informação relativa ao património imobiliário 
público, divulgação integrada da informação e promoção da transparência e proximidade com o 
Cidadão, bem como a partilha de informação desta natureza com outras entidades de controlo. 

Os custos considerados no investimento para o Sistema de Informação Gestão de Património 
Imobiliário Público que ascendem a 1.704.000 €. 

Para a componente de desenvolvimento do sistema de informação e suas subcomponentes (projeto 
do módulo informático, desenvolvimento do módulo informático, migração de dados, 
implementação do módulo informático, testes e ensaios) foi considerado como valor de referência 
de uma auscultação informal a três empresas especializadas no desenvolvimento de soluções de 
software, as quais apresentaram propostas de fornecimento e implementação das suas soluções 
informáticas especializadas na gestão de imóveis, entre os 700.000€ - 1.500.000€. 

Para as componentes de consolidação de dados, formação, disseminação e manutenção evolutiva 
foi considerada uma estimativa de custos de 204.000€, tendo por base referência de outros 
projetos e com apoio da Agência para a Modernização Administrativa – TicAPP. 

 

Investimento TD-C17-i02: Modernização da infraestrutura do sistema de informação 
patrimonial da Autoridade Tributária 

O investimento em apreço conta com um custo estimado global de 54.819.938 €, dos quais se 
requer o apoio do MRR em 43.084.888 € (os restantes 11.735.050 € serão assegurados por fontes 
nacionais, nomeadamente o orçamento próprio das entidades intervenientes), repartindo-se num 
conjunto de projetos: 

• Desenvolvimento aplicacional e de reforço da infraestrutura de preservação da 
informação predial digitalizada,  totalizando 10.704.000 € (excluindo IVA), estimados 
pela Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) tendo por base o valor de referência do 
custo/hora previsto no “Acordo Quadro para a aquisição de serviços de desenvolvimento 
aplicacional de sistemas de informação da AT” vigente (€48, excluindo IVA) * estimativa 
de esforço de desenvolvimento aplicacional, em horas para os vários projetos, a saber:: 

o Desenvolvimento de mecanismos de consulta e visualização das matrizes 
prediais (2022-2024)» 5000h em 2022, 5000h em 2023, 5000h em 2024; 

o Desenvolvimento solução de gestão da informação georreferenciada (2022-
2025)» 7500h em 2022, 6000h em 2023, 6000h em 2024, 6000h em 2025; 

o Desenvolvimento sistema de avaliação da propriedade rústica (2022-2025)» 
10000h em 2022, 10000h em 2023, 7500h em 2024, 5000h em 2025; 

o Desenvolvimento sistema de liquidação da propriedade rústica (2022-2025)» 
10000h em 2022, 10000h em 2023, 7500h em 2024, 5000h em 2025; 
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o Desenvolvimento de serviços de pré-preenchimento declarativo (IMI e IStg) 
(2022-2025)» 7500h em 2022, 7500h em 2023, 7500h em 2024, 7500h em 2025; 

o Reforço infraestrutura de preservação da informação predial digitalizada (2022): 
Custo de aquisição baseado na análise/consulta ao mercado. 

• A metodologia seguida para estimar o esforço (em horas de trabalho) para as iniciativas 
de desenvolvimento aplicacional é explicitada no ficheiro anexo i12-Proj1-
desenv_metod, sendo a identificação dos perfis dos técnicos das equipas externas e do 
volume de horas por perfil a incluir nos cadernos de encargos apresentada no ficheiro 
anexo i12-Proj1-desenv_estimativa_esforco; as evidências, apresentadas no ficheiro 
anexo i12-Proj1-desenv_evidencias, referem-se à documentação sobre o “Acordo Quadro 
para a aquisição de serviços de desenvolvimento aplicacional de sistemas de informação 
da AT”; 

• A discriminação dos equipamentos que integram o reforço da infraestrutura de 
preservação da informação predial digitalizada é apresentada no ficheiro anexo i12-
Proj1i12-Proj1-infraestrutura_listagem e as evidências (contratos anteriores 
comparáveis) são apresentadas no ficheiro i12-Proj1-infraestrutura_evidencias. 

• Tratamento de PRA do cadastro geométrico (2022-2024; custo total imputado ao PRR de 
2.600.000 € (excluindo IVA), correspondente a um fator de imputação de 50%), custo 
total de 5.200.000 € (excluindo IVA) estimado pela AT com base em: estimativa do custo 
médio por serviço externo de avaliação (€40, excluindo IVA, fonte: AT e DGT) * 
estimativa do número de PRA pendentes (130.000, fonte: AT e DGT) » com a seguinte 
distribuição: 30.000 em 2022, 50.000 em 2023, 50.000 em 2024; 

• A fundamentação para o volume estimado de processos e para a estimativa de custo para 
tratamento de cada processo é detalhada no ficheiro anexo (i12-Proj2-
PRA_fonte_e_metod). 

• Processo de avaliação geral dos prédios rústicos (2023-2026; custo total imputado ao 
PRR de 22.500.000 € (excluindo IVA), correspondente a um fator de imputação de 75%), 
custo total de 30.000.000 € (excluindo IVA) estimado pela AT com base em: estimativa 
com base nos custos incorridos em processos similares de avaliação anteriores (€5, 
excluindo IVA, por avaliação; 6.000.000 de prédios a avaliar nesta fase; fonte: AT) » com 
a seguinte distribuição: (1/6) em 2023, (1/3) em 2024, (1/3) em 2025, (1/6) em 2026; 
A fundamentação para o volume estimado de processos de avaliação a realizar e para a 
estimativa de custo por avaliação é detalhada no ficheiro anexo i12-Proj3-
AvalGeral_fonte_e_metod.  

• Processo de digitalização das matrizes prediais (2021-2024; custo total imputado ao PRR 
de 7.132.759 € (excluindo IVA), correspondente a um fator de imputação de 90%), custo 
total de 8.915.937,50 € (excluindo IVA) estimado pela AT com base em: valor de 
referência do custo por página (€0,25, excluindo IVA, fonte: análise/consulta ao 
mercado) * estimativa do volume de páginas de documentação (35.663.750, fonte: 
Inventário de documentação – AT) » com a seguinte distribuição: (1/4) em 2021, (1/4) 
em 2022, (1/4) em 2023, (1/4) em 2024; 

• A estimativa de 35.663.750 de páginas a digitalizar tem por base a informação reportada 
anualmente pelos serviços da AT até junho, relativamente ao inventário de documentação 
concluída (i.e., relativa a processos de contribuintes que foram tramitados até ao seu 
desfecho, tendo já sido concretizado o resultado final) no ano civil anterior. É apresentado 
maior detalhe no ficheiro anexo i12-Proj4_digit_inventario; 
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• No que se refere à fonte para a estimativa de custo unitário, por indicação da Direção-
Geral do Livro, Arquivo e Biblioteca, realizámos uma consulta informal a um fornecedor 
(EAD - Empresa de Arquivo de Documentação, SA), considerado como prestador de 
serviço de qualidade, em cumprimento das normas internacionais aplicáveis a este tipo 
de trabalho. Neste quadro foram-nos disponibilizadas estimativas de custo para um 
variado leque de serviços complementares, que poderiam ser prestados neste âmbito. 
Com base na informação recebida, a AT optou por considerar um pacote de serviços que 
incorpora: i) Organização e inventariação – 0,10€/Unidade descrita; ii) Digitalização A4, 
pdf/tiff, 300 DPI’s, P&B – 0,04€/pag.; iii) Indexação – 0,01€/campo indexado, estando 
previstos 11 campos. Daqui resulta uma estimativa de custo por página de €0,25 (sem 
IVA), como pode ser observado na resposta da empresa (ficheiro anexo i12-
Proj4_digit_consulta-mercado). 

• Enquanto fonte complementar para a estimativa de custo unitário, apresentamos 
igualmente uma indicação da Secretaria Geral do Ministério das Finanças acerca do custo 
incorrido com uma aquisição de serviços de digitalização de livros de contas do Estado 
que não podiam ser desmembrados e tinha de ser com scanner com compensação de 
lombada (ficheiro anexo i12-Proj4_digit_referencia_SGMF). O custo unitário por página 
foi, para esse trabalho, de €0,30. 

 

Investimento TD-C17-i03: Transição digital da Segurança Social 

O presente investimento tem um custo estimado de 200.000.000 €, e reparte-se em 5 eixos de 
ação: 

Eixo 1 – PTSS NOVA GERAÇÃO, incluindo a aquisição de serviços de desenvolvimento e 
acreditação aplicacional de software, num total de 115.549.796 €, estimado pelo Instituto de 
Informática da Segurança Social, I.P. (II, I.P.): 

a) Iniciativas de modernização da PTSS, total estimado de 31.660.000 € 
• A estimativa de investimento prevê o desenvolvimento de um conjunto de iniciativas 

de modernização da PTSS, para as quais se prevê serem necessárias 24.937 horas de 
perfil de gestor de projeto, 49.873 horas de perfil de arquiteto de sistemas, 448.858 
horas de perfil analista/programador e 161.859 horas de perfil tester; adicionalmente, 
foi estimada a necessidade de 225.000 horas de perfil de usabilidade (custo médio 
40€/hora), para dar resposta às iniciativas dos projetos deste eixo, aqui apresentados 
nas alíneas a), b), d), e) e f) 

• O cálculo teve por base os valores hora em vigor nos Acordos Quadros do Instituto de 
Informática para desenvolvimento e acreditação de software para os perfis de gestor de 
projeto (45 €/hora),  analista (32 €/hora), programador java Sénior (32€/hora), arquiteto 
de sistemas (40€/hora), tester (32 €/hora), usabilidade (40€/hora) e teve por base 
estimativas de horas utilizadas em projetos de grande dimensão na Segurança Social; 
para o perfil de usabilidade, foi tomado como referência o valor da AMA 
 

b) Simplificação do Ciclo Contributivo, total estimado de 11.354.414 € 
• A estimativa de investimento prevê o desenvolvimento de um conjunto de iniciativas 

no âmbito da Simplificação do Ciclo Contributivo, para as quais se prevê serem 
necessárias 12.495 horas de perfil de gestor de projeto, 24.990 horas de perfil de 
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arquiteto de sistemas, 224.913 horas de perfil analista/programador e 81.104 horas de 
perfil tester 

• O cálculo teve por base os valores hora em vigor nos Acordos Quadros do Instituto de 
Informática para desenvolvimento e acreditação de software para os perfis de gestor de 
projeto (45 €/hora),  analista (32 €/hora), programador java Sénior (32€/hora), arquiteto 
de sistemas (40€/hora), tester (32 €/hora) e tendo por base estimativas de horas 
utilizadas em projetos de grande dimensão na Segurança Social 

 
c) Iniciativas de Data Analytics, total estimado de 10.500.000 € 

• A estimativa de investimento teve por base a aplicação de soluções de Data Analytics, 
para suporte ao tratamento massivo de dados, no âmbito dos principais processos da 
Segurança Social (ex.: fiscalização, definição de políticas públicas, auditoria, padrões 
de utilização, etc.); está previsto investimento em software e hardware para reforço da 
plataforma de Big Data (consultar caderno de encargos "Aquisição de solução para Big 
Data" nas evidências), com uma taxa de crescimento prevista de até 12 vezes mais, 
tendo por base o número de iniciativas inscritas neste sub-investimento 

• Adicionalmente, está prevista a integração nos vários subsistemas MTSSS desta 
tecnologia, para a qual se prevê serem necessárias 9.539 horas de perfil de gestor de 
projeto, 19.078 horas de perfil de arquiteto de sistemas, 171.706 horas de perfil 
analista/programador e 61.917 horas de perfil tester 

• O cálculo teve por base os valores hora em vigor nos Acordos Quadros do Instituto de 
Informática para desenvolvimento e acreditação de software para os perfis de gestor de 
projeto (45 €/hora),  analista (32 €/hora), programador java Sénior (32€/hora), arquiteto 
de sistemas (40€/hora), tester (32 €/hora) e tendo por base a estimativa de horas 
utilizadas num projeto semelhante com recurso a tecnologia Big Data 
 

d) Simplificação, desmaterialização e automação de Prestações Sociais, total estimado de 
17.800.000 € 
• A estimativa de investimento prevê o desenvolvimento de um conjunto de iniciativas 

no âmbito da simplificação, desmaterialização e automação de Prestações Sociais, para 
as quais se prevê serem necessárias 19.588 horas de perfil de gestor de projeto, 39.177 
horas de perfil de arquiteto de sistemas, 352.589 horas de perfil analista/programador 
e 127.144 horas de perfil tester 

• O cálculo teve por base os valores hora em vigor nos Acordos Quadros do Instituto de 
Informática para desenvolvimento e acreditação de software para os perfis de gestor de 
projeto (45 €/hora),  analista (32 €/hora), programador java Sénior (32€/hora), arquiteto 
de sistemas (40€/hora), tester (32 €/hora) e tendo por base estimativas de horas 
utilizadas em projetos de grande dimensão na Segurança Social 
 

e) Modernização do sistema de Cooperação, total estimado de 5.300.000 € 
• A estimativa de investimento prevê o desenvolvimento de um conjunto de iniciativas 

no âmbito da modernização do sistema de Cooperação (Gestão da Relação com as 
IPSS), para as quais se prevê serem necessárias 5.832 horas de perfil de gestor de 
projeto, 11.665 horas de perfil de arquiteto de sistemas, 104.984 horas de perfil 
analista/programador e 37.858 horas de perfil tester 

• O cálculo teve por base os valores hora em vigor nos Acordos Quadros do Instituto de 
Informática para desenvolvimento e acreditação de software para os perfis de gestor de 
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projeto (45 €/hora),  analista (32 €/hora), programador java Sénior (32€/hora), arquiteto 
de sistemas (40€/hora), tester (32 €/hora) e tendo por base estimativas de horas 
utilizadas em projetos de grande dimensão na Segurança Social 
 

f) Novos Serviços Digitais, total estimado de 28.135.382 € 
• A estimativa de investimento prevê o desenvolvimento de um conjunto de iniciativas 

no âmbito da implementação dos novos serviços digitais, para as quais se prevê serem 
necessárias 30.962 horas de perfil de gestor de projeto, 61.924 horas de perfil de 
arquiteto de sistemas, 557.316 horas de perfil analista/programador e 200.969 horas de 
perfil tester 

• O cálculo teve por base os valores hora em vigor nos Acordos Quadros do Instituto de 
Informática para desenvolvimento e acreditação de software para os perfis de gestor de 
projeto (45 €/hora),  analista (32 €/hora), programador java Sénior (32€/hora), arquiteto 
de sistemas (40€/hora), tester (32 €/hora) e tendo por base estimativas de horas 
utilizadas em projetos de grande dimensão na Segurança Social 
 

g) Upgrade de Bases de Dados de Suporte à PTSS, total estimado de 10.800.000 € 
• A estimativa de investimento prevê a atualização da infraestrutura de base de dados e 

sistemas conexos, para suporte às iniciativas previstas neste eixo, e descritas nas 
anteriores alíneas a) a f) 

• O valor foi estimado tendo por base a proposta do atual fornecedor do sistema de base 
de dados MTSSS (IIIP_Proposal_10032021, para consulta nas evidências); foi ainda 
considerado um valor adicional, para dar suporte a necessidades de crescimento não 
previstas ao momento 

• O valor foi apurado com base numa consulta informal realizada a um dos principais 
fornecedores de infraestrutura de base de dados, no sentido de se estimar um montante 
para realizar este conjunto de iniciativas; o valor da consulta foi extrapolado para 
considerar o período 2021 a 2026 (período de investimento ao abrigo do PRR) e uma 
margem de crescimento para necessidades não previstas 
 

Eixo 2 – Relacionamento 21, totalizando 16.550.367 € e incluindo: aquisição de serviços de 
desenvolvimento e acreditação aplicacional de software e o licenciamento de software, estimados 
pelo II, I.P.: 

a) Soluções de Relacionamento, total estimado de 5.859.597 € 
• A estimativa de investimento prevê o desenvolvimento de um conjunto de iniciativas 

no âmbito da modernização das soluções de relacionamento com o Cidadão e 
Empresas, para as quais se prevê serem necessárias 6.448 horas de perfil de gestor de 
projeto, 12.897 horas de perfil de arquiteto de sistemas, 116.069 horas de perfil 
analista/programador e 41.855 horas de perfil tester 

• O cálculo teve por base os valores hora em vigor nos Acordos Quadros do Instituto de 
Informática para desenvolvimento e acreditação de software para os perfis de gestor de 
projeto (45 €/hora),  analista (32 €/hora), programador java Sénior (32€/hora), arquiteto 
de sistemas (40€/hora), tester (32 €/hora) e tendo por base estimativas de horas 
utilizadas em projetos de grande dimensão na Segurança Social 
 

b) Modernização dos canais de atendimento, total estimado de 7.490.770 € 



49 

• A estimativa de investimento teve por base a atualização de equipamentos e de soluções 
de software, para modernizar a infraestrutura e as soluções de suporte para o 
atendimento à distância para cerca de 500 agentes; neste momento existe apenas 
capacidade instalada para cerca de 120 agentes, sendo objetivo alargar a rede de 
atendimento à distância a nível nacional, com o reforço de mais 500 agentes 

• O cálculo teve por base consultas informais realizadas aos principais fornecedores e 
processos aquisitivos anteriores, já realizados 
 

c) Soluções de automação (IA, RPA, PM, ML), total estimado de 3.200.000 € 
• A estimativa de investimento teve por base a utilização de soluções de inteligência 

artificial e de automação, para agilizar, automatizar e modernizar o tratamento dos 
principais processos da Segurança Social; para apuramento do valor, consideraram-se 
duas iniciativas piloto, com recurso a estas tecnologias e prevendo-se o alargamento 
destas soluções à maioria dos subsistemas do sistema de informação da segurança 
social (cerca 100 subsistemas) 

• O cálculo teve por base processos aquisitivos anteriores, já realizados; à data de hoje, 
não existem projetos de dimensão semelhante aos que pretendemos implementar, pelo 
que a comparação apenas é possível com os pilotos já realizados 
 

Eixo 3 – Posto de trabalho 21, totalizando 19.331.350 € e incluindo: aquisição de hardware e 
aquisição de licenças de software, estimados pelo II, I.P.: 

a) Modernização do parque informático, total estimado de 18.745.405 € 
• A estimativa de investimento teve por base a atualização de equipamentos 

informáticos, para promover a transição digital em mobilidade, para um universo de 
cerca de 10.000 utilizadores do MTSSS; prevê ainda, a modernização dos 
equipamentos informáticos de suporte à desmaterialização de processos, prevista no 
Eixo 1 

• O cálculo foi baseado em processos aquisitivos realizados anteriormente (como os 
demonstrados nas evidências) e em consultas informais realizadas aos principais 
fornecedores de equipamentos informáticos 
 

b) Soluções de produtividade, colaboração e segurança no Posto de Trabalho, total estimado 
de 585.945 € 
• A estimativa de investimento teve por base a necessidade de disponibilização de 

software de suporte à desmaterialização de processos (prevista no Eixo 1) para 1.469 
utilizadores, a que corresponde à aquisição de 1.469 licenças com um custo unitário 
estimado de 399,00 euros  

• O cálculo foi baseado em processos aquisitivos realizados anteriormente (como os 
demonstrados nas evidências) e em consultas informais realizadas aos principais 
fornecedores de software 
 

Eixo 4 – Infraestrutura e cloud, totalizando 30.158.371 €, e incluindo: aquisição de hardware; 
aquisição de licenças de software e aquisição de serviços de supervisão e operação aplicacional, 
administração de sistemas e monitorização, estimados pelo II, I.P.: 

a) Upgrade de equipamentos de infraestrutura, total estimado de 8.658.371 € 
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• A estimativa de investimento teve por base a atualização dos equipamentos de 
infraestrutura (switchs, blades, servidores, backups, capacidade de computação, etc.) 
dos dois Centros de Dados do MTSSS ajustadas às necessidades de infraestrutura para 
a implementação das iniciativas do PRR, a serem refletidas no plano de capacidade 
2021 a 2026, bem como aumentar a capacidade e resiliência do armazenamento de 
dados 

• O valor foi apurado com base em processos aquisitivos realizados anteriormente (como 
os demonstrados nas evidências) e em consultas informais realizadas aos principais 
fornecedores de equipamentos de infraestrutura, no sentido de se estimar um montante 
para realizar este conjunto de iniciativas 
 

b) Soluções cloud, total estimado de 7.000.000 € 
• A estimativa de investimento teve por base a evolução das soluções de colaboração e 

produtividade e segurança dos cerca de 11.000 utilizadores do MTSSS, para o modelo 
cloud; foi prevista uma verba adicional para crescimento não previsto do número de 
utilizadores (até 900 novos colaboradores) 

• O valor identificado consta da RCM, aprovada no Conselho de Ministros realizado a 
18 de março de 2021 
 

c) Soluções de segurança e compliance, total estimado de 14.500.000 € 
• Pretende-se que o investimento em segurança e compliance seja transversal ao 

horizonte temporal deste projeto, como tal, a estimativa de investimento teve por base 
o reforço das soluções de monitorização aplicacional e de sistemas já existentes (ver as 
evidências), bem como investimento para soluções de suporte à implementação de um 
SOC  

• Adicionalmente, a estimativa de investimento prevê ainda o desenvolvimento de um 
conjunto de iniciativas para reforço das soluções de segurança e compliance, prevendo-
se serem necessárias 117.686 horas de perfil de consultor tecnológico e 132.720 horas 
de perfil de consultor funcional 

• O valor de software foi apurado com base em processos aquisitivos realizados 
anteriormente (como os demonstrados nas evidências) e para o SOC foram realizadas 
consultas informais aos principais fornecedores deste tipo de soluções, bem como 
foram avaliadas soluções já implementadas em empresas de dimensão equivalente ao 
MTSSS; o valor de desenvolvimento foi apurado com base nos valores de referência 
da AMA, conforme evidência em anexo e tendo por base estimativas de horas utilizadas 
em projetos de similares 
 

Eixo 5 – Qualificação e Processos, que pressupõe a aquisição de serviços de consultoria para 
qualidade dos dados, reengenharia de processos e gestão da mudança, num total de 18.505.938 €, 
estimados pelo Instituto da Segurança Social, I.P.: 

• O investimento vai incidir nos processos de negócio mais relevantes e críticos para o 
cidadão, empresas e entidades relevantes; do diagnóstico efetuado resultaram 
aproximadamente 40 processos que serão alvo de análise, revisão e melhoria, 
encontrando-se incluídos no ciclo contributivo e ciclo de eventos de vida 

• A estimativa de custos para o processo de reengenharia de processos baseou-se na 
tabela utilizada pela AMA de custo hora por perfil; paralelamente foram utilizados os 
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custos no investimento em candidaturas SAMA, designada Operação SCORE III, 
subprojecto Centro de Competências, relativo a projetos de consultadoria; este 
indicador foi avaliado tendo por base o reajustamento face ao aumento do  custo hora 
(em média foi aplicada ao custo hora um acréscimo entre 12% a 19%) 

• Paralelamente ao processo de reengenharia, será necessário o reforço de FTE`s para a 
correção manual das não conformidades de dados do sistema da segurança social, que 
pelas suas caraterísticas e complexidade não permite o recurso a soluções tecnológicas; 
para o apuramento dos custos foi utilizado o valor hora aplicado no projeto Aquisição 
de Serviços de Tratamento de Imagens Digitalizadas e Carregamento de Carreiras 
Contributivas (este apuramento incluiu a atualização do salário mínimo garantido) 
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PARTE 2: DESCRIÇÃO DAS REFORMAS E DOS INVESTIMENTOS 

A. COMPONENTE 18: JUSTIÇA ECONÓMICA E AMBIENTE DE NEGÓCIOS 
1. Descrição sumária da componente 

Área de política (Roteiro): Administração Pública Digital 
Objetivo: Os objetivos principais passam por robustecer e tornar mais eficientes as relações dos 
cidadãos e empresas com o Estado e reduzir os encargos e complexidades que inibem a atividade 
empresarial e assim impactam sobre a produtividade. Desta forma, as prioridades de atuação desta 
componente incluem a diminuição da carga administrativa e regulamentar enfrentada pelas empresas, 
através da redução de obstáculos setoriais ao licenciamento e aumento da eficiência dos Tribunais, 
promovendo a simplificação e agilização dos Ciclos de Vida das Empresas e dos Cidadãos. 
 
Reformas: Reforma TD-r33: Justiça económica e ambiente de negócios  

I. Licenciamentos setoriais dissuasores do investimento 

Reduzir a carga administrativa e regulamentar que pesa sobre as empresas, em particular pela 
agilização de procedimentos inerentes aos licenciamentos setoriais, reduzindo o tempo e o número de 
interações necessários à sua obtenção, reduzindo os custos de contexto e favorecendo um ambiente 
de negócios indutor do crescimento económico e da competitividade externa do país. 

II. Justiça Económica 

A Justiça assumir-se-á como catalisador no apoio à atividade empresarial e na recuperação das 
empresas de forma mais eficaz, agilizando, para esse efeito, os processos de Insolvência e 
Recuperação de Empresas. Nesse mesmo âmbito, será aprofundado o processo de modernização do 
Sistema Judicial, com foco nos Tribunais Administrativos e Fiscais e nas áreas da Insolvência e da 
cobrança de dívidas (Juízos do Comércio e das Execuções). Estará ainda no foco de atuação da Justiça, 
a redução de carga burocrática associada aos ciclos de vida dos Cidadãos e das Empresas, para os 
quais assumir-se-á como paradigma, o conceito de “digital por definição” com relevância para as 
dimensões Registal e da Propriedade Industrial. A resiliência tecnológica, de transformação digital, 
procedimental, legal e de capacitação dos colaboradores, serão chave para a prossecução das reformas 
referidas.  
 
Investimentos: Investimento TD-C18-i01: Justiça económica e ambiente de negócios 
 
As reformas irão estabelecer, por um lado, as condições de contexto – legais, procedimentais, de 
gestão do conhecimento e de atualização do paradigma tecnológico –, com o objetivo de agilizar o 
funcionamento do sistema de Justiça, tornando-o mais eficiente e eficaz, desburocratizando e 
simplificando a relação com os cidadãos e empresas, sempre com o foco no controlo da privacidade, 
segurança da informação, garantindo, para isso, a transparência nas interações; por outro lado, este 
investimento disponibilizará os instrumentos e capacidades para a sua concretização, materializando-
se em metodologias, plataformas tecnológicas e instrumentos de monitorização, aqui referidas como 
“plataformas”, sendo que as mesmas refletem as várias dimensões de atuação, incluídas em cinco 
grandes frameworks/plataformas:  

a) Plataformas Digitais dos Tribunais (incluindo TAF e Insolvências) (REP4 de 2019 e 2020); 
b) Plataformas Digitais para Ciclos de Vida dos Cidadãos e das Empresas (incluindo recuperação 

e competitividade) (REP4 de 2019); 
c) Plataformas Digitais para a Investigação Criminal e Forense; 
d) Plataformas de gestão de conhecimento; 
e) Reforço das Infraestruturas e Equipamentos Tecnológicos. 

 
Custo estimado: 266,9 milhões de EUR  
Subvenções MRR: 266,9 milhões de EUR 
Empréstimos MRR: 0 milhões de EUR 
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2. Contexto, desafios e objetivos  

 
Contexto e Desafios 
 
Uma componente essencial da tutela dos direitos dos cidadãos e das empresas é a eficácia e a eficiência 
do sistema judicial, o qual influencia igualmente o ambiente de negócios. Uma economia eficiente exige 
a possibilidade de proteção de credores e de resolução de litígios, quer entre agentes económicos, quer 
entre os cidadãos e as empresas, por um lado, e a administração pública – designadamente reguladores 
e administração tributária – por outro. 
 
Graças a uma série de medidas que foram e continuam a ser implementadas, o sistema judicial português 
nos últimos anos foi demonstrando cada vez melhor capacidade para responder às necessidades, o que 
se mostra refletido nos principais indicadores de referência: pendência, taxa de resolução processual, 
duração.  
 
Estas medidas atuam em várias dimensões – legal, procedimental, organizacional, cultural, tecnológica 
-, promovendo a evolução da capacitação do sistema de Justiça, quer na capacitação dos seus 
profissionais e reforço dos recursos existentes quer na relação com os cidadãos e empresas, seja no 
domínio da simplificação dos requisitos e eliminação de burocracias seja no aumento dos canais e 
formas de interação, assumindo também os compromissos da transparência e da colaboração. 
 
Destaca-se a universalização da tramitação processual exclusivamente eletrónica em todas as 
jurisdições e instâncias processuais, a possibilidade dos cidadãos consultarem por via eletrónica os 
processos judiciais a que estão associados e também por essa via obterem certidões judiciais e 
certificados do registo criminal, a automatização das atividades de impressão e expedição postal de 
notificações (com uma poupança efetiva, no piloto em curso, de mais de 200.000 horas), a 
desmaterialização das comunicações entre os Tribunais e outras entidades (Forças Policiais, Registo 
Criminal, Registos, Segurança Social, Caixa Geral de Aposentações, Finanças, Solicitadores e Agentes 
de Execução, IGCP, Banco de Portugal), a disponibilização de dashboards de indicadores operacionais 
para suporte à tomada de decisão (quer aos órgãos de gestão dos Tribunais, quer aos Conselhos 
Superiores, Procuradoria-Geral e Serviços do MJ), a oferta de conjuntos de dados abertos acerca da 
atividade da Justiça, a centralização do atendimento nos Tribunais (incluindo quiosques self-service 
para autenticação e check-in\out automáticos) no programa do Tribunal+, a promoção da cultura da 
melhoria contínua (através de um programa utilizando metodologia de otimização de fluxos de trabalho 
– Kaizen -  nas secretarias judiciais), a eliminação da competência territorial dos tribunais para 
disponibilização de informações sobre processos, a emissão de certidões judiciais ou a receção de 
documentos. 
 
Para além da alteração das condições de contexto e da simplificação (ou mesmo eliminação) de 
requisitos para cidadãos e empresas (por ex. por reutilização de informação existente na própria 
Administração Pública, aplicando o princípio do only-once), foi possível concretizar várias medidas 
que concorreram para a agilização de procedimentos e eficiência de capacidades, tirando intensamente 
partido de simplificações regulamentares e da aplicação de tecnologias digitais, estimando-se que nos 
últimos 5 anos se tenha alcançado mais de 800.000 horas de poupança, por ex., relativamente a 
atividades da responsabilidade das secretarias judiciais, possibilitando que os funcionários possam 
dedicar-se a intervenções (menos administrativas e) mais próximas do essencial da tramitação 
processual e mais condizentes com a especialização que possuem, transferindo de forma mais eficiente 
e eficaz, valor para todo o sistema de Justiça e restantes stakeholders. 
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No entanto, a pandemia e a recessão dela resultante estão - e prevê-se que seja agudizada – a conduzir 
a um maior número de processos judiciais entrados, e um aumento das empresas em dificuldades, a 
carecerem de proteção de credores e de rápidos processos de reestruturação, o que é suscetível de 
aumentar a procura sobre o sistema e agravar os estrangulamentos que subsistem, designadamente em 
termos de morosidade dos processos judiciais e do grande número de processos pendentes nos tribunais 
administrativos e fiscais e nos juízos do comércio (associados a processos de insolvência) e das 
execuções (associados a ações executivas).  
 
Considerando a enorme relevância da melhoria significativa do funcionamento dos Tribunais 
Administrativos e Fiscais para, não só, a aplicação da Justiça em si como fim último mas também para 
a dinâmica económica e social entre o Estado e os agentes económicos, tem havido nos últimos anos 
um foco direcionado para a promoção de reformas, políticas e medidas prioritárias incidentes sobre esta 
jurisdição, sobretudo procurando diminuir a pendência processual e a duração dos processos, 
destacando-se:  

▪ A aumento em 2017 do quadro de magistrados;  
▪ Em janeiro de 2018 foi alargado a todo o território nacional o Balcão Único dos Tribunais 

Administrativos e Fiscais, através do qual é possível em qualquer tribunal obter informações e 
certidões sobre qualquer processo, entregar peças processuais e consultar processos;  

▪ Ainda em 2018 foram criadas equipas especializadas de magistrados judiciais com a missão de 
proceder à recuperação de pendências na jurisdição administrativa e tributária;  

▪ Nesse mesmo ano, na escolha dos tribunais que integraram o piloto (em curso) de 
automatização da impressão, envelopagem e distribuição postal de notificações judiciais, foram 
selecionados prioritariamente os TAF, tendo permitido uma poupança de mais de 100.000 horas 
de funcionários judiciais;  

▪ Ainda em 2018 e concluído em 2019, foi estabelecida a interoperabilidade eletrónica da 
informação de processos entre os tribunais tributários e a Autoridade Tributária\Finanças;  

▪ Em 2019 estendeu-se a aplicação do regime da tramitação eletrónica aos tribunais superiores; 
desde janeiro de 2020 que se encontram disponíveis formulários estruturados para apresentação 
(obrigatória) de peças processuais por mandatários no âmbito de procedimentos de massa, 
tendo sido alargado desde outubro de 2020 aos restantes processos administrativos em regime 
facultativo (e, quando utilizados, com redução da taxa de justiça);  

▪ No 1º semestre de 2020 deu-se início à publicação das decisões arbitrais em matéria 
administrativa e tributária, reforçando a transparência destas decisões;  

▪ Deste setembro de 2020 deu-se início à reforma da especialização dos TAF, passando a existir 
juízos especializados sobre determinadas matérias: administrativos comuns, juízos 
administrativos sociais, juízos de contratos públicos e juízos de urbanismo, ambiente e 
ordenamento do território, a qual terá inequívocas vantagens do ponto de vista da celeridade 
processual, da qualidade das decisões e, ainda, da uniformidade jurisprudencial;  

▪ Em janeiro de 2021 foi disponibilizado um portal para submissão de peças processuais pelos 
Órgãos de Execução Fiscal e a interoperabilidade eletrónica com os serviços de finanças 
quando atuam nesta função. 

 
Estamos certos que uma maior eficiência e resiliência do sistema judicial poderão melhorar o quadro 
empresarial em benefício, nomeadamente, das PME e dos investidores nacionais. 
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Também a morosidade dos processos de insolvência foi identificada como um dos fatores essenciais  
que impedem vários agentes económicos de atuarem num mercado competitivo e ágil, como por 
exemplo, no caso dos bancos em que se pretende a resolução eficaz do problema inerente ao volume 
atual de empréstimos não produtivos, os quais podem vir a aumentar nos próximos anos em razão da 
pandemia e da contração da economia que ela pode determinar. Este fator também influencia de forma 
significativa o valor dos referidos ativos no mercado secundário, uma vez que os resultados desses 
processos, aferidos enquanto pagamentos aos credores, são considerados insuficientes. A repartição dos 
empréstimos não produtivos continua a revelar uma proporção persistentemente elevada de 
empréstimos a empresas (cerca de dois terços), menos passíveis de uma abordagem rápida e 
normalizada.  
 
Nos últimos anos, introduziram-se diversas alterações quer nos processos de insolvência, quer nos 
processos executivos de natureza cível, destacando-se: 

▪ Em 2016 o Governo criou o Programa estratégico nacional de apoio à capitalização das 
empresas e à retoma do investimento e ao relançamento da economia (Capitalizar), com o 
objetivo de atuar em 3 necessidades das empresas - investimento, financiamento e capital, tendo 
sido promovidas várias alterações ao Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas 
(ex.: PER e o PEAP), e bem assim ao Código das Sociedades Comerciais; 

▪ Em 2017 foi estabelecida a obrigatoriedade do acesso – para submissão de peças, consulta de 
processos e notificações - aos processos judiciais por administradores de insolvência 
exclusivamente por canal eletrónico; 

▪ Encontra-se em curso a simplificação de um conjunto alargado de comunicações dos tribunais 
dirigidas aos cidadãos e às empresas, o qual se iniciou pela simplificação da linguagem no 
modelo da notificação das injunções (2017), o que originou logo no primeiro ano um aumento 
dos pagamentos pelos devedores em cerca de 50 %, com impacto na atividade das empresas e 
reforço da liquidez na economia;  

▪ No âmbito da ação executiva intensificou-se a desmaterialização das comunicações eletrónicas 
entre os tribunais e os agentes de execução, representando atualmente mais de 100M de 
mensagens desmaterializadas por ano; 

▪ Em resposta aos efeitos da pandemia, o Governo tomou a iniciativa de preparar um novo 
instrumento que pudesse ser utilizado por qualquer empresa que esteja em situação económica 
difícil ou em situação de insolvência iminente, devido à crise provocada pela pandemia de 
COVID-19, desde que fique demonstrado que a empresa ainda pode ser viabilizada: o Processo 
Extraordinário de Viabilização de Empresas (PEVE), vindo a ser disponibilizado em abril de 
2021 um novo mecanismo de apoio a sobre-endividados: Sistema Público de Apoio à 
Conciliação no Sobre-endividamento (SISPACSE). 

 
Novos ajustamentos, visando nomeadamente suprir os atrasos injustificados, ajudariam tanto os 
credores como os mutuários, permitindo a estes últimos beneficiar de uma nova oportunidade. 
 
Por outro lado, apesar de um significativo esforço de simplificação administrativa nos últimos anos, 
persistem diversos entraves à atividade económica – na rapidez de concretização de novos 
investimentos que impliquem instalações físicas; a abertura de novos estabelecimentos, ou a simples 
expansão de capacidade instalada ou alteração de atividade.  
 
Os desafios anteriormente elencados incidem sobretudo nas competências humanas, organizacionais e 
tecnológicas da administração pública para o exercício das suas funções e atribuições. Contudo, os 
desafios existentes na simplificação da relação da administração com cidadãos e com empresas, dizem 
também respeito à agilização de procedimentos administrativos e judiciais, indutores da redução da 
carga administrativa sobre as empresas e da redução de custos de contexto. Neste contexto, 
identificam-se os seguintes desafios: 
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1) Pendências e morosidade dos processos judiciais, em particular nos tribunais administrativos e 
fiscais e no que respeita aos processos de insolvência, ainda que com uma tendência nos últimos 
anos de melhoria, destacando-se: 

a) No caso dos TAF: ainda que a taxa de resolução processual se situe acima dos 100% (106% 
em 2019) e exista uma evolução positiva (de diminuição) dos valores do disposition time, 
a pendência em 2019 era cerca de 67.000 processos e a duração média próxima dos 40 
meses (refletindo também o efeito da recuperação de processos mais antigos que vêm 
penalizar este indicador); 

b) No caso dos processos de insolvência e recuperação de empresas temos assistido a uma 
diminuição do número de processos pendentes e da duração média nas fases processuais 
até à decisão, de 8 meses em 2007 para 2 meses em 2019.  

c) Ainda acerca da insolvência, por outro lado, a duração total da tramitação (incluindo o 
visto em correição após a decisão final) aumentou de 42 para 66 meses no mesmo período. 
Este facto evidencia que estão a ser findos, em grande quantidade, processos antigos – com 
entrada superior a cinco anos –  o que faz aumentar, consequentemente, o tempo de duração 
média dos processos. Nessa medida, importa continuar a envidar esforços na recuperação 
das pendências, dando resposta à REP4 de 2019 e 2020, tendo ainda em conta o seu 
impacto no domínio da atividade económica com vista a promover a resiliência das 
empresas particularmente quanto à resposta aos efeitos da pandemia (REP3); 

2) Existência de barreiras ao investimento, particularmente relacionadas com os requisitos de 
licenciamento que inibem o investimento por parte de empresas privadas: 

a) Reduzir barreiras ao investimento privado, por via da redução da carga administrativa e 
regulamentar que recai sobre as empresas, em particular pela simplificação de 
procedimentos e a redução de obstáculos e formalidades para a obtenção de licenças e 
autorizações designadamente de natureza setorial. 

3) Simplificar e agilizar a relação dos cidadãos e das empresas com o Estado, simplificando e 
eliminando as etapas administrativas dos seus ciclos de vida e reutilizando a informação que lhes 
diz respeito, assegurando designadamente a interoperabilidade entre os serviços públicos que 
mais interagem com aqueles, designadamente através do aproveitamento do potencia das 
tecnologias digitais nos serviços de registos e notariado e na ligação destes com os sistemas da 
administração tributária e da segurança social. 

4) Assegurar o aumento da eficácia dos tribunais administrativos e fiscais e da justiça económica, 
particularmente no que respeita aos processos de insolvência, de recuperação de empresas e 
acelerar a recuperação de créditos, por via de reformas legais e organizativas do sistema judicial, 
e o investimento no suporte tecnológico a essas reformas, com o objetivo de reduzir pendências, 
encurtando a duração processual e agilizando a tramitação. 

 
Objetivos 
 
Os objetivos principais passam por simplificar e agilizar as relações dos cidadãos e empresas com o 
Estado, e reduzir os encargos e complexidades que inibem atividade empresarial e assim impactam 
sobre a produtividade. 
 
No que respeita à carga administrativa que pesa sobre as empresas, os objetivos passam em particular 
pela agilização de procedimentos inerentes ao ciclo de vida registal bem como aos licenciamentos 
setoriais, reduzindo o tempo e o número de interações necessários à sua obtenção, reduzindo os custos 
de contexto e favorecendo um ambiente de negócios indutor do crescimento económico e da 
competitividade externa do país. 
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No que concerne à área judicial, para além de intervenções transversais e aplicáveis a todas as áreas 
processuais, importa promover a modernização tecnológica e a simplificação da tramitação processual 
dos Tribunais Administrativos e Fiscais com vista à diminuição da pendência dando resposta à REP 4, 
dando continuidade às intervenções incidentes sobre as vertentes legais e algumas das vertentes 
organizacionais, que entraram em vigor em setembro de 2020, através da criação de juízos 
especializados: administrativos comuns, administrativos sociais, de contratos públicos e de urbanismo, 
ambiente e ordenamento do território.  
 
No caso dos processos de insolvência e recuperação de empresas: apesar da diminuição do número de 
processos pendentes e da duração média nas fases processuais até à decisão, de 8 meses em 2007 para 
2 meses em 2019, já a duração total da tramitação (incluindo visto em correição) aumentou de 42 para 
66 meses no mesmo período. Como já referido, este facto evidencia que estão a ser findos, em grande 
quantidade, processos antigos – com entrada superior a cinco anos –  o que faz aumentar, 
consequentemente, o tempo de duração média dos processos. Nessa medida, importa continuar a 
envidar esforços na recuperação das pendências, dando resposta à REP4, tendo ainda em conta o seu 
impacto no domínio da atividade económica com vista a promover a resiliência das empresas 
particularmente quanto à resposta aos efeitos da pandemia (REP3). 
 
Para melhor responder a estes objetivos é necessário promover iniciativas que por um lado tornem o 
sistema de Justiça mais eficiente e eficaz, assegurando a manutenção do rigor e qualidade dos 
resultados, e que por outro lado promovam um contexto de interação com os cidadãos e as empresas 
mais ágil, menos burocrático e facilitador da dinâmica própria dos eventos dos seus Ciclos de Vida. 
 
Importa também assegurar a modernização dos sistemas de informação e da infraestrutura tecnológica 
da Justiça, de forma a que acompanhe os objetivos enunciados, potenciando a melhoria da situação 
socioeconómica dos cidadãos e empresas e acelerando a ação da Justiça na redução de custos de 
contexto. 
 
Em particular no Sistema Judicial, é fundamental modernizar os sistemas de informação de suporte à 
atividade nos Tribunais Judiciais e nos Administrativos e Fiscais, repercutindo o princípio do “digital 
por definição” em todas as instâncias. É ainda essencial garantir a interoperabilidade e a resiliência dos 
sistemas operativos, das estruturas de persistência de informação e das comunicações com todos os 
operadores judiciais.  
 
Para suportar todo o processo de transformação digital, é imperioso continuar o processo de 
modernização dos sistemas e das infraestruturas físicas de suporte (e.g. datacenter), em áreas críticas 
de suporte à disponibilização de serviços aos cidadãos e empresas, para além dos já referidos SI para 
tribunais, cabem neste elenco, os sistemas de informação de suporte à atividade dos Registos, da 
investigação criminal, de monitorização e controlo da atividade dos diversos operadores da Justiça (ex. 
CAAJ), entre muitos outros essenciais para o desempenho de excelência que se pretende ter para esta 
área governativa.  
 
Deste modo, esta componente inscreve-se ainda nos seguintes pilares em que se estrutura o Mecanismo 
Europeu de Recuperação e Resiliência: o pilar relativo à “saúde e resiliência económica, social e 
institucional, inclusive com vista ao aumento da capacidade de reação e preparação para crises”, tendo 
em conta que se pretende reforçar a resiliência do Estado com o reforço do seu sistema de Justiça; e o 
pilar relativo à “transição digital”, tendo em conta o foco desta componente em promover uma política 
pública que impulsiona a transição digital da do sistema de justiça e dos processos de licenciamento da 
atividade empresarial, simplificando a relação do Estado com as empresas. 
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Em síntese, pretende-se diagnosticar constrangimentos e atuar sobre estes e aqueles que já são 
conhecidos, quer através da simplificação dos requisitos quer tirando partido da eliminação de etapas e 
passos procedimentais, maximizando a eficiência (interna) do Sistema de Justiça e facilitando a relação 
(externa) com os cidadãos e empresas, promovendo por um lado a alteração do enquadramento legal e 
regulamentar e por outro lado acelerando a transformação digital em curso. 
 
Complementaridade 
 
A presente componente encontra-se alinhada com a C19 - Administração Pública Digital, nas várias 
dimensões da Transição Digital, nomeadamente no âmbito da capacitação de recursos humanos e na 
dimensão tecnológica. Nesta última releva-se a concretização da Estratégia e do Plano de Ação para as 
TIC da AP, incluindo na vertente sectorial da transição para a Cloud, na promoção da desmaterialização 
das comunicações entre as entidades da Justiça e outras entidades da Administração Pública, expondo 
e reutilizando serviços digitais de interoperabilidade eletrónica, assim como no contexto de transações 
de informação com organizações privadas e internacionais, na integração com o Portal Único de 
Serviços, na aplicação das soluções transversais de identidade digital, na utilização dos recursos digitais 
comuns (ex.: gateway de SMS, motor de pagamentos, na Morada Única Digital\Notificações 
eletrónicas, etc.), na utilização da plataforma de dados abertos, na rede e serviços de cibersegurança, 
estando assegurados, quer por coordenação das tutelas, quer pela articulação, em sede de planeamento 
e gestão de projetos, a prossecução das mesmas boas práticas e a complementaridade dos respetivos 
investimentos. Os investimentos da Componente C18 são aplicados na área específica do universo da 
Justiça e asseguram, no que à interoperabilidade externa é exigida , a devida conectividade. 

Relevam-se, para os presentes efeitos, 3 candidaturas aprovadas no âmbito do Programa de Apoio às 
Reformas Estruturais 2014-2020 (PARE) e do seu sucedâneo, o Instrumento de Assistência Técnica 
2021 (IAT). O projeto (IAT) designado “Development of digitization in the Justice system” não só irá 
oferecer um importante instrumento de avaliação da adequação das ações previstas no PRR, 
designadamente no âmbito da Reforma dos Tribunais Administrativos e Fiscais, como contribuirá ainda 
para a especificação da evolução da área-piloto de "Transparência" da plataforma digital da justiça, em 
particular no que ao Sistema de Informação das Estatísticas da Justiça (SIEJ) diz respeito, assegurando 
o PRR a respetiva implementação. Na área das Insolvências a candidatura  “Insolvency - 
dematerialization of insolvency proceedings” (PARE) visa a definição de requisitos e especificações 
técnicas para desenvolvimento da Plataforma STEPI+, cabendo ao PRR suportar a evolução funcional 
e tecnológica da Plataforma de tramitação da insolvência para os administradores de insolvência. Na 
área dos Registos, o projeto “Consignments in the professional services sector” (PARE), vai igualmente 
analisar, priorizar e fornecer importante informação de suporte aos desenvolvimento evolutivos dos 
Sistemas de Registos e dos serviços eletrónicos disponibilizados para o cidadão e para as empresas. 
Será um pilar essencial, nomeadamente para o subsequente desenvolvimento dos serviços eletrónicos 
de suporte ao ciclo de vida da “empresa 2.0 “ criação, gestão, encerramento (insolvência) e recuperação, 
suportados pelo PRR. 

Cabe à Entidade Coordenadora (EC) do Programa Orçamental do Ministério da Justiça (IGFEJ), o 
controlo e monitorização dos diferentes investimentos do PRR desta área governativa, nomeadamente 
sobre a natureza, origem e destino dos mesmos, incluindo o zelo pela sinalização prévia e a recolha da 
demonstração da complementaridade e da não sobreposição de despesas entre fundos, à semelhança do 
que é norma em todos os programas comunitários financeiros. Será ainda reforçada a publicitação 
prévia, junto de todos os serviços e organismos beneficiários do PRR, a obrigação de salvaguardar o 
princípio da complementaridade entre as diferentes fontes comunitárias de financiamento, 
procedimento facilitado, uma vez que a Justiça detém um responsável centralizado pela promoção e 
apoio ao acesso a fundos comunitários. 
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3. Descrição das reformas e investimentos 

 
Esta componente encontra-se estruturada numa reforma (TD-r33), que endereça de forma 
direcionada a Justiça Económica e a promoção da competitividade, atuando especificamente ao nível 
dos Licenciamentos, na área da Insolvência e nos Tribunais Administrativos e Fiscais, 
estabelecendo também a framework estratégica para a transição digital da Justiça, sendo que esta 
última vertente é então concretizada através do investimento identificado (TD-C18-i01), suportando 
também as ações previstas na reforma, encontrando-se portanto estreitamente interligados. 
 
Desta forma, se o investimento atua de forma holística nas diferentes áreas da Justiça, com várias 
iniciativas por um lado com uma natureza fundacional de capacitação transversal e por outro, 
catalisando soluções especializadas, nomeadamente na dimensão digital, já a reforma procura atuar 
especificamente e de forma focada no universo específico das recomendações da COM, especialmente 
nas dimensões estratégicas, funcionais, processuais e legislativas, que por sua vez terão reflexo também 
na vertente digital. 
 
Os capítulos “Descrição das reformas e investimentos” e “Milestones, metas e calendarização” abordam 
de forma específica a reforma e o investimento, caracterizando-os separadamente. 
 
No caso em particular do investimento, considerando que é composto por vários projetos, 
identificados de forma sistemática no capítulo do “Financiamento e Custos” e no respetivo documento 
de fundamentação, alcançando diferentes vertentes e áreas funcionais/técnicas próprias, optou-se pela 
sua representação em 5 plataformas conceptuais, nomeadamente: 

▪ Plataformas Digitais dos Tribunais  
▪ Plataformas Digitais para Ciclos de Vida dos Cidadãos e das Empresas  
▪ Plataformas Digitais para a Investigação Criminal e Forense 
▪ Plataformas de Gestão de Conhecimento    
▪ Reforço das Infraestruturas e Equipamentos Tecnológicos 

Estas dimensões lógicas são usadas sempre que se caracteriza o investimento devendo ser entendidas 
como agregações estratégicas de intervenção, ainda que não se limitem exclusivamente aos projetos 
relevados aqui. Na realidade, a Transição Digital da Justiça só se completa e se torna efetiva se todos 
os stakholders envolvidos, mormente os organismos da Justiça que asseguram ou prestam serviços ao 
cidadão e às empresas, são abrangidos, a fim de assegurar a melhoria sistémica da Justiça, não se 
pautando pela intervenção isolada a uma das suas dimensões com maior visibilidade pública. Por esta 
via, a Justiça portuguesa foi reconhecida, exatamente pela adoção de uma abordagem integrada para a 
simplificação administrativa e melhoria de serviço (OECD (2020), "Towards a smart justice system in 
Portugal", in Justice Transformation in Portugal: Building on Successes and Challenges, OECD 
Publishing, Paris, https://www.oecd-ilibrary.org/governance/justice-transformation-in-
portugal_35f1f017-enhttps://www.oecd-ilibrary.org/governance/justice-transformation-in-
portugal_35f1f017-en ). Assim, as 5 plataformas conceptuais referidas são primeiramente uma forma 
de relevar o que no âmbito da C18 é considerado mais premente responder, apesar de corresponder na 
realidade a investimentos que se estendem a todo o Sistema da Justiça. 

https://www.oecd-ilibrary.org/governance/justice-transformation-in-portugal_35f1f017-enhttps:/www.oecd-ilibrary.org/governance/justice-transformation-in-portugal_35f1f017-en
https://www.oecd-ilibrary.org/governance/justice-transformation-in-portugal_35f1f017-enhttps:/www.oecd-ilibrary.org/governance/justice-transformation-in-portugal_35f1f017-en
https://www.oecd-ilibrary.org/governance/justice-transformation-in-portugal_35f1f017-enhttps:/www.oecd-ilibrary.org/governance/justice-transformation-in-portugal_35f1f017-en
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No caso da identificação dos Milestones e metas, optou-se por destacar um subconjunto de resultados 
e impactos resultantes das principais iniciativas associadas quer à reforma quer ao investimento, que 
por um lado refletissem cada uma das recomendações (no caso da reforma) e que por outro lado 
dissessem respeito a cada uma das plataformas lógicas atrás referidas (no caso dos investimentos), 
sempre projetando ambição mas também procurando encontrar o equilíbrio no que se estimam ser as 
variáveis que menos dependam de fatores e circunstâncias externas aos universos da Justiça e da 
Administração Pública. 

Por fim, no capítulo do “Financiamento e Custos”, estão identificados e caracterizados os projetos 
previstos em termos de investimento estimado, sendo que no documento em anexo é apresentado mais 
detalhe para fundamentar os valores apresentados. 

 
Reforma TD-r33: Justiça económica e ambiente de negócios  
 
Desafios e Objetivos 
 

I. Licenciamentos setoriais dissuasores do investimento 

Portugal encontra-se no 60.º lugar do ranking Doing Business1 no que respeita à concessão das várias 
licenças de construção, resultado (não só, mas essencialmente) de 14 procedimentos necessários à 
obtenção, por exemplo, de uma licença para construção de instalações por parte de uma empresa que 
demoram cerca de 160 dias para serem concluídos. Este exemplo constitui uma barreira ao investimento 
privado, inibindo quer a competitividade e investimento no país, quer seja investimento direto 
estrangeiro, vital num país que apresenta historicamente constrangimentos no equilíbrio das suas contas 
externas, quer seja investimento de empresas nacionais, que constituem naturalmente o motor do 
crescimento económico do país. 
 
Neste domínio, o objetivo último passa por reduzir a carga administrativa sobre as empresas, em 
particular pela agilização de procedimentos inerentes aos licenciamentos setoriais e demais 
procedimentos inibidores do investimento, reduzindo o tempo e o número de interações necessárias e 
respetivos custos. Para tal objetivo concorre igualmente a transição digital dos serviços de forma 
integrada e interoperável, facilitando a aplicação do princípio “only once” e a acessibilidade digital aos 
serviços. 
 
Para alcançar este desígnio deverá ser desenvolvido um estudo de levantamento e propostas de alteração 
legislativa / regulamentar e de evolução, que deverá atuar-se em 2 dimensões: 

• Dimensão regulamentar: onde será realizado um levantamento das barreiras ao investimento no 
domínio dos licenciamentos e procedimentos que mais constrangem o investimento privado e 
propostas medidas que visem reduzir fases / tempos dos procedimentos, exigências de pareceres 
prévios, agilização de decisões (e.g. conferências de serviços), desmaterialização de processos 
e documentos, incluindo em serviços ligados a fundos comunitários; 

• Dimensão digital: onde serão identificados constrangimentos ao nível de licenciamentos e área 
registal que, em particular ao longo do ciclo de vida das empresas, possam evoluir no sentido 
de se tornarem mais previsíveis, ágeis e simples, tirando partido da tecnologia em áreas chave 
e intensivas em interações (e.g. finanças, segurança social, registos e notariado) através de, por 
exemplo: tramitação online de licenciamentos, interoperabilidade funcional entre serviços 
envolvidos em determinados eventos de vida, garantia do cumprimento do princípio “only 
once”, melhoria dos canais de comunicação dos serviços numa lógica omnicanal. 

 
1 https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/p/portugal/PRT.pdf 
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Neste contexto, será constituído um grupo de trabalho, coordenado pelo Ministério da Modernização 
do Estado e da Administração Pública, envolvendo as áreas governativas setoriais, incumbido de 
entregar um estudo com a identificação dos principais constrangimentos e procedimentos a alterar / 
simplificar e as subsequentes propostas de evolução, incluindo alterações legislativas e/ ou 
regulamentares, procedimentais ou ao nível da interoperabilidade funcional e integração de serviços. 
No âmbito da interoperabilidade, o Grupo de Trabalho deve inclusive garantir o acompanhamento da 
implementação das recomendações, a prosseguir essencialmente no âmbito do investimento i1 e i2 da 
Componente 19. Devem integrar este Grupo de Trabalho pontos focais das várias áreas governativas 
abrangidas, e ainda representantes da Administração Local, assegurando assim que os obstáculos 
visados englobam os existentes nos vários níveis da Administração. 
O ponto de partida para a identificação dos obstáculos deverá ser as avaliações já existentes relativas 
ao ambiente de negócios em Portugal, em particular as desenvolvidas a nível internacional, devendo ser 
avaliados, entre os vários eventos de vida das empresas, os procedimentos que requeiram autorizações 
por parte da Administração Pública. Neste âmbito, serão aferidos tempos e custos destes procedimentos 
e avaliadas as oportunidades de simplificação que garantam maior celeridade e previsibilidade aos 
investidores. 
 

II. Justiça Económica 

Os eventos da Transição Digital da Justiça: Ciclos de vida dos Cidadãos e das Empresas, abrangendo 
inúmeros pontos de contacto com os sectores público e privado, possuem na sua ligação com o sistema 
de Justiça as principais manifestações de formalização das etapas fundamentais e das quais muito 
depende o sucesso das suas expetativas e objetivos.  

 
Assim, desde o nascimento até à morte (e também após a morte), passando por variados momentos em 
que é exercida a atividade no plano dos atos civis, nas relações comerciais, na recuperação empresarial, 
na gestão da insolvência e da execução,  no registo e nas transações de propriedade, na resolução de 
litígios, na investigação criminal e forense, na reinserção social, existem constrangimentos identificados 
ou paradigmas de mudança que importa promover, sempre com o fim último de facilitar e agilizar a 
relação dos Cidadãos e Empresas com o Estado no contexto do Sistema de Justiça.  
 
O foco da reforma deve ser o interesse dos destinatários do serviço público da justiça – os cidadãos e 
as empresas – e os investimentos a realizar devem ser avaliados em função do contributo que podem 
ter para a concretização dos objetivos da reforma – redução de pendências e de prazos de tramitação e 
conclusão de processos, aumento da recuperação de empresas e de créditos; melhoria e simplificação 
da interação dos cidadãos e das empresas com a administração pública, apontando como metas 
essenciais desta transição digital, a simplificação do enquadramento legal e dos requisitos requeridos 
a cidadão e empresas na sua interação com o Sistema  de Justiça; a tramitação e interoperabilidades 
eletrónicas e a automação nos tribunais; a simplificação e criação da plataforma integrada de 
insolvências, recuperação de empresas e  reforma dos tribunais administrativos e fiscais; os ciclos de 
vida dos cidadãos (ex. sistema e-Registos) e empresas (ex. Empresa 2.0),  são exemplos de peças 
fundamentais para atingir os objetivos de uma justiça mais resiliente, transparente, e próxima dos 
cidadãos e empresas. 
 
A Justiça assumir-se-á como catalisador no apoio à atividade empresarial e na recuperação das empresas 
de forma mais eficaz, agilizando, para esse efeito, os processos de Insolvência e Recuperação de 
Empresas. Nesse mesmo âmbito, será aprofundado o processo de modernização do Sistema Judicial, 
com foco nos Tribunais Administrativos e Fiscais e nas áreas da Insolvência e da cobrança de dívidas 
Juízos do Comércio e das Execuções). Estará ainda no foco de atuação da Justiça, a redução de carga 
burocrática associada aos ciclos de vida dos Cidadãos e das Empresas, para os quais assumir-se-á como 
paradigma, o conceito de “digital por definição” com relevância para as dimensões Registal e da 
Propriedade Industrial. A resiliência tecnológica, de transformação digital, procedimental, legal e de 
capacitação dos colaboradores, serão chave para a prossecução das reformas referidas. 
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Promover-se-á, neste contexto, a agilização da tramitação processual e a recuperação de pendências, 
em todas as áreas processuais, mas com particular incidência nos Tribunais Administrativos e Fiscais, 
nos Juízos do Comércio e das Execuções- 
 
Dar-se-á enfoque à melhoria socioeconómica dos cidadãos e do ambiente de negócios para as empresas, 
através de mecanismos legais, procedimentais e tecnológicos adequados às necessidades relativas às 
insolvências e à recuperação de empresas. 
 
Serão simplificados etapas e requisitos nos eventos de vida para Cidadãos e Empresas, desenvolvendo 
novos e renovando os serviços digitais existentes, modernizando as estruturas de suporte, facilitando a 
interação com as entidades da Justiça, dando desta forma resposta às REP3 e REP4. 
 
Orientando a atuação de forma holística, articulando e envolvendo os vários stakeholders, alinhando 
com as iniciativas transversais e promovendo sinergias em rede (internas e externas à Justiça, nacionais 
ou internacionais), pretende-se desta forma acelerar a definição de políticas e intervenções em vários 
domínios: no legislativo e no procedimental, no organizacional e na gestão do conhecimento, na 
inovação e no digital, na capacitação do capital humano e dos recursos tecnológicos, no atendimento e 
nos backoffices, na consolidação e na convergência de soluções, no aumento da eficácia e na melhoria 
da eficiência, na concretização de quick-wins com impacto imediato e na promoção de reformas e 
plataformas estruturais. 
 
Nos casos das áreas de foco desta reforma – a Insolvência e os Tribunais Administrativos e Fiscais – 
serão criados Grupos de Trabalho, com representantes dos vários stakeholders, para estabelecer fora  
dedicados a coordenar e acompanhar a concretização de iniciativas que irão ultrapassar os 
constrangimentos que são já conhecidos mas também diagnosticar e identificar ações que incidam em 
fenómenos que não são atualmente evidentes, por não serem percecionados, ou cuja projeção apenas se 
verifica quando ocorrem determinadas circunstâncias de contexto. 
 
Ainda que existam vários fatores que não são controlados pela ação governativa, incluindo a esfera de 
atuação da Justiça, sendo de natureza exógena, por ex. associados às circunstâncias económicas ou 
fenómenos político-sociais externos, como é o caso precisamente da pandemia que atravessamos e 
muitas das suas consequências, com impacto decisivo para os principais indicadores de referência da 
atividade judicial, ainda assim, estamos certos que as medidas propostas irão capacitar o Sistema de 
Justiça para uma melhor resposta, por ex. ao nível da pendência processual, do disposition time, da taxa 
de resolução processual, da duração processual, entre outros, esperando-se uma evolução muito 
favorável caso não existam outras crises ou constrangimentos externos significativos ou, caso venham 
a ocorrer, melhor resiliência. 
 
Assim, no caso da Insolvência e Ação Executiva (REP4 de 2019), proceder-se-á: 

a)  Revisão do Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas (CIRE) no sentido da 
otimização e agilização do processo da insolvência e também adaptação ao paradigma “digital 
por definição”, refletindo também a transposição da Diretiva 2019/1023 e o estabelecimento da 
tramitação exclusivamente eletrónica, em conformidade com a REP4;  

b) A redução das restrições ao exercício das profissões altamente regulamentadas, em conformidade 
com a REP4, permitindo o acesso mais facilitado ao exercício de funções de administrador de 
insolvência, tudo  com o objetivo de incentivar a recuperação precoce de empresas em 
dificuldades; de assegurar, em caso de insolvência, um aumento da proporção de desfechos de 
recuperação ou a transferência do estabelecimento em atividade no caso de liquidação de 
empresas; e o aumento da percentagem de recuperação dos créditos pelos credores; 

c) O ajuste às regras de acesso à atividade de Administrador Judicial, que abrange a atividade de 
Administrador da Insolvência, incluindo também a revisão do estatuto remuneratório; 
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d) Tendo em vista a remoção de constrangimentos na fase de citação, estabelecer como regra, a 
citação eletrónica das pessoas coletivas, designadamente no processo de insolvência; 

e) Simplificação da tramitação do incidente de verificação do passivo e graduação de créditos no 
processo de insolvência, atribuindo ao Administrador da Insolvência a responsabilidade de 
conjuntamente com a lista de créditos reconhecidos apresentar uma proposta de graduação destes, 
permitindo ao Juiz, em caso de concordância e na falta de impugnações, limitar-se a homologar 
ambos os documentos, permitindo assim uma tramitação mais ágil; 

f) Atribuir ao Administrador da Insolvência a tarefa de elaborar um plano de liquidação, com metas 
temporalmente definidas, de excussão dos bens que constituem a massa insolvente; 

g) Instituição de rateios parciais obrigatórios sempre que a massa insolvente integre produto da 
liquidação de bens de valor igual ou superior a € 10 000,00, cuja titularidade não se mostre 
controvertida e o processo não se encontre em condições da realização de rateio final; 

h) Tendo em vista o reforço da posição do credor hipotecário (mortgage lender/creditor) proceder-
se-á à revisão do regime de preferência do direito de retenção no confronto com a hipoteca; 

i) Proceder-se-á à definição e implementação do modelo de assessoria interna aos magistrados, para 
o que se procederá à revisão do Estatuto dos Funcionários Judiciais, permitindo a adoção de 
modelos flexíveis de organização e gestão do trabalho, com formação especializada para 
magistrados e funcionários judiciais, iniciando-se com um piloto nesta jurisdição (assim como 
na jurisdição administrativa e fiscal). As principais alterações ao Estatuto dos Oficiais de Justiça 
são: 

o A duas carreiras distintas de Oficiais de Justiça, com várias categorias, sucede uma 
única carreira (de OJ) pluricategorial, sem prejuízo da especialização dos oficiais de 
justiça por jurisdições (ex.: crime, família e menores), e da formação específica para 
o efeito, permitindo uma melhor gestão dos recursos humanos do Sistema Judicial;  

o Implementação de um novo modelo de organização do trabalho nas secretarias dos 
tribunais, que passa pela modernização da sua estrutura e funcionamento, 
designadamente no que respeita à reconfiguração das competências dos cargos de 
chefia no sentido de assumirem novos patamares de gestão e liderança: 

▪ Neste contexto, os cargos de chefia passam a ser providos em regime de 
comissão de serviço (3 anos, renovável por iguais períodos; a renovação só 
ocorre em função da consecução de objetivos previamente definidos);  

▪ As chefias das unidades de processos podem liderar mais do que uma dessas 
unidades – abre-se a porta a unidades de processos de maior escala, 
potenciadoras de melhores índices de eficácia e eficiência. 

o Reforço e dignificação das funções que, em geral, são desempenhadas pelo conjunto 
de todos os oficiais de justiça:  

▪ À mais qualificada das duas categorias de oficiais de justiça passam a caber 
funções típicas de assessoria aos magistrados (ex.: tramitação de processos e 
prática dos inerentes atos, de acordo com as diretivas e orientações 
estabelecidas pelo magistrado funcionalmente competente, incluindo a 
possibilidade de prolação de despachos de mero expediente; preparação da 
agenda; realização de pesquisas de legislação, jurisprudência e doutrina 
necessárias à preparação das decisões e das promoções nos processos) – trata-
se aqui de, com base num número substancial de OJ, libertar os juízes para as 
atividades de maior valor acrescentado (decisões de mérito); 
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▪ Após um período transitório, o ingresso na categoria de técnico superior de 
justiça faz-se apenas de entre pessoas habilitadas com licenciatura em Direito, 
ou em outras áreas definidas por portaria; 

j) Regulamentação e disponibilização da consulta eletrónica aos Administradores de Insolvência 
para pesquisa dos bens dos insolventes às bases de dados públicas dos Registos, da Segurança 
Social, da Caixa Geral de Aposentações, da Autoridade Tributária e do IGCP-Agência de Gestão 
de Tesouraria e da Dívida Pública; 

k) Será também promovida a interoperabilidade eletrónica entre os tribunais e Agentes de Execução 
com vista à realização de penhoras com a Segurança Social e a Caixa Geral de Aposentações; 

l) À disponibilização de uma Plataforma de de suporte aos processos de insolvência e recuperação 
para cidadãos e empresas;  

m) À disponibilização de um SI de suporte à tramitação digital (STEPI+) para os Administradores 
de Insolvência; 

n) Criação de equipas especializadas de funcionários para contagem (elaboração de conta e rateio) 
de processos, nesta fase processual após decisão final e que contribui para uma significativa 
pendência (com uma representatividade significativa não expressa nas estatísticas oficiais); 

o) Criação de secções especializadas do comércio nos Tribunais Superiores; 

p) Alargamento do quadro de recursos humanos – magistrados e funcionários judiciais – dos Juízos 
de Comércio; 

q) O alargamento das capacidades de fiscalização e auditoria da atividade dos administradores de 
insolvência; 

r) Constituição de um Grupo de Trabalho multidisciplinar para definição e acompanhamento das 
ações de intervenção legal, agilização processual, simplificação procedimental e modernização 
tecnológica nestas áreas processuais; 

s) Considerando a aplicabilidade do PRR para medidas concretizadas em 2020, assinala-se também 
as seguintes incidentes nesta jurisdição: 

i. Instituição em novembro de 2020 dos rateios parciais obrigatórios sempre que a massa 
insolvente integre produto da liquidação de bens de valor igual ou superior a 
10.000,00€, cuja titularidade não se mostre controvertida; 

ii. Em resposta aos efeitos da pandemia, o Governo tomou a iniciativa de disponibilizar 
em novembro de 2020 um novo instrumento que pode ser utilizado por qualquer 
empresa que esteja em situação económica difícil ou em situação de insolvência 
iminente, devido à crise provocada pela pandemia de COVID-19, desde que fique 
demonstrado que a empresa ainda pode ser viabilizada: o Processo Extraordinário de 
Viabilização de Empresas (PEVE); 

iii. Com uma primeira etapa já concretizada em fevereiro de 2021 (com o início da 
inscrição de conciliadores), em abril de 2021 será disponibilizado um novo mecanismo 
de apoio a sobre endividados: Sistema Público de Apoio à Conciliação no Sobre-
endividamento (SISPACSE). 

 
No caso dos Tribunais Administrativos e Fiscais (REP4 de 2020), com significativo impacto para os 
cidadãos e empresas na sua relação com o Estado, nomeadamente com vista à redução da pendência 
acumulada, proceder-se-á: 

a) Instituição de um regime geral temporário de incentivo à extinção da instância aplicável a todas 
as jurisdições, por negócio jurídico-processual (transação, desistência, acordo e confissão); 
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b) Instituição da arbitragem administrativa voluntária para o julgamento de litígios emergentes de 
relações jurídico-administrativas que tenham por objeto: 

i. Questões respeitantes à validade de atos administrativos e normas, nos casos 
expressamente previstos na lei; 

ii. Questões respeitantes a contratos, incluindo a validade de atos administrativos relativos à 
respetiva execução; 

iii. Questões respeitantes a responsabilidade civil extracontratual por ato da função 
administrativa, incluindo a efetivação do direito de regresso e o arbitramento de 
indemnizações ou compensações devidas nos termos da lei; 

iv. Questões respeitantes à validade de atos administrativos e normas relativas à formação de 
contratos; 

v. Questões respeitantes à formação e ao regime substantivo de vínculos emergentes de 
relações jurídicas de emprego público, exceto quando resultem de acidente de trabalho, 
doença profissional ou envolvam outros interesses de natureza pessoal; 

vi. Questões respeitantes a relações jurídicas relacionadas com formas públicas ou privadas 
de proteção social. 

c) Reforço de mecanismos do controlo da atividade jurisdicional pelo Conselho Superior dos 
Tribunais Administrativos e Fiscais, dotando este de uma estrutura e recursos de apoio adequados 
a uma melhor e mais eficaz supervisão e gestão da produtividade dos juízes; 

d) Regulamentação e disponibilização do acesso desmaterializado ao processo eletrónico pelas 
entidades que assumem o papel de órgãos de execução fiscal (serviços de finanças e da segurança 
social e autarquias) através da disponibilização um portal e da interoperabilidade eletrónica com 
a Autoridade Tributária e a Segurança Social, dando sequência à recente da criação dos juízos 
especializados nesta jurisdição (administrativos comuns, administrativos sociais, de contratos 
públicos e de urbanismo, ambiente e ordenamento do território); 

e) Serão reforçadas as Equipas Especiais de Recuperação da Pendência, acelerando a diminuição 
da pendência acumulada; 

f) Reforço do número de magistrados afetos à jurisdição, através de recrutamento pela escola de 
formação; 

g) Proceder-se-á à definição e implementação do modelo de assessoria interna aos magistrados, para 
o que se procederá à revisão do Estatuto dos Funcionários Judiciais, permitindo a adoção de 
modelos flexíveis de organização e gestão do trabalho, com formação especializada para 
magistrados e funcionários judiciais, iniciando-se com um piloto na jurisdição administrativa e 
fiscal (assim como nos juízos do Comércio); 

h) Criação de secções especializadas nos Tribunais Superiores; 

i) Constituição de um Grupo de Trabalho multidisciplinar para definição e acompanhamento das 
ações de intervenção legal, agilização processual, simplificação procedimental e modernização 
tecnológica nos Tribunais Administrativos e Fiscais (TAF), tirando também partido da sinergia 
e dos resultados obtidos através do Instrumento de Assistência Técnica (DGReform) 
especializado no âmbito de  “Development of digitization in the Justice system”, que incidirá 
especialmente nesta jurisdição; 

j) Considerando a aplicabilidade do PRR para medidas concretizadas em 2020, assinala-se também 
as seguintes incidentes nesta jurisdição: 

i. no 1º semestre de 2020 deu-se início à publicação das decisões arbitrais em matéria 
administrativa e tributária, reforçando a transparência destas decisões;  



   17 / 42 

ii. Desde 7 de janeiro de 2020 que se encontram disponíveis formulários estruturados 
para apresentação (obrigatória) de peças processuais por mandatários no âmbito de 
procedimentos de massa, tendo sido alargado desde 13 de outubro de 2020 aos 
restantes processos administrativos em regime facultativo (e, quando utilizados, com 
redução da taxa de justiça); 

iii. desde setembro de 2020 deu-se início à reforma da Especialização dos TAF, passando 
a existir juízos especializados sobre determinadas matérias: administrativos comuns, 
juízos administrativos sociais, juízos de contratos públicos e juízos de urbanismo, 
ambiente e ordenamento do território, a qual terá inequívocas vantagens do ponto de 
vista da celeridade processual, da qualidade das decisões e, ainda, da uniformidade 
jurisprudencial;  

iv. em janeiro de 2021 foi disponibilizado um portal para submissão de peças processuais 
pelos Órgãos de Execução Fiscal e a interoperabilidade eletrónica com os serviços de 
finanças quando atuam nesta função. 

 

Para suporte à capacidade de resposta no âmbito da “Justiça económica e ambiente de negócios” (TD-
C18-i01), proceder-se-á à transformação e reforço da resiliência digitais dos Sistemas de Justiça, 
destacando-se como iniciativas relevantes: 

a) Integração do paradigma do “Digital por definição” nos regimes legais nos quais se enquadra o 
funcionamento das várias áreas da Justiça (à semelhança do que foi feito em 2019 para o Código 
do Processo Civil), abrangendo os Registos, a aquisição da Nacionalidade, Custas Judiciais, 
especialização dos TAF e a Investigação Criminal e Forense. Nesta linha estratégica incluir-se-á 
a revisão do estatuto profissional dos oficiais de justiça, para além da legislação específica em 
resposta às circunstâncias e consequências da pandemia; 

b) Especificação da Estratégia para a Transformação Digital da Justiça (ETDJ), alinhada 
sectorialmente com a Estratégia para a Inovação e Modernização do Estado e da Administração 
Pública; 

c) Aplicação da Estratégia ETDJ na implementação das Plataformas Digitais da Justiça, 
nomeadamente, na área judicial, de suporte à tramitação eletrónica de processos e de 
interoperabilidade com outras entidades do ecossistema da Justiça; na área Registal, as 
Plataformas Digitais de suporte aos Ciclos de Vida dos Cidadãos e das Empresas (inc. 
recuperação e competitividade), bem como as Plataformas Digitais de suporte a Investigação 
Criminal e Forense; 

d) Definição do Plano Tecnológico de Equipamentos e Infraestruturas da Justiça e respetivo Plano 
de Ação, em alinhamento com a Estratégia TIC da AP, bem como adaptação do Plano de Ação 
Justiça+ Próxima às iniciativas do PRR na Justiça; 

e) Promoção de metodologias ágeis e integração de competências de “user experience” para 
desenvolvimento rápido e intuitivo de serviços online, assim como a introdução de programas 
descentralizados de melhoria contínua. 

 
A transformação promovida será orientada conforme os eventos dos Ciclos de vida dos Cidadãos e das 
Empresas, nomeadamente através da atuação nas suas manifestações no contexto dos Sistemas de 
Justiça e Licenciamento. 
 
 
Implementação 
 
A implementação desta reforma envolverá as seguintes entidades: 
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I. Licenciamentos setoriais dissuasores do investimento 

 
Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública, em articulação com o Ministério 
da Economia e Transição Digital, Ministério das Infraestruturas e Habitação, Ministério do Ambiente 
e Ação Climática, Ministério da Presidência do Conselho de Ministros, Ministério da Justiça, Ministério 
das Finanças, Ministério da Agricultura, Autarquias Locais. 
 
II. Justiça Económica 

 
Este investimento será executado pelos organismos do Ministério da Justiça, com destaque para o 
Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, dada a sua competência de intervenção na 
vertente tecnológica e a preponderância do vetor da Transição Digital nas Reformas e Investimentos 
previstos, bem como por outras entidades da Justiça (Conselhos Superiores, PGR). 
 
População alvo  
 
Empresas e cidadãos, tribunais e magistrados, profissionais do ecossistema da Justiça, entidades da 
administração pública. 
 
Calendário e riscos 
 
De 2021 até ao final de 2025. 
 

I. Licenciamentos setoriais dissuasores do investimento 
 
Multiplicidade de intervenientes públicos envolvidos, particularmente no que respeita aos 
investimentos com impacte no ambiente e no território. 
 
II. Justiça Económica 

 
Aprovação dos diplomas legais (ex.: relativo à assessoria judicial); conclusão dos procedimentos 
aquisitivos e execução contratual sem incidentes. 
 
 
Investimento TD-C18-i01: Justiça económica e ambiente de negócios 
 
Desafios e Objetivos 
 
Esta linha de investimento enquadra-se na necessidade imperiosa de melhoria da eficiência do sistema 
de administração da Justiça, através da reformas legais, agilização de procedimentos administrativos e 
da modernização dos seus sistemas de informação e robustecimento das infraestruturas tecnológicas, 
potenciando a redução dos custos de contexto e a ação célere da Justiça, suportando, desta forma, as 
reformas que incidem em todo o sistema de Justiça e em especial na recuperação e melhoria das áreas 
judiciais da insolvência e execuções e dos tribunais administrativos e fiscais.  
 
A pressão digital da nossa contemporaneidade aprofundada pela inesperada pandemia da COVID-19, 
torna urgente a introdução nos sistemas formais de Justiça, de instrumentos, procedimentos e formas de 
interação que se possam erigir e harmonizar num Programa abrangente de Digitalização e 
Modernização na Justiça, que lhe permita responder de forma adequada às necessidades dos cidadãos e 
das empresas.  
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No sistema judicial, em particular, é fundamental modernizar os sistemas de informação de suporte à 
atividade nos Tribunais, elegendo o “digital por definição” como o leit motiv para todas as jurisdições 
e instâncias, sendo ainda essencial garantir a interoperabilidade e a resiliência dos sistemas de 
informação, das estruturas de guarda de dados, dos equipamentos de computação e produtividade e dos 
recursos de comunicação. 
 
Acresce ainda que para suportar todo o processo de transformação digital, impõe-se continuar o 
processo de modernização dos sistemas e das infraestruturas físicas de suporte, designadamente no 
âmbito da investigação criminal bem como da atividade de supervisão e regulação dos auxiliares de 
justiça (CAAJ, que fiscaliza a atividade dos administradores judiciais e agentes de execução). 
 
Por outro lado, para a melhoria da qualidade da resposta do sistema de administração da justiça e 
neutralização de quaisquer impactos negativos da sua menor eficiência na vida dos cidadãos e das 
empresas importa robustecer, nomeadamente, os sistemas de suporte à atividade na área dos registos, 
incluindo a simplificação de processos e procedimentos. 
 
Este eixo tem como um dos focos principais  os utilizadores do sistema de justiça – externos: cidadãos, 
empresas que recorrem ao mesmo; e internos:  os profissionais do sistema -, apontando como metas 
essenciais desta transição digital, a criação de novos sistemas de suporte à tramitação eletrónica nos 
tribunais pelos magistrados (sistemas Magistratus e MP-Codex); a criação de um sistema de tramitação 
eletrónica do processo de insolvência; a reforma dos tribunais administrativos e fiscais; os ciclos de 
vida dos cidadãos (ex. sistema e-Registos) e das empresas (ex. Empresa 2.0). 
 
Neste sentido, importa dotar a Justiça de sistemas de informação ágeis, capazes de responder às 
exigências do século XXI, desenvolvendo e agilizando procedimentos e sistemas de informação de 
suporte à disponibilização de mais e melhores serviços eletrónicos para cidadãos e empresas; prosseguir 
a reforma digital dos Tribunais, com enfoque para os tribunais administrativos e fiscais; criar 
plataformas (tecnologia, procedimentos, informação) de suporte às empresas, em processos de 
recuperação e insolvência; criar e implementar infraestruturas modernas (ex. datacenter, 
datawarehouse, BD biométricas, sistema videoconferência, entre outros), incluindo sistemas de 
segurança da informação, de monitorização e de gestão de identidades; desenvolver sistemas e serviços 
comuns que otimizem e racionalizem a tecnologia instalada e disponibilizar sistemas de apoio à gestão 
e de monitorização da atividade, bem como a partilha interoperável de dados e informação intra e inter 
sistemas nas várias áreas da governação.  
 
A ambição preconizada na reforma do sistema de Justiça tem igualmente como pressuposto a renovação 
das competências dos seus recursos humanos, que acompanhará os programas e estratégias de 
simplificação administrativa, de reforma legislativa, de transformação digital, de gestão do 
conhecimento e da gestão da mudança, essenciais para se atingir os objetivos de uma Justiça mais 
próxima, transparente, ao serviço dos cidadãos e das empresas.   
 
Este investimento está em linha com o preconizado no Plano Nacional de Reformas e no 
prosseguimento dos objetivos do Plano Justiça + Próxima, focando a sua atuação, nomeadamente, no 
aumento da agilização dos processos de insolvência (REP4 de 2019), na melhoria da eficiência dos 
tribunais administrativos e fiscais (REP4 de 2019 e 2020), na redução geral das pendências dos  
processos judiciais, em particular, na ação executiva, nos juízos do comércio e nos tribunais 
administrativos e fiscais; compreende ainda a transformação digital dos ciclos de vida de cidadãos e 
empresas, destacando-se os seguintes objetivos: 
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a) Simplificar a tramitação processual, promover a digitalização de todo o processo judicial e a 
redução de pendências ao desenvolver, desenvolvendo e implementando sistemas de 
informação de suporte à tramitação processual em tribunal, Magistratus (Judicial) e MP-Codex 
(Ministério Público), assegurando a modernização dos sistemas para as secretarias e os 
mandatários judiciais, acompanhada da interoperabilidade com os sistemas de informação de 
suporte ao inquérito-crime (Ministério Público), investigação criminal (PJ) e forense 
(INMLCF); 

b) Desenvolver e implementar Plataformas Integradas de Serviços para Empresas – Empresa 2.0 
- e para Cidadãos (e-Registos), associando-os aos eventos de vida, incluindo áreas privadas de 
consulta, acompanhamento de processos e realização de serviços transacionais (REP4 de 2019), 
potenciando impactos para a sociedade civil, em Portugal e no estrangeiro, e no funcionamento 
das dinâmicas dos agentes económicos (incluindo RCBE e sinergias com a Insolvência desde 
as fases de risco até à gestão da recuperação e liquidação dos ativos). Serão abrangidos nestas 
plataformas os domínios do Predial, do Automóvel, da Nacionalidade, do Comercial, do 
Registo Criminal, e a agilização da tramitação associada ao Registo e verificação de patentes e 
gestão da propriedade industrial (incluindo marcas e design). Em particular para as empresas, 
será dada grande relevância à agilização e simplificação de serviços, nomeadamente os relativos 
à criação, prestação de contas e encerramento de atividade (incluindo insolvências). Será ainda 
dado grande enfoque a novas funcionalidades para o Cartão de Cidadão e à modernização das 
plataformas de monitorização de poio à atividade dos Registos;  

c) Promover a disponibilização de serviços transversais. Neste domínio revela-se fundamental a 
interoperabilidade, nacional, através da iAP e do Portal Único Digital, bem como no âmbito 
das redes europeias judiciárias, a exemplo do e-Codex; 

d) Modernizar os sistemas de suporte à investigação criminal e forense, bem como facilitar o 
acesso ao apoio às vítimas de crime, e suporte a implementação da Estratégia Nacional 
Anticorrupção 2020-2024; 

e) Sendo o combate ao crime económico e ao branqueamento de capitais um elemento 
fundamental para o crescimento sustentável da economia e, em especial, para a integridade do 
sistema financeiro, será desenvolvida e implementada a Plataforma informática de Gestão 
Digital do inquérito-crime e dos processos de operações suspeitas de branqueamento de capitais 
e financiamento do terrorismo, digitalizando o atual processo criminal em suporte físico e 
permitindo aos magistrados - e, nos termos legais, aos restantes sujeitos processuais - analisar 
e correlacionar o elevado volume de dados/informação envolvidos neste tipo de criminalidade. 
Pretende-se, não só desincentivar as atividades económicas ilícitas como aumentar a capacidade 
de recuperação de ativos – estudos da Europol referiram que de 2010 a 2014, ao nível Europeu, 
apenas 2.2% dos proveitos do crime foram apreendidos cautelarmente e apenas 1.1% foram 
confiscados – de forma a os reintegrar na atividade económica lícita. 

f) Utilização de metodologias ágeis e integração de competências de user experience para 
desenvolvimento rápido e intuitivo de serviços online;   

g) Será igualmente dada relevância ao Programa de Expansão do Registo Simplificado de 
Cadastro Predial - BUPi, abordado na Componente 08 (vertente Cadastral) do PRR, com a 
simplificação e transformação do Registo Predial. Esta reforma do registo predial e do cadastro 
simplificado da propriedade – exemplo de um projeto transversal para o qual concorrem várias 
áreas governativas, com destaque para a Justiça e Ambiente,  - terá repercussão e será utilizado 
por todas as áreas governativas, autarquias locais e sociedade, no seu todo, que dele necessitem, 
seja para ordenamento do território, seja como alavanca socioeconómica sobretudo para as 
zonas vulneráveis do País, bem como para apoio à prevenção de incêndios e proteção civil. 

 

Para tal, proceder-se-á a intervenções, das quais se destacam algumas das principais, enquadradas em 
plataformas digitais estruturantes para a transição digital do Sistema de Justiça: 
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a) Plataformas Digitais dos Tribunais (inc. TAF e Insolvências) (REP4 de 2019 e 2020): 
• Desenvolvimento e implementação dos sistemas de tramitação processual, Magistratus 

(para Juízes dos Tribunais Comuns e dos Administrativos e Fiscais) e o MP Codex (para 
Magistrados do Ministério Público) em todos os tribunais e instâncias, abrangendo um 
total de cerca de 400 Tribunais (1.ª instância, Tribunais da Relação e Supremos Tribunais) 
e cerca de 3.000 Magistrados. Serão ainda desenvolvidas as novas Interfaces (únicas) 
para Mandatários (advogados, solicitadores, representantes de entidades públicas) 
(REP4 de 2019 e 2020); 

• Plataforma de suporte aos processos de Insolvência e Recuperação para empresas e 
cidadãos (REP4 de 2019) – integrado na Plataforma Digital da Justiça 2.0; 

• Desenvolvimento e implementação do sistema de tramitação processual para as 
Secretarias Judiciais (incluindo os Balcões Nacionais do Arrendamento e de Injunções), 
impactando a atividade de cerca de 7.000 oficiais de justiça, com prioridade para as áreas 
processuais administrativa e fiscal, comércio\insolvências e ação executiva; 

• Desenvolvimento da Fase 2 do Projeto Tribunal+: Balcão+ eletrónico (serviços 
online\remotos), Comarca+ para apoio aos órgãos de gestão das comarcas;  

• Expansão dos serviços digitais da área judicial disponibilizados a cidadãos e empresas (em 
tribunais.org.pt), como por ex.: permitir que possam também por esta via consultar outros 
processos por ex. relativos a injunções, ou arrendamento, ou relativos a Julgados de Paz, 
Arbitragem e Mediação; dirigir requerimentos aos seus processos em tribunal (sem 
depender ou quando não ser obrigatório que seja feita através de advogado); participar em 
audiências judiciais por videoconferência; serem atendidos remotamente para questões 
diversas em balcões virtuais -– integrado na Plataforma Digital da Justiça 2.0; 

• Otimização e modernização dos Tribunais Administrativos e Fiscais, incluindo a 
desmaterialização das comunicações entre os TAF e os Órgãos de Execução Fiscal, 
Autarquias, Autoridade Tributária e Segurança Social. 

 
b) Plataformas Digitais para Ciclos de Vida dos Cidadãos e das Empresas (inc. recuperação e 

competitividade) (REP4 de 2019): 

• Desenvolvimento do sistema de informação “Empresa 2.0”, nova plataforma que inclui o 
ciclo de vida da empresa (criação, gestão e encerramento); e-Residence – ciclo de vida 
para empresas estrangeiras que pretendem transferir ou criar a sua sede em Portugal 
(projeto transversal coordenado pela SE Transição Digital); 

• Plataforma integrada de Registos – Desenvolvimento e migração das aplicações de 
suporte aos registos civil, comercial, predial e de nacionalidade, implementando o 
paradigma “digital por definição” em toda a atividade dos Registos, abrangendo 434 
conservatórias e 4.658 trabalhadores; inclui-se também a área da Propriedade Industrial e 
patentes e o Registo Criminal, por ex. alargando neste último caso as entidades terceiras, 
para além dos casos dos tribunais, dos professores e dos requerentes de vistos de 
permanência, que atualmente já conseguem, para que por interoperabilidade possam 
também aceder a esta informação, nomeadamente autarquias locais e outros serviços da 
administração pública; 

• Cartão de Cidadão: Soluções alternativas de atendimento – Novo serviço que 
desmaterializa totalmente o processo de pedido e de entrega do CC.  

• Disponibilização de novos serviços online e feita a reengenharia dos existentes na 
Plataforma Digital da Justiça 2.0 e no Portal Único Digital Nacional, na perspetiva da 
simplificação e de aproximar a experiência do utilizador. 

 
c) Plataformas Digitais para a Investigação Criminal e Forense  

• Desenvolvimento e modernização dos sistemas de informação em 2 áreas fundamentais: 
investigação criminal e forense; 
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• Desenvolvimento do sistema de informação de monitorização da Estratégia Nacional de 
Combate à Corrupção 2020-2024. 

 
d) Plataformas de gestão de conhecimento    

• Plataforma de Serviços Comuns da Justiça - Inclui aplicações partilhadas 
transversalmente: sistema de gestão documental; sistema de bases de dados biométrica 
para cartão de cidadão; motor dinâmico para criação de formulários e templates; sistemas 
de informação de gestão das entidades da Justiça e sistemas de monitorização da atividade 
(plataforma de gestão e acompanhamento do teletrabalho e organização dinâmica de 
equipas);  

• Plataforma de Indicadores e Estatísticas da Justiça – Extração e processamento de 
dados (Big Data) da atividade da Justiça para disponibilização de estatísticas, indicadores 
operacionais, dashboards interativos, com capacidades previsionais e simulação 
cenarizada, deteção ativa de viés, integrando-os em plataformas de dados abertos (ex. 
Dados.Gov), promovendo a interoperabilidade com iniciativas da sociedade civil e sector 
empresarial (REP4 de 2019); 

• Plataforma de suporte à criação e gestão de modelos de documentos transversal ao MJ 
com vista à harmonização e simplificação da linguagem das comunicações e serviços 
digitais para cidadãos e empresas; 

 
e) Reforço das Infraestruturas e Equipamentos Tecnológicos 

• Reforço das infraestruturas tecnológicas centrais  (redes de comunicações, sistemas hw/sw 
operativo, equipamentos de datacenter, disaster/recover, segurança); apetrechamento 
tecnológico de equipamentos e sistemas de gestão (videoconferência, multimédia, 
transcrição automática, entre outros) para tribunais, conservatórias e outros Serviços da 
Justiça; novo service desk transversal e criação de contact center multicanal da Justiça. 
Será assegurado o alinhamento com a Estratégia Nacional de Segurança do Ciberespaço, 
a  Estratégia Cloud para a AP e globalmente com a Estratégia para a Transformação Digital 
da AP, e respetivo Plano de Ação (estas últimas em fase de aprovação). 

 
De notar que todas as iniciativas incluem necessariamente componentes de simplificação de processos 
e procedimentos administrativos, com foco em todos aqueles que acarretam aumento de custos de 
contexto para empresas e cidadãos, bem como  de gestão da mudança interna,  que inclui planeamento, 
concretização e acompanhamento de ações de comunicação e formação, quer seja da responsabilidade 
direta do Ministério da Justiça, por ex. para funcionários judiciais, para juízes e procuradores, 
conservadores, funcionários das conservatórias de registo, quer através da articulação com entidades 
que representam os utilizadores finais, como sejam as ordens profissionais (ex.: advogados, 
solicitadores, agentes de execução, notários).  
 
Destaca-se, por exemplo, a iniciativa do Centro de Estudos Judiciários (CEJ), em que será promovida 
a renovação tecnológica e de conteúdos formativos para adequação dos curricula dos futuros e atuais 
magistrados, com conteúdos em domínios das tecnologias de informação, de gestão e de aquisição de 
competências para a “Transição Digital”. 
 
Neste particular, a capacitação terá de ser alargada a todos os utilizadores envolvidos nos processos e 
projetos de transição digital, incluindo conhecimento em novas formas de gestão da sua atividade. Para 
tal, a disponibilização de canais de partilha de informação e de conhecimento, bem como de 
instrumentos de aferição da satisfação e de propostas de melhoria, serão de grande importância no 
contexto de mudança da cultura interna, que se impõe prosseguir, em paralelo.  
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Esta vertente de capacitação, considerando as especificidades e atribuições próprias da Justiça, será 
desenvolvida em articulação e sinergia com a Componente 06 (Qualificações e Competências). 
 
Considerando a predominância na presente componente de iniciativas de natureza tecnológica e 
atuantes na dimensão digital, e conforme o regulamento do Plano de Resiliência e Referência (EU 
2021/241, Artigo 18º, n.º 4, alínea g), comunica-se a inexistência do conhecimento de quaisquer 
problemas de segurança que representem riscos ou coloquem em causa o direito da União e o direito 
nacional aplicável. 
 
Desde que se começaram a conceber serviços e ferramentas digitais, o Ministério da Justiça tem 
promovido a realização periódica de auditorias de cibersegurança, realizadas através de recursos 
próprios e também por entidades externas, para além do dispositivo de vigilância e controlo  que está 
instalado e permanentemente em operação, em articulação e com sinergias também com o Centro 
Nacional de Cibersegurança, sendo que continuamente são também promovidas ações de comunicação 
e formação junto dos colaboradores e utilizadores da Justiça.  
 
Estas práticas serão mantidas no futuro e aprofundadas no sentido do reforço das capacidades de atuação 
no domínio específico da Justiça, complementando e  em articulação também com os Planos de Disaster 
Recovery e Continuidade de Serviço, mas também em rede ao nível da Administração Pública, 
refletindo a Estratégia Nacional de Segurança do Ciberespaço, e também com entidades privadas e 
internacionais que atuam neste domínio. 
 
Não é esperada nenhuma intervenção direta e específica das iniciativas desta componente no domínio 
da conectividade 5G. 
 
 
Natureza do investimento 

O investimento prende-se com a melhoria das condições de contexto – legais, procedimentais, de gestão 
do conhecimento e do paradigma tecnológico – de funcionamento do sistema de Justiça da República 
Portuguesa, tornando-o mais ágil e eficiente, mas também na relação com os cidadãos e empresas – 
desburocratizando, aproximando, facilitando, antecipando, sendo transparente -, por outro lado este 
investimento disponibilizará os instrumentos e capacidades para a sua concretização, materializando-se 
nas seguintes plataformas funcionais e tecnológicas: a) Plataformas Digitais dos Tribunais (incluindo 
Tribunais Administrativos e Fiscais e Insolvências); b) Plataformas Digitais para Ciclos de Vida dos 
Cidadãos e das Empresas (incluindo recuperação e competitividade) ; c) Plataformas Digitais para a 
Investigação Criminal e Forense; d) Plataformas de gestão de conhecimento; e) Reforço das 
Infraestruturas e Equipamentos Tecnológicos. 

Todas as medidas estão associadas à capacitação do sistema de administração da Justiça na República 
Portuguesa, estando em causa uma função essencial do Estado português, diretamente associada ao 
exercício de prerrogativas de autoridade pública. 

Este investimento será executado pelos serviços do Ministério da Justiça da República Portuguesa, com 
destaque para o Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça dada a sua competência de 
intervenção na vertente tecnológica e a preponderância do vetor da Transição Digital nas Reformas e 
Investimentos previstos, bem como por outras entidades públicas da Justiça, incluindo, por exemplo a 
Procuradoria Geral da República.  

Atendendo a que está em causa uma função essencial do Estado português (administração do sistema 
de Justiça), que são serviços não económicos e que não configuram o exercício de uma atividade 
económica, as regras relativas a auxílios de Estado, previstas no artigo 107.º do TFUE, são inaplicáveis.  

Sempre que aplicável, as regras de contratação pública serão integralmente cumpridas na contratação 
de fornecimento de bens e prestação de serviços junto de entidades terceiras. 
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Implementação 

Este investimento será executado pelos organismos do Ministério da Justiça, com destaque para o 
Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça dada a sua competência de intervenção na 
vertente tecnológica e a preponderância do vetor da Transição Digital nas Reformas e Investimentos 
previstos, bem como por outras entidades da Justiça (Conselhos Superiores, PGR). 

População alvo 

Todos os Cidadãos e Empresas do País, estando, por isso, muito focada na melhoria socioeconómica 
dos Cidadãos e na promoção de um ambiente de negócios propício para as Empresas, seja por via de 
maior eficiência, transparência e proximidade dos serviços prestados pelos Tribunais, seja no 
desenvolvimento de serviços mais simples, digitais e disponibilizados em modelo multicanal, de suporte 
aos ciclos de vida dos Cidadãos e das Empresas. 

Calendário e riscos 

Este investimento será implementado desde 2021 até ao final de 2025.  

Os riscos que este investimento pode enfrentar referem-se: à dependência relativa a prazos e potenciais 
incidentes decorrentes dos procedimentos aquisitivos e da execução contratual; dependência de 
disponibilidade financeira e em tempo útil.  
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4. Autonomia estratégica e questões de segurança   

Não aplicável. 

 

 
5. Projetos transfronteiriços e multinacionais   

Pretende-se acelerar e evoluir a interoperabilidade de informação dos Registos Criminais na rede 
European Criminal Records Information System (ECRIS), permitir-se a publicação e pesquisa de 
decisões judiciais com interoperabilidade através do European Case Law Identifier (ECLI), agilizar a 
troca de informação entre entidades judiciárias com base no E-Codex e cooperar no âmbito da European 
Car and Driving Licence Information System (EUCARIS), utilização de recursos de identificação 
transfronteiriça (ex.: eIDAS), para além de uma maneira geral, sempre que aplicável, disponibilizar 
soluções de interoperabilidade e facilitação de troca de informação, respeitante e em benefício dos 
cidadãos e empresas, entre os estados-membro tirando partido da Single Digital Gateway, ou no caso 
do contexto do sistema Judicial por ex. através do portal e-Justice e/ou plataformas de cooperação 
internacional. 
 

6. Dimensão Verde da Componente   

Não aplicável. 

 

7. Dimensão Digital da Componente 

A proposta de regulamento que estabelece o Mecanismo de Recuperação e Resiliência define como 
objetivo que o plano de recuperação e resiliência de cada Estado-Membro deve alocar pelo menos 20% 
da sua dotação à promoção da transição digital. 

A reforma e o investimento contemplado nesta componente constituem uma abordagem coerente e 
coordenada para robustecer e tornar mais eficientes as relações dos cidadãos e empresas com o Estado 
e reduzir os encargos e complexidades que inibem a atividade empresarial e assim impactam sobre a 
produtividade. 

As medidas propostas beneficiarão uma multiplicidade de agentes económicos, desde a própria 
administração, habilitando-a a um funcionamento mais eficiente e a um melhor emprego de recursos 
públicos e a uma melhor tomada de decisão, aos cidadãos e às empresas, tornando os serviços mais 
centrados no cidadão, inclusivos, autónomos, inovadores e seguros, fortemente alavancados nas 
soluções digitais. Diversificando e modernizando a forma de servir cidadãos e empresas, mas mantendo 
o foco na inclusão através de serviços em canais mais tradicionais e com redes mais capilares, este 
pacote de reformas e investimentos permite ainda um reforço da coesão social e territorial. 

Deste modo, a reforma e o investimento integrados nesta componente estão associados à categoria de 
intervenção: 011quarter - Digitalização dos sistemas judiciais, com um contributo de 100% para a meta 
digital. 

 

8. Não causar danos significativos   

As reformas e os investimentos incluídos nesta componente estão, de forma geral, em linha com os 
investimentos sustentáveis previstos no Regulamento (EU) 2020/852 (Taxonomia), em particular os 
que se enquadram nos objetivos de transição digital com a consequente utilização sustentável de 
recursos e prevenção e controlo da poluição, que advêm da digitalização de processos dos sistemas 
judiciais.  

Relativamente à Reforma, não estão claras as implicações da sua concretização ou das atividades 
económicas abrangidas, em específico no que se refere ao domínio dos “Licenciamentos setoriais 
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dissuasores do investimento”, não sendo também mencionadas as ações específicas através do 
investimento i1 - Justiça económica e ambiente de negócios. Dessa forma, torna-se necessário incluir a 
avaliação DNSH a nível da reforma.  

No que se refere aos restantes domínios da reforma, tendo em conta que a sua preconização não envolve 
custos e encontra concretização no investimento, a avaliação do cumprimento do princípio do DNSH 
desta componente é, por isso, acautelada ao nível do investimento  . 

Reforma TD-r33: Justiça económica e ambiente de negócios  
Parte 1 da lista de controlo do princípio de «não prejudicar significativamente» 

Indicar os objetivos ambientais que 
exigem uma avaliação substantiva da 
medida com base no princípio de «não 
prejudicar significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

Mitigação das alterações climáticas 
 

X 

Considerando a natureza da Reforma TD-6 e em particular o 
domínio “Licenciamentos setoriais dissuassores do investimento” 
e a aposta na redução da carga administrativa e regulamentar, com 
potenciais alterações de procedimentos e alterações ao nível dos 
regulamentos, poderão verificar-se riscos relacionados com uma 
diminuição efetiva das salvaguardas legais em matéria de 
mitigação e adaptação às alterações climáticas; de utilização 
sustentável e proteção dos recursos hídricos e marinhos; de 
prevenção e reciclagem de resíduos; de prevenção e controlo da 
poluição do ar, solo e água; de proteção da biodiversidade e dos 
ecossistemas.  

Qualquer alteração ou simplificação dos processos a realizar no 
âmbito da reforma mencionada, deve garantir que no caso dos 
processos de Licenciamento Único Ambiental (LUA), os mesmos 
continuam a dar resposta integral aos Regimes Jurídicos aplicáveis 
no âmbito dos 6 objetivos ambientais em causa.  

Nomeadamente, nos relativos a: 

- Emissões Industriais (REI), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
127/2013, de 30 de agosto, alterado pela Declaração de Retificação 
n.º 45-A/2013, de 29 de outubro; Avaliações de Impacte Ambiental 
(RJAIA), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de 
outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 179/2015, de 27 de agosto, 
pelo Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de março e pelo Decreto-Lei 
n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro; Comércio Europeu de 
Licenças de Emissão de gases com efeito de estufa, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 38/2013, de 15 de março, no que se refere a 
instalações fixas; Emissões para o Ar (REAR), previsto 
no Decreto-Lei n.º 39/2018, de 11 de junho; por forma a garantir o 
cumprimento do princípio do «não prejudicar significativamente» 
relativamente aos objetivos ambientais de mitigação e adaptação às 
alterações climáticas; 

- Títulos de Utilização de Recursos Hídricos (TURH), previstos no 
Decreto-Lei nº 226-A/2007, de 31 de maio e Produção de Água 
para Reutilização (ApR), obtida a partir do tratamento de águas 
residuais, bem como da sua utilização, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 119/2019, de 21 de agosto; Decreto-Lei n.º 108/2010, de 13 de 
outubro e suas republicações,  que estabelece o regime jurídico das 
medidas necessárias para garantir o bom estado ambiental do meio 
marinho até 2020, transpondo para a ordem jurídica interna a 
Diretiva 2008/56/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 
de junho, por forma a garantir o cumprimento do princípio do «não 
prejudicar significativamente» relativamente à utilização 
sustentável e proteção dos recursos hídricos e marinhos; 

- Gestão de Resíduos, previsto no Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 
de setembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 73/2011, 

Adaptação às alterações climáticas 
 

Utilização sustentável e proteção dos 
recursos hídricos e marinhos  

Economia circular, incluindo a 
prevenção e a reciclagem de resíduos  

Prevenção e controlo da poluição  
 

Proteção e restauro da biodiversidade 
e dos ecossistemas 

 

https://dre.pt/application/file/499584
https://dre.pt/application/file/499584
https://dre.pt/application/file/169519
https://dre.pt/application/file/169519
https://dre.pt/application/file/513900
https://dre.pt/application/file/70128887
https://dre.pt/application/file/572055
https://dre.pt/application/conteudo/114337013
https://dre.pt/application/conteudo/114337013
https://dre.pt/application/file/259808
https://dre.pt/application/conteudo/115487878
https://dre.pt/application/file/a/124097697
https://dre.pt/application/file/a/124097697
https://dre.pt/application/file/539951
https://dre.pt/application/file/539951
https://dre.pt/application/file/670129
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de 17 de junho; Operações de Deposição de Resíduos em Aterro e 
as características técnicas e os requisitos gerais a observar na 
conceção, licenciamento, construção, exploração, encerramento e 
pós-encerramento de aterros, nos termos do Decreto-Lei n.º 
183/2009, de 10 de agosto, na sua atual redação; Licenciamento da 
instalação e da exploração dos centros integrados de recuperação, 
valorização e eliminação de resíduos perigosos, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 3/2004, de 3 de janeiro, alterado pelo Decreto-
Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro; Gestão de Resíduos das 
Explorações de Depósitos Minerais e de Massas Minerais, previsto 
no Decreto-Lei n.º 10/2010, de 4 de fevereiro, alterado 
pelo Decreto-Lei n.º 31/2013, de 22 de fevereiro; Prevenção de 
Acidentes Graves (PAG) que envolvam substâncias perigosas e a 
limitação das suas consequências para o homem e o ambiente, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 150/2015, de 5 de agosto; por forma 
a garantir o cumprimento do princípio do «não prejudicar 
significativamente» relativamente aos objetivos ambientais de 
transição para uma economia circular e prevenção e controlo da 
poluição; 

- Avaliação de Impacte Ambiental (RJAIA), aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado 
pelo Decreto-Lei n.º 179/2015, de 27 de agosto, pelo Decreto-Lei 
n.º 47/2014, de 24 de março e pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 
11 de dezembro; por forma a garantir o cumprimento do princípio 
do «não prejudicar significativamente» relativamente aos objetivos 
ambientais de proteção da biodiversidade e dos ecossistemas. 

- Outros aplicáveis no âmbito destes objetivos ambientais e que 
garantam o não comprometimento do princípio do «não prejudicar 
significativamente». 

 

 

Investimento TD-C18-i01: Justiça económica e ambiente de negócios 

 

Parte 1 da lista de controlo do princípio de «não prejudicar significativamente» 
Indicar os objetivos ambientais que 
exigem uma avaliação substantiva da 
medida com base no princípio de «não 
prejudicar significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

Mitigação das alterações climáticas 

 X 

Considerando que a medida se destina a reforçar a digitalização dos 
sistemas judiciais através de plataformas digitais e reforço das 
infraestruturas e equipamento tecnológico, criando condições para 
desmaterialização de processos, não são identificados ou não se 
anticipam impactes negativos significativos, diretos ou indiretos, 
ao longo do ciclo de vida das intervenções a apoiar, relativamente 
a este objetivo ambiental. 

Adicionalmente, é ainda expectável que as aquisições de 
equipamento tecnológico, com potencial impacte no objetivo da 
mitigação das alterações climáticas tendo em conta os consumos 
energéticos associados e emissões indiretas de gases com efeito de 
estufa, sejam promovidas ao abrigo dos critérios em matéria de 
contratos públicos ecológicos da UE (para datacenter, 
datawarehouse, sistemas videoconferência e outros aplicáveis), 
optando por equipamentos mais eficientes do ponto de vista 
energético. Como tal, considera-se que o princípio de «não 
prejudicar significativamente» é cumprido para este objetivo 
ambiental. 

https://dre.pt/application/file/493323
https://dre.pt/application/file/493323
https://dre.pt/application/file/240303
https://dre.pt/application/file/617030
https://dre.pt/application/file/258396
https://dre.pt/application/conteudo/69951097
https://dre.pt/application/file/513900
https://dre.pt/application/file/70128887
https://dre.pt/application/file/572055
https://dre.pt/application/file/572055
https://dre.pt/application/conteudo/114337013
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A medida é elegível para o domínio de intervenção 011quarter - 
Digitalização dos Sistemas Judiciais no anexo do Regulamento 
MRR, com um coeficiente de 100% para o cálculo do apoio aos 
objetivos de transição digital e visa promover o reforço da 
digitalização dos sistemas judiciais (através da implementação de 
plataformas digitais dos serviços e reforço das infraestruturas e 
equipamento tecnológico associados) que não constituem 
atividades que comprometem este objetivo ambiental. 

Adaptação às alterações climáticas 

 X 

Considerando que a medida se destina a reforçar a digitalização dos 
sistemas judiciais, não são identificados impactes negativos 
significativos, diretos ou indiretos, ao longo do ciclo de vida da 
medida neste objetivo ambiental. Como tal, considera-se que o 
princípio de «não prejudicar significativamente» é assegurado. 

Utilização sustentável e proteção dos 
recursos hídricos e marinhos 

 X 

Considerando a natureza da medida e das intervenções 
contempladas, destinadas a reforçar a digitalização dos sistemas 
judiciais, não se antecipam riscos de degradação ambiental 
relacionados com a preservação da qualidade da água e a pressão 
sobre os recursos hídricos ao longo do ciclo de vida da medida 
neste objetivo ambiental. Como tal, considera-se que o princípio de 
«não prejudicar significativamente» é assegurado. 

Economia circular, incluindo a 
prevenção e a reciclagem de resíduos X  

 

Prevenção e controlo da poluição  

 X 

A medida tem um impacto previsível não significativo, no objetivo 
ambiental da prevenção e controlo da poluição do ar, da água ou do 
solo. Os efeitos diretos e os principais efeitos indiretos da medida, 
ao longo do seu ciclo de vida, poderão estar relacionados com a 
produção dos equipamentos necessários para digitalização dos 
sistemas judiciais, assim como com a extração de matérias-primas 
e materiais raros associada. Particularmente no que se refere à 
intervenção “Reforço das Infraestruturas e Equipamentos 
Tecnológicos”, pelo equipamento de datacenter, datawarehouse, 
sistemas videoconferência, entre outros. O mesmo princípio de 
impacte potencial pode ser aplicado ao fim de vida destes mesmos 
materiais que constituem este equipamento.  

Dada a natureza da medida, promovendo os procedimentos e boas 
práticas ambientais nos processos de extração de matérias primas e 
fim de vida dos materiais, considera-se que relativamente ao 
objetivo em causa, é assegurado o princípio de «não prejudicar 
significativamente». 

Proteção e restauro da biodiversidade 
e dos ecossistemas 

 X 

Considerando a natureza da medida e das intervenções 
contempladas, destinadas a reforçar a digitalização dos sistemas 
judiciais, não se antecipam riscos de degradação dos ecossistemas 
ou impacte na biodiversidade ao longo do ciclo de vida das ações a 
apoiar. Como tal, considera-se que o princípio de «não prejudicar 
significativamente» é assegurado. 

 

Parte 2 da lista de controlo do princípio de «não prejudicar significativamente 
Perguntas 

 

Não Justificação substantiva 

Transição para uma economia circular, 
incluindo a prevenção e a reciclagem de 
resíduos. Prevê-se que a medida: 

i) conduza a um aumento significativo 
da produção, da incineração ou da 
eliminação de resíduos, com exceção 
da incineração de resíduos perigosos 
não recicláveis, ou 

X 

É expectável que as aquisições de equipamento tecnológico, para a 
concretização do reforço das infraestruturas, no âmbito da digitalização dos 
sistemas judiciais, sejam promovidas ao abrigo dos critérios em matéria de 
contratos públicos ecológicos da UE (para datacenter, datawarehouse, 
sistemas videoconferência e outros aplicáveis) uma vez que a concretização 
do investimento é da responsabilidade de entidades públicas. 

Adicionalmente, os equipamentos mencionados devem cumprir com os 
requisitos definidos no Decreto-Lei n.º 12/2011 quando à sua concepção 



   29 / 42 

ii) dê origem a ineficiências significativas 
na utilização direta ou indireta de 
qualquer recurso natural em qualquer 
fase do seu ciclo de vida que não são 
minimizadas por medidas adequadas, 
ou 

venha a causar danos significativos e de 
longo prazo no ambiente, no contexto da 
economia circular? 

ecológica, sempre que aplicável, e seja assegurado que não contêm as 
substâncias perigosas listadas no Anexo II da Diretiva n.º 2011/65/EU do 
Parlamento Europeu, transposta pelo Decreto-Lei n.º 79/2013, excepto 
quando as concentrações por peso não ultrapassam os valores estabelecidos 
no mesmo.  

Os equipamentos tecnológicos e outros deverão estar abrangidos por um 
plano de gestão de resíduos que deve incluir ainda especificações técnicas 
relativas à durabilidade, reparabilidade e reciclabilidade dos equipamentos 
elétricos e eletrónicos a adquirir e instalar, de acordo com as especificações 
do Decreto-Lei n.º 178/2006, Decreto-Lei n.º 67/2014 e Decreto-Lei n.º 152-
D/2017, pelo que não se prevê que a medida conduza a um aumento 
significativo da produção, da incineração ou da eliminação de resíduos, dê 
origem a ineficiências significativas na utilização direta ou indireta de 
qualquer recurso natural ou venha a causar danos significativos e de longo 
prazo no ambiente. 

Por outro lado, considerando que a medida visa apoiar a desmaterialização 
de processos e digitalização da informação nos sistemas judiciais através de 
intervenções com vista à implementação de plataformas direcionadas, poderá  
contribuir para o objetivo ambiental de transição para uma economia circular, 
nos termos do artigo 13º do Regulamento Taxonomia, através do uso mais 
eficiente de recursos como o papel e prevenção da poluição. 
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Ver Tabela 2: Impacto para a transição climática e digital do Anexo 1. 
 

9. Milestones, metas e calendarização  

 
São de seguidas identificados os principais milestones\metas que refletem o equilíbrio em, por um lado, 
representar os objetivos fundamentais das reformas e dos investimentos que serão promovidos e, por 
outro lado, que resultarão da concretização de subconjuntos de projetos e iniciativas que dependem 
sobretudo da ação dos agentes e do âmbito de atuação da Justiça. 
 
A numeração dos milestones apresentados reflete a que se encontra no formulário anexo a este 
documento, facilitando a referência entre os documentos. 
 
 
Reforma TD-r33: Justiça Económica e ambiente de negócios 
 

I. Licenciamentos setoriais dissuasores do investimento 
 

 

▪ Milestone 4: Aprovação e publicação dos diplomas relativos à remoção de barreiras ao 
licenciamento identificadas no relatório do grupo de trabalho criado por despacho conjunto dos 
membros do governo responsáveis até ao final do primeiro trimestre de 2024. 

 
II. Justiça Económica 
 

 

▪ Milestone 14: Revisão do quadro legal da insolvência e recuperação de empresas no sentido da 
agilização destes processos e sua adaptação ao “digital por definição”, incluindo a) Revisão do 
Código da Insolvência no sentido da otimização do processo da insolvência, refletindo também 
a transposição da Diretiva 2019/1023 e o estabelecimento da tramitação exclusivamente 
eletrónica; b) Atribuir ao Administrador da Insolvência a tarefa de elaborar um plano de 
liquidação, com metas temporalmente definidas, de excussão dos bens que constituem a massa 
insolvente; c) Simplificação da tramitação do incidente de verificação do passivo e graduação 
de créditos no processo de insolvência, atribuindo ao Administrador da Insolvência a 
responsabilidade de conjuntamente com a lista de créditos reconhecidos apresentar uma 
proposta de graduação destes, permitindo ao Juiz, em caso de concordância e na falta de 
impugnações, limitar-se a homologar ambos os documentos, permitindo assim uma tramitação 
mais ágil; d) Instituição de rateios parciais obrigatórios sempre que a massa insolvente integre 
produto da liquidação de bens de valor igual ou superior a € 10 000,00, cuja titularidade não se 
mostre controvertida e o processo não se encontre em condições da realização de rateio final; 
e) revisão do regime de preferência do direito de retenção no confronto com a hipoteca; f) 
Redução das restrições ao exercício das profissões altamente regulamentadas; g) Remoção de 
constrangimentos na fase de citação, estabelecer como regra, a citação eletrónica das pessoas 
coletivas, designadamente no processo de insolvência; h) Criação e entrada em funcionamento 
de seções especializadas do Comércios nas instâncias judiciais superiores, até ao final do 
primeiro trimestre de 2024 
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▪ Milestone 15: Para uma Justiça administrativa e fiscal mais eficiente, a criação dos juízos 
especializados sobre determinadas matérias nos Tribunais Administrativos e Fiscais: 
administrativos comuns, juízos administrativos sociais, juízos de contratos públicos e juízos de 
urbanismo, ambiente e ordenamento do território e promoção de um regime legal de incentivo 
à extinção da instância por acordo extrajudicial até final do primeiro trimestre de 2023 

 

▪ Milestone 23: a) Disponibilizar nos cerca de 400 Tribunais\unidades Ministério Público os 
novos sistemas de informação para tramitação desmaterializada do processo judicial eletrónico 
e com mecanismos de Inteligência Artificial, abrangendo todas as jurisdições, fases processuais 
(inc. inquérito) e instâncias: Tribunais Superiores abrangidos. Pretende-se assim que as novas 
interfaces para cada um dos tipos de utilizadores (juízes, procuradores, funcionários judiciais e 
mandatários) estejam disponíveis para tramitação e de forma exclusiva em todas as jurisdições 
e instâncias judiciais. b) Agilização do acesso a informação para definição da massa insolvente 
por parte dos administradores de insolvência, por desmaterialização e automatização das 
comunicações com as entidades gestoras de potenciais ativos: Finanças, Segurança Social e 
Registos; c) Desmaterialização das comunicações entre as autarquias - através de Portal para 
acesso de informação por representantes de Autarquias - no contacto com os TAF para acesso 
ao processo judicial para submissão de peças processuais, consulta do processo e notificações; 
d) Desmaterialização das comunicações entre as entidades que exercem o papel de órgãos de 
execução fiscal - Finanças e Segurança Social - no contacto com os TAF para acesso ao 
processo judicial para submissão de peças processuais, consulta do processo e notificações, 
através de interoperabilidade eletrónica. e) Disponibilização da 2ª versão da renovação dos SI 
para suporte à tramitação dos administradores de insolvência (STEPI+). Agilização do acesso 
a informação para definição da massa insolvente por parte dos administradores de insolvência, 
por desmaterialização e automatização das comunicações com as entidades gestoras de 
potenciais ativos: Registos, Finanças e Segurança Social. Por outro lado será disponibilizado 
um sistema de informação aos administradores de insolvência para tramitação exclusivamente 
eletrónica (STEPI+); f) Reestruturação, consolidação e modernização de seis dos vários 
Sistemas de Informação existentes (Comercial, Civil, Automóvel, Criminal, Predial, 
Nacionalidade e Propriedade Industrial) de suporte à área registal com base em plataformas de 
serviços digitais e arquiteturas modulares até ao final do quarto trimestre de 2025 

 

▪ Milestone 36: Disponibilização da Empresa 2.0 ao serviço da Economia - Ciclo de Vida da 
Empresa incluindo a plataforma de serviços e informação para cidadãos e empresas de suporte 
aos processos de insolvência e recuperação até ao final do primeiro trimestre de 2024 

 

▪ Milestone 37: Implementação de Interfaces e de atualização de sistemas de interceção de 
suporte à Investigação criminal, assegurando a Interoperabilidade com congéneres europeias e 
internacionais até ao final do quarto trimestre de 2023 

 

▪ Milestone 44: Execução do novo Plano Tecnológico de Equipamentos e Infraestruturas da 
Justiça na disponibilização das seguintes componentes: a) novo Data Center; b) Plataforma de 
dados abertos da Justiça; c)  Sistemas de Informação de Gestão das Entidades da Justiça; 
d)Gestão de Identidades Digitais e e) Plataformas para a Recuperação e Gestão de Ativos da 
Justiça até ao final do quarto trimestre de 2025 
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10. Financiamento e Custos 

 
O custo estimado total da Componente “18-Justiça económica e ambiente de negócios” corresponde ao 
custo estimado total do Investimento TD-C18-i01: Justiça económica e ambiente de negócios no 
montante de 266,9 milhões de EUR:   
 

Projetos Total 
(M€) 

a) Plataformas Digitais dos Tribunais (incluindo TAF e Insolvências) 40 
b) Plataformas Digitais para Ciclos de Vida dos Cidadãos e das Empresas 

(incluindo recuperação e competitividade) 39 

c) Plataformas Digitais para a Investigação Criminal e Forense 24 
d) Plataformas de Gestão de Conhecimento    53 
e) Reforço das Infraestruturas e Equipamentos Tecnológicos 112 

Total 267 
 
As Reformas e Investimentos previstos nesta Componente decorrem de um processo de modernização 
em curso na Justiça desde 2016, enquadrado no Plano "Justiça mais Próxima", atualmente na sua 
segunda edição 20|23. A abordagem metodológica adotada nos principais projetos de mudança (por 
exemplo Tribunal+), provou que as melhores soluções para um problema complexo não são deduzidas 
na fase de planeamento de um projeto, mas antes no seu decorrer, com a adoção de metodologias ágeis, 
provas de conceito, recurso a pilotos, avaliações e massificação, uma vez provada a melhor solução 
face aos recursos e ao prazo útil de ação. Por outro lado, a melhoria da eficiência do Sistema de Justiça 
obriga a uma ação conjunta e articulada em diferentes frentes, dada a multiplicidade de dependências 
que existem entre as diferentes áreas da Justiça e as não menos complexas relações com diferentes 
stakeholders, externos e internos, refletindo uma abordagem estratégica reconhecida em recente 
avaliação da OCDE (OECD (2020), "Towards a smart justice system in Portugal", in Justice Transformation in Portugal: 
Building on Successes and Challenges, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/35f1f017-en ). 

Os investimentos previstos nas cinco dimensões apresentadas na tabela acima, desagregam-se em 
cinquenta projetos de forma a ilustrar, com bastante razoabilidade, as despesas que as diferentes 
tipologias de projetos necessitarão. Projetos de reengenharia e simplificação de processos, exigem 
equipas multidisciplinares para diagnóstico (As-Is / To-Be), pilotagem/desenvolvimento, adequação 
legislativa (quando aplicável), gestão de mudança, formação e avaliação; projetos essencialmente de 
ordem funcional e legislativa ou projetos de forte pendor tecnológico (reforço ou reengenharia de 
arquitetura de redes / comunicações e segurança) requerem recursos especializados numa ou noutra 
área, sendo que os equipamentos, o Hard/Soft serão adquiridos na proporcionalidade habitualmente 
requerida.  

Relativamente ao dimensionamento das equipas de desenvolvimento e sempre que aplicável foi 
realizada, para cada projeto, a estimativa do número, constituição e perfis das equipas a alocar. Os 
valores/hora considerados e atribuídos aos 4 perfis de funções considerados são os tabelados pela 
Agência da Modernização Administrativa. I.P., Instituto que define as políticas de preços máximos 
elegíveis no âmbito de candidaturas SAMA2020. Ainda que com esta referência, é igualmente do 
conhecimento comum que o valor/hora praticado por empresas ou especialistas de topo é muito 
superior. Também aqui consideramos relevante, sobretudo para projetos que necessariamente terão o 
seu início em calendários diferentes ao longo dos próximos anos, que se pondere como previsível um 
aumento substantivo do valor hora de RH do mercado. Na realidade, apenas o aumento da procura sobre 
o mercado comunitários promovido pelo próprio PRR, terá um efeito potenciador sobre a procura de 
especialistas e consequentemente sobre a sua escassez e valorização. 
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Para o cálculo do custo total estimado, contribuem os seguintes projetos, acrescentando-se aqui e para 
cada qual a base da formulação do cálculo do custo, reproduzindo o número, dimensão e perfis 
associados a cada equipa de desenvolvimento: 
 
 

a) Plataformas Digitais dos Tribunais (incluindo TAF e Insolvências) 

i. Tribunal+ Digital 360 (fase II do Tribunal+, atualmente em conclusão da fase I) - 
Desenvolvimento de serviços suportados em metodologias ágeis para otimização da 
atividade nos Tribunais, incluindo evolução do Balcão+ eletrónico (serviços 
online\remotos) e Comarca+, para apoio aos órgãos de gestão das comarcas (4,6 M€ o 
equivalente a 66 880 horas de RH, [Consultor Funcional: 13 800 h, Consultor técnico ou 
jurídico: 49 538 h e Consultor Estratégico: 3 538 h], 1,38 M€ Equipamento/Hardware, e 
0,69 M€ Software). Estimamos para este projeto que a sua constituição seja a seguinte: 
Consultor Estratégico: 2 [FTE: 30%], Consultor Funcional: 5 [FTE: 40%] e Consultor 
Tecnológico ou Jurídico: 11 [FTE: 70%] no prazo médio de execução de 40 meses; 

ii. Otimização e modernização da área da Insolvência (2,3 M€ o equivalente a 62 150 horas 
de RH, [Consultor Funcional: 7 920 h, Consultor técnico ou jurídico: 52 462 h e Consultor 
Estratégico: 1 769 h], 0,04 M€ Equipamento/Hardware, e 0,04 M€ Software). Estimamos 
que este projeto seja subdividido em 5 sub projetos e que o perfil de cada equipa seja o 
seguinte:  Consultor Estratégico: 1 [FTE: 10%], Consultor Funcional: 2 [FTE: 30%] e 
Consultor Tecnológico ou Jurídico: 6 [FTE: 60%] no prazo médio de execução de 18 
meses; 

iii. Reforma do Estatuto dos Funcionários Judiciais e assessoria aos magistrados - permitir a 
adoção de modelos flexíveis de organização e gestão do trabalho, foco no digital e 
disponibilização de um modelo de assessoria aos magistrados (1,1 M€ o equivalente a 29 
400 horas de RH, [Consultor Funcional: 1 980 h, Consultor técnico ou jurídico: 26 400 h 
e Consultor Estratégico: 1 015 h], 0,04 M€ Equipamento/Hardware, e 0,03 M€ Software) 
Estimamos que este projeto seja subdividido em 2 sub projetos e que o perfil de cada 
equipa seja o seguinte:  Consultor Estratégico: 1 [FTE: 20%], Consultor Funcional: 2 
[FTE: 20%] e Consultor Tecnológico ou Jurídico: 7 [FTE: 70%] no prazo médio de 
execução de 18 meses; 

iv. Otimização e modernização dos Tribunais Administrativos e Fiscais (1 M€ o equivalente 
a 21 050 horas de RH, [Consultor Funcional: 12 740 h, Consultor técnico ou jurídico: 6 
708 h e Consultor Estratégico: 1 600 h], 0,02 M€ Equipamento/Hardware, e 0,02 M€ 
Software). Estimamos que este projeto seja subdividido em 6 sub projetos e que o perfil 
de cada equipa seja o seguinte:  Consultor Estratégico: 1 [FTE: 10%], Consultor Funcional: 
2 [FTE: 40%] e Consultor Tecnológico ou Jurídico: 1 [FTE: 40%] no prazo médio de 
execução de 18 meses; 

v. Modernização dos SI core judiciais (Magistratus, MP Codex, interfaces únicos para 
mandatários e secretarias, Custas Processuais e Apoio Judiciário, BNI, BNA, STEPI+, 
Controlo e auditoria a Administradores Judiciais, SISAAE, com atualização do paradigma 
tecnológico - digital por definição) (14,4 M€ o equivalente a 289 000 horas de RH, 
[Consultor Funcional: 11 600 h, Consultor técnico ou jurídico: 269 723 h e Consultor 
Estratégico: 7 677 h], 2,4 M€ Equipamento/Hardware, e 2,16 M€ Software). Estimamos 
que este projeto seja subdividido em 7 sub projetos e que o perfil de cada equipa seja o 
seguinte:  Consultor Estratégico: 2 [FTE: 10%], Consultor Funcional: 2 [FTE: 20%] e 
Consultor Tecnológico ou Jurídico: 10 [FTE: 80%] no prazo médio de execução de 30 
meses; 



   34 / 42 

vi. Modernização do Registo Criminal (inc. Integração com ECRIS e SI dos Tribunais) (8,4 
M€ o equivalente a 174 110 horas de RH, [Consultor Funcional: 26 420 h, Consultor 
técnico ou jurídico: 141 908 h e Consultor Estratégico: 5 785 h], 1,56 M€ 
Equipamento/Hardware, e 0,54 M€ Software). Estimamos que este projeto seja 
subdividido em 6 sub projetos e que o perfil de cada equipa seja o seguinte:  Consultor 
Estratégico: 1 [FTE: 30%], Consultor Funcional: 3 [FTE: 40%] e Consultor Tecnológico 
ou Jurídico: 7 [FTE: 90%] no prazo médio de execução de 24 meses; 

vii. Modernização dos SI de suporte à atividade dos Conselhos Superiores e Procuradoria-
Geral da República (1,9 M€ o equivalente a 45 480 horas de RH, [Consultor Funcional: 
760 h, Consultor técnico ou jurídico: 43 846 h e Consultor Estratégico: 877 h], 0,19 M€ 
Equipamento/Hardware, e 0,19 M€ Software). Estimamos que este projeto seja 
subdividido em 3 sub projetos e que o perfil de cada equipa seja o seguinte:  Consultor 
Estratégico: 1 [FTE: 10%], Consultor Funcional: 1 [FTE: 10%] e Consultor Tecnológico 
ou Jurídico: 6 [FTE: 60%] no prazo médio de execução de 24 meses; 

viii. Plataforma digital de gestão de peritos de suporte à atividade judicial (1,7 M€ o equivalente 
a 40 000 horas de RH, [Consultor Funcional: 4 800 h, Consultor técnico ou jurídico: 33 
508 h e Consultor Estratégico: 1 692 h], 0,11 M€ Equipamento/Hardware, e 0,16 M€ 
Software). Estimamos que este projeto seja subdividido em 2 sub projetos e que o perfil 
de cada equipa seja o seguinte:  Consultor Estratégico: 1 [FTE: 20%], Consultor Funcional: 
2 [FTE: 30%] e Consultor Tecnológico ou Jurídico: 6 [FTE: 70%] no prazo médio de 
execução de 24 meses; 

ix. Plataforma Online de Aconselhamento Jurídico Pré-litígio (1,6 M€ o equivalente a 38 620 
horas de RH, [Consultor Funcional: 5 640 h, Consultor técnico ou jurídico: 30 585 h e 
Consultor Estratégico: 2 400 h], 0,08 M€ Equipamento/Hardware, e 0,09 M€ Software). 
Estimamos que este projeto seja subdividido em 2 sub projetos e que o perfil de cada 
equipa seja o seguinte:  Consultor Estratégico: 1 [FTE: 30%], Consultor Funcional: 2 
[FTE: 40%] e Consultor Tecnológico ou Jurídico: 5 [FTE: 80%] no prazo médio de 
execução de 24 meses; 

x. Tramitação judicial Digital-Only - intervenções nos sistemas de informação de suporte à 
tramitação processual (1,3 M€ o equivalente a 33 740 horas de RH, [Consultor Funcional: 
2 340 h, Consultor técnico ou jurídico: 30 400 h e Consultor Estratégico: 1 000 h], 0,07 
M€ Equipamento/Hardware, e 0,07 M€ Software). Estimamos que este projeto seja 
subdividido em 2 sub projetos e que o perfil de cada equipa seja o seguinte:  Consultor 
Estratégico: 1 [FTE: 20%], Consultor Funcional: 2 [FTE: 20%] e Consultor Tecnológico 
ou Jurídico: 8 [FTE: 70%] no prazo médio de execução de 18 meses; 

xi. Simplificação das custas processuais (Fundamentalmente reforma jurídica com grande 
impacto nos SI e funcionamento do sistema judicial) (1,2 M€ o equivalente a 31 880 horas 
de RH, [Consultor Funcional: 2 160 h, Consultor técnico ou jurídico: 29 169 h e Consultor 
Estratégico: 554 h], 0,05 M€ Equipamento/Hardware, e 0,06 M€ Software). Estimamos 
que este projeto seja subdividido em 2 sub projetos e que o perfil de cada equipa seja o 
seguinte:  Consultor Estratégico: 1 [FTE: 10%], Consultor Funcional: 1 [FTE: 40%] e 
Consultor Tecnológico ou Jurídico: 6 [FTE: 80%] no prazo médio de execução de 18 
meses. 

 

b) Plataformas Digitais para Ciclos de Vida dos Cidadãos e das Empresas (incluindo 
recuperação e competitividade) 
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i. Empresa 2.0 ao serviço da Economia - Ciclo de Vida da Empresa - Criação, gestão, 
encerramento (falência, insolvência), recuperação, e-Residence para estrangeiros e RCBE 
(6 M€ o equivalente a 153 230 horas de RH, [Consultor Funcional: 12 260 h, Consultor 
técnico ou jurídico: 136 000 h e Consultor Estratégico: 4 969 h], 0,3 M€ 
Equipamento/Hardware, e 0,34 M€ Software). Estimamos que este projeto seja 
subdividido em 3 sub projetos e que o perfil de cada equipa seja o seguinte:  Consultor 
Estratégico: 3 [FTE: 10%], Consultor Funcional: 3 [FTE: 40%] e Consultor Tecnológico 
ou Jurídico: 14 [FTE: 80%] no prazo médio de execução de 24 meses; 

ii. Modernização dos SI core registais, abrangendo o Comercial, Predial, Automóvel, Civil, 
integrando os princípios do "Digital por definição" e "Declaração única" (13,7 M€ o 
equivalente a 357 040 horas de RH, [Consultor Funcional: 21 920 h, Consultor técnico ou 
jurídico: 328 800 h e Consultor Estratégico: 6 323 h], 0,82 M€ Equipamento/Hardware, e 
0,69 M€ Software). Estimamos que este projeto seja subdividido em 4 sub projetos e que 
o perfil de cada equipa seja o seguinte:  Consultor Estratégico: 2 [FTE: 10%], Consultor 
Funcional: 3 [FTE: 30%] e Consultor Tecnológico ou Jurídico: 17 [FTE: 80%] no prazo 
médio de execução de 36 meses;  

iii. Desenvolvimento de serviços digitais de registo para Portugueses no Mundo (3,7 M€ o 
equivalente a 49 530 horas de RH, [Consultor Funcional: 7 100 h, Consultor técnico ou 
jurídico: 37 477 h e Consultor Estratégico: 4 954 h], 1,35 M€ Equipamento/Hardware, e 
0,46 M€ Software). Estimamos que este projeto seja subdividido em 2 sub projetos e que 
o perfil de cada equipa seja o seguinte:  Consultor Estratégico: 2 [FTE: 30%], Consultor 
Funcional: 2 [FTE: 40%] e Consultor Tecnológico ou Jurídico: 5 [FTE: 80%] no prazo 
médio de execução de 30 meses; 

iv. Cartão de Cidadão: Soluções alternativas de atendimento (3 M€ o equivalente a 59 080 
horas de RH, [Consultor Funcional: 6 000 h, Consultor técnico ou jurídico: 50 769 h e 
Consultor Estratégico: 2 308 h], 0,6 M€ Equipamento/Hardware, e 0,3 M€ Software). 
Estimamos para este projeto que a sua constituição seja a seguinte: Consultor Estratégico: 
2 [FTE: 30%], Consultor Funcional: 3 [FTE: 50%] e Consultor Tecnológico ou Jurídico: 
19 [FTE: 70%] no prazo médio de execução de 24 meses; 

v. Renovação do parque de máquinas de recolha biométrica do Cartão de Cidadão (6,3 M€ o 
equivalente a 4 170 horas de RH, [Consultor Funcional: 1 260 h, Consultor técnico ou 
jurídico: 1 938 h e Consultor Estratégico: 969 h], 5,29 M€ Equipamento/Hardware, e 0,82 
M€ Software). Estimamos para este projeto que a sua constituição seja a seguinte: Gestor 
de Projeto / Consultor Estratégico: 1 [FTE: 30%], Consultor Funcional: 1 [FTE: 30%] e 
Consultor Tecnológico ou Jurídico: 1 [FTE: 50%] no prazo médio de execução de 24 
meses; 

vi. Sistema Integrado de Gestão e Monitorização da Atividade de Registos (2,4 M€ o 
equivalente a 61 660 horas de RH, [Consultor Funcional: 4 800 h, Consultor técnico ou 
jurídico: 54 646 h e Consultor Estratégico: 2 215 h], 0,1 M€ Equipamento/Hardware, e 
0,14 M€ Software). Estimamos para este projeto que a sua constituição seja a seguinte: 
Consultor Estratégico: 2 [FTE: 20%], Consultor Funcional: 3 [FTE: 30%] e Consultor 
Tecnológico ou Jurídico: 14 [FTE: 80%] no prazo médio de execução de 30 meses; 

vii. Modernização dos SI do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (1,5 M€ o 
equivalente a 36 230 horas de RH, [Consultor Funcional: 3 000 h, Consultor técnico ou 
jurídico: 32 308 h e Consultor Estratégico: 923 h], 0,11 M€ Equipamento/Hardware, e 0,14 
M€ Software). Estimamos para este projeto que a sua constituição seja a seguinte: 
Consultor Estratégico: 1 [FTE: 20%], Consultor Funcional: 2 [FTE: 30%] e Consultor 
Tecnológico ou Jurídico: 8 [FTE: 70%] no prazo médio de execução de 36 meses; 

viii. SI para nova plataforma de Registo da nacionalidade (1,4 M€ o equivalente a 37 000 horas 
de RH, [Consultor Funcional: 1 680 h, Consultor técnico ou jurídico: 34 462 h e Consultor 
Estratégico: 862 h], 0,07 M€ Equipamento/Hardware, e 0,07 M€ Software). Estimamos 
para este projeto que a sua constituição seja a seguinte: Consultor Estratégico: 2 [FTE: 
10%], Consultor Funcional: 2 [FTE: 20%] e Consultor Tecnológico ou Jurídico: 12 [FTE: 
70%] no prazo médio de execução de 24 meses; 
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ix. Sistemas de informação para Fundações (0,8 M€ o equivalente a 22 170 horas de RH, 
[Consultor Funcional: 1 120 h, Consultor técnico ou jurídico: 20 677 h e Consultor 
Estratégico: 369 h], 0,02 M€ Equipamento/Hardware, e 0,02 M€ Software). Estimamos 
para este projeto que a sua constituição seja a seguinte: Consultor Estratégico: 1 [FTE: 
10%], Consultor Funcional: 1 [FTE: 40%] e Consultor Tecnológico ou Jurídico: 9 [FTE: 
80%] no prazo médio de execução de 18 meses. 

 

c) Plataformas Digitais para a Investigação Criminal e Forense 

i. Implementação de Interfaces e de atualização de sistemas de interceção de suporte à 
Investigação criminal (10,9 M€ o equivalente a 233 580 horas de RH, [Consultor 
Funcional: 18 460 h, Consultor técnico ou jurídico: 209 600 h e Consultor Estratégico: 5 
523 h], 1,97 M€ Equipamento/Hardware, e 0,83 M€ Software). Estimamos que este projeto 
seja subdividido em 4 sub projetos e que o perfil de cada equipa seja o seguinte:  Consultor 
Estratégico: 2 [FTE: 20%], Consultor Funcional: 3 [FTE: 40%] e Consultor Tecnológico 
ou Jurídico: 16 [FTE: 90%] no prazo médio de execução de 24 meses; 

ii. Modernização dos Sistemas de suporte à Investigação Criminal, Perícias Informáticas e 
Investigação Financeira (8,2 M€ o equivalente a 102 480 horas de RH, [Consultor 
Funcional: 32 000 h, Consultor técnico ou jurídico: 62 400 h e Consultor Estratégico: 8 
077 h], 2,64 M€ Equipamento/Hardware, e 1,41 M€ Software). Estimamos que este projeto 
seja subdividido em 7 sub projetos e que o perfil de cada equipa seja o seguinte:  Consultor 
Estratégico: 2 [FTE: 20%], Consultor Funcional: 4 [FTE: 30%] e Consultor Tecnológico 
ou Jurídico: 3 [FTE: 80%] no prazo médio de execução de 24 meses; 

iii. Modernização dos sistemas e equipamentos da Medicina Legal sob o paradigma do Digital 
by Default (3,7 M€ o equivalente a 91 530 horas de RH, [Consultor Funcional: 4 440 h, 
Consultor técnico ou jurídico: 85 385 h e Consultor Estratégico: 1 708 h], 0,22 M€ 
Equipamento/Hardware, e 0,37 M€ Software). Estimamos para este projeto que a sua 
constituição seja a seguinte: Consultor Estratégico: 2 [FTE: 10%], Consultor Funcional: 2 
[FTE: 40%] e Consultor Tecnológico ou Jurídico: 17 [FTE: 90%] no prazo médio de 
execução de 36 meses; 

iv. Modernização da Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes (0,7 M€ o equivalente a 16 
320 horas de RH, [Consultor Funcional: 2 100 h, Consultor técnico ou jurídico: 13 569 h 
e Consultor Estratégico: 646 h], 0,05 M€ Equipamento/Hardware, e 0,06 M€ Software). 
Estimamos para este projeto que a sua constituição seja a seguinte: Consultor Estratégico: 
1 [FTE: 20%], Consultor Funcional: 1 [FTE: 70%] e Consultor Tecnológico ou Jurídico: 
6 [FTE: 80%] no prazo médio de execução de 18 meses. 

 
d) Plataformas de Gestão de Conhecimento 

i. Plataforma de Indicadores e Estatísticas da Justiça (7 M€ o equivalente a 161 060 horas de 
RH, [Consultor Funcional: 18 600 h, Consultor técnico ou jurídico: 133 231 h e Consultor 
Estratégico: 9 231 h], 0,42 M€ Equipamento/Hardware, e 0,72 M€ Software). Estimamos 
que este projeto seja subdividido em 2 sub projetos e que o perfil de cada equipa seja o 
seguinte:  Consultor Estratégico: 4 [FTE: 20%], Consultor Funcional: 4 [FTE: 50%] e 
Consultor Tecnológico ou Jurídico: 18 [FTE: 80%] no prazo médio de execução de 30 
meses; 

ii. Simplificação da linguagem das comunicações e serviços digitais para cidadãos e empresas 
(6,1 M€ o equivalente a 130 540 horas de RH, [Consultor Funcional: 48 600 h, Consultor 
técnico ou jurídico: 77 785 h e Consultor Estratégico: 4 154 h], 0,19 M€ 
Equipamento/Hardware, e 0,68 M€ Software). Estimamos que este projeto seja 
subdividido em 2 sub projetos e que o perfil de cada equipa seja o seguinte:  Consultor 
Estratégico: 2 [FTE: 20%], Consultor Funcional: 8 [FTE: 60%] e Consultor Tecnológico 
ou Jurídico: 10 [FTE: 80%] no prazo médio de execução de 30 meses; 
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iii. Centro de competências para a Inovação e Transformação Digital (Hub Justiça), para 
especificação da estratégia e plano de inovação e transformação digital da Justiça e 
promoção de programas para estreitamento de relações da sociedade civil\empresarial (6,4 
M€ o equivalente a 120 060 horas de RH, [Consultor Funcional: 69 240 h, Consultor 
técnico ou jurídico: 32 462 h e Consultor Estratégico: 18 354 h], 0,3 M€ 
Equipamento/Hardware, e 0,39 M€ Software). Estimamos que este projeto seja 
subdividido em 5 sub projetos e que o perfil de cada equipa seja o seguinte:  Consultor 
Estratégico: 3 [FTE: 30%], Consultor Funcional: 6 [FTE: 60%] e Consultor Tecnológico 
ou Jurídico: 4 [FTE: 40%] no prazo médio de execução de 24 meses; 

iv. Desenvolvimento do sistema de informação de monitorização da Estratégia Nacional de 
Combate à Corrupção (1 M€ o equivalente a 22 540 horas de RH, [Consultor Funcional: 3 
000 h, Consultor técnico ou jurídico: 17 231 h e Consultor Estratégico: 2 308 h], 0,07 M€ 
Equipamento/Hardware, e 0,07 M€ Software). Estimamos para este projeto que a sua 
constituição seja a seguinte: Consultor Estratégico: 3 [FTE: 30%], Consultor Funcional: 2 
[FTE: 50%] e Consultor Tecnológico ou Jurídico: 8 [FTE: 70%] no prazo médio de 
execução de 18 meses; 

v. Plataforma Digital da Justiça 2.0 - Evolução dos serviços digitais para cidadãos (e-
Registos), empresas (Empresa 2.0), tribunais (Tribunais. org), profissionais e stakeholders 
da Justiça, incluindo Plataforma de suporte aos processos de insolvência e recuperação 
(interoperabilidade com STEPI+) (12,1 M€ o equivalente a 311 130 horas de RH, 
[Consultor Funcional: 27 180 h, Consultor técnico ou jurídico: 278 154 h e Consultor 
Estratégico: 5 800 h], 0,58 M€ Equipamento/Hardware, e 0,74 M€ Software). Estimamos 
que este projeto seja subdividido em 4 sub projetos e que o perfil de cada equipa seja o 
seguinte:  Consultor Estratégico: 3 [FTE: 10%], Consultor Funcional: 4 [FTE: 40%] e 
Consultor Tecnológico ou Jurídico: 16 [FTE: 90%] no prazo médio de execução de 30 
meses; 

vi. SMO - Supervision Management Office - Unidade de Supervisão da Execução do PRR 
Justiça (5,2 M€ o equivalente a 91 230 horas de RH, [Consultor Funcional: 22 000 h, 
Consultor técnico ou jurídico: 39 077 h e Consultor Estratégico: 30 154 h], 0,32 M€ 
Equipamento/Hardware, e 0,55 M€ Software). Estimamos que este projeto seja 
subdividido em 2 sub projetos e que o perfil de cada equipa seja o seguinte:  Consultor 
Estratégico: 2 [FTE: 90%], Consultor Funcional: 2 [FTE: 60%] e Consultor Tecnológico 
ou Jurídico: 4 [FTE: 60%] no prazo médio de execução de 53 meses; 

vii. Programa de apetrechamento tecnológico e de capacitação em teletrabalho (4,3 M€ o 
equivalente a 16 250 horas de RH, [Consultor Funcional: 12 740 h, Consultor técnico ou 
jurídico: 1 754 h e Consultor Estratégico: 1 754 h], 2,76 M€ Equipamento/Hardware, e 
0,73 M€ Software). Estimamos que este projeto seja subdividido em 3 sub projetos e que 
o perfil de cada equipa seja o seguinte:  Consultor Estratégico: 1 [FTE: 20%], Consultor 
Funcional: 3 [FTE: 50%] e Consultor Tecnológico ou Jurídico: 1 [FTE: 20%] no prazo 
médio de execução de 18 meses; 

viii. Notificações eletrónicas a cidadãos e empresas, com integração com morada única digital 
e com adaptações de todos os SI abrangidos (4,1 M€ o equivalente a 101 910 horas de RH, 
[Consultor Funcional: 9 800 h, Consultor técnico ou jurídico: 86 462 h e Consultor 
Estratégico: 5 646 h], 0,2 M€ Equipamento/Hardware, e 0,23 M€ Software). Estimamos 
que este projeto seja subdividido em 3 sub projetos e que o perfil de cada equipa seja o 
seguinte:  Consultor Estratégico: 2 [FTE: 20%], Consultor Funcional: 2 [FTE: 40%] e 
Consultor Tecnológico ou Jurídico: 9 [FTE: 80%] no prazo médio de execução de 24 
meses; 
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ix. Plataforma de Gestão e Acompanhamento do Teletrabalho e Organização Dinâmica de 
Equipas (2,8 M€ o equivalente a 68 280 horas de RH, [Consultor Funcional: 6 700 h, 
Consultor técnico ou jurídico: 58 246 h e Consultor Estratégico: 3 338 h], 0,14 M€ 
Equipamento/Hardware, e 0,22 M€ Software). Estimamos que este projeto seja 
subdividido em 2 sub projetos e que o perfil de cada equipa seja o seguinte:  Consultor 
Estratégico: 2 [FTE: 20%], Consultor Funcional: 3 [FTE: 30%] e Consultor Tecnológico 
ou Jurídico: 12 [FTE: 60%] no prazo médio de execução de 24 meses; 

x. Plataforma de suporte à produção de atos normativos (com recurso a IA) (2,2 M€ o 
equivalente a 52 770 horas de RH, [Consultor Funcional: 7 200 h, Consultor técnico ou 
jurídico: 43 262 h e Consultor Estratégico: 2 308 h], 0,12 M€ Equipamento/Hardware, e 
0,16 M€ Software). Estimamos que este projeto seja subdividido em 2 sub projetos e que 
o perfil de cada equipa seja o seguinte:  Consultor Estratégico: 2 [FTE: 10%], Consultor 
Funcional: 3 [FTE: 30%] e Consultor Tecnológico ou Jurídico: 6 [FTE: 80%] no prazo 
médio de execução de 30 meses; 

xi. Plataforma de Serviços Comuns da Justiça (2 M€ o equivalente a 44 590 horas de RH, 
[Consultor Funcional: 7 360 h, Consultor técnico ou jurídico: 33 846 h e Consultor 
Estratégico: 3 385 h], 0,16 M€ Equipamento/Hardware, e 0,16 M€ Software). Estimamos 
que este projeto seja subdividido em 2 sub projetos e que o perfil de cada equipa seja o 
seguinte:  Consultor Estratégico: 2 [FTE: 20%], Consultor Funcional: 3 [FTE: 30%] e 
Consultor Tecnológico ou Jurídico: 6 [FTE: 70%] no prazo médio de execução de 24 
meses. 

 

e) Reforço das Infraestruturas e Equipamentos Tecnológicos 

i. Modernização dos equipamentos tecnológicos e software de base do MJ (27,3 M€ o 
equivalente a 135 960 horas de RH, [Consultor Funcional: 17 560 h, Consultor técnico ou 
jurídico: 108 615 h e Consultor Estratégico: 9 785 h], 10,05 M€ Equipamento/Hardware, 
e 12,21 M€ Software). Estimamos que este projeto seja subdividido em 9 sub projetos e 
que o perfil de cada equipa seja o seguinte:  Consultor Estratégico: 2 [FTE: 10%], 
Consultor Funcional: 2 [FTE: 20%] e Consultor Tecnológico ou Jurídico: 3 [FTE: 80%] 
no prazo médio de execução de 30 meses; 

ii. Programa de facilitação de videoconferências (11,8 M€ o equivalente a 174 660 horas de 
RH, [Consultor Funcional: 12 200 h, Consultor técnico ou jurídico: 156 800 h e Consultor 
Estratégico: 5 662 h], 3,99 M€ Equipamento/Hardware, e 1,74 M€ Software). Estimamos 
que este projeto seja subdividido em 3 sub projetos e que o perfil de cada equipa seja o 
seguinte:  Consultor Estratégico: 2 [FTE: 20%], Consultor Funcional: 3 [FTE: 20%] e 
Consultor Tecnológico ou Jurídico: 10 [FTE: 90%] no prazo médio de execução de 36 
meses; 

iii. Sistemas de Informação de Gestão das Entidades da Justiça (11,8 M€ o equivalente a 252 
440 horas de RH, [Consultor Funcional: 34 780 h, Consultor técnico ou jurídico: 207 631 
h e Consultor Estratégico: 10 031 h], 0,39 M€ Equipamento/Hardware, e 2,27 M€ 
Software). Estimamos que este projeto seja subdividido em 3 sub projetos e que o perfil 
de cada equipa seja o seguinte:  Consultor Estratégico: 2 [FTE: 30%], Consultor Funcional: 
3 [FTE: 60%] e Consultor Tecnológico ou Jurídico: 14 [FTE: 80%] no prazo médio de 
execução de 40 meses; 

iv. Plataforma de dados abertos da Justiça (9,7 M€ o equivalente a 216 170 horas de RH, 
[Consultor Funcional: 23 000 h, Consultor técnico ou jurídico: 182 000 h e Consultor 
Estratégico: 11 169 h], 0,52 M€ Equipamento/Hardware, e 1,39 M€ Software). Estimamos 
que este projeto seja subdividido em 2 sub projetos e que o perfil de cada equipa seja o 
seguinte:  Consultor Estratégico: 3 [FTE: 30%], Consultor Funcional: 3 [FTE: 60%] e 
Consultor Tecnológico ou Jurídico: 19 [FTE: 70%] no prazo médio de execução de 40 
meses; 
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v. Arquivos Digitais na Justiça - Programa de criação, manutenção e preservação em arquivo 
digital de dados e informação existente e preservação digital do acervo histórico da Justiça 
(9,4 M€ o equivalente a 216 140 horas de RH, [Consultor Funcional: 57 400 h, Consultor 
técnico ou jurídico: 145 231 h e Consultor Estratégico: 13 508 h], 0,41 M€ 
Equipamento/Hardware, e 0,52 M€ Software). Estimamos que este projeto seja 
subdividido em 3 sub projetos e que o perfil de cada equipa seja o seguinte:  Consultor 
Estratégico: 3 [FTE: 30%], Consultor Funcional: 6 [FTE: 70%] e Consultor Tecnológico 
ou Jurídico: 13 [FTE: 80%] no prazo médio de execução de 30 meses; 

vi. Reconversão do Data Center e criação do Centro de “Continuity of Service and Disaster 
Recovery” (8,7 M€ o equivalente a 95 830 horas de RH, [Consultor Funcional: 20 880 h, 
Consultor técnico ou jurídico: 61 569 h e Consultor Estratégico: 13 385 h], 3,05 M€ 
Equipamento/Hardware, e 1,74 M€ Software). Estimamos para este projeto que a sua 
constituição seja a seguinte: Consultor Estratégico: 6 [FTE: 30%], Consultor Funcional: 6 
[FTE: 50%] e Consultor Tecnológico ou Jurídico: 10 [FTE: 80%] no prazo médio de 
execução de 48 meses; 

vii. Robustecimento das infraestruturas de comunicação e computação (incluindo transition-
to-cloud) (8,1 M€ o equivalente a 117 760 horas de RH, [Consultor Funcional: 24 300 h, 
Consultor técnico ou jurídico: 74 769 h e Consultor Estratégico: 18 692 h], 0,41 M€ 
Equipamento/Hardware, e 2,84 M€ Software). Estimamos para este projeto que a sua 
constituição seja a seguinte: Consultor Estratégico: 6 [FTE: 40%], Consultor Funcional: 5 
[FTE: 60%] e Consultor Tecnológico ou Jurídico: 12 [FTE: 80%] no prazo médio de 
execução de 48 meses; 

viii. Centro de Operações de Gestão e de Monitorização de Sistemas e de Cibersegurança (6,4 
M€ o equivalente a 91 080 horas de RH, [Consultor Funcional: 19 200 h, Consultor técnico 
ou jurídico: 57 108 h e Consultor Estratégico: 14 769 h], 0,38 M€ Equipamento/Hardware, 
e 2,24 M€ Software). Estimamos para este projeto que a sua constituição seja a seguinte: 
Consultor Estratégico: 4 [FTE: 60%], Consultor Funcional: 4 [FTE: 80%] e Consultor 
Tecnológico ou Jurídico: 10 [FTE: 90%] no prazo médio de execução de 40 meses; 

ix. Gestão de Identidades Digitais (5,6 M€ o equivalente a 134 090 horas de RH, [Consultor 
Funcional: 14 800 h, Consultor técnico ou jurídico: 114 523 h e Consultor Estratégico: 4 
769 h], 0,26 M€ Equipamento/Hardware, e 0,56 M€ Software). Estimamos que este projeto 
seja subdividido em 3 sub projetos e que o perfil de cada equipa seja o seguinte:  Consultor 
Estratégico: 1 [FTE: 30%], Consultor Funcional: 2 [FTE: 40%] e Consultor Tecnológico 
ou Jurídico: 9 [FTE: 70%] no prazo médio de execução de 36 meses; 

x. Centro de Contacto da Justiça com multi-canais digitais (4,7 M€ o equivalente a 63 990 
horas de RH, [Consultor Funcional: 42 300 h, Consultor técnico ou jurídico: 14 462 h e 
Consultor Estratégico: 7 231 h], 0,24 M€ Equipamento/Hardware, e 1,41 M€ Software). 
Estimamos para este projeto que a sua constituição seja a seguinte: Consultor Estratégico: 
4 [FTE: 40%], Consultor Funcional: 12 [FTE: 70%] e Consultor Tecnológico ou Jurídico: 
4 [FTE: 80%] no prazo médio de execução de 30 meses; 

xi. Service Desk da Justiça (4,5 M€ o equivalente a 61 270 horas de RH, [Consultor Funcional: 
40 500 h, Consultor técnico ou jurídico: 13 846 h e Consultor Estratégico: 6 923 h], 0,23 
M€ Equipamento/Hardware, e 1,35 M€ Software). Estimamos para este projeto que a sua 
constituição seja a seguinte: Consultor Estratégico: 3 [FTE: 50%], Consultor Funcional: 
11 [FTE: 80%] e Consultor Tecnológico ou Jurídico: 4 [FTE: 70%] no prazo médio de 
execução de 30 meses; 

xii. Plataformas para a Recuperação e Gestão de Ativos da Justiça (3,6 M€ o equivalente a 88 
980 horas de RH, [Consultor Funcional: 8 500 h, Consultor técnico ou jurídico: 76 708 h 
e Consultor Estratégico: 3 769 h], 0,17 M€ Equipamento/Hardware, e 0,26 M€ Software). 
Estimamos que este projeto seja subdividido em 2 sub projetos e que o perfil de cada 
equipa seja o seguinte:  Consultor Estratégico: 2 [FTE: 20%], Consultor Funcional: 3 
[FTE: 40%] e Consultor Tecnológico ou Jurídico: 12 [FTE: 80%] no prazo médio de 
execução de 24 meses; 
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xiii. Elaboração do Plano Tecnológico de Equipamentos e Infraestruturas da Justiça - 
Elaboração (0,3 M€ o equivalente a 7 820 horas de RH, [Consultor Funcional: 900 h, 
Consultor técnico ou jurídico: 6 000 h e Consultor Estratégico: 923 h], 0 M€ 
Equipamento/Hardware, e 0 M€ Software). Estimamos para este projeto que a sua 
constituição seja a seguinte: Consultor Estratégico: 1 [FTE: 50%], Consultor Funcional: 1 
[FTE: 50%] e Consultor Tecnológico ou Jurídico: 4 [FTE: 80%] no prazo médio de 
execução de 12 meses. 
 

 
 
Ver Tabela 3: Custo estimado do plano do Anexo 1 
 
Unidade: milhões de EUR 
Investimento 2021 2022 2023 2024 2025 2026 TOTAL 
TD-C18-i01: Justiça Económica e ambiente 
de negócios  13 80 89 54 31 0 267 

 
 
Nota complementar 
 
Na realização das estimativas de investimento para o PRR foi fundamental considerar iniciativas de 
natureza equivalente que nos últimos anos foram concretizadas na Justiça (e.g. Plano Justiça mais 
Próxima; Plataforma Digital da Justiça; pilotos das aplicações móveis “Meu Tribunal” ou “App 
tribunal+”; o piloto de impressão, envelopagem, expedição postal e tratamento automático do retorno a 
decorrer em alguns tribunais; o Tribunal+; várias iniciativas de capacitação dos utilizadores dos SI da 
justiça), por parte de diversos organismos da área da justiça. 
 
Por regra, o Ministério da Justiça – através dos serviços competentes e mais vocacionados para atuar 
nas dimensões em causa, e em alguns casos, mais estratégicos, pelo menos nas fases iniciais, 
diretamente pelos gabinetes governamentais - coordenará os trabalhos, sendo que existem diversas 
iniciativas, que por se tratarem da instanciação na Justiça da concretização de medidas bilaterais com 
outras entidades da Administração Pública ou de natureza transversal, que serão acompanhadas e 
articuladas em conjunto com outras entidades. 
 
Desde o primeiro momento serão envolvidos todos os stakeholders determinantes – internos e externos 
à Justiça -, fazendo uso das suas capacidades e recursos próprios, sendo frequentemente necessário 
reforçar os meios através da contratação de serviços externos, nomeadamente quando estão em causas 
atividades que dependem de um conhecimento especializado e do qual não exista competência na 
Justiça ou na Administração Pública, ou quando for necessário escalar as capacidades devido à cadência 
ou dimensão de cada um dos projetos em causa. 
 
Para o efeito foram consideradas as referências de perfis e respetivos custos (tabela AMA) considerados 
nos processos aquisitivos que vão sendo promovidos, dos quais se destacam por ex. os seguintes: 
• Gestor de Projeto – 65.00€/hora 
• Consultor tecnológico – 32,50€/hora 
• Consultor Funcional – 50.00€/hora 
• Consultor Estratégico – 62,50€/hora 
• Webdesigner – 32,50€/hora 
 
Outras referências 
• Consultor Jurídico – 32,50€/hora 
• Formação - 30 € /hora 
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• Inclusão Social - 30 € /hora 
• Investigação e desenvolvimento - 100 € /hora 

 
Estão cobertas todas as áreas da Justiça, sendo que, em cada caso de projeto específico, dependendo do 
seu âmbito e abrangência, do seu público-alvo e responsáveis envolvidos, das etapas e recursos de que 
depende, foram considerados os fatores que caracterizam o contexto em que se enquadra, seja ele 
transversal à Justiça ou focado num aspeto muito específico, tendo sido aplicadas as seguintes 
referências (sempre que possível anualizadas considerando as especificidades individuais ou noutros 
casos por aproximações à média\moda\mediana\etc.): 
 
• # Tribunais: 400 
• # Conservatórias: 434 
• # Edifícios da Justiça: 1000 
• # Departamentos de Investigação Criminal: 16 
• # Gabinetes Médico Legais e Forenses: 27 
• # Oficiais de Justiça: 6.873 
• # Juízes: 1.743 
• # Magistrados do MP: 1.292 
• # Advogados: 35.911 
• # Solicitadores: 4.391 
• # Agentes de execução: 1.143 
• # Administradores Judiciais: 350 
• # Equipas de vigilância eletrónica: 10 
• # Colaboradores da PJ: 2443 
• # Colaboradores do INMLCF: 329 
• # Colaboradores do INPI: 108 
• # Colaboradores do IRN: 4.658 
• # Colaboradores do IGFEJ: 267 
• # Colaboradores da DGAJ: 7726 
• # Colaboradores da DGPJ: 91 
• # Colaboradores do CEJ: 89 
• # Colaboradores da SGMJ: 75 
• # Comarcas judiciais: 23 
• Média de processos entrados\findos\pendentes por juiz: 291\363\495 
• Média de processos entrados\findos\pendentes por magistrado do MP: 342\343\157 
• Média de processos entrados\findos\pendentes por funcionário judicial: 138\157\155 
• # Processos judiciais entrados\findos\pendentes: 502.494\626.304\851.879 
• # Assentos lavrados no Registo Civil: 257.046 
• # Atos celebrados no Registo Predial: 67.597 
• # Inscrições no Registo Comercial: 220.043 
• # Atos praticados no Registo Automóvel: 6.031.589 
• # Atos praticados no Notariado: 279.682 
• # Diligências judiciais: 650.000 
• # Videoconferências judiciais: 25.000 
• # Gravações áudio de diligências judiciais\duração média: 1M\9,2 minutos 
• # Certificados do Registo Criminal emitidos: 1,2 M 
• # Espaços de tribunais para realização de diligências: 700  
• # Certidões judiciais emitidas: 60.000 
• # Custo médio de objeto postal: 2,35€ 
• Tempo médio de vida útil de equipamentos individuais de produtividade (ex.: portáteis): 5 anos 
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A Gestão (SMO) de um programa ambicioso e exigente quanto o presente, seguramente nunca realizado 
com a mesma dimensão e complexidade no passado, requer igualmente a constituição de uma Unidade 
de Supervisão da Execução do PRR Justiça. Esta, para além de apoiar os organismos envolvidos na 
monitorização da execução, apoiará, sempre que aplicável, a preparação dos instrumentos de 
contratação exigíveis e a gestão dos projetos, competências que escasseiam e que se exigem, pelas 
dimensões e prazos associados. 
 
A calendarização da execução financeira das medidas e projetos, foi assim prevista, assente dos 
pressupostos referidos, na complexidade das matérias e na capacidade de execução dos organismos 
envolvidos. 
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PARTE 2: DESCRIÇÃO DAS REFORMAS E INVESTIMENTOS 

 

A. COMPONENTE 19: Administração Pública – Capacitação, Digitalização, 
Interoperabilidade e Cibersegurança 

 

• Descrição sumária da componente 

Área de política: Administração Pública 
Objetivo: providenciar um melhor serviço público, utilizando a tecnologia e reforçando a proximidade 
para um acesso mais simples, seguro, efetivo e eficiente de cidadãos e empresas, reduzindo custos de 
contexto, bem como promover a eficiência, a modernização, a inovação e a capacitação da 
Administração Pública, reforçando o contributo do Estado e da administração pública para o crescimento 
e desenvolvimento económico e social.  

 

Reformas: 

Reforma TD-r34: Serviços Públicos digitais, simples, inclusivos e seguros para os cidadãos e para 
as empresas 

Reforma TD-r35: Reforma funcional e orgânica da Administração Pública  

Reforma TD-r36: Administração Pública capacitada para a Criação de Valor Público 

 
Investimentos: 

Investimento TD-C19-i01: Reformulação do atendimento dos serviços públicos e consulares, com o 
redesenho do Portal Digital Único nacional, o redesenho de serviços digitais mais utilizados e o 
desenvolvimento da capacidade de atendimento multicanal 

Investimento TD-C19-i02: Serviços eletrónicos sustentáveis, baseados na interoperabilidade 
e utilização dos dados para um aumento de transparência e eficiência 

Investimento TD-C19-i03: Reforço do quadro geral de Cibersegurança na base da confiança 
para a adoção dos serviços electrónicos 

Investimento TD-C19-i04: Infraestruturas críticas digitais eficientes, seguras e partilhadas 

Investimento TD-C19-i05-RAM: Transição Digital da Administração Pública da RAM 

Investimento TD-C19-i06-RAA: Modernização e Digitalização da Administração Pública 
Regional (Açores)  

Investimento TD-C19-i07: Capacitação da AP – formação de trabalhadores e gestão do futuro 

 

Custo estimado: 578 milhões de EUR 
Subvenções MRR: 578 milhões de EUR 
Empréstimos MRR: 0 milhões de euros 

  



 

6 

2. Contexto, desafios e objetivos  

Contexto e Desafios 

A crise de saúde pública motivada pela Covid-19 provocou uma crise económica e social da qual 
emergem ou se veem reforçados inúmeros desafios no contexto da relação entre a Administração 
Pública (AP) os cidadãos e as empresas, bem como no seu próprio funcionamento interno, 
sublinhando a necessidade de promoção de condições mais favoráveis ao ambiente de negócios, 
ao usufruto de serviços públicos por cidadãos e empresas e a criação de valor acrescentado por 
via de uma AP mais ágil e próxima. 

Decorrentes dos desafios já existentes, agravados ou reforçados pela crise motivada pela Covid-
19, uma Administração Pública eficaz e eficiente revela-se assim da maior importância para 
promover a recuperação e resiliência do país, em diversos domínios, designadamente: 

• Como forma de garantir qualidade, abrangência e resiliência na prestação de serviços 
públicos, alavancando-se no digital, mas não deixando ninguém para trás, promovendo 
a igualdade e a não discriminação no acesso a bens e serviços;  

• Pelo seu contributo para a melhoria da relação dos cidadãos e das empresas com o Estado 
e redução da carga administrativa para as empresas e investidores, favorecendo o 
crescimento económico;  

• Pelo potencial de otimização do funcionamento da Administração Pública e dos recursos 
públicos por esta utilizados, permitindo um funcionamento mais ágil e eficiente do 
Estado e a libertação de recursos para a promoção do investimento público, contribuindo 
para o crescimento económico e para a prossecução das transições climática e digital. 

Neste sentido, esta componente visa abordar desafios específicos em 3 áreas:  

• Prestação dos serviços públicos digitais e simplificação e modernização administrativa, 
simplificando a relação entre a Administração e os cidadãos e empresas;  

• Otimização do funcionamento do Estado, reorganizando as suas estruturas funcionais e 
orgânicas, obtendo por essa via ganhos de eficiência no seu funcionamento; 

• Capacitação da Administração Pública e dos seus organismos para os novos paradigmas 
de prestação do serviço. 

Na área da prestação dos serviços públicos digitais, não obstante o progresso realizado, 
persistem desafios tanto na utilização de serviços digitais, como na utilização dos dados, do 
aproveitamento do seu valor e da sua segurança e integridade. Estes desafios aplicam-se em 
termos transversais, mas também em áreas setoriais particularmente relevantes no contexto da 
crise sanitária, como a segurança social ou saúde e incluem a necessidade de se dar resposta aos 
seguintes desafios: 

• Apesar de Portugal estar acima da média da União Europeia em matéria de serviços 
públicos digitais, posicionando-se em 13.º em 28 países (DESI2020), e de figurar no 35.º 
lugar no ranking do índice de desenvolvimento de e-government (EGDI) da ONU, 
importa garantir que o atendimento é omnicanal e uniforme, eliminando disparidades 
persistentes quanto à usabilidade, acessibilidade, desmaterialização e digitalização dos 
serviços públicos (ainda neste contexto, é de considerar que o período do programa irá 
coincidir com a introdução da tecnologia 5G, cujo potencial será explorado em toda a sua 
plenitude);  
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• O reforço da interoperabilidade e a transição para cloud, os quais interagem no sentido 
de maior integração funcional de serviços e de redução da pegada carbónica da 
Administração Pública; 

• A necessidade de desenvolver competências na área da ciência de dados uma vez que 
Portugal permanece abaixo da média europeia em matéria de dados abertos, com uma 
avaliação de 42% de índice de maturidade de dados abertos dos serviços públicos digitais, 
comparativamente com a média da UE de 66 % (DESI2020), tornando-se evidente a; 

• O incremento dos serviços digitais, acelerado pela pandemia Covid-19, vem ainda expor 
os sistemas dos serviços e os dados de cidadãos e empresas a riscos de integridade, pelo 
que importa robustecer o quadro nacional de cibersegurança, com especial atenção 
para as infraestruturas digitais críticas. 

Se é certo que uma Administração Pública mais digital e que se relacione melhor com os agentes 
económicos a quem serve pode acrescentar valor por si só, também é verdade que a otimização 
do funcionamento interno do Estado pode contribuir para a criação de valor para a 
sociedade por duas vias: i) através de uma definição e implementação de políticas públicas mais 
orientada para o resultado e à criação de valor e ii) através de um funcionamento mais eficiente e 
que liberte recursos públicos para despesas favoráveis ao crescimento económico. Assim, não 
obstante os programas de modernização da administração pública levados a cabo ao longo dos 
últimos quinze anos, permanecem alguns desafios significativos na Administração Central 
do Estado, designadamente: 

• Dispersão e redundâncias nos serviços da Administração Central do Estado que 
tendem a multiplicar-se por áreas governativas, com potencial para serem centralizados 
em serviços comuns / partilhados; 

• Potencial para reforçar funções críticas de suporte à atividade governativa, assentes 
em modelos transversais e de partilha de conhecimento, como por exemplo, centros de 
competências transversais; 

• Rigidez no modelo de prestação do trabalho e relacionamento entre áreas 
governativas, prevalecendo estruturas hierárquicas, com multiplicação de cadeias de 
comando e excessivamente burocráticas. 

A melhoria da prestação dos serviços públicos e uma mudança de paradigma no funcionamento 
do Estado, alavancada na sua digitalização, não vive sem que se capacite a administração 
pública e os seus organismos para os novos paradigmas de prestação do serviço e de 
funcionamento da Administração Pública.  

Neste domínio, importa sublinhar que nesta componente se prosseguem objetivos específicos de 
capacitação dos funcionários públicos, com foco nas competências digitais, mas não só, que de 
alguma forma fecham o ciclo de capacitação para este novo paradigma, muito assente no digital, 
dirigindo-se a este grupo específico de beneficiários. Assim, aborda-se o mesmo desafio de 
aumento das competências e qualificações, mas com um público-alvo distinto das referentes às 
Qualificações e Competências (C06), à Escola Digital (C20) e à Empresas 4.0 (C16) que tratarão 
das dimensões da formação inicial e ao longo da vida e da formação especificamente dirigida à 
elevação das competências digitais da população ativa empregada. 

Neste contexto, no que se refere às qualificações e competências da Administração Pública, 
abordada nesta componente, emergem os seguintes desafios: 

• Nas administrações públicas mais de metade dos trabalhadores possuem ensino superior 
(53,7% face a 27,7% na população ativa total), com uma sobre representação das 
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mulheres que, contudo, permanecem sub-representadas nos cargos de direção superior. 
Ainda assim, 147,6 mil postos de trabalho (21,1%) das administrações públicas estão 
ocupados por trabalhadores que possuem apenas o ensino básico, com peso mais 
significativo na administração local: 43,0%. Daqui decorrem naturalmente desafios muito 
relevantes, em particular no contexto de transformação da provisão e prestação dos 
serviços públicos. 

• Complementarmente, enquanto empregador, o Estado deve promover a participação 
plena e igualitária de mulheres e homens na sua atividade profissional, em linha com os 
objetivos da Estratégia Nacional para a Igualdade e a Não Discriminação 2018 -2030, 
garantido uma gestão de recursos humanos e formação aos seus ativos que tenha em 
consideração a promoção da igualdade de género e integre a perspetiva de género em 
todas as suas políticas. 

• Ainda que as práticas e organizações adaptativas do trabalho tendentes ao reforço do 
equilíbrio da vida pessoal e familiar tivessem já tomado lugar, a necessidade de acelerar 
este processo foi desencadeada pela necessidade de promover o trabalho remoto, em 
função das medidas de contenção sanitária, decorrentes da Covid-19. No âmbito do Livro 
Verde sobre o Futuro do Trabalho, num processo liderado pelo MTSSS, poderá ser 
equacionado um quadro regulamentar específico para o teletrabalho, comum a 
trabalhadores dos setores público e privado, em condições que não agudizem as 
assimetrias sociais de género preexistentes e que promovam a igualdade de género. 

• Adicionalmente, num quadro de aceleração da transição digital e organizacional da 
administração pública, importa ainda reforçar os termos em que a administração pública 
se pode tornar mais atrativa, em particular para os profissionais qualificados. As respostas 
a este desafio podem encontrar sinergias com os demais, em particular num contexto de 
recursos limitados que dificulta a atratividade por via salarial, podendo ao invés ser 
abordada por via de uma ampla capacitação e qualificação ao longo da vida. 

• Por fim, evidencia-se ainda a necessidade de progressão em matéria de produção e 
tratamento de informação sobre o próprio Estado, permanecendo desafios em matéria de 
coordenação dos entes públicos e seus recursos humanos, indicando uma qualidade 
menor do que seria desejável em termos de elaboração de políticas e coordenação 
interministerial, apesar da criação do Sistema de Informação e Organização do Estado em 
2011 (EC, EIPA, 2018). 
 

Objetivos 

O objetivo geral desta componente passa por providenciar um melhor serviço público, utilizando 
a tecnologia e reforçando a proximidade para um acesso mais simples, efetivo e eficiente de 
cidadãos e empresas, reduzindo custos de contexto, bem como promovendo uma gestão eficiente 
da Administração Publica e dos recursos públicos utlizados por esta, que reforce o contributo do 
Estado para o crescimento e desenvolvimento económico e social. 

Os objetivos visados por esta componente encontram-se alinhados com as recomendações 
específicas por país do Conselho dirigidas a Portugal para 2019 e 2020, que apontam para a 
necessidade de promover o controlo, da sustentabilidade e da qualidade da gestão das finanças 
públicas, favorecendo despesas favoráveis ao crescimento (REP 1 de 2019 e 2020), melhorar o 
nível de competências da população, em particular a sua literacia digital (REP 2 de 2019), reduzir 
a carga administrativa e regulamentar que pesa sobre as empresas (REP 4 de 2019) e focalizar o 
investimento na transição digital (REP 3 de 2020). 
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Assim, a presente componente visa responder às REP identificadas, do seguinte modo: 

• REP 1 - Priorizar as despesas favoráveis ao crescimento, reforçar o controlo das despesas, 
a eficiência dos custos: com a adoção de soluções digitais e tecnologias emergentes, como 
a cloud, alcançar-se-á potenciais ganhos de eficiência, quer seja ao nível dos 
desenvolvimentos, quer seja ao nível da gestão e manutenção de infraestruturas 
tecnológicas, tirando ainda partido da desmaterialização de processos como forma de 
reduzir custos na provisão de serviços públicos. Por outra via, a reforma preconizada no 
âmbito da organização do Estado permitirá a concentração de serviços, a eliminação de 
redundâncias e em última instância, ganhos de eficiência no funcionamento do próprio 
Estado, libertando recursos para outras despesas, favoráveis ao crescimento; 

• REP 2 - Melhorar o nível de competências da população, em especial a sua literacia 
digital, tornando nomeadamente a educação dos adultos mais adequada às necessidades 
do mercado de trabalho: Pretende-se promover a capacitação e qualificação dos 
funcionários públicos, preparando-os para os desafios da transição digital, quer seja 
através do aumento de competências digitais e outras relevantes para a prossecução da 
sua missão, quer seja através da formação e aumento dos seus níveis de competências. 

• REP 3 - Focalizar o investimento na transição ecológica e digital: Pretende-se investir de 
forma robusta e transformadora nos sistemas e plataformas transversais e setoriais da 
Administração Pública, contribuindo para a transição digital de forma estruturada e 
coordenada. 

• REP - Reduzir carga administrativa e regulamentar sobre as empresas: Pretende-se, por 
via da digitalização e desmaterialização de serviços públicos e do reforço das capacidades 
de interoperabilidade dos serviços digitas da AP, simplificar a relação do Estado com 
cidadãos e empresas, e por essa via, reduzir custos de contexto. 

Esta componente inscreve-se ainda nos seguintes pilares em que se estrutura o Mecanismo 
Europeu de Recuperação e Resiliência: o pilar relativo à “saúde e resiliência económica, social e 
institucional, inclusive com vista ao aumento da capacidade de reação e preparação para crises”, 
tendo em conta que se pretende reforçar a resiliência do Estado face a novas crises, nomeadamente 
reforçando a capacidade de resposta da Administração Pública; e o pilar relativo à “transição 
digital”, tendo em conta o foco desta componente em promover uma política pública que 
impulsiona a transição digital da administração pública portuguesa, simplificando a relação do 
Estado com cidadãos e empresas. 

Concretamente, o pacote de reformas e investimentos englobados nesta componente visa os 
seguintes objetivos, agrupados por 3 agendas reformistas: 

• Reforma TD-r34: Serviços públicos digitais, simples, inclusivos e seguros para os 
cidadãos e para as empresas 
• Estreitar a relação entre o cidadão e o Estado, melhorando a experiência digital, numa 

lógica omnicanal e uniforme, eliminando discrepâncias na usabilidade e 
acessibilidade, que se alavanquem no digital, mas garantindo a inclusão de todas as 
pessoas e a simplificando da relação do Estado com empresas e cidadãos nas mais 
variadas áreas de intervenção do Estado, incluindo no que se refere aos serviços 
consulares, reduzindo por essa via os custos de contexto; 

• Reduzir barreiras ao investimento privado, por via da redução da carga administrativa 
que recai sobre as empresas, em particular pela simplificação de procedimentos para 
a obtenção de licenciamentos, através da simplificação de procedimentos bem como 
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da promoção de uma maior interoperabilidade funcional dos serviços da 
Administração Pública; 

• Desenvolver sustentavelmente os serviços orientados ao cidadão ao: 
o Incrementar o uso da identidade eletrónica, garantindo a integridade e 

segurança das redes, sistemas e dados pessoais; 
o Capitalizar o valor económico dos dados administrativos e científicos, 

garantindo a sua recolha, armazenamento, tratamento e disponibilização para 
efeitos de definição de políticas públicas e utilização pela comunidade 
científica.  

o Garantir a interoperabilidade como forma de promoção da agilidade, rapidez 
e melhor serviço, assim como promover poupanças de custos e libertar verbas 

• Criar as condições para o progresso digital: 
o Criar um quadro geral de Cibersegurança na base da confiança para a adoção 

dos serviços eletrónicos 
o Infraestruturas digitais críticas eficientes, seguras e partilhadas 

• Reforma TD-r35: Reforma funcional e orgânica da Administração Pública 
• Concentrar os gabinetes do governo num único espaço físico, tirando partido das 

eficiências e sinergias possíveis deste novo paradigma e promovendo a modernização 
e otimização do funcionamento da Administração Pública; 

• Centralizar serviços comuns e partilhados e flexibilizar as interações entre áreas 
governativas e respetivos serviços; 

• Promover a especialização no âmbito de funções críticas de suporte à atividade 
governativa. 

• Reforma TD-r36: Administração pública capacitada para a criação de valor público 
• Desenvolver competências de trabalhadores e dirigentes, preparando-os para o novo 

paradigma de prestação de serviços públicos digitais, quer seja pelo robustecimento 
dos organismos com incumbências nesta matéria, quer seja pelo desenvolvimento de 
ofertas formativas adequadas às necessidades emergentes; 

• Promover modelos de trabalho mais adaptativos e ágeis (e.g. teletrabalho), 
facilitadores da gestão da vida profissional e familiar para os funcionários públicos; 

• Dotar a administração de ferramentas integradoras e mais ágeis para a gestão dos seus 
recursos humanos, em áreas como a formação. 
 

Enquadramento Estratégico Nacional 

As agendas reformistas e respetivos objetivos anteriormente elencados encontram-se fortemente 
ancorados no quadro Estratégico Nacional vigente e relevante no domínio da modernização e 
digitalização da administração pública, quer seja em instrumentos estratégicos de âmbito nacional 
e transversal a toda a sociedade, quer seja no âmbito mais estrito da administração pública. 

A título transversal, importa destacar o alinhamento desta componente com a Estratégia 
Portugal 2030, aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros nº 98/2020, de 13 de 
novembro, que estabelece o quadro estratégico de médio-prazo para o desenvolvimento 
socioeconómico do país, nomeadamente com o domínio estratégico “Qualificação das 
Instituições” da Agenda “Digitalização, inovação e qualificações como motores do 
desenvolvimento”. 

A nível nacional e transversal ao país, foi aprovado Plano de Ação para a Transição Digital de 
Portugal, através da Resolução de Conselho de Ministros n.º 30/2020, de 21 de abril, que 
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compreende 3 pilares (1 - capacitação e inclusão digital das pessoas; 2 - transformação digital do 
tecido empresarial e 3 - digitalização do Estado) e catalisadores da transição digital de Portugal. 

Este 3.º pilar, focado na digitalização dos serviços públicos, na criação de uma administração 
pública ágil, aberta e conectada, concentra 11 medidas que visam a simplificação e 
desmaterialização de procedimentos administrativos, bem como a promoção de uma 
administração pública dinâmica e eficiente, que melhor se relacione e preste serviços à sociedade. 

Já os catalisadores constituem um conjunto de condições de base, cuja implementação facilita e 
potencia o sucesso das medidas do Plano, entre as quais releva o acompanhamento da Estratégia 
Nacional de Segurança do Ciberespaço (aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 
92/2019, de 5 de junho) ou medidas de disponibilização e valorização dos dados onde se inclui a 
transposição da Diretiva Europeia 2019/1024 sobre dados abertos. 

Passando a instrumentos estratégicos específicos para a área da administração publica, é de 
destacar a aprovação da Resolução do Conselho de Ministros n.º 55/2020, de 31 de julho, a 
Estratégia para a Inovação e Modernização do Estado e da Administração Pública 2020 -
2023, com o objetivo de reforçar a aposta na modernização administrativa para melhor servir os 
cidadãos e as empresas. 

É sobretudo neste documento estratégico que se ancora o pacote de reformas e investimentos que 
dão corpo a esta componente, encontrando-se o mesmo estruturado em 4 eixos: a) investir nas 
pessoas; b) desenvolver a gestão; c) explorar a tecnologia; e d) reforçar a proximidade. Estes 
eixos, respetivos objetivos estratégicos e medidas foram identificados através de um processo de 
participação que envolveu todas as áreas de governo, empresas, organizações da sociedade civil, 
instituições de ensino superior, todos os municípios (no contexto do Roteiro para a 
Descentralização) e a Comissão para a Modernização Administrativa (que inclui representantes 
das associações empresariais, representantes dos trabalhadores, e ordens profissionais).  

Alinhado com estes instrumentos estratégicos, é de salientar ainda o relançamento do Programa 
SIMPLEX 20-21, apresentado em julho, que assenta na ótica de trabalho “para fora”, i.e., melhor 
serviço público para cidadãos e empresas, mas também “para dentro”, ou seja, pela construção de 
uma administração pública moderna e inovadora. Estes são, também, os pressupostos do eixo 
“matriz institucional” do Programa de Estabilização Económica e Social, apresentado em 
junho e que foi um roteiro para a atuação até ao final de 2020, tendo sido envidados esforços em 
propostas de alteração legislativa na área da simplificação administrativa (concretizada pela Lei 
n.º 72/2020 de 16 de novembro) e identificadas como prioritárias as áreas de capacitação da 
administração pública. 

O Programa SIMPLEX 20-21 assume uma visão clara das transformações necessárias para 
melhor servir a sociedade e impulsionar a economia, materializando-se em 158 medidas que 
melhoram o ambiente de negócios e facilitam o acesso a serviços públicos pelos cidadãos e 
empresas, alavancando-se na tecnologia digital, mas não esquecendo as distintas realidades 
socioeconómicas e territoriais do país. Este Programa foi desenhado de forma participativa, 
envolvendo organizações e trabalhadores da administração pública, a academia e a sociedade civil 
em geral. 

Além dos documentos estratégicos já mencionados, importa destacar ainda que a presente 
componente se encontra alinhada com a Estratégia Portugal 2030, aprovada recentemente pela 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 98/2020 de 13 de novembro e por essa via com a política 
de coesão da UE no âmbito do Quadro Financeiro Plurianual (QFP) 2021-2027. Nesse documento 
é definida uma visão de recuperação da economia e de proteção do emprego, fazendo da próxima 
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década um período de recuperação e convergência de Portugal com a EU, assegurando maior 
resiliência e coesão social e territorial, sendo previstas quatro agendas temáticas das quais se 
destaca para o presente âmbito: a “digitalização, a inovação e as qualificações como motores de 
desenvolvimento”.  

Esta agenda temática destaca inúmeros desafios que se colocam à Administração Pública, desde 
a necessidade de incrementar as competências e qualificações dos funcionários públicos, à 
necessidade de simplificação administrativa, passando pela capitalização do processo de transição 
digital em curso, do qual o Estado pode tirar partido para alavancar a melhoria de serviços 
públicos. 

Neste contexto, importa considerar as complementaridades existentes ou que se perspetivam entre 
o que se estabelece no presente Plano, e outros instrumentos de apoio, com destaque para o 
próximo quadro comunitário de apoio. Assim, os investimentos previstos nesta componente 
constituem intervenções de largo espectro, abrangentes e transformadores dos alicerces em que 
assentam a transição digital da Administração Pública em Portugal e serão integralmente e apenas 
financiados pelo Mecanismo de Recuperação e Resiliência. Esta opção não prejudica a realização 
de outros investimentos conexos, de cariz mais específico ou setorial e eventualmente de menor 
dimensão, que possam vir a conhecer financiamento de outros programas, com destaque para o 
Portugal 2030. 

A título de exemplo, os projetos que visam a digitalização da Administração Pública e dos 
serviços por esta prestados, no contexto desta componente, visam sobretudo construir uma 
arquitetura de sistemas de informação e de um modelo de desenvolvimento de serviços digitais 
sólidos e partilhados por todos os organismos da AP, bem como a adaptação dos principais 
serviços a este modelo. Assim, espaço existirá para outras intervenções complementares, 
alinhadas com este modelo, que poderão vir a encontrar financiamento noutros instrumentos. 

Noutra dimensão, privilegiam-se neste plano a provisão de programas de formação de larga 
escala, que visam elevar o nível de competências e qualificações dos funcionários públicos per si, 
podendo vir a ser enquadrados noutros instrumentos formações com objetivos específicos, como 
são o caso das iniciativas de formação-ação no contexto de processos de modernização 
administrativa ou outras que possam não ser abrangidas pelo presente plano e que se revelem 
necessárias. 
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3. Descrição das reformas e investimentos  

Reforma TD-r34: Serviços públicos digitais, simples, inclusivos e seguros para os 
cidadãos e para as empresas 
A reforma preconizada baseia-se em quatro pilares, considerados necessários para potencial o 
alcance e impacto dos investimentos a ela associados. Os quatro pilares em questão são: 

• Promover uma governação coordenada da transformação digital da Administração 
Pública, explorando o potencial da tecnologia em alinhamento com as necessidades dos 
serviços e visando sempre servir melhor os cidadãos e empresas. 

• Promover de forma coordenada a adoção de soluções “cloud” em toda a Administração 
Pública. 

• Promover uma gestão coordenada do ecossistema de dados da Administração 
Pública, com segurança e transparência para todas as partes interessadas, e valor para a 
sociedade em geral. 

• Robustecer o quadro nacional de cibersegurança e reformar o atual modelo de 
coordenação da cibersegurança e da segurança da informação 

Desafios e Objetivos 

A transformação digital numa Administração pública implica acima de tudo concertação, 
coordenação e um envolvimento inequívoco de todas as entidades que a compõem. Só assim se 
consegue criar as economias de escala, a eficiência e a confiança necessária para que a adoção 
dos serviços públicos digitais crie a dinâmica necessária a um movimento que vive do sucesso 
que tem junto do cidadão. Este é o primeiro desafio e primeiro passo desta reforma no caminho 
de uma Administração Pública realmente digital – promover uma governação coordenada da 
transformação digital da Administração Pública, explorando o potencial da tecnologia em 
alinhamento com as necessidades dos serviços e visando sempre servir melhor os cidadãos e 
empresas. 

Esta transformação deve significar uma cultura de permanente exploração máxima do potencial 
da tecnologia digital para gerar o máximo de resultados para os cidadãos, empresas e sociedade 
civil em geral. Num cenário de emergência de novas capacidades associadas à flexibilização da 
tecnologia para integração de sistemas e de processos; à generalização das técnicas de ciência dos 
dados e de inteligência artificial; ao novo paradigma da “cloud”; e ao impacto esperado da 
tecnologia 5G, entre outros, a existência de novas estruturas, práticas e comportamentos de 
colaboração são decisivos para garantir uma transformação digital.  

O desafio seguinte, beneficiando igualmente de uma abordagem coordenada, refere-se às 
vantagens solidárias de uma adoção e utilização adequada da tecnologia de computação na 
nuvem, ou “cloud”, e da oferta associada de novos serviços, que representa uma profunda 
mudança de paradigma para o qual a Administração Pública não está devidamente preparada, 
tanto nos aspetos técnicos, como de contratação pública. Esse paradigma deve ser hoje em dia 
garantido em qualquer estratégia de transformação digital, pelo que em resposta a esse desafio, o 
Conselho para as Tecnologias de Informação e Comunicação na Administração Pública (CTIC) 
elaborou já uma estratégia para a adoção da “cloud” na Administração Pública, para que a mesma 
ocorra de forma consciente, estruturada, responsável e com capacidade de avaliação dos 
resultados, com potencial para contribuir para um aumento da eficiência, bem como para um 
aumento de flexibilidade, ao tornar mais ágil a aquisição e entrega de serviços tecnológicos à 
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Administração Pública e simplificando a alocação dos respetivos recursos. Adicionalmente, a 
generalização de serviços “cloud” contribuirá para a promoção da transformação digital, através 
de uma maior orientação ao negócio, por redução do elevado esforço de gestão da infraestrutura, 
da disponibilização de uma plataforma comum para integração de novos serviços e pela maior 
adequação às novas tecnologias disponíveis no mercado. Finalmente a adoção de soluções cloud 
permite ainda reduzir a pegada de carbono passando o processamento e manutenção para 
datacenters otimizados que consomem menos energias e obter economias de escala. Neste 
contexto, torna-se necessário adotar e concretizar as recomendações do grupo de trabalho (CTIC), 
determinando uma estratégia para esse fim que permita orientar cada entidade da Administração 
Pública na caraterização da sua realidade e necessidades para selecionar a solução, ou combinação 
de soluções que, em cada situação, se revele como adequada. 

Em seguida há que ter em conta o potencial inesgotável dos dados enquanto base de conhecimento 
que permitirá aos serviços públicos digitais serem orientados às necessidades de cada cidadão. A 
evidência dos dados permite compreender melhor a realidade serviços públicos, ou mesmo 
antecipar necessidades e melhorar continuamente os serviços, melhorando a confiança dos 
cidadãos na Administração Pública. Importa, assim, garantir o uso estratégico deste potencial, 
posicionando o setor público como precursor e incentivador de serviços mais práticos e acessíveis 
a todos os cidadãos, através de interação multicanal, reforço da cultura de simplificação, 
transparência e integração de processos, partindo da compreensão das necessidades e expectativas 
dos utentes e da utilização dos dados facultados por estes, que permitam ainda, por exemplo, 
organizar os serviços em torno de eventos de vida. Além disso, é ainda necessário generalizar a 
partilha de dados abertos e estimular a sua utilização pelos cidadãos e empresas, o que aumenta a 
transparência e amplia o seu valor. 

Se os dados são o motor para se criar valor para o cidadão, a segurança é condição necessária para 
motivar o cidadão a aderir aos serviços digitais. Face ao incremento do recurso aos meios digitais 
nos serviços públicos, no tecido empresarial e na sociedade em geral, o qual foi significativamente 
acelerado pela pandemia COVID-19, torna-se necessário robustecer o quadro nacional de 
cibersegurança e robustecer a segurança dos dados, aprofundando, de forma estruturada e 
integrada, a capacitação no domínio da cibersegurança e da utilização segura dos dados, para 
otimizar os benefícios decorrentes da transição digital e assim proporcionar um desenvolvimento 
sustentado em segurança.  

O Regulamento Cibersegurança - Regulamento UE 2019/881 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 17 de abril de 2019, relativo à ENISA (Agência da União Europeia para a 
Cibersegurança) e à certificação da Cibersegurança das tecnologias da informação e comunicação 
(Lei da Cibersegurança) -  surgiu no seguimento da Diretiva (UE) 2016/1148 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 6 de julho, referente às medidas de segurança das redes e dos sistemas 
de informação na União Europeia - Diretiva NIS/SRI (network and information security - 
segurança das redes e da informação) que foi transposta para o ordenamento jurídico português 
pela Lei n.º 46/2018, de 13 de agosto. 

Na decorrência desta lei, foi aprovada a Estratégia Nacional de Segurança do Ciberespaço 2019-
2023 (pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 92/2019, de 5 de junho) na qual é, 
designadamente, assumido o compromisso de incrementar o conhecimento dos cidadãos quanto 
aos comportamentos adequados para uma saudável utilização do ciberespaço e aprofundar a 
segurança das redes e da informação, como forma de garantir a proteção e defesa do ciberespaço 
de interesse nacional e potenciar uma utilização livre, segura e eficiente do mesmo por parte de 
todos os cidadãos, das empresas e das demais entidades públicas e privadas. 
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O quadro normativo e regulamentar da cibersegurança em Portugal carece ainda de 
robustecimento, com a aprovação da legislação (decreto-lei) e da regulamentação prevista na Lei 
n.º 46/2018, de 13 de agosto, concretizando os requisitos de segurança das redes e dos sistemas 
de informação e a notificação de incidentes aplicáveis aos operadores de serviços essenciais e a 
todos os serviços da Administração Pública, bem como para garantir a execução do Regulamento 
UE 2019/881 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de abril de 2019, com a designação 
do Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS) como Autoridade Nacional de Certificação da 
Cibersegurança, permitindo a criação do sistema nacional de certificação em cibersegurança 
alinhado com o Regulamento de Cibersegurança europeu e implementar a Estratégia Nacional de 
Segurança do Ciberespaço e o Quadro Nacional de Referência para a Cibersegurança. 

Para aprofundar, de forma estruturada e integrada, a consolidação da capacitação no domínio da 
cibersegurança e da utilização segura dos dados, da informação e do conhecimento que 
necessitem de medidas especiais de segurança, garantindo que o CNCS desempenha, nos termos 
da Lei n.º 46/2018, de 13 de agosto, a função de Autoridade Nacional de Cibersegurança, 
coordenando a equipa de resposta a incidentes de segurança informática nacional (CERT.PT), 
bem como permitindo que o Gabinete Nacional de Segurança (GNS) garanta a sua função de 
autoridade de credenciação no âmbito da informação classificada, torna-se imperioso reformar o 
atual modelo de coordenação da cibersegurança e da segurança da informação, estabelecer 
sinergias e potenciar a cooperação interentidades, conforme concretizado no Investimento TD-
C19-i03. 

No âmbito da governação coordenada da transformação digital pública, a Resolução do Conselho 
de Ministros 84/2020, de 9 de outubro de 2020, incumbiu o Conselho para as Tecnologias de 
Informação e Comunicação na Administração Pública (CTIC), em articulação com a Rede 
Interministerial para a Modernização Administrativa (RIMA), de elaborar uma Estratégia de 
Transformação Digital para a Administração Pública para o período 2021-2023, em alinhamento 
e com a Estratégia para a Inovação e Modernização do Estado e da Administração Pública 2020-
2023 (aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 55/2020, publicada a 31 de julho de 
2020) e o Plano de Ação para a Transição Digital de Portugal (aprovado pela Resolução do 
Conselho de Ministros n.º 30/2020, publicado a 21 de abril de 2021). Em consequência, deve ser 
desenvolvido também um Plano de Ação Transversal para a Transformação Digital da 
Administração Pública até 2023, para concretização dos objetivos enunciados na estratégia, que 
integre os contributos setoriais de todas as áreas governativas, incluindo o respetivo setor 
empresarial do estado, sempre que tal se afigure adequado. Este Plano de Ação contemplará um 
conjunto de ações transversais de disponibilização de normas, guias, ferramentas e componentes 
arquiteturais transversais (incluindo os catálogos de dados e de serviços e o referencial de serviços 
públicos digitais), a preparar de forma colaborativa e a aprovar pelo CTIC, assim como as ações 
setoriais necessárias para a sua adoção, nomeadamente evolução e integração de aplicações 
setoriais. Desta forma, garante-se o planeamento articulado de prioridades e interdependências 
necessário ao sucesso da Estratégia, assim como a conformidade dos serviços públicos digitais 
com a arquitetura transversal, tendo em vista a uniformização dos serviços públicos e a 
conformidade com princípios comuns, nomeadamente acessibilidade, usabilidade, 
interoperabilidade e segurança, entre outros. Dando continuidade a este ciclo de planeamento 
coordenado da transformação digital da Administração Pública, prevê-se a renovação do Plano 
de Ação para o período 2024 a 2026. Adicionalmente, este modelo suportará ainda a colaboração 
e partilha de recursos no contexto da exploração de tecnologias emergentes, nomeadamente as 
redes 5G, a Internet das Coisas (IoT) ou a computação periférica (edge computing), permitindo 
explorar casos de uso setoriais, inter-setoriais ou através de vários níveis da Administração. Com 
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o recurso às redes 5G espera-se poder suportar a disponibilização de serviços públicos de forma 
inovadora, em proximidade e numa abordagem omnicanal, incluindo o suporte a unidades móveis 
de disponibilização de serviços públicos presenciais ou digitais assistidos, permitindo cobrir em 
proximidade as regiões mais remotas do território.  

Assim, a Administração Pública tirará partido das oportunidades do 5G sempre que possível e em 
território nacional. A este respeito, importa salientar, à semelhança do que em maior detalhe é 
descrito na Componente 16 a propósito da conetividade e da cobertura 5G no território nacional, 
que se espera, decorrente do leilão em curso para a atribuição de licenças de exploração da rede, 
um nível de cobertura suficiente para garantir a coesão territorial nesta matéria. 

No contexto do Sistema de Governação Transversal, serão criados grupos estratégicos e 
comunidades de práticas que estudarão e desenvolverão guias tendo em vista alavancar a adesão 
responsável de tecnologias emergentes, de forma colaborativa, podendo apoiar os procedimentos 
da sua contratação através de guias, check-lists ou pareceres prévios.  

Para a promoção coordenada da utilização da “cloud” definiu-se como objetivo desenvolver um 
Sistema de Gestão Coordenada de Serviços na Nuvem. Tal implica desenvolver uma 
ferramenta metodológica de apoio à decisão, que permita a avaliação de opções de serviços 
“cloud” (framework de adoção) e um modelo de avaliação, monitorização e gestão de contratos 
respetivos. É ainda necessário promover a alteração de normas e procedimentos de contratação, 
contabilísticos ou de outra natureza, que constituam atualmente constrangimento, e promover a 
celebração de acordos quadro, o desenvolvimento de modelos de peças de procedimentos 
concursais e cláusulas técnicas que sirvam de referência para as entidades públicas contratarem 
serviços desta natureza. Finalmente, será necessário promover um plano de qualificação de 
recursos humanos da Administração Pública que garanta a capacidade para fazer face aos novos 
desafios de conceção, operação, contratação e avaliação de serviços “cloud”. Finalmente, neste 
contexto, deve ser ainda observada a evolução do potencial da “European Cloud Initiative”. A 
existência deste Sistema de Gestão Coordenada permitirá facilitar e capacitar as entidades da 
Administração Pública para as melhores decisões no contexto desta transição garantindo que se 
tira partido das vantagens da adoção da nuvem, nomeadamente agilidade, escalabilidade, 
eficiência e disponibilidade, e que são adequadamente considerados aspetos relacionados com a 
privacidade e segurança dos dados, com os níveis de serviço e ainda com a proteção da soberania 
sobre os sistemas e dados críticos para o país. A transição para a nuvem beneficiará os serviços 
públicos digitais, por exemplo alojando portais, mas também a componente de backoffice dos 
serviços, incluindo a disponibilização de plataformas de serviços públicos de atendimento através 
dos canais telefónico, videochamada ou chat e facilitando o desenvolvimento de modelos de 
teletrabalho. 

No que diz respeito à promoção de uma gestão coordenada do ecossistema de dados da 
Administração Pública foram identificados dois grandes objetivos: a definição e desenvolvimento 
dos mecanismos de governação de dados da Administração Pública e manutenção dos respetivos 
catálogos e sistemas de fonte primária, para partilha interna e com o exterior (a liderar pela AMA 
no contexto do CTIC); e a definição da Estratégia Nacional de Dados Abertos (a desenvolver no 
contexto da iniciativa InCoDe). Outros objetivos concretos são a transposição da Diretiva 
Europeia 2019/1024, relativa aos dados abertos e à reutilização de informações do setor público, 
e a concretização do Regulamento (UE) 2018/1807 do Parlamento Europeu e do Conselho, 
relativo a um regime para o livre fluxo de dados não pessoais na União Europeia e o impacto do 
futuro ato legislativo sobre os serviços digitais. Este sistema de governação de dados permitirá 
uma visão uniforme e transversal sobre os dados, necessária à sua qualidade e ao desenvolvimento 
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de serviços de interoperabilidade de base à efetivação do princípio only-once. Por outro lado, a 
Estratégia Nacional de Dados Abertos visa contribuir de forma impactante para a promoção da 
cultura de dados abertos em Portugal, constituindo-se, através de um conjunto de ações 
participadas, um acelerador para a disponibilização e reutilização de conjuntos de dados 
(datasets), capazes de beneficiar um elevado número de cidadãos e empresas, generalizando e 
replicando conhecimento, possibilitando o desenvolvimento de serviços digitas inovadores 
(públicos ou privados) e promovendo a cultura de transparência e decisão baseada na evidência. 
A definição de estruturas de participação e de comunidades de práticas, a disponibilização de 
princípios, guias e frameworks e a dinamização de focus groups, hackathons, datathons e data 
sandboxes são exemplos de iniciativas a contemplar na Estratégia que permitem fomentar a 
economia circular dos dados de forma coordenada. 

Finalmente no domínio da cibersegurança, para aprofundar, de forma estruturada e integrada, a 
consolidação da sua capacitação e da utilização segura dos dados, da informação e do 
conhecimento, torna-se imperioso reformar o atual modelo de coordenação da cibersegurança e 
da segurança da informação, estabelecer sinergias e potenciar a cooperação interentidades. 

Implementação 

A coordenação da implementação desta reforma caberá ao Comité Técnico do CTIC, com a 
exceção das iniciativas relativas à promoção de uma gestão do ecossistema de dados da 
administração pública e da dimensão da simplificação administrativa. Quanto à gestão do 
ecossistema de dados da AP, a AMA coordenará a iniciativa, com envolvimento de todos os 
organismos da Administração Pública que sejam fontes primárias de dados com potencial de 
serem reutilizados internamente na Administração Pública, partilhados com entidades externas, 
ou disponibilizados como dados abertos. Algumas entidades deverão desenvolver papéis 
específicos, como já referido no ponto anterior, em especial, a AMA e ESPAP, membros do 
Comité Técnico do CTIC, e ainda JurisAPP, Unileo e GNS (Gabinete Nacional de Segurança). A 
coordenação do robustecimento do quadro nacional de cibersegurança alinhado como novo 
modelo de cibersegurança e da segurança da informação caberá ao Gabinete Nacional de 
Segurança e ao Centro Nacional de Cibersegurança. 

Calendário: A presente reforma encontra-se em execução desde abril de 2020, com a aprovação 
do Plano de Ação para a Transição Digital de Portugal, tendo sido posteriormente aprovada 
igualmente a Estratégia para a Inovação e Modernização da Administração Pública. As restantes 
dimensões da reforma serão desenvolvidas até 2023 (horizonte temporal da Estratégia de 
Transformação Digital para a Administração Pública e do Plano de Ação Transversal para a 
Transformação Digital da Administração Pública), prevendo-se a renovação do Plano de Ação 
até 2026. 

Investimento TD-C19-i01: Reformulação do atendimento dos serviços públicos e 
consulares, com o redesenho do Portal Digital Único nacional, o redesenho de 
serviços digitais mais utilizados e o desenvolvimento da capacidade de atendimento 
multicanal 

Desafios e Objetivos 

Portugal tem ainda uma administração pública a funcionar em velocidades diferentes, entre níveis 
de governo e entre setores ou áreas governativas ou mesmo entre diferentes canais, perdurando 
ineficiências e até ineficácias, que impedem os serviços públicos de melhor servir os cidadãos e 
as empresas.  
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Esta situação decorre essencialmente de uma abordagem ao desenvolvimento de serviços públicos 
e respetiva incorporação tecnológica tendencialmente descentralizada ao nível de cada organismo 
da Administração Pública sem a necessária coordenação, que garanta princípios comuns e uma 
uniformização da performance e da experiência do cidadão ou empresa, na sua relação com o 
Estado. 

A este respeito, tem-se assistido a duas tendências no desenvolvimento e provisão de serviços 
públicos que importa considerar: 

1. Crescente concentração de serviços de públicos em locais físicos únicos (Lojas do 
Cidadão e Espaços do Cidadão) que tendem a substituir os serviços presenciais setoriais, 
anteriormente dispersos e multiplicados pelo território; 

2. Diversificação de canais de prestação de serviço, designadamente através dos canais 
digitais, permitindo um acesso mais cómodo aos serviços e maior eficiência na sua 
provisão e assumindo-se cada vez mais como canais primordiais para acesso aos serviços. 

Estas tendências têm vindo a transformar a forma como a Administração Pública serve o cidadão 
e as empresas e devem continuar a evoluir de forma complementar entre si para garantir um acesso 
mais simples, seguro, efetivo e eficiente dos cidadão e empresas aos serviços públicos, 
beneficiando da digitalização dos serviços complementada por esta lógica de proximidade. Destas 
tendências e considerando a situação atual do atendimento em serviços públicos em Portugal, 
emergem os seguintes desafios: 

• Inexistência de uma arquitetura de referência para os sistemas estruturantes da AP, 
limitando as capacidades de desenho de soluções de processos transversais geradores de 
maior eficiência (igualmente relevante no contexto do investimento TD-C19-i02); 

• Insuficiências do Catálogo de Entidades e Serviços que, enquanto componente central de 
catalogação e informação relevante sobre os serviços públicos deve permitir mapear e 
relacionar serviços por eventos de vida ou população alvo, por canal de disponibilização, 
entre outros que facilitam a governação transversal dos serviços públicos (capacidades 
atualmente inexistentes); 

• Assimetria na disponibilização de serviços digitais por parte das diversas áreas 
governativas, quer ao nível da experiência omnicanal, quer ao nível da usabilidade das 
soluções disponibilizadas; 

• Necessidade de uniformizar princípios base para o desenvolvimento e evolução de 
serviços públicos digitais, garantindo uma interface consistente no acesso e promovendo 
a aplicação deste modelo nos serviços, em particular, nos mais utilizados; 

• Necessidade de evoluir o Portal Único de Serviços Digitais, incrementando o número de 
serviços disponíveis e melhorando e uniformizando o acesso com outros portais da AP e, 
em suma, a experiência do utilizador e alinhando-o com o Regulamento Europeu do 
Single Digital Gateway; 

• Necessidade de alargar o Centro de Contacto (Linha 147), alargando-o a mais serviços e 
integrando os sistemas de atendimento setoriais; 

• Necessidade de uniformizar modelos de gestão, prestação e avaliação de atendimento; 
• Crescente adoção de canais digitais, sem que toda a população se encontre preparada para 

os utilizar, em particular os mais idosos ou com menos qualificações e/ ou competências 
digitais. Neste contexto, os Espaços Cidadão, enquanto atendimento “Digital Assistido” 
são já uma forma de garantir a inclusão no acesso, com o objetivo de não deixar ninguém 
para trás e poder atender às necessidades diferenciadas das populações, designadamente 
aquelas em situação mais vulnerável e/ou com menor acesso à Internet; 
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• Potencial para maior cobertura territorial dos serviços públicos presenciais, por forma a 
não deixar ninguém para trás, garantindo o acesso inclusive a regiões mais remotas (neste 
momento existem 59 Lojas de Cidadão, 702 Espaços Cidadão e 10 Unidades Móveis). 

Estes desafios são igualmente aplicáveis, com as devidas adaptações, ao serviço a cidadão 
nacionais e não nacionais residentes no estrangeiro, bem como a empresas que desenvolvam a 
sua atividade além-fronteiras. Adicionalmente, é também relevante ter em conta as exigências 
impostas a nível comunitário, designadamente a disponibilização de serviços digitais de acordo 
com o princípio only-once, num portal único de serviços digitais, impostos pelo Regulamento do 
Single Digital Gateway. 

Por fim, tecnologias emergentes como o 5G e a Cloud têm vindo a conhecer desenvolvimentos 
que colocam à Administração Públicas oportunidades relevantes para inovar e otimizar a provisão 
de serviços e, simultaneamente o desafio de melhor capitalizar as mesmas em prol de um melhor 
serviço público. 

Assim, este investimento visa sobretudo a criação de uma capacidade de atendimento omnicanal, 
baseada num novo Centro de Contacto e num novo Portal Digital Único de serviços públicos 
digitais, associado a um sistema de governação transversal dos serviços públicos 
disponibilizados por essa via, que permitirá a redução da assimetria na disponibilização de 
serviços digitais por parte das diversas áreas governativas, incluindo o serviço público a cidadãos 
residentes em solo nacional como no estrangeiro, com destaque para a digitalização dos serviços 
consulares.  

Para garantir a simplificação, proatividade, inclusão e experiência de utilização uniforme e 
omnicanal, será desenvolvido um conjunto de iniciativas interdependentes, assentes na 
governação transversal, que permitirão a catalogação única dos serviços públicos e a 
generalização de princípios e normas comuns, nomeadamente: 

• Evolução e expansão do Catálogo de Entidades e Serviços (CES), elemento chave que 
permitirá a indexação e normalização dos serviços públicos, essencial para o 
cumprimento do Regulamento SDG, e promoverá a disponibilização dos serviços através 
dos vários canais por integração com as soluções do front-office; 

• Definição da Arquitetura Empresarial da Administração Pública, identificando 
componentes arquiteturais transversais de forma a melhorar a articulação e coerência dos 
serviços públicos, a interoperabilidade e reutilização de dados, o planeamento e 
otimização dos investimentos em TIC; 

• Definição de metodologias e ferramentas de (Re)Desenho a Avaliação de Serviços 
Públicos, que suportem a inovação dos serviços públicos, tendo como princípios 
orientadores a otimização da experiência dos utilizadores, a integração e automatização 
de serviços. Exemplos destas iniciativas serão: Laboratórios Vivos e outras iniciativas de 
co-criação e experimentação; benchmarking; selos de boas práticas; análise avançada de 
dados de atendimento e satisfação dos cidadãos; 

• Definição de um Modelo Comum para o Desenho e Desenvolvimento de Serviços 
Públicos Digitais que incorpore princípios, normas, guias, arquiteturas de referência e 
tecnologias comuns apoiando a sua adoção transversal à Administração Pública. A 
aplicação deste modelo aos serviços públicos mais procurados garantirá a conformidade 
com os princípios only-once, transfronteiriço, experiência comum, acessibilidade, 
(promovendo a inclusão de cidadãos portadores de deficiência), security-by-design, entre 
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outros; Serão partilhados facilitadores, boas práticas e código aberto para a agilização do 
desenvolvimento dos serviços públicos digitais; 

• Evolução e alargamento do Portal de Serviços Públicos Digitais, dando cumprimento 
ao regulamento europeu relativo ao portal digital único (Single Digital Gateway); 

• Evolução e ampliação do Centro de Contacto 147 (Serviços de Suporte ao 
Atendimento Omnicanal) aos serviços mais procurados por cidadãos e empresas, 
suportados numa lógica omnicanal, e exploração da inteligência artificial no tratamento 
de processos de atendimento à distância (ex.: IVR natural, text mining e análise de 
sentimento); 

• Adoção de um Referencial Comum para os Serviços Públicos presenciais, abrangendo 
a prestação, distribuição, gestão e avaliação de Atendimento; 

• Melhoria e Uniformização dos Serviços Públicos Presenciais através do alargamento 
e modernização dos espaços físicos da rede de atendimento (Lojas Cidadão, Espaços 
Cidadão) e da harmonização da rede com novos modelos de atendimento que promovam 
o acesso e inclusão de cidadãos com baixa literacia digital.  

Complementarmente, serão promovidas iniciativas de coordenação para alavancar a inovação 
através da exploração de tecnologias emergentes, nomeadamente a nuvem e o 5G: 

• Em relação à facilitação da transição para a nuvem, serão desenvolvidos guias e 
ferramentas de apoio a todas as entidades da AP, nomeadamente: ferramenta de apoio à 
decisão (framework de adoção) que incorpore questões de risco relacionado com 
privacidade e segurança dos dados; modelo de avaliação, monitorização e gestão de 
contratos Cloud; modelos de peças de procedimentos concursais e cláusulas técnicas que 
sirvam de referência para as entidades públicas contratarem serviços Cloud; plano de 
qualificação de recursos humanos da Administração Pública que garanta a capacidade 
para fazer face aos novos desafios de conceção, operação, contratação e avaliação de 
serviços Cloud. Estas iniciativas serão desenvolvidas no âmbito das incumbências do 
Conselho para as Tecnologias de Informação e Comunicação (CTIC) na Administração 
Pública que integra um comité técnico com representantes das várias áreas governativas 
e ainda um conselho consultivo que reúne personalidades de reconhecido mérito na área 
da modernização administrativa e das tecnologias da informação e comunicação; 

• Para a adoção de 5G serão apoiadas as entidades públicas analisando oportunidades, 
identificando pilotos e disseminando casos de uso e boas práticas, promovendo a partilha 
de recursos, a proximidade do atendimento através de postos móveis e a exploração de 
IoT e dos dados em todo o território. 

Por fim, iniciativas específicas dirigidas à digitalização dos serviços públicos à diáspora e às 
empresas serão desenvolvidas, por forma a reforçar a proximidade aos cidadãos nacionais e não 
nacionais residentes no estrangeiro que se relacionem com a Administração Pública em Portugal. 
Concretamente e em respeito e coordenação com o Sistema de Governação Transversal e demais 
iniciativas acima elencadas, pretende-se levar a cabo as seguintes iniciativas: 

• Transformação Digital do MNE (incluindo serviços consulares): melhoria e 
renovação da infraestrutura digital e telecomunicações, com especial preocupação na 
gestão da interoperabilidade das bases de dados; Implementação de soluções atualizadas 
de cibersegurança e cifra (modernizando, aumentando a resiliência e a segurança deste 
importante sistema de comunicações do Estado); Novo Modelo de Gestão Consular 
(NMGC) centrado no cidadão e nas suas necessidades, garantindo um serviço consular 
ao longo de 24 horas por dia, 365 dias por ano, em qualquer parte do mundo, através da 
simplificação de procedimentos, desmaterialização de atos, aceleração de processos e 
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colocando a tecnologia ao serviço da ação consular; Integração de aplicações e processos; 
Formação e capacitação de recursos. 

• Transformação Digital das Entidades Tuteladas do MNE: 
o Ao nível do Camões, IP: uma aposta clara na digitalização do Ensino Português 

no Estrangeiro quer na criação de plataformas digitais, quer através do acesso a 
equipamento para utilização em contextos digitais. Prevê-se ainda a 
disponibilização de conteúdos por via digital, nas várias áreas de intervenção do 
instituto, bem como a criação de uma rede integrada de bibliotecas Camões, IP. 
Em termos de ações concretas estão assim contempladas: o desenvolvimento das 
modalidades de educação digital no Ensino Português no Estrangeiro (criando 
melhores condições para prestar formação à distância); digitalização das redes de 
bibliotecas do Camões, IP; aposta na digitalização e integração de sistemas de 
inventário e de gestão documental e digitalização do acervo documental do 
Camões, IP; 

o Ao nível da AICEP, EPE: procurando gerar um impacto positivo nas empresas, 
e consequentemente nas exportações e na atração de investimento, através de 
soluções digitais que permitam melhorar o serviço prestado (com mais 
customização, rapidez e facilidade de acesso), o ambiente de negócio, e ao 
mesmo tempo, o aumento da eficiência interna desta organização, estão previstas 
iniciativas como o desenvolvimento de Ferramenta de Intelligence Competitiva 
(Export Forecast; Observatório Ecommerce; Portugal Performance Abroad; 
Radar no Mundo; Otimizador do Investimento), desenvolvimento de portais (das 
exportações, do investimento e do MyAICEP), ferramentas digitais de apoio ao 
investidor (visitas virtuais, chat bot, Corporate Power Map, Mapa da Diáspora, 
Inteligência Económica do IDE), ferramentas digitais de apoio ao comércio 
externo (MyAICEP Outliers e Business Matchmaking Digital, barómetro de 
custos de contexto e plataforma de gestão de aspetos técnicos / económico de 
acesso a mercados; 

o Ao nível da SOFID, SA: englobando o desenvolvimento de um ambiente de 
trabalho integralmente digital, potenciando ganhos de eficiência, e do respetivo 
site, enquanto plataforma de interação com clientes e potenciais clientes, bem 
como instrumento de transparência e comunicação institucional será efetuada 
uma aposta na infraestrutura tecnológica (site, plataforma colaborativa, intranet, 
cibersegurança e proteção de dados) e na digitalização do arquivo; 

o Finalmente, em relação ao CIEDJ: reforçando os meios disponíveis em 
equipamento e software de modo a aumentar a capacidade e eficiência internas 
para informar, em língua portuguesa, os cidadãos e as empresas sobre a União 
Europeia em tempo útil e para reforçar a oferta formativa sobre assuntos europeus 
a estudantes, presencialmente e à distância, através da renovação do sistema de 
informação e comunicação e utilização do cartão do cidadão na Biblioteca 
Jacques Delors. 

Natureza do investimento:  

Os investimentos em causa estão associados à prestação de serviços públicos, em ambiente digital, 
pelo Estado português no quadro do exercício de prerrogativas de autoridade pública no âmbito 
da Administração Pública. Nos termos do artigo 266.º, da Constituição da República Portuguesa 
"1. A Administração Pública visa a prossecução do interesse público, no respeito pelos direitos e 
interesses legalmente protegidos dos cidadãos." 

Esclarece-se ainda que não está em causa o exercício de qualquer tipo de atividade económica 
pelo Estado português e pela respetiva administração pública, nem o financiamento de qualquer 
atividade de índole económica a entidades públicas ou privados pelo Estado. No que tange a 
tecnologia 5G, e quando esta estiver disponível, não sendo objeto de financiamento pelo Estado 
nesta componente, a Administração Pública Portuguesa pretende fazer uso das suas capacidades 
nas interações digitais mantidas com os administrados. O objetivo geral desta componente passa 
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por providenciar um melhor serviço público aos cidadãos, utilizando a tecnologia e reforçando a 
proximidade para um acesso mais simples, efetivo e eficiente de cidadãos e empresas, reduzindo 
custos de contexto, bem como promovendo uma gestão eficiente da Administração Pública e dos 
recursos públicos utlizados por esta, que reforce o contributo do Estado para o crescimento e 
desenvolvimento económico e social. 

Atendendo a que está em causa o exercício de prerrogativas de autoridade pública pelo Estado 
português, sem o exercício de qualquer atividade económica, não estão em causa auxílios de 
Estado na aceção do artigo 107.º do TFUE.   

Sempre que aplicável, as regras de contratação pública serão integralmente cumpridas na 
contratação de fornecimento de bens e prestação de serviços junto de entidades terceiras. 

 

Implementação: A implementação compreenderá a aquisição de serviços, segundo as 
regulamentações de contratação pública e irá materializar-se através de projetos específicos que 
permitam desenvolver os serviços públicos digitais disponibilizados numa lógica omnicanal. A 
implementação deste investimento estará a cargo da AMA, que garantirá a sua execução por parte 
dos organismos da Administração Pública responsáveis por serviços com atendimento público 
em território nacional ou no estrangeiro e pelos municípios, no caso da expansão da rede de lojas 
do cidadão. 

População alvo: Cidadãos e empresas (incluindo empresas e cidadãos estrangeiros, como 
turistas, trabalhadores ou estudantes). 

Calendário e riscos: Os projetos incluídos neste investimento serão desenvolvidos entre 2021 e 
2026. Como riscos emerge sobretudo a complexidade associada à implementação de um 
investimento composto por vários projetos, que serão contratados a entidades externas, o que 
naturalmente traz constrangimentos inerentes à contratação pública. 

Investimento TD-C19-i02: Serviços eletrónicos sustentáveis, baseados na 
interoperabilidade e utilização dos dados para um aumento de transparência e 
eficiência 

Desafios e Objetivos 

A melhoria do “front-office” na prestação de serviços aos cidadãos e às empresas contempladas 
no investimento TD-C19-i01 carece naturalmente de um robustecimento do “back-office” através 
de serviços digitais fortes e orientados ao cidadão, que irão garantir o suporte necessário ao 
princípio “only-once” (em que os cidadãos e agentes económicos são dispensados de apresentar, 
mais do que uma vez, a mesma informação à Administração Pública). Para isto existem três 
desafios principais a ser endereçados: 

1. O reforço das capacidades de interoperabilidade dos serviços digitais;  
2. O reforço das capacidades de valorização e exploração de dados da Administração 

Pública para efeitos de apoio à decisão ou de reutilização entre serviços e  
3. A ampliação das soluções de identificação eletrónica e mecanismos de controlo de acesso 

a dados. 

Relativamente ao primeiro desafio, por interoperabilidade entende-se a capacidade mútua de 
dois ou mais sistemas comunicarem com sucesso. As principais limitações e desafios para a 
interoperabilidade que se identificam na Administração Pública são essencialmente de capacidade 
técnica, embora nalguns casos relacionados com deficiências legais ou formais, a saber: 
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• Inexistência de normas ou regras para a definição de modelos de dados e vocabulários 
comuns que sirvam de referência para todos os sistemas de informação da AP, limitando 
entre outras coisas a capacidade de aplicação do princípio de ‘only once’. 

• Inexistência de uma arquitetura de referência para os sistemas estruturantes da AP, 
limitando as capacidades de desenho de soluções de processos transversais geradores 
de maior eficiência. 

• Necessidade de revisão do enquadramento legal, incluindo nos seus aspetos de deveres 
e obrigações; 

• Limitações à reutilização eficaz de vários dos serviços já disponíveis, pela sua 
complexidade ou outras limitações funcionais ou não funcionais, o que recomenda a 
reconversão desses serviços para micro-serviços e o acesso a dados igualmente através 
de serviços em tempo real. 

• Limitações à eficiência das infraestruturas tecnológicas de computação e comunicação, 
assim como à capacidade humana de suporte e de operação, impossibilitando garantias 
do seu uso fiável em tempo real. 

No que se refere ao segundo desafio, este deverá seguir os princípios e tirar vantagem dos 
resultados da Reforma TD-r34, no que concerne à promoção de uma gestão coordenada do 
ecossistema de dados da Administração Pública. Os dados podem variar, desde conjuntos de 
registos minimalistas de eventos, até objetos com estruturas complexas e a que nos temos 
habituado a chamar de documentos. Os aspetos formais ou técnicas inerentes a cada caso deverão 
ser naturalmente abordados no respetivo contexto ou, quando possível, generalizar os aspetos 
formais e técnicos para uma partilha e reutilização transversal (permitindo, por exemplo, a um 
serviço da AP partilhar documentos com outros serviços que os possam reutilizar como dados). 

Numa outra perspetiva temos ainda que as necessidades de informação estatística são cada vez 
mais exigentes e exponencialmente evidenciadas em situações de crise. A capacidade de resposta 
e a resiliência do sistema de produção estatística é essencial para o acompanhamento e a 
formulação de respostas por parte dos agentes, e assim minimizar a carga estatística sobre os 
cidadãos e as empresas quando existem fontes de dados, em particular dados administrativos, que 
podem ser utilizados na produção de estatísticas oficiais. Em linha com o preconizado pela 
Estratégia para a Inovação e Modernização da Administração Pública, todos os dados 
administrativos produzidos pela Administração Central deverão ser desagregados por sexo, pelo 
que a perspetiva de género deve acompanhar este investimento em todas as suas fases. 
Finalmente, temos as já estabelecidas motivações e expetativas da sociedade para os dados 
abertos, para uma gama alargada de propósitos, desde a comunicação mais transparente, a 
reutilização por empresas e a utilização para efeitos científicos.   

Na dinamização deste desafio, ainda que se devam considerar prioritárias as necessidades 
prementes de interoperabilidade, não se deve ignorar também o potencial dos dados e serviços 
ainda não solicitados expressamente, mas que, sendo já existentes ou que facilmente o possam vir 
a ser, possam estimular a inovação e promover valor. Dever-se-á também levar em conta a 
observância de requisitos específicos sobre a privacidade desses dados e processos associados, 
para além de outros requisitos de segurança que se esperam numa Administração Pública de 
confiança. 

Estes dois desafios devem ainda ser alimentados pelos resultados do Grupo de Trabalho relativo 
à reforma da simplificação administrativa na área dos licenciamentos setoriais e demais 
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procedimentos inibidores do investimento, abordada na Componente 18. Em concreto, sem 
prejuízo da visão transversal e coordenada que se pretende para o presente investimento, os 
serviços associados a eventos de vida onde vierem a ser identificadas oportunidades de evolução 
em termos da sua transição digital, interoperabilidade funcional e respetivo fluxo de dados entre 
serviços, devem ser garantidos nos serviços a abranger pelo presente investimento, em particular, 
nas áreas mais intensivas em interações entre Estado e cidadãos e empresas, como sejam as 
finanças, segurança social e registos e notariado. 

Por fim, no que respeita há adoção da identidade eletrónica, reconhece-se o desafio de massificar 
a sua utilização como forma primordial de acesso aos serviços públicos, alavancando um modelo 
de identidade digital forte em toda a Administração Pública, em alinhamento com o Regulamento 
eIDAS, de forma a permitir uma autenticação digital uniforme em todos os serviços públicos 
digitais, e ainda uma capacidade generalizada de assinatura digital qualificada disponível para 
qualquer cidadão. O ponto de partida é a já existente CMD - Chave Móvel Digital, reforçando-se 
a sua associação ao SCAP - Sistema de Certificação de Atributos Profissionais (incluindo o 
Serviço de Assinatura de Faturas Eletrónicas). 

Relativamente à interoperabilidade, o objetivo global será o de promover e gerir de forma 
articulada em toda a AP a emergência, com garantia, eficácia, eficiência e agilidade, de por um 
lado referenciais técnicos e métodos e de pelo outro de serviços setoriais relevantes de serem 
reutilizados ou de serviços comuns a serem partilhados.  Para este fim deve-se considerar a 
infraestrutura e ecossistema de serviços tecnológicos já existente em torno da iAP, a plataforma 
de interoperabilidade da AP, um elemento fundamental da infraestrutura transversal atual da AP, 
partilhada por serviços públicos e privados. A consequência deste objetivo deve ser a 
modernização profunda desta plataforma e da sua infraestrutura e serviços de suporte, garantindo 
novas capacidades para uso alargado, tanto a nível nacional como internacional (em especial, com 
capacidade para se cumprirem os requisitos do Regulamento Single Digital Gateway - SDG), e 
ainda para qualquer tipo de serviço ou de dados necessários (incluindo por entidades privadas e 
da academia). A capacidade de interoperabilidade operacional será reforçada pela uniformização 
das arquiteturas de serviços digitais, isso quer no contexto transversal (reformar profundamente 
a iAP, a plataforma de interoperabilidade já existente) quer em cada domínio de especialização 
(promover ou reformar plataformas de interoperabilidade especializadas por domínio, alinhadas 
com a plataforma transversal).  

Desta forma, será possível o cumprimento do princípio only-once em conformidade com o 
Regulamento SDG através de aumento dos dados disponíveis na plataforma de interoperabilidade, 
contribuindo para tal as seguintes iniciativas a promover: 

• Melhoria da interoperabilidade e da integração de serviços da AP, incluindo: 
o Definição de uma estratégia de governação de dados e da arquitetura de dados de 

referência suportada por um conjunto de vocabulários comuns garantindo a 
interoperabilidade a nível europeu; 

o Disponibilização do Catálogo de Dados, identificando os seus responsáveis pelo 
processamento e mapeando-o com o Catálogo de Entidades e Serviços; 

o Disponibilização de catálogo de micro-serviços na iAP; 
o Disponibilização de um catálogo de API a disponibilizar pela iAP 
o Dotar o ecossistema da iAP de capacidade de prestar serviços com base em dados 

com fluxos em tempo real; 
o Apoiar as entidades da AP na disponibilização de serviços de publicação na iAP. 

• Reforço da capacidade das plataformas transversais da AP, incluindo: 
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o A definição e monitorização de níveis de serviço TIC; 
o O reforço da capacidade das plataformas transversais da AP; 
o Melhoria dos processos de gestão, monitorização e evolução das infraestruturas 

transversais, nomeadamente as que suportam a identificação eletrónica, 
interoperabilidade e serviços públicos digitais.  

A arquitetura permitirá a interoperabilidade através de todos os níveis da Administração (Local, 
Regional, Nacional e Transfronteiriço) e também com entidades privadas. 

No que respeita a incentivar a interoperabilidade com entidades externas à AP e internacionais, a 
realização deste objetivo tem duas linhas principais. A primeira será a definição e aplicação de 
um modelo de abertura da iAP a entidades exteriores à AP, permitindo novos cenários de 
interoperabilidade, tanto para benefício mútuo da AP e dessas entidades, como em cenários de 
oferta de novas formas de valor da AP para as mesmas. A segunda passa pelo suporte de 
interoperabilidade na oferta de serviços públicos transfronteiriços. Mais em concreto, todos os 
serviços disponíveis na iAP devem vir a ser conceptualmente identificados numa representação 
arquitetural e registados num Catálogo de Dados, por sua vez mapeado no CES - Catálogo de 
Entidades e Serviços, e disponíveis como serviços interoperáveis. Para esses serviços deve ser 
ainda garantida uma monitorização em tempo real e com níveis de serviço suportados por 
capacidade de alarmística, previsão e redundância instalada. 

No que se refere à valorização dos dados, os objetivos passam por: 

• Incrementar a governação e capacidade de reutilização segura dos dados na AP; 

• Desenvolver sistemas de informação de apoio à gestão e decisão públicas que se 
ancorem, principalmente, na utilização e/ou reutilização de dados já existentes noutras 
plataformas ou sistemas públicos; 

• Reforçar o serviço Dados.Gov enquanto portal de dados abertos da Administração 
Pública e estimular o seu uso com mais oferta, mais dados ligados, em tempo real e 
publicitação de identificadores persistentes para dados referidos em documentos 
oficiais, e com isso alavancar, entre outros fins, a comunicação da transparência;  

• Incrementar a disponibilidade de dados estatísticos e promover a sua utilização pelos 
diversos agentes, entre os quais a comunidade científica e a Administração Pública; 

• Aumentar os níveis de competência em ciência de dados; 

• Dinamizar e apoiar comunidades de práticas em torno da partilha e reutilização de dados 
abertos que possam incentivar a cultura de gestão baseada na evidência dos dados e a 
exploração da Inteligência Artificial como meio de melhoria dos serviços públicos e das 
políticas públicas; 

• Desenvolver guias acerca da utilização e reutilização dos dados, incluindo aspetos 
éticos; 

• Incrementar a disponibilidade de dados estatísticos e promover a sua utilização pelos 
diversos agentes, entre os quais a comunidade científica e a Administração Pública; 

• Aumentar os níveis de competência em ciência de dados. 

Para ir de encontro a estes objetivos, prevê-se o desenvolvimento das seguintes iniciativas: 
• Promover a partilha e reutilização de dados abertos, que envolve a evolução do portal 

dados.gov, nomeadamente para facilitar integração automática de dados e a atualização a 
tempo real; 
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• Implementação de Mecanismos de Controlo, Confiança e Auditabilidade no acesso 
a dados, que permitirão aos cidadãos serem informados das fontes primárias de dados 
pessoais na AP e atualizar e gerir as autorizações de acesso a esses dados. Nenhuma 
partilha de dados será efetuada em contradição com o RGPD. Para além das 
considerações com o RGPD - Regulamento Geral de Proteção de Dados, e das ações em 
curso para a transposição da Diretiva Europeia de Dados Abertos, importa ter em conta a 
preparação para o futuro regulamento europeu do Ato de Governação de Dados, e ainda 
melhorar a contribuição nacional para o Portal de Dados Europeu 
(https://www.europeandataportal.eu). 

• Projeto Infraestrutura de Informação Territorial, infraestrutura integrada de 
informação de conhecimento territorial do país, nas dimensões da habitação, da 
caracterização demográfica e económico-social das famílias, da atividade comercial, 
industrial e agrícola, a qual terá como requisito a interoperabilidade com outros sistemas 
de informação das organizações públicas e/ou privadas. 

• Projeto Infraestrutura de Dados para Investigação, que permitirá continuar a 
promover formas ágeis no acesso à informação estatística para os investigadores, 
nomeadamente através da criação de ficheiros de uso científico, devidamente 
anonimizados para proteção dos dados individuais e com acesso protocolado que permite 
aos investigadores acederem a microdados. 

• Projeto Competências em Ciência de Dados para o SEN e AP, que consistirá na 
criação de uma equipa que visará resolver lacunas de formação e desenvolvimento, de 
forma a nivelar as competências nas diversas entidades delegadas do Sistema Estatístico 
Nacional e contribuir para o desenvolvimento dessas competências em órgãos da 
Administração Pública que também têm de lidar com a estatística e dela retirar 
informação válida para a condução das suas atividades. 

No que se refere à identificação eletrónica (eID), um dos objetivos é promover a generalização 
do seu uso pela população portuguesa e serviços públicos, mantendo a compatibilidade com o 
Regulamento eIDAS. Algumas das iniciativas previstas são: 

• Desenvolver o Sistema de Certificação de Atributos Profissionais (SCAP) aumentando o 
número de atributos profissionais disponíveis. Com estes desenvolvimentos os 
profissionais são dispensados de apresentar provas do seu cargo ou poderes, dispensando 
pedidos de declarações a outros serviços assim como as respetivas despesas, deslocações 
e tempo associados; 

• Desenvolver novos meios de ativação da identificação eletrónica (eID), por exemplo com 
recurso a biometria, por forma a facilitar a adesão e dispensar a existência de outros 
dispositivos (por exemplo leitores de smart card) ou de deslocações a serviços 
presenciais; 

• Desenvolver novas soluções que utilizem a identificação eletrónica (nomeadamente 
assinatura e serviços SDG); 

• Evolução do nó eIDAS para assegurar conformidade com o futuro regulamento. 

Outras iniciativas previstas passam pela evolução das plataformas de transversais (nomeadamente 
os ecossistemas eID e iAP) tendo em vista a sua escalabilidade, desempenho e disponibilidade, 
aumentando a sua capacidade de processamento, de armazenamento, de monitorização e os níveis 
de serviço. 

Natureza do investimento:   
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Os investimentos em causa estão associados à prestação de serviços públicos, em ambiente digital, 
pelo Estado português no quadro do exercício de prerrogativas de autoridade pública no âmbito 
da Administração Pública. Nos termos do artigo 266.º, da Constituição da República Portuguesa 
"1. A Administração Pública visa a prossecução do interesse público, no respeito pelos direitos e 
interesses legalmente protegidos dos cidadãos." 

Esclarece-se ainda que não está em causa o exercício de qualquer tipo de atividade económica 
pelo Estado português e pela respetiva administração pública, nem o financiamento de qualquer 
atividade de índole económica a entidades públicas ou privados pelo Estado. No que tange a 
tecnologia 5G, e quando esta estiver disponível, não sendo objeto de financiamento pelo Estado 
nesta componente, a Administração Pública Portuguesa pretende fazer uso das suas capacidades 
nas interações digitais mantidas com os administrados. O objetivo geral desta componente passa 
por providenciar um melhor serviço público aos cidadãos, utilizando a tecnologia e reforçando a 
proximidade para um acesso mais simples, efetivo e eficiente de cidadãos e empresas, reduzindo 
custos de contexto, bem como promovendo uma gestão eficiente da Administração Publica e dos 
recursos públicos utlizados por esta, que reforce o contributo do Estado para o crescimento e 
desenvolvimento económico e social. 

Atendendo a que está em causa o exercício de prerrogativas de autoridade pública pelo Estado 
português, sem o exercício de qualquer atividade económica, não estão em causa auxílios de 
Estado na aceção do artigo 107.º do TFUE.   

Sempre que aplicável, as regras de contratação pública serão integralmente cumpridas na 
contratação de fornecimento de bens e prestação de serviços junto de entidades terceiras. 

 

Implementação:  

A coordenação deste investimento será assegurada pela AMA, com o envolvimento do CTIC e 
de organismos da Administração Pública responsáveis por serviços digitais, que sejam fontes 
primária de dados relevantes para os objetivos determinados ou que sejam diretamente 
responsáveis pelos sistemas de gestão e apoio à decisão. O INE assegurará a coordenação da 
implementação do projeto relativo à criação da infraestrutura integrada de informação de 
conhecimento territorial do país, à criação da infraestrutura de dados para investigação, e à 
constituição da Equipa de Competências de Ciência dos dados.  

População alvo 

Todos os serviços da Administração Pública com necessidade de executar entre si processos 
transversais, ou de partilhar infraestrutura, tecnologia ou serviços, assim como todos os 
organismos da Administração Pública, na perspetiva de reutilização de dados, cidadãos e 
sociedade civil na perspetiva do uso dos dados Administração Pública para comunicação de 
transparência, a comunidade académica e as empresas em geral. 

Calendário e riscos: A desenvolver de 2021 até ao 1T de 2026. Os principais riscos associados 
à implementação deste investimento prendem-se com a morosidade dos procedimentos de 
contratação pública. 

 

Investimento TD-C19-i03: Reforço do quadro geral de Cibersegurança na base da 
confiança para a adoção dos serviços eletrónicos 

Desafios e Objetivos 
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Este investimento é um pilar e motor desta componente, constituindo um catalisador dos dois 
primeiros investimentos. O desafio principal é robustecer o quadro nacional de cibersegurança e 
transformar o atual modelo de coordenação da cibersegurança e da segurança da informação 
enquadrado pela reforma TD-r34 

Em face do crescente incremento do recurso aos meios digitais nos serviços e organismos da 
Administração Pública e na sociedade em geral torna-se necessário aprofundar, de forma 
estruturada e integrada, a consolidação da capacitação no domínio da cibersegurança e da 
utilização segura dos dados, da informação e do conhecimento, para otimizar os benefícios 
decorrentes da digitalização da sociedade e da riqueza dos dados existentes e produzidos. 

A digitalização generalizada da sociedade irá produzir enormes quantidades de dados e de 
informação com requisitos de segurança diversos cujo ciclo de vida importa gerir. Estes factos 
aumentam a superfície de exposição a ameaças e, assim, a probabilidade de se sofrerem 
ciberataques com impactos imprevisíveis. 

Com estes desafios, juntamente com os identificados na reforma TD-r34, e com o intuito de 
aprofundar, de forma estruturada e integrada, a consolidação da capacitação no domínio da 
cibersegurança e da utilização segura dos dados, da informação e do conhecimento, torna-se 
imperioso reformar o atual modelo de coordenação da cibersegurança e da segurança da 
informação, estabelecer sinergias e potenciar a cooperação interentidades. 

A criação de um quadro normativo para a certificação e avaliação de cibersegurança, que constitui 
o enquadramento constante da Reforma TD-r34, representa a resposta obrigatória aos requisitos 
da União Europeia no âmbito do Cybersecurity Act e revela-se como um mecanismo da promoção 
da confiança dos cidadãos nos equipamentos e sistemas digitais, através dos quais os serviços 
eletrónicos serão sustentáveis, transparentes e confiáveis, para que todos os usem de forma eficaz 
e eficiente. 

A implementação de mecanismos de certificação e da validação de cibersegurança, alavancados 
pela entrada em produção do Sistema Nacional de Certificação em Cibersegurança e pela 
implementação do quadro nacional de referência para a cibersegurança, aliados à concretização 
da operacionalização do novo modelo de coordenação da cibersegurança e da segurança da 
informação, contribuem para a existência de uma garantia explícita de que os adequados 
mecanismos de cibersegurança estão implícitos nos sistemas e equipamentos digitais que são 
utilizados pela sociedade, constituindo o substrato essencial para o desenvolvimento sustentado 
da economia digital. 

Os objetivos deste investimento são reforçar a capacitação nacional em cibersegurança e 
segurança da informação, incrementar a segurança na gestão do ciclo de vida da informação 
classificada, implementar o quadro nacional de cibersegurança, com especial enfoque na 
certificação e na avaliação de cibersegurança, bem como criar as condições físicas e tecnológicas 
para a implementação e operacionalização de um novo modelo de coordenação da cibersegurança 
e da segurança da informação. Melhorar a ciber-resiliência quer nos serviços públicos, quer no 
tecido empresarial, especialmente em setores essenciais e infraestruturas críticas, contribuindo 
para a melhoria do desempenho digital aferido pelas dimensões do Índice de Digitalidade da 
Economia e da Sociedade (IDES), promovendo a ciber-resiliência. 

Este investimento encontra-se sistematizado em quatro medidas: 

1) Aumentar a capacitação em cibersegurança e segurança da informação, visando, 
essencialmente, criar uma rede de centros de competência em cibersegurança (estes 
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centros destinam-se a desenvolver soluções inovadoras em cibersegurança para PME 
e estruturas públicas locais, para potenciar uma utilização livre, segura e eficiente do 
ciberespaço); reformular e desenvolver formação para qualificar pessoas e 
organizações para a cibersegurança e o tratamento de informação com necessidades 
especiais de segurança; e certificar a formação para reconhecimento pelo sistema de 
qualificações profissionais da A.P;  

2) Incrementar a Segurança na Gestão do Ciclo de Vida da Informação, pretendendo-
se, essencialmente, desenvolver a capacidade de Criptografia Nacional; expandir as 
soluções de controlo de informação classificada e respetiva preservação digital; 
capacitar para a certificação e acreditação de sistemas para o tratamento de 
informação classificada ou com requisitos especiais de segurança; e simplificar os 
processos de credenciação de pessoas singulares e coletivas; 

3) Implementar o quadro nacional de cibersegurança e transformar o atual modelo de 
coordenação da cibersegurança e da segurança da informação, promovendo a adoção 
sistemática do Quadro Nacional de Referência para a Cibersegurança, 
implementando o Sistema Nacional de Certificação em Cibersegurança alinhado com 
o Regulamento de Cibersegurança Europeu, incluindo a acreditação de organismos 
para as novas competências do novo quadro nacional de certificação de 
cibersegurança (em alinhamento com a capacitação de organismos de conformidade 
para a certificação de cibersegurança prevista na Componente C16 – Empresas 4.0), 
bem como alavancando a capacidade para o alargamento do quadro situacional (em 
tempo real) da Cibersegurança Nacional; 

4) Criar as condições físicas e tecnológicas para a implementação e operacionalização 
do novo modelo de coordenação da cibersegurança e da segurança da informação, 
assegurando que as funções de Autoridade Nacional de Segurança (já assumidas) e 
de Autoridade Nacional de Cibersegurança (a assumir) sejam asseguradas 
plenamente e de forma escalável pelo GNS/CNCS.  

Natureza do investimento:   

Os investimentos em causa estão associados à prestação de serviços públicos, em ambiente digital, 
na vertente de cibersegurança da informação tratada pelo Estado português, no quadro do 
exercício de prerrogativas de autoridade pública no âmbito da Administração Pública. Nos termos 
do artigo 266.º, da Constituição da República Portuguesa "1. A Administração Pública visa a 
prossecução do interesse público, no respeito pelos direitos e interesses legalmente protegidos 
dos cidadãos." 

Esclarece-se ainda que não está em causa o exercício de qualquer tipo de atividade económica 
pelo Estado português e pela respetiva administração pública, nem o financiamento de qualquer 
atividade de índole económica a entidades públicas ou privados pelo Estado. No que tange a 
tecnologia 5G, e quando esta estiver disponível, não sendo objeto de financiamento pelo Estado 
nesta componente, a Administração Pública Portuguesa pretende fazer uso das suas capacidades 
nas interações digitais mantidas com os administrados. O objetivo geral desta componente passa 
por providenciar um melhor serviço público aos cidadãos, utilizando a tecnologia e reforçando a 
proximidade para um acesso mais simples, efetivo e eficiente de cidadãos e empresas, reduzindo 
custos de contexto, bem como promovendo uma gestão eficiente da Administração Publica e dos 
recursos públicos utlizados por esta, que reforce o contributo do Estado para o crescimento e 
desenvolvimento económico e social.  
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Atendendo a que está em causa o exercício de prerrogativas de autoridade pública pelo Estado 
português, sem o exercício de qualquer atividade económica, não estão em causa auxílios de 
Estado na aceção do artigo 107.º do TFUE.   

Sempre que aplicável, as regras de contratação pública serão integralmente cumpridas na 
contratação de fornecimento de bens e prestação de serviços junto de entidades terceiras. 

 

Implementação 

A implementação será assegurada pelo Gabinete Nacional de Segurança (GNS) e Centro Nacional 
de Cibersegurança (CNS). 

População alvo 

Cidadãos, Empresas e Serviços e Organismos da Administração Pública. 

Calendário e riscos: A desenvolver de 2021 até ao 1T de 2026. No âmbito do processo legislativo 
ou de regulamentação de algumas matérias, poderá haver morosidade decorrente dos diversos 
passos na tomada de decisão. O risco associado a este investimento depende das vicissitudes que 
podem existir em qualquer procedimento de contratação pública (demoras nas autorizações de 
despesa, eventuais reclamações / impugnações e falta de capacidade de resposta do mercado). 

 

Investimento TD-C19-i04: Infraestruturas críticas digitais eficientes, seguras e 
partilhadas  

Desafios e Objetivos 

Devido à pandemia COVID-19 assistiu-se ao incremento da utilização dos serviços digitais 
disponibilizados na Rede Informática do Governo (RING), incluindo novas práticas de trabalho, 
como a videoconferência, as ferramentas de colaboração, a assinatura digital qualificada e o 
acesso remoto seguros. Tal coloca exigências no dimensionamento da gestão da capacidade das 
infraestruturas e da segurança de informação, exigindo intervenção nesta infraestrutura 
tecnológica crítica. As infraestruturas tecnológicas de apoio a essas atividades necessitam de ser 
apetrechadas relativamente à proteção firewall; à computação, armazenamento e backup; à 
telefonia VoIP; videoconferência; ao ecossistema aplicacional e cloud; ao sistema de 
comunicações seguras; e à evolução dos sistemas de informação que providenciam a capacidade 
de gestão dos processos de trabalho nos diversos domínios de atividade.  

Por outro lado, outras infraestruturas digitais críticas são fundamentais na alta disponibilidade de 
respostas imediatas e robustas aos cidadãos enquanto ferramentas tecnológicas de suporte às redes 
de comunicações de segurança e emergência do Estado, minimizando riscos nas respostas a 
situações de emergência, pelo que é imperioso garantir a modernização e digitalização dessas 
infraestruturas digitais críticas, de acordo com os melhores standards europeus. Em particular, no 
caso das tecnologias associadas ao suporte do Serviço 112 onde importa adequar os Centros 
Operacionais aos novos standards (NG112 – Nova Geração 112) e responder aos desafios que se 
colocam atualmente ao serviço de emergência. A evolução tecnológica, para esta nova arquitetura 
enquadra-se no espírito da Diretiva (UE) 2018/1972 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
11.12.2018, que já prevê a comunicação com os Centros Operacionais do 112 através de meios 
em tempo real, vídeos ou outros tipos de comunicações, por exemplo, conversação total e até 
receção de dados oriundos de sensores IOT. Assim, pretende-se criar as bases, do ponto de vista 
da arquitetura tecnológica dos Centros, que permitirão que os cidadãos/indivíduos entrem em 
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contato com os serviços de emergência através de diferentes canais, usando os mesmos tipos de 
tecnologias que utilizam para comunicar entre si diariamente (ex.: chat). Importa ainda garantir a 
renovação da arquitetura dos sistemas de informação e processos associados à gestão e controlo 
de fronteiras, à cooperação policial e judiciária, bem como ao Sistema Europeu Comum de Asilo, 
permitindo reduzir a carga burocrática dos serviços associados. Assim, independentemente da 
publicação da Resolução do Conselho de Ministros n.º 43/2021 prever a redefinição das 
atribuições do SEF, a necessidade de atualizar alguns sistemas tecnológicos, atualmente sob a 
responsabilidade do SEF, não deixa de existir para o Estado Português. No caso da Rede Nacional 
de Segurança Interna, a qual suporta uma miríade de componentes tecnológicas, deve proceder-
se à adequação de arquiteturas, sistemas e ferramentas tecnológicas com capacidade de 
automatização e de aprendizagem (inteligentes) e de superior sofisticação e, paralelamente, 
preparar os utilizadores para cenários de atuação em ambiente “nativo digital”. Pretende-se ainda 
investir na melhoria da cobertura e capacidade da Rede de Comunicações de Segurança e 
Emergência do Estado no sentido de permitir um maior número de conversações em simultâneo 
e eliminar as situações de congestionamento que por vezes ocorrem em teatro de operações. 

Finalmente, num mundo assolado por ameaças globais cada vez mais diversificadas, complexas 
e sofisticadas importa dotar as nossas Forças e Serviços de Segurança das condições adequadas 
ao exercício da missão que lhes está confiada, aprofundando as soluções de partilha de recursos 
entre as FSS através da gradual integração das estruturas de apoio técnico e de suporte logístico, 
eliminando redundâncias, simplificando estruturas e permitindo a alocação de elementos policiais 
para a atividade operacional. Para tal pretende-se criar uma unidade centralizada de funções, que 
tenha como objetivo libertar as FSS dos processos de caráter essencialmente administrativo, 
repetitivos, embora com as inerentes especificidades, em todas as estruturas, com ganhos ao nível 
da eficiência e eficácia, permitindo, assim, reforçar o foco da sua atividade nas respetivas 
atribuições e competências orgânicas. 

Este investimento visa: 

• Intervencionar a Rede Informática do Governo tornando-a mais resiliente e mais digital; 
• Investir na melhoria da cobertura e capacidade da Rede de Comunicações de 

Emergência do Estado em Portugal Continental, na redundância geográfica dos Centros 
de Comutação (MSO) e de transmissão entre as Estações Base rádio em Portugal 
Continental e ainda na criação de uma Rede redundante à Rede existente nas Regiões 
Autónomas dos Açores e Madeira); 

• Renovar a arquitetura dos sistemas de informação e processos associados à gestão e 
controlo de fronteiras, à cooperação policial e judiciária bem como ao Sistema Europeu 
Comum de Asilo, permitindo reduzir a carga burocrática dos serviços do SEF. 

• Eliminar as redundâncias dos processos técnicos burocráticos das Forças e Serviços de 
Segurança (FSS), na perspetiva de criar sistemas comuns em contextos voláteis e que 
permitam disponibilizar elementos policiais para funções operacionais, potenciando a 
redução de custos de funcionamento através do aproveitamento de soluções e 
capacidades de uso comum, da redução de esforço administrativo promovida pela 
uniformização e da integração e automatização de processos.  

A transição digital na Rede Informática do Governo (RING) está estruturada em 5 projetos, a 
saber: 4 projetos relacionados com o robustecimento da RING : (1) rejuvenescimento das 
infraestruturas tecnológicas (proteção firewall; computação, armazenamento e backup; telefonia 
VoIP; videoconferência; e ecossistema aplicacional e cloud); (2) capacitação dos recursos 
humanos do CEGER (3) evolução dos sistemas de informação (ecossistema Outsystems; 
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SmartLegis; ConsultaLex; Intranet do Governo; Gestão documental e SmartDocs; sistema de 
proteção de informação e certificação eletrónica) (4) desenvolvimento e implementação de novos 
sistemas de e-learning e multimédia; a que acresce 1 projeto destinado a viabilizar comunicações 
móveis seguras de voz, mensagens e vídeo. 

Por seu turno, o investimento nas infraestruturas digitais tem como objetivos: (1) Atualizar 
centros operacionais do Serviço 112; (2) Atualizar Programas tecnológicos do SEF e (3) Criar 
redundâncias e melhorar a capacidade da Rede Nacional de Segurança Interna e da Rede de 
Comunicações de Emergência do Estado. 

Já no que se refere aos serviços partilhados para as forças e serviços de segurança, a 
implementação passa pela criação de uma unidade centralizada de funções, e a coordenação desta 
implementação será feita pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna. Informa-
se ainda que não existem custos recorrentes, uma vez que os valores inscritos referem-se 
exclusivamente a investimentos nas redes, nomeadamente a upgrades e a criação de redundância. 
A manutenção das mesmas continuará a ser suportadas por verbas inscritas no Orçamento de 
Estado, como tem sido até hoje.   

Natureza do investimento:   

Os investimentos em causa estão associados à prestação de serviços públicos, em ambiente digital, 
pelo Estado português no quadro do exercício de prerrogativas de autoridade pública no âmbito 
da Administração Pública. Nos termos do artigo 266.º, da Constituição da República Portuguesa 
"1. A Administração Pública visa a prossecução do interesse público, no respeito pelos direitos e 
interesses legalmente protegidos dos cidadãos." 

Esclarece-se ainda que não está em causa o exercício de qualquer tipo de atividade económica 
pelo Estado português e pela respetiva administração pública, nem o financiamento de qualquer 
atividade de índole económica a entidades públicas ou privados pelo Estado. No que tange a 
tecnologia 5G, e quando esta estiver disponível, não sendo objeto de financiamento pelo Estado 
nesta componente, a Administração Pública Portuguesa pretende fazer uso das suas capacidades 
nas interações digitais mantidas com os administrados. O objetivo geral desta componente passa 
por providenciar um melhor serviço público aos cidadãos, utilizando a tecnologia e reforçando a 
proximidade para um acesso mais simples, efetivo e eficiente de cidadãos e empresas, reduzindo 
custos de contexto, bem como promovendo uma gestão eficiente da Administração Publica e dos 
recursos públicos utlizados por esta, que reforce o contributo do Estado para o crescimento e 
desenvolvimento económico e social. 

Atendendo a que está em causa o exercício de prerrogativas de autoridade pública pelo Estado 
português, sem o exercício de qualquer atividade económica, não estão em causa auxílios de 
Estado na aceção do artigo 107.º do TFUE.   

Sempre que aplicável, as regras de contratação pública serão integralmente cumpridas na 
contratação de fornecimento de bens e prestação de serviços junto de entidades terceiras. 

 

Implementação 

Este investimento será implementado pelo CEGER, a Secretaria-Geral do MAI e o SEF.  

População alvo: Organismos da Administração Pública – CEGER e Forças e Serviços de 
Segurança (GNR, PSP e SEF), os agentes de proteção civil e os cidadãos em geral. 

Calendário e riscos: Até ao final de 2025. O risco associado a estes investimentos depende dos 
contratempos que podem existir em qualquer procedimento de contratação pública (demoras nas 
autorizações de despesa, eventuais reclamações / impugnações e falta de capacidade de resposta 
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do mercado), bem como existe um risco ligado às práticas internas estabelecidas que podem 
dificultar a mudança associada à criação de uma unidade de serviços partilhados. 

 

Investimento TD-C19-i05-RAM: Transição Digital da Administração Pública da 
RAM  
 

Desafios e Objetivos: 

A transição digital da Administração Pública da Região Autónoma da Madeira (RAM) visa 
estimular as reformas necessárias para garantir que a RAM, fique dotada de infraestruturas, 
ferramentas, de recursos humanos capacitados e uma gestão de serviços públicos e informação 
mais ágeis e eficientes promovendo uma atuação eficaz, integrada, inteligente, segura e centrada 
nas  reais necessidades dos cidadãos, dos visitantes e das empresas na Madeira e Porto Santo. 
Estes objetivos devem contribuir para uma mais rápida recuperação da economia e construção de 
uma maior resiliência como base de sustentação da aceleração digital causada pela pandemia. 
 
 
Destaca-se que a Região Autónoma da Madeira ainda detém algumas fragilidades que necessitam 
ser colmatadas e que são muito condicionadas pelo caráter ultraperiférico da Região, como a sua 
pequena dimensão, falta de massa crítica e de infraestruturas tecnológicas, dependências 
sectoriais, a não interoperabilidade/conectividade entre serviços de emergência regionais, bem 
como uma limitada acessibilidade a ações de formações na esfera digital, tanto ao nível básico, 
como ao nível do acompanhamento a tecnologias emergentes, as quais devem ser priorizadas no 
atual contexto.  
 
A pandemia de COVID-19 veio acelerar, a um nível sem precedentes, a necessidade de utilização 
de tecnologias digitais, em virtude da imposição de medidas de distanciamento social e restrições 
à,  para garantir o acesso, em particular  ao ensino, aos serviços de saúde e aos serviços públicos. 
 
Acresce  que esta situação veio realçar algumas vulnerabilidades da Região face ao patamar 
tecnológico já alcançado a nivel europeu, demonstrando, nomeadamente  a incapacidade da que 
as as atuais infraestruras são limitadas em termos de aumento de informação digital, , na falta de 
ferramentas e competências digitais adequadas, o elevado número de documentação processada 
de uma forma não digital,  a segregação de serviços, a complexidade dos processos e o limitado 
acesso a novas tecnologias na disponibilização de serviços. 
Neste contexto,  verifica-se a necessidade de uma maior aposta da Região em termos de 
digitalização e conetividade, através de uma  infraestrutura tecnológica de redes mais resiliente, 
com uma arquitetura informática e um armazenamento seguro de informação e dos dados em 
formato digital. Importa ainda avançar  com a simplificação dos processos que permita um acesso 
mais fácil, intuito e rápido dos cidadãos, dos visitantes e das empresas a estas áreas, reduzindo os 
custos de contexto e obstáculos administrativos. 
 
Os desafios anteriormente elencados incidem sobretudo nas competências humanas, 
organizacionais e tecnológicas da administração pública para o exercício das suas funções, sendo 
por isso importante uma maior simplificação da relação e conetividade entre serviços 
administrativos, bem como  entre estese e  os cidadãos, empresas e  visitantes, pretendendo-se um 
leque de serviços públicos mais ágeis, eficientes e em alinhamento tanto com as estratégias 
europeias e nacionais, destacando-se aqui a Estratégia Nacional de Segurança do Ciberespaço 
(aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 92/2019, de 5 de junho , a Resolução do 
Conselho de Ministros n.º 55/2020, de 31 de julho, a Estratégia para a Inovação e 
Modernização do Estado e da Administração Pública 2020 -2023,  o Plano de Ação para a 
Transição Digital de Portugal, através da Resolução de Conselho de Ministros n.º 30/2020, de 
21 de abril.  
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Para que estes desafios possam ser abordados, de uma forma resiliente e com forte contributo para 
a  recuperação da economia, esta componente de investimento tem como objetivo geral dotar a  
Administração Pública Regional de infraestruturas, ferramentas, de recursos humanos mais 
capacitados, disponibilizar e incrementar a interoperabilidade de serviços, bem como, 
promovendo o aumento da informação digital de uma forma simples, segura, interconectada, 
transparente e eficiente.  
 
Neste contexto, propõe-se a criação de uma infraestrutura tecnológica adequada e resiliente, a 
disponibilidade de ferramentas digitais necessárias à transição digital, o fortalecimento de 
competências digitais dos recursos humanos da Administração Pública,  um acesso aos serviços 
públicos ágil e simplificado (mediante o desenvolvimento de sistemas que facilitem o acesso 
omnicanal), incluindo a digitalização e desmaterialização de processos e documentação, a 
interoperabilidade e conectividade dos serviços prestados e uma eficiente e segura gestão da 
informação digital, reforçando o contributo da administração pública para a recuperação 
económica e construção..   
 
 
Assim, os programas previstos incluem ações em 5 eixos estratégicos: 
 
1) Modernização de Infraestruturas Críticas e Arquitetura Informática  
 Este eixo visa assegurar a capacitação da Região para a transição e capacidade de resposta, 
especialmente em situações de emergência através da construção de infraestrutras criticas e 
arquitetura tecnologica, de acordo com standards europeus, acautelando medidas de resiliencia, 
conectividade, armazenamento e segurança, para servir um valor público de mais valia e de 
suporte, através de: 

• modernização das infraestruturas e da arquitetura informática regional e redes de 
comunicação, incluindo cobertura rede móvel 5G e do reforço de fibra ótica no 
território; 

•  conectividade ampliada de IoT com sensores inteligentes e utilização de drones, para 
identificação de emergências e comunicação integrada tanto em troços de estrada como 
em território florestal; 

• Intervenção nas infraestruturas de rede de comunicações e voz dos edifícios da 
Administração Pública da RAM, tornando-a mais resiliente e digital, visando uma 
infraestrura transversal, segura e interoperativa com capacidade de resposta para o  
aumento das necessidades, decorrentes dos novos desafios digitais causados pela 
pandemia.  

• Centralização do armazenamento de dados regional, com foco num armazenamento 
hibrido local/em nuvem, acompanhando a estratégia para a adoção da “cloud” na 
administração Pública do Conselho para as Tecnologias de Informação e Comunicação 
na Administração Pública (CTIC) e permitindo reduzir a pegada de carbono, passando 
o processamento e manutenção, para datacenters otimizados, que consomem menos 
energia e obtém economias de escala com a renovação dos datacenters regionais 
existentes de modo a sustentar o aumento de dados oriundos da  transição digital da 
Administração Pública regional; 

• Reforçar o quadro geral de segurança de informação e proteção de dados, incluindo 
infraestruturas, equipamentos, sistemas e medidas de cibersegurança para toda a AP 
regional e proteção de dados dos cidadãos de acordo com os standards e legislação 
aplicável. 
 

 
2)  Ferramentas necessárias à Transição Digital:  

• Disponibilização de Ferramentas digitais– programas e iniciativas de disponibilização 
de ferramentas e tecnologias de uma forma célere, que vai de encontro às necessidades, 
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tanto permanentes, como urgentes e temporárias da AP e do cidadão, visando uma 
maior mobilidade e a continuidade e qualidade dos serviços e uma interação digital 
mais frequente; 

• Renovação dos sistemas e equipamentos de informação e comunicação da Região e de 
videoconferência.  
 

 
3) Competências e Capacitação de Recursos Humanos: 

• Medidas e iniciativas que visam criar competências digitais de qualificação e um leque 
formativo capaz de fazer face ao contexto de transição digital dos colaboradores que 
exercem funções na Administração Pública da Região, dotados de meios tecnológicos 
que permitam a realização de formação à distância, multimédia e e-learning. 

 
 

4) Acesso simplificado e disponibilização de Serviços públicos na RAM em formato omnicanal 
incluindo a digitalização e desmaterialização de processos e informação:  
• Um único ponto de acesso aos serviços da Administração Pública da RAM, o Portal 

Único, bem como a garantia de um atendimento uniforme de suporte em modo de apoio 
omnicanal (online/telefone/presencial) dos serviços públicos; 

• A criação de unidades móveis para uma Administração Pública mais acessível, flexível 
e inclusiva, de modo a fazer chegar os serviços essenciais a áreas mais remotas e a todos 
os cidadãos;   

• Desenvolvimento aplicacional para melhorar e simplificar os serviços públicos 
tornando-os mais céleres, acessíveis, automatizados, eficientes e integrados a 
todos os cidadãos Madeirenses e PortoSantenses quer na Região quer no 
estrangeiro. 

• Modernização da conectividade dos Serviços do Turismo, digitalização de informação 
e suportes informativos com o desenvolvimento de apps diversas, plataformas e 
suportes digitais de informação e assistência, integrando toda a cadeia de valor aos 
visitantes da Madeira e Porto Santo incluindo serviços culturais, visando a simplificação 
e digitalização dos serviços a longo prazo para uma melhor recuperação da atual 
situação devido à pandemia;  

•  Apostar na digitalização dos serviços relacionados com o Mar e Pescas através de 
equipamentos e processos digitais de monitorização de pescarias, registo de capturas e 
de 1ª venda de pescado, e instalação de um sistema integrado de lotas e entrepostos 
incluindo a monitorização das embarcações de pesca; 

• Digitalização dos serviços de transportes da Região para mais eficiência tanto a nível 
de emissão de licenças como de cobrança de taxas e coimas; 

• Criação de um Sistema de Comunidade Portuária digital e sistema de registo de navios 
para a desmaterialização da informação de logística regional portuária 

• Digitalização e desmaterialização do património documental público 
 

 
5) Interoperabilidade, conectividade e gestão dos Serviços através de: 

• Programa de Gestão Financeira Pública, garantindo um sistema de gestão e informação 
interoperacional e eficiente entre os serviços da Região; 

• Integração e interoperabilidade do sistema digital e inventário do Património regional 
em cumprimento com a estratégia nacional; 

• Assegurar a interoperabilidade digital entre a RAM e o território continental dos 
processos da Justiça em tempo real; 

• Centralização, interoperabilidade e integração de sistemas, processos e recursos 
especializados, visando redundâncias na sobreposição de pedidos de 
informação/documentação ao cidadão/empresa e duplicação de processos e sistemas; 
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• Programa de análise das interações do cidadão com os serviços da AP, para uma melhor 
prestação de serviços, através da avaliação transversal de Big Data para projetar e definir 
uma estratégia de serviços com foco no apoio ao cidadão e às empresas na Região, 
construindo assim serviços mais resilientes e diretamente focados no apoio á 
recuperação da economia.  
 
 

 
Natureza do investimento:    
Os investimentos em causa estão associados à prestação de serviços públicos, em ambiente digital, 
pelo Estado português, em concreto na Região Autónoma da Madeira, no quadro do exercício de 
prerrogativas de autoridade pública no âmbito da Administração Pública Regional. Nos termos 
do artigo 266.º, da Constituição da República Portuguesa "1. A Administração Pública visa a 
prossecução do interesse público, no respeito pelos direitos e interesses legalmente protegidos 
dos cidadãos." 
 
Esclarece-se ainda que não está em causa o exercício de qualquer tipo de atividade económica 
pelo Estado português e pela respetiva administração pública, nem o financiamento de qualquer 
atividade de índole económica a entidades públicas ou privados pelo Estado. O objetivo geral 
desta componente passa por providenciar um melhor serviço público aos cidadãos, utilizando a 
tecnologia e reforçando a proximidade para um acesso mais simples, efetivo e eficiente de 
cidadãos e empresas, reduzindo custos de contexto, bem como promovendo uma gestão eficiente 
da Administração Publica e dos recursos públicos utlizados por esta, que reforce o contributo do 
Estado para o crescimento e desenvolvimento económico e social. 
 
Atendendo a que está em causa o exercício de prerrogativas de autoridade pública pelo Estado 
português, em concreto ao nível da Região Autónoma da Madeira, sem o exercício de qualquer 
atividade económica, não estão em causa auxílios de Estado na aceção do artigo 107.º do TFUE.   
 
Sempre que aplicável, as regras de contratação pública serão integralmente cumpridas na 
contratação de fornecimento de bens e prestação de serviços junto de entidades terceiras. 
 
 
Implementação 
Esta reforma será coordenada pela Direção Regional da Administração Pública e Modernização 
Administrativa e pela Direção Regional de Informática, em matéria de tecnologias, com o 
envolvimento de organismos da Administração Pública responsáveis por serviços digitais ou que 
sejam fontes primária de dados relevantes para os objetivos determinados. 
Serão implementados pela Vice-presidência, Secretaria Regional de Economia, Secretaria 
Regional de Turismo e Cultura, Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, Secretaria 
Regional do Ambiente e Alterações Climáticas, Empresa de Eletricidade da Madeira, APRAM - 
Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira. 
 
 
População-alvo 
Cidadãos, Empresas, Visitantes e Serviços e Organismos da Administração Pública. 
 
Calendário: O presente investimento decorrerá no horizonte temporal de 5 anos, iniciando-se em 
2021 e perspetivando-se a sua conclusão em dezembro de 2025. 
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Investimento TD-C19-i06-RAA: Modernização e Digitalização da Administração 
Pública Regional (Açores) 

Desafios e Objetivos 

A dinâmica de uma sociedade, e sua economia, está intimamente ligada à agilidade, flexibilidade 
e transparência dos seus serviços públicos. Este investimento na proatividade dos serviços 
públicos ganha ainda maior importância no atual contexto, quando os esforços se concentram para 
se conseguir uma sustentada recuperação social e económica dos Açores, não só para reparar os 
prejuízos sociais e económicos causados pela crise pandémica COVID-19, mas também para que 
sejam criadas as necessárias condições para uma maior resiliência e resistência da sociedade e 
economia açorianas, para melhor prepararmos os Açores para futuros desafios, alicerçada na 
modernização e digitalização da Administração Pública Regional. 

É consensualmente reconhecido, pelas diversas partes interessadas da Administração Pública 
Regional, onde se incluem os cidadãos, empresários e outras entidades privadas que, não obstante 
alguns progressos alcançados, urge agilizar e simplificar os processos de maior impacte no dia-a-
dia, por exemplo, dos empresários, como sejam os relativos a licenciamentos, apoios ou 
candidaturas, congregando todos os seus intervenientes para um fim comum, que é o de melhor 
prestar um serviço público, centrado nas reais necessidades dos utilizadores finais. Neste âmbito, 
não são alheias a carga administrativa, a burocracia inerente e a legislação, seja por via da sua 
obsolescência não revogada, seja pela sua ineficácia, ou por falta ou tardia regulamentação. 

Na Administração Pública Regional, a pluralidade, e consequente segmentação e/ou dispersão, 
de canais de interação oficiais para acesso a contactos e informação variada sobre diferentes 
setores de atividade, orientados aos cidadãos e às empresas, assume-se como complexa, confusa 
e de difícil acesso para os seus principais destinatários, gerando custos administrativos na sua 
atividade diária, e ineficiência e ineficácia na prestação dos serviços públicos. 

Também a linguagem usada na comunicação/interação da Administração Pública Regional com 
os cidadãos e empresários ainda se mantém, na maioria das situações, muito tecnicista e de difícil 
compreensão pelos seus destinatários que, nos Açores, atento o baixo nível de escolaridade de 
grande parte da população açoriana, e consequente iliteracia digital, constituem desafios para uma 
Administração Pública Regional mais acessível e inclusiva. 

Não obstante a existência de alguns instrumentos de promoção da cidadania ativa na 
Administração Pública Regional, com alguma participação de cidadãos açorianos, urge fomentar 
o envolvimento ativo dos cidadãos no processo de desenho, implementação e avaliação das 
políticas públicas, potenciando a sua literacia digital e em Administração aberta/Open 
Government, para garante de uma relação assente nos princípios da transparência, confiança e 
integridade. Por outro lado, a transparência dos dados e informação, apoiada numa cultura de 
partilha e de melhoria constante, é fator crucial para a geração de valor público na sociedade. Os 
dados que são diariamente produzidos pela Administração Pública Regional, quando devidamente 
analisados e desprovidos de um sentido de posse, são peça charneira para a adoção de uma postura 
mais aberta, recetiva à experimentação, à partilha e à tomada de decisão fundamentada, 
respondendo às reais necessidades da sociedade. 

No âmbito de um processo de modernização administrativa, por exemplo, por via da 
reorganização das suas estruturas, para otimizar os recursos, ou por via da definição de 
ferramentas de gestão estratégicas, fundamentais para operar uma visão transversal e vertical dos 
objetivos estratégicos e específicos, a transição e transformação digital tem um papel crucial e 
transversal. Quer seja sob o ponto de vista dos trabalhadores da Administração Pública Regional, 
que operam e promovem os serviços que prestam, quer seja do ponto de vista dos cidadãos e 
empresários que recorrem a esses mesmos serviços, qualquer um destes intervenientes 
desempenha um papel motriz no processo de evolução da sociedade. A qualificação destes 
utilizadores apresenta-se, assim, como um dos grandes desafios.  
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A capacidade de compreender e saber utilizar as tecnologias digitais é, hoje em dia, conditio sine 
qua non para que qualquer processo de otimização, melhoria, recuperação e reforço da resiliência 
e resistência seja bem-sucedido. Entende-se que a transição e transformação digital é um dos 
pilares neste processo de evolução. Por outro lado, a capacidade interna para identificar e 
caracterizar as deficiências é um dos primeiros passos que dará à Administração Pública Regional 
a capacidade para desenhar as suas soluções, na medida das reais necessidades dos seus 
utilizadores. No limite, esta falta de capacidade criará, naturalmente, uma dependência de 
terceiros no que toca ao planeamento, desenho, desenvolvimento e manutenção dos sistemas de 
informação que suportam as atividades das entidades da Administração Pública Regional, 
descurando o real foco, as necessidades dos cidadãos e empresários. 

A dispersão de sistemas de informação que suportam os serviços prestados pelas entidades da 
Administração Pública Regional impede o desenvolvimento de uma filosofia baseada na 
interoperabilidade, modularidade e abstração, que são sinónimo de uma eficaz e eficiente 
otimização dos recursos disponíveis. No limite, esta dispersão impede a evolução a partir de um 
paradigma de uma Administração Pública Regional reativa, para uma que seja proativa e, mais 
tarde, para a implementação de uma Administração Pública Regional “Seameless”, em que a sua 
presença não é notada, no entanto, estando lá, resolve e dá resposta às necessidades de todos e de 
cada um de nós. 

Os serviços da Administração Pública Regional possuem um parque informático constituído por 
cerca de 10.000 computadores pessoais, distribuídos por 570 instalações localizadas nas 9 ilhas 
do arquipélago, que são geridos por cerca de 27 entidades públicas regionais. Este elevado nível 
de dispersão geográfica e organizacional dos equipamentos informáticos apresenta-se como um 
desafio complexo em termos de eficácia de gestão, normalização de políticas e procedimentos, 
suporte técnico, segurança da informação, custos e eficiência energética. Por outro lado, na 
esmagadora maioria dos postos de trabalho, em caso de urgência, afigura-se inviável a rápida 
replicação do ambiente de trabalho informático do utilizador, numa localização diferente da 
habitual. Para superar estas limitações, será criada uma solução tecnológica centralizada de 
ambientes de trabalho virtualizados (VDI – Virtual Desktop Infrastructure), designada por 
MOBILE.GOV, que será alojada na plataforma AzoresCloud, que entrará em produção em 2022.  

Tradicionalmente os serviços públicos da Região Autónoma dos Açores têm sido suportados por 
sistemas e tecnologias de informação, geridos por diversas entidades, segundo critérios 
heterogéneos e dispersos por inúmeras localizações. Para alcançar elevados ganhos de eficiência, 
redução de custos operacionais, agilidade e capacidade de resposta aos cidadãos e às empresas, o 
Governo Regional dos Açores tem vindo a executar uma estratégia de concentração das suas 
infraestruturas de computação e armazenamento de dados, numa plataforma resiliente de cloud 
privada, suportada numa infraestrutura de dois datacenters (AzoresCloud), para disponibilizar 
serviços de centros de dados virtualizados em regime de self-service, geridas com base em 
procedimentos normalizados e critérios de excelência operacional. Integrada no Investimento TD-
C19-i06-RAA, a iniciativa MOBILE.GOV representa outro importante pilar de sustentação na 
transição para a cloud em virtude de proporcionar excelentes condições tecnológicas na 
mobilidade e no teletrabalho dos funcionários públicos, dado que o utilizador usufruirá, em 
qualquer lugar, do mesmo ambiente virtual na cloud que este teria no seu local habitual de 
trabalho, contribuindo também para uma melhor conciliação entre a vida pessoal e a vida 
profissional. 

A execução da estratégia de transição para a cloud, nas regiões autónomas portuguesas, contempla 
a realização de investimentos que implicam, frequentemente, o fornecimento de bens e serviços 
tecnológicos de elevado valor acrescentado, oferecidos por empresas de outras regiões do país, 
contribuindo assim para o seu desenvolvimento económico-social, bem como para a sustentação 
de uma oferta profissional altamente qualificada. Por outro lado, a prossecução da transformação 
digital nas regiões autónomas promove a divulgação de casos de estudo, experiências, 
metodologias, boas práticas e especificações técnicas, que podem constituir uma referência para 
entidades públicas e privadas de outras regiões. 
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É neste contexto que urge promover um alinhamento funcional e tecnológico que responda 
inequivocamente aos novos desafios colocados pelas ameaças do ciberespaço, às exigências 
legais introduzidas pelo RGPD e pela diretiva NIS e em linha com a Estratégia Nacional de 
Segurança do Ciberespaço (aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 92/2019, de 
5 de junho). 

O projeto Azores_Ciber360º visa endereçar os desafios de cibersegurança do Governo Regional 
dos Açores de uma forma integrada, considerando diversos vetores de atuação e criando valor 
para o cidadão e para a comunidade. 

A atual falta de recursos, de massa critica, a especificidade dos desafios que o ciberespaço encerra   
a que se alia uma forte pressão na disponibilização de respostas digitais ao cidadão e aos 
trabalhadores (teletrabalho) da Administração Pública Regional, motivam a implementação de 
uma infraestutura do tipo SOC, capaz de suportar a atividade de um CSIRT, que assuma a 
responsabilidade e desenvolva competências que permitam garantir um superior nível de 
cibersegurança e contribuir para a ciber maturidade dos cidadãos e trabalhadores.  

A administração pública portuguesa possui uma plataforma de interoperabilidade para 
intercâmbio de dados entre entidades governamentais através de protocolos abertos (Web 
services), designada iAP (www.iap.gov.pt), desde 2007, para suportar um vasto leque de serviços 
públicos prestados aos cidadãos e às empresas (presenciais e online). No caso da Região 
Autónoma dos Açores, os investimentos de cloudificação requerem a adoção de protocolos 
abertos que permitam a comunicação com este tipo de plataformas de interoperabilidade, sempre 
que tal se revele necessário. 

A Região Autónoma dos Açores encontra-se também alinhada com a estratégia nacional de 
cumprimento do regulamento europeu de dados abertos, que consiste num esforço de partilha de 
dados e contribuição para a valorização não só dos serviços públicos, mas também do bem-estar 
de todos os seus cidadãos. 

A sistematização das necessidades de dados e a definição de estratégias de coleta de dados para 
suportar a implementação de soluções de Inteligência Artificial (IA) estão enquadradas nos 
objetivos de desenvolvimento tecnológico da Administração Pública Regional dos Açores. Neste 
âmbito, a plataforma de cloud privada AzoresCloud foi concebida de raiz para suportar 
repositórios de Big Data que serão utilizados para alimentar soluções de IA. Embora, se pretenda 
estabelecer políticas transversais e critérios normalizados para o desenvolvimento e 
implementação de soluções de Big Data e IA, caberá a cada entidade pública regional, utilizadora 
da plataforma de cloud privada, a definição das especificações técnicas associadas a cada solução 
específica. 

Quanto à adoção de soluções ou serviços baseados em IA por meio de reformas nos processos de 
contratação pública, serão avaliados diferentes tipos de utilização potenciais, tais como análise e 
avaliação de propostas de fornecedores, categorização das despesas de contratação pública, 
deteção de fraude, preparação e gestão de contratos, automação de tarefas de contratação pública 
e assistentes virtuais para suporte técnico de primeira linha aos funcionários de compras públicas 
e fornecedores. 

A Região Autónoma dos Açores dará cabal cumprimento às disposições legais e regulamentares 
em matéria de aquisição de serviços de desenvolvimento de soluções tecnológicas baseadas em 
Inteligência Artificial, a nível nacional, em linha com a Estratégia Nacional AI Portugal 2030 e 
com as diretrizes europeias nesta matéria. 

A estrutura orgânica e os modelos de trabalho na Administração Pública Regional têm-se mantido 
praticamente inalteráveis, ao longo dos anos, o que, face à rápida evolução das necessidades e 
expetativas da sociedade e economia açorianas, não lhe garante a necessária agilidade para 
(cor)responder, com contínua e sustentada assertividade, aos contínuos, crescentes e variados 
desafios que se colocam à sociedade e economia açorianas. Importa, assim, induzir uma nova 
cultura de gestão que fomente a inovação e a experimentação no desenho de serviços públicos, 
aliada à transição e transformação digital, com o envolvimento ativo de todas as partes 

http://www.iap.gov.pt/
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interessadas da Administração Pública Regional, promovendo não só a capacitação das pessoas e 
das empresas da Região, ou a otimização dos processos e desmaterialização dos serviços públicos, 
mas, fundamentalmente, uma nova mentalidade e forma de estar no dia-a-dia dos açorianos. 

A idade média dos seus  trabalhadores - 47 anos - e a baixa representação dos que detêm grau de 
licenciado ou superior - 29 por cento (excluindo pessoal docente e da Saúde), dos quais apenas 
14 por cento integrados na carreira Técnica Superior - impõem dotar a Administração Pública 
Regional com mais trabalhadores qualificados, quer por via da requalificação, da formação em 
competências profissionais-chave e do recrutamento de quadros qualificados que, aliados à 
criação de centros de competências, contribuem para o rejuvenescimento, modernização e 
capacitação de trabalhadores e serviços públicos, alicerçando a Administração Pública Regional 
do futuro. 

O investimento na modernização e digitalização da Administração Pública Regional dos Açores 
visa concorrer para o reforço da eficácia e a eficiência e da necessária valorização do serviço 
público prestado nos Açores, centrando a atuação da Administração Pública nas atuais 
necessidades e expetativas dos cidadãos e das empresas, bem como dotando-a com a necessária 
capacitação, ao nível dos recursos humanos, gestionários e tecnológicos, para enfrentar os 
desafios futuros. 

Pretende-se uns Açores com uma administração pública mais apta para o futuro, mais proativa, 
inclusiva e aberta, disponibilizando serviços públicos mais ágeis, promovendo a colaboração e a 
cocriação com os cidadãos, a academia e as empresas açorianas, e reforçando o investimento na 
qualificação, na inovação, na experimentação e nas novas e emergentes tecnologias digitais, para 
melhor alicerçar a resiliência da sociedade e economia da Região, através das seguintes linhas de 
ação: 

1. Programa de investimento "APR + Acessível, Inclusiva e Aberta" 
2. Programa de investimento “APR + Serviços mais ágeis” 
3. Programa de investimento "APR + Proativa" 
4. Infraestrutura digital na Administração Pública Regional - Mobile.GOV / 

Azores_Ciber360º 
5. Programa de investimento "APR + Apta para o Futuro" 

 

1 – APR + Acessível, Inclusiva e Aberta 

Nesta linha de ação pretende-se:  

• Redesenhar o atendimento ao público da Administração Pública Regional, para permitir 
que a maioria dos serviços prestados aos cidadãos e empresários possa ser iniciada em 
qualquer ponto de atendimento, independentemente do canal de interação; 

• Criar o Catálogo eletrónico de Entidades e Serviços da Administração Pública Regional 
para permitir a indexação e normalização dos serviços públicos; 

• Fomentar a literacia dos cidadãos e empresários, com especial enfoque na Administração 
aberta/Open Government e na literacia digital. 

Estão assim previstos 4 projetos que irão concretizar o objetivo proposto e contribuir para o 
alcance da meta que materializa uma administração pública mais acessível, inclusiva e aberta: 

• P1. Atendimento ao público APR – Nova Geração; 
• P2. Catálogo eletrónico de Entidades e Serviços da Administração Pública Regional; 
• P3. RIAC móvel – para um serviço mais acessível e inclusivo ao cidadão; 
• P4. Programa de literacia digital e em Administração aberta/Open Government. 
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➢ Disponibilização de, pelo menos, 20 serviços mais acessíveis e inclusivos 
prestados pela Administração Pública Regional aos cidadãos e empresários, por 
via do redesenho do atendimento ao público e na criação do Catálogo Eletrónico 
de Entidades e Serviços da Administração Pública Regional. 

 

2 – APR + Serviços mais ágeis 

Esta linha de ação visa criar as condições para alterar o paradigma de abordagem da 
Administração Pública Regional aos desafios diários. Por um lado, capacitar as pessoas no sentido 
de se atingir um clima de interoperabilidade institucional, baseada numa cultura de partilha e 
transparência e de melhoria contínua, por outro lado, assente numa abordagem interligada e 
independente no que toca à evolução dos sistemas de informação. Estas condições serão as 
necessárias para se criar um ecossistema em que os serviços prestados por entidades públicas são 
compostos por serviços eletrónicos, integrados, desenvolvidos e desenhados de acordo com as 
necessidades e avaliação dos Cidadãos e Empresas, Open Data by design e de acordo com uma 
arquitetura global de referência, alinhada com instrumentos regulamentares de incentivo 
financeiro. 

Estão assim previstos 6 projetos que irão concretizar o objetivo proposto e contribuir para atingir 
a meta que materializa uma administração pública com serviços mais ágeis: 

• P1. Plataforma de Formação e Capacitação Online 
• P2. Núcleo Regional de Free and Open Source Software (FOSS) 
• P3. eHUB-RAA – Plataforma de interoperabilidade da Administração Pública Regional 
• P4. Plataforma de Dados Abertos do Arquipélago dos Açores (PDA_Açores) 
• P5. SIMA – Sistema de incentivos à Modernização Administrativa 
• P6. Sistema de Avaliação e Melhoria Contínua dos Serviços da APR 

 
➢ Disponibilização de, pelo menos, pelo menos, 10 serviços geridos por entidades da 

Administração Pública Regional integrados na plataforma de interoperabilidade da 
Região Autónoma dos Açores, baseados em Free / Libre and Open Source Software 
(FLOSS). 

 

3 – APR + Proativa 

• Nesta linha de ação pretende-se criar um ecossistema de sistemas de informação que 
permitam disponibilizar serviços transacionais online, centrados nas necessidades dos 
Cidadãos e Empresas alterando o paradigma da prestação de serviços para uma lógica 
proativa ou seamless. Para tal, através de ferramentas de frontoffice e de backoffice 
integradas e baseadas em tecnologias emergentes e disruptivas, por exemplo, Machine 
Learning, passa a ser possível identificar e atuar situações antes complexas de identificar. 

Estão assim previstos 5 projetos que irão concretizar o objetivo proposto e contribuir para o 
alcance da meta que materializa uma administração pública mais proativa: 

• P1. Simulador de Incentivos e Apoios 
• P2. Sistema de apoio à identificação de instrumentos legais revogados, baseado em 

machine learning 
• P3. Sistema de apoio à gestão de instrumentos legais, baseado em machine learning 
• P4. Novo Portal dos Serviços APR 
• P5. Intranet APR 
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➢ Disponibilização de, pelo menos, 15 serviços transacionais e online, geridos por 

entidades da Administração Pública Regional dos Açores, em sistema de simulação 
com o apoio de tecnologias emergentes e disruptivas integrado no Novo Portal dos 
Serviços da APR. 

 

4 – Infraestrutura digital na Administração Pública Regional – Mobile.GOV / Azores_Ciber360º 

Mobile.GOV 

Com o objetivo de proporcionar excelentes condições tecnológicas na mobilidade e no 
teletrabalho aos colaboradores da Administração Pública Regional, pretende-se a criação de uma 
solução tecnológica centralizada de ambientes de trabalho virtualizados (VDI – Virtual Desktop 
Infrastructure), designada por MOBILE.GOV, que será alojada na plataforma AzoresCloud, 
permitindo que cada utilizador tenha acesso a um ambiente de alto desempenho, resiliente e com 
segurança reforçada, ao qual poderá aceder a partir de qualquer localização, recorrendo a vários 
dispositivos diferentes (PC, laptop, tablet e smartphone).   

A desmaterialização dos postos de trabalho concorre, assim, para alavancar a mobilidade, 
resiliência e eficácia da Administração Pública Regional, promovendo também uma maior 
conciliação entre a vida pessoal e a vida profissional dos colaboradores. 

➢ Pretende-se assegurar a mobilidade do posto de trabalho para 10.000 utilizadores da 
Administração Pública Regional, por via da criação do MOBILE.GOV. 
 

• Azores_Ciber360º 

Com o objetivo de criar um centro de operações de cibersegurança (SOC) que visa responder ao 
crescente número, frequência e intensidade das ameaças com origem no ciberespaço, pretende-se 
implementar um projeto que considera diferentes vetores de atuação desde infraestruturas, 
formação de recursos, sensibilização de utilizadores e dos cidadãos, software especifico nas áreas 
de SIEM, correlação de eventos e sistemas, segurança da informação, orquestração de operações 
de segurança, capacidade forense, autenticação, controlo de acessos e de segurança de perímetro.  
Esta infraestrutura deverá acolher uma CSIRT regional, que se pretende consolidar no âmbito 
deste projeto, quer por recurso a formação especifica, quer aproveitando as oportunidades de 
transferência de tecnologia que o projeto considera.  

Pretende-se mais tarde que este Centro possa desenvolver um conceito paralelo de 
Cyber_Academy promovendo a formação de recursos em cibersegurança e a captação de talento 
nessa área. 

➢ Pretende-se assegurar a segurança informática de aplicações, informação e redes de 
10.000 postos de trabalho da Administração Pública Regional, por via da implementação 
do projeto Azores_Ciber360º. 

 

5 – APR + Apta para o Futuro 

Nesta linha de ação pretende-se:  

• Potenciar a capacitação da Administração Pública Regional por via da especialização dos 
seus trabalhadores com competências profissionais em áreas-chave (gestão/liderança, 
planeamento, competências digitais, trabalho colaborativo, e.g.), para melhor 
(cor)responder aos crescentes e diversos desafios da sociedade e economia açorianas; 
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• Impulsionar o (re)desenho de serviços públicos por via da promoção da inovação na 
Administração Pública Regional, com o envolvimento da academia, centros de I&D, 
cidadãos e empresas, assente na cocriação e na experimentação, e suportada em 
metodologias disruptivas como o Design Thinking. 
 

Estão assim previstos 2 projetos que irão concretizar os objetivos propostos e contribuir para 
alcançar o conjunto de metas que materializam uma administração pública mais apta para o 
futuro: 

• P1. Projeto APR + Qualificada  
 
➢ Capacitação de, pelo menos, 250 trabalhadores da Administração Pública Regional 

com competências profissionais em áreas-chave (gestão/liderança, planeamento, 
competências digitais, trabalho colaborativo, entre outros), por via da implantação do 
projeto APR+Qualificada. 

 

• P2. Laboratório de Experimentação da Administração Pública Regional dos Açores 
 
➢ (Re)desenho de, pelo menos, 4 serviços públicos, de caráter inovador, assentes em 

metodologias de desenho de serviços públicos e em tecnologias digitais e/ou 
desenvolvidos em cocriação com partes interessadas (academia, cidadãos e empresas, 
e.g.), em contexto de Laboratório de Experimentação da Administração Pública 
Regional dos Açores. 

 
 

 

 

Ao nível da Transição Digital, este investimento permitirá uniformizar as políticas e os 
procedimentos de administração dos sistemas de informação e do parque informático, com 
elevados ganhos de eficiência, alcançando-se assim melhores taxas de disponibilidade 
operacional e qualidade no atendimento dos serviços públicos prestados aos cidadãos e às 
empresas açorianas. Este investimento oferecerá um conjunto de ferramentas vocacionadas para 
a otimização da utilização dos recursos disponíveis e de segurança de dados, permitindo saltar 
para um novo paradigma de eficiência na gestão dos recursos disponíveis e na sua utilização 
segura, permitindo fazer mais e melhor com o mesmo nível de investimento. Este investimento 
permitirá, também, aliviar a pressão nas necessidades de substituição de um conjunto muito 
significativo de computadores pessoais, em virtude de ajudar a prolongar o seu período de vida 
útil, devido a menores exigências de processamento, reduzindo os resíduos eletrónicos e 
potenciando assim uma maior diluição, no tempo, de avultados investimentos na renovação do 
parque informático. Este investimento encontra-se integralmente alinhado com o Plano de Ação 
para a Transição Digital (RCM 30/2020), com a Estratégia Nacional de Segurança do Ciberespaço 
2019-2023 (RCM 92/2019) e com a REP (Recomendação Específica a Portugal), elaborada pelo 
Conselho da União Europeia (Documento n.º ST 8195/20 – COM (2020) 522 final).” 

Na operacionalização dos investimentos/metas, nas metas 1 e 2, por exemplo, será cumprido o 
quadro legal e técnico de interoperabilidade (Regulamento Nacional de Interoperabilidade 
Digital) e do princípio only once/contacto único, para interoperar com os projetos nacionais 
(Catálogo Eletrónico de Serviços Públicos, iAP – Plataforma de Interoperabilidade da 
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Administração Pública e Portal de dados abertos da Administração Pública). Contudo, importa 
relevar que o nível de interoperabilidade entre sistemas de informação intra Administração 
Pública Regional dos Açores é, ainda, pouco expressivo/diminuto. Nesse sentido o maior desafio 
é a implementação de projetos, como o previsto na meta 3, como “mola” para o fomento da 
interoperabilidade dos sistemas de informação regionais. 

 

Natureza do investimento:   

Os investimentos em causa estão associados à prestação de serviços públicos, em ambiente digital, 
pelo Estado português, em concreto na Região Autónoma dos Açores, no quadro do exercício de 
prerrogativas de autoridade pública no âmbito da Administração Pública Regional. Nos termos 
do artigo 266.º, da Constituição da República Portuguesa "1. A Administração Pública visa a 
prossecução do interesse público, no respeito pelos direitos e interesses legalmente protegidos 
dos cidadãos." 

Esclarece-se ainda que não está em causa o exercício de qualquer tipo de atividade económica 
pelo Estado português e pela respetiva administração pública, nem o financiamento de qualquer 
atividade de índole económica a entidades públicas ou privados pelo Estado. O objetivo geral 
desta componente passa por providenciar um melhor serviço público aos cidadãos, utilizando a 
tecnologia e reforçando a proximidade para um acesso mais simples, efetivo e eficiente de 
cidadãos e empresas, reduzindo custos de contexto, bem como promovendo uma gestão eficiente 
da Administração Publica e dos recursos públicos utlizados por esta, que reforce o contributo do 
Estado para o crescimento e desenvolvimento económico e social. 

Atendendo a que está em causa o exercício de prerrogativas de autoridade pública pelo Estado 
português, em concreto ao nível da Região Autónoma dos Açores, sem o exercício de qualquer 
atividade económica, não estão em causa auxílios de Estado na aceção do artigo 107.º do TFUE.   

Sempre que aplicável, as regras de contratação pública serão integralmente cumpridas na 
contratação de fornecimento de bens e prestação de serviços junto de entidades terceiras. 

 

 

Implementação 

À exceção da operacionalização da linha de ação ‘Infraestrutura digital na Administração Pública 
Regional - Mobile.GOV / Azores_Ciber360º’, com coordenação da Secretaria Regional das Obras 
Públicas e Comunicações, através da Direção Regional das Comunicações, a operacionalização 
das demais linhas de ação deste investimento será coordenada pelas Secretarias Regionais das 
Finanças, Planeamento e Administração Pública (SRFPAP) e da Cultura, Ciência e Transição 
Digital (SRCCTD), departamentos governamentais com as tutelas da modernização 
administrativa  e da transição digital, respetivamente, com o apoio técnico das entidades que 
operam na esfera da SRFPAP e da SRCCTD com competências específicas e experiência nestas 
áreas, designadamente a Estrutura de Missão de Modernização e Reforma da Administração 
Pública, a Direção Regional de Organização e Administração Pública, RIAC - Agência para a 
Modernização e Qualidade do Serviço ao Cidadão, I.P., e a Direção Regional da Ciência e 
Transição Digital em estreita colaboração com outras entidades da Administração Pública 
Regional relevantes para o efeito, nomeadamente a Secretaria Regional das Obras Públicas e 
Comunicações/Direção Regional das Comunicações.  
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Dada a abrangência destes investimentos, a estreita colaboração entre as entidades, incluindo 
partes interessadas externas à Administração Pública Regional, é fundamental para garantir o 
sucesso da sua implementação. Esta coordenação estreita irá garantir os devidos canais de 
comunicação, implementação e monitorização das ações previstas sendo, para o efeito, alocados 
os necessários recursos humanos da Administração Pública Regional, bem como para garante do 
cumprimento do calendário de execução. 

Este investimento engloba a aquisição de hardware de computação e licenciamento de software, 
assim como de serviços de implementação, de ações de sensibilização, capacitação e de formação 
técnica, estando prevista a instalação de tecnologia nos dois Centros de Dados da AzoresCloud, 
por questões de desempenho, eficiência e resiliência. Está igualmente prevista a contratação de 
serviços especializados de apoio ao desenho de arquitetura das soluções, especificação dos 
requisitos funcionais e técnicos das soluções, bem como dos critérios de implementação, apoio à 
avaliação técnica das propostas, fiscalização da entrega e operacionalização das soluções, bem 
como de apoio técnico às entidades públicas regionais.  

A AzoresCloud é uma nova plataforma de Cloud Privada destinada a alojar todos os servidores 
de rede e sistemas de informação das entidades públicas que integram o Governo Regional dos 
Açores, para assegurar uma gestão altamente eficiente dos recursos de hardware e software, bem 
como para criar Centros de Dados Virtuais que são administrados, com plena autonomia e em 
regime self-service, pelas diferentes entidades públicas, podendo criar, modificar e eliminar 
servidores e serviços de rede, conforme necessitarem, dentro de determinados limites 
estabelecidos. A AzoresCloud é constituída por dois centros de dados, localizados nas ilhas de 
São Miguel e Terceira, que foram concebidos segundo critérios de operação, segurança e 
eficiência energética alinhados com os mais elevados padrões nacionais e internacionais. Cada 
Centro de Dados suporta cerca de metade das necessidades computacionais e de armazenamento 
do Governo Regional dos Açores, permitindo assim que, em caso de falha de um deles, os 
servidores residentes no outro não sejam afetados. Por outro lado, cada Centro de Dados dispõe 
de uma parcela de capacidade para atuar como plataforma de recuperação de desastres (Disaster 
Recovery) do outro, permitindo que, em pouco tempo, sejam ativados os serviços necessários para 
que as entidades afetadas recuperem rapidamente as suas condições de normalidade. 

O projeto MOBILE.GOV tem como objetivo a criação de uma plataforma de virtualização para 
os postos de trabalho do GRA (VDI – Virtual Desktop Infrastructure), de modo a permitir a sua 
gestão centralizada através de processos eficientes e normalizados, bem como a possibilitar o 
acesso aos mesmos em qualquer localização geográfica, oferecendo elevadas condições 
operacionais de resiliência, segurança, otimização de recursos, consumo energético e qualidade 
de serviço. 

Em cumprimento dos princípios da economia, eficiência e eficácia que presidem à gestão da coisa 
pública, para obviar investimentos redundantes, foi decidido alojar fisicamente os sistemas da 
plataforma MOBILE.GOV nas instalações da AzoresCloud que oferece todas as condições de 
infraestrutura necessárias, designadamente vigilância e controlo de acessos, monitorização 
ambiental, refrigeração, energia socorrida, deteção e extinção de incêndios. 

 

Público-alvo 

O presente investimento está orientado para as entidades da Administração Pública Regional, que 
beneficiarão do suporte e capacitação para uma melhor prestação dos serviços públicos, e para os 
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cidadãos e empresas, como utilizadores dos serviços públicos digitais, e como cocriadores e 
codecisores de políticas públicas. 

Relativamente à linha de ação ‘Infraestrutura digital na Administração Pública Regional - 
Mobile.GOV / Azores_Ciber360º’, o investimento está orientado exclusivamente às entidades 
que integram a administração pública direta regional. 

Calendário  

A implementação do investimento decorrerá entre 2021 e 2025. Os riscos associados a este 
investimento relacionam-se com constrangimentos que possam existir a nível dos procedimentos 
de contratação pública e com a capacidade de resposta de mercado. 

Reforma TD-r35: Reforma funcional e orgânica da Administração Pública 
O contexto disruptivo motivado quer pela transformação digital em curso, quer pelas crises 
sanitária e económica decorrentes da pandemia, desafiam os Estados a adaptarem-se para, por um 
lado, abraçarem o processo de transição digital, capitalizando-o em prol de um melhor 
funcionamento da Administração Pública e, pelo outro, a promoverem a eficiência do Estado e 
da gestão dos seus recursos. 

É necessário reorganizar alguns modelos de funcionamento do Estado e da AP para responder a 
um novo contexto, transformando a orientação para os resultados no principal ativo das pessoas 
e das organizações. Por isso, a inovação e a modernização devem ser transversais à AP, para uma 
transformação contínua dos seus processos e dos bens e serviços que presta, aumentando a sua 
eficiência e qualidade. Para que isso aconteça, o Governo deve reforçar a capacidade de criar 
valor, cultivar uma relação permanente com a comunidade, promover o envolvimento ativo dos 
cidadãos e empresas e desenvolver uma AP inovadora, aberta, consciente dos desafios da 
sustentabilidade, capaz de entregar serviços públicos adequados às necessidades reais das pessoas 
e de acompanhar a evolução das exigências da vida em sociedade. Assim, sabemos já que esta 
reforma terá que i) garantir a existência de serviços da AP modernos e inovadores; ii) reforçar 
sinergias e aproveitamento das oportunidades criadas pela tecnologia, designadamente em 
matéria de interoperabilidade e iii) criar instituições eficazes e eficientes, transparentes, 
sustentáveis, inclusivas e mais próximas dos cidadãos e das empresas. 

Os programas de modernização da gestão pública têm visado diminuir os custos, melhorar a 
prestação de serviços públicos e reforçar a confiança dos cidadãos nas instituições, agindo sobre 
os processos internos da administração para os simplificar e agilizar. O alcance da mudança tem, 
porventura, ficado aquém do desejado, sendo necessário trabalhar modelos de gestão que se 
centrem continuamente na avaliação de necessidades reais e na forma de gerar impacto, e não 
apenas em resultados formais. O contexto atual acelera a necessidade de se avançar para uma 
reforma orgânica da Administração Pública numa abordagem sistémica e multidimensional. Esta 
reforma permitirá distinguir no funcionamento do Estado dois tipos de organismo: i) os de 
suporte (aqueles que “produzem” para o Estado) e ii) os de missão (aqueles que “produzem” 
para o cidadão). Nos serviços de Suporte incluem-se os serviços comuns (Recursos Humanos, 
Segurança e Saúde no Trabalho, etc) e os serviços partilhados (Centros de Competências, Serviços 
Jurídicos, Serviços Sociais), e nos serviços de missão os Institutos Públicos e Direções Gerais 
cujas atribuições refletem diretamente no serviço prestado aos cidadãos e empresas. 

Posto isto, esta reforma alicerça-se no segundo eixo da Estratégia para a Inovação e Modernização 
do Estado e da Administração Pública, aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 
55/2020, de 31 de julho – Desenvolver a Gestão, ao apostar na modernização e inovação do 



 

47 

funcionamento do Estado, fortalecendo a capacidade de gestão, para gerir estrategicamente os 
trabalhadores e alavancar o desempenho.  

Esta reforma contribui para responder à REP 1 (dar prioridade a despesas favoráveis ao 
crescimento reforçando simultaneamente o controlo de despesa) de 2019, na medida em que 
potenciará ganhos de eficiência no funcionamento da Administração Pública que permitirão 
libertar recursos para aplicar em outras despesas, com foco em despesas favoráveis ao 
crescimento. 

Desafios e Objetivos 

Fortalecer a gestão é um elemento necessário para obter um melhor desempenho em todas as 
dimensões de atuação da AP: melhorar a eficiência interna e a sustentabilidade da sua atuação e 
criar valor nas diversas políticas públicas, designadamente ao nível social, económico e 
ambiental.  

O reforço da capacidade de desempenho está necessariamente ligado a uma gestão estratégica dos 
recursos humanos, para garantir os perfis adequados e a sua mobilização em função das 
necessidades, assim como ao reforço de uma cultura focada na simplificação administrativa e na 
inovação nos processos e nos produtos e serviços. 

Não obstante os programas de modernização da administração pública levados a cabo ao longo 
dos últimos quinze anos, permanecem alguns desafios significativos na Administração Central do 
Estado: 

• Dispersão e redundâncias nos serviços da Administração Central do Estado 

Há serviços que tendem a repetir-se em cada um dos ministérios, gerando redundâncias e 
ineficiências, importando proceder a uma análise que possa organizá-los de acordo com uma 
tipologia assente no seu conteúdo funcional. 

Esta análise irá abranger desde serviços comuns (atividades de suporte à governação inerentes à 
gestão do edifício, como sejam o suporte TIC, gestão documental / arquivo, gestão de instalações 
/ equipamentos) a serviços partilhados de apoio interministerial com particular destaque para 
centros de competências em funções críticas de suporte à definição e implementação de políticas 
públicas (e.g. planeamento e avaliação de políticas públicas, negócios estrangeiros). É nestes 
serviços de suporte em que se gera maiores ganhos de integração e transversalidade. Por sua vez, 
os serviços de missão terão o ganho de se libertarem das funções acessórias aos seus objetivos.  

Muitas redundâncias nos serviços radicam na sua dispersão geográfica, tendo motivado, ao longo 
dos anos, multiplicação de material e deslocações mais ou menos frequentes na área metropolitana 
de Lisboa, onde se localizam a esmagadora maioria dos Serviços Centrais da Administração 
Pública Central e dos Gabinetes do Governo, gerando ineficiência com custos financeiros 
ambientais e acrescidos. Impõe-se, pois, uma promoção da centralização física do Governo e 
serviços da Administração Pública Central, sempre que pertinentes, num único edifício ao invés 
de vários na mesma cidade. 

• Rigidez dos modelos de prestação do trabalho no setor público 

A abordagem sistémica e multidimensional, de forma a garantir o foco no resultado, deverá estar 
assente em modelos de trabalho mais ágeis, na flexibilização e desburocratização das interações 
entre áreas governativas e serviço, através da redução de cadeias de comando e criação de 
estruturas horizontais, bem como na especialização dos serviços da administração direta e indireta 
setoriais, em função das missões desenvolvidas, decorrente da partilha de serviços de suporte. 
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Tendo em conta estes desafios, o objetivo da presente reforma passa por transformar a 
Administração Pública numa abordagem sistémica e multidimensional, com os seguintes 
objetivos: 

• Concentrar os gabinetes do governo num único espaço físico, incluindo serviços da 
administração direta e indireta do Estado (quando pertinente para o cumprimento das 
missões para as quais estejam incumbidos), reutilizando ou rentabilizando o património 
imobiliário público adstrito atualmente a estas estruturas; 

• Centralizar os serviços comuns e serviços partilhados (criando novos), aumentando a 
eficácia e a eficiência; 

• Flexibilizar e desburocratizar das interações entre áreas governativas e serviço, 
através da redução de cadeias de comando e criação de estruturas horizontais; 

• Especializar os serviços da administração direta e indireta setoriais, em função das 
missões desenvolvidas, decorrente da partilha de serviços de suporte e do reforço os 
serviços com funções estratégicas, de estudo, planeamento e avaliação; 

• Modernizar os serviços da Administração Pública, com vista à criação de instituições, 
inovadoras, eficazes e eficientes, transparentes, sustentáveis, inclusivas e mais próximas 
dos cidadãos e das empresas. 

Implementação 

Para a implementação da reforma, será criada uma Estrutura de Missão responsável pelo 
diagnóstico e definição de um plano para a reorganização do Estado incluindo, designadamente, 
o levantamento de organismos da Administração Pública e sua caracterização orgânica e 
funcional e a definição do modelo de organização futuro do Estado.  

Esta Estrutura de Missão será constituída por duas macro-estruturas:  

• 1 Comissão Técnica de 6 especialistas de reconhecido mérito no âmbito da missão que 
será incumbida, em primeira instância de planear detalhadamente os trabalhos e definir 
metodologias de trabalho, e depois de elaborar um relatório técnico que definirá um 
diagnóstico e o racional estratégico subjacente à reorganização do Estado, bem como a 
macro-estrutura da organização do Estado e as macro-estruturas tipo de cada ministério, 
definindo ainda os organismos que se deverão criar, extinguir ou reorganizar; 

• 1 Equipa de Suporte, Monitorização e Melhoria Contínua com, por regra, um elemento 
por área governativa, que acompanhará descentralizadamente os trabalhos a desenvolver, 
em estreita colaboração com os Ministérios, desde a fase de diagnóstico, à definição das 
novas estruturas por ministério, acompanhando igualmente o período de implementação 
das transformações preconizadas. Após a implementação, esta equipa beneficiará do 
conhecimento adquirido para avaliar resultados, realizar auditorias internas aos vários 
serviços numa ótica de melhoria contínua e de benchmark interno à Administração 
Pública, com vista a garantir uma adoção uniforme de boas práticas de gestão. 

O trabalho da Estrutura de Missão deverá assim culminar na entrega de um relatório técnico, 
devendo ser coordenada pelo MMEAP, em articulação com os demais Ministérios envolvidos e 
em função das transformações a operar, acompanhando posteriormente a sua implementação. 
Assim, os resultados / entregáveis desta reforma consistirão em: 

• Concentração dos gabinetes ministeriais e de organismos da Administração Pública num 
único espaço físico / edifício; 
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• Diagnóstico e Plano para a reorganização do Estado, que estabelecerá um novo modelo 
de organização do Estado, dos organismos que o compõem, alinhados por:  

i) Serviços comuns de suporte ao edifício (e.g. gestão de instalações, limpeza, 
segurança, etc.; arquivo; relações públicas e comunicação social); 

ii) Serviços partilhados de suporte à atividade governativa (e.g. Centros de 
competências em funções específicas de apoio à governação); 

iii)  Serviços de Missão, incumbidos de missões específicas no âmbito das políticas 
prosseguidas (e.g. Direções Gerais, Inspeções Gerais). 

• Relatórios de auditoria interna que avaliem a efetiva implementação das transformações 
preconizadas, bem como o impacto das mesmas, visando igualmente a produção de 
recomendações de otimização dos processos e de funcionamento da Administração 
Pública. 

• Alterações legislativas que implementem as alterações orgânicas preconizadas no 
diagnóstico e plano de reorganização do Estado, podendo englobar a fusão, extinção ou 
criação de estruturas em cada um dos 3 níveis mencionados no ponto anterior. 

População alvo: Organismos da Administração em Pública em geral e respetivos trabalhadores 
e dirigentes. 

Calendário e riscos:  A reforma iniciar-se-á no segundo trimestre de 2021, com a criação da 
Estrutura de Missão, prevendo-se a entrega de um relatório técnico de diagnóstico e definição das 
alterações orgânicas e funcionais até ao 2º trimestre de 2022. Até ao final do 4T de 2022 prevê-
se a aprovação do pacote legislativo que aprovará as alterações orgânicas e introduzir, prevendo-
se ainda a concentração física dos organismos que vierem a ser definidos num único local, até 
2023. A elaboração do Relatório Técnico será realizada num prazo estimado de até 1 ano 
(horizonte temporal da Comissão Técnica). A restante equipa acompanhará a execução efetiva 
das alterações preconizadas, a avaliação dos seus resultados e a identificação de oportunidades de 
melhoria contínua até 2026. 

Reforma TD-r36: Administração pública capacitada para a criação de valor público 
As ferramentas tecnológicas apoiam as mudanças nos processos produtivos e nos serviços 
prestados, mas a inovação é uma capacidade humana que deve ser desenvolvida e incorporada 
pelas entidades públicas nos seus modelos de gestão. 

Os principais desafios que se colocam passam por mobilizar e valorizar os trabalhadores, 
incluindo lideranças renovadas, dinâmicas e mobilizadoras, desenvolvendo as competências e a 
motivação de todos para a criação de valor para a sociedade. Isto exige a aquisição de novos 
conhecimentos ao longo da vida, em diversas funções e ambientes de trabalho onde prevaleçam 
os valores do serviço público, bem como a aposta no diálogo social e na criação de mecanismos 
de gestão das pessoas que envolvam os trabalhadores públicos como parte integrante do processo 
contínuo de transformação do Estado e da Administração Pública. 

Estes aspetos resultaram patentes do processo de participação para a elaboração da Estratégia 
para a Inovação e Modernização do Estado e da Administração Pública 2020 -2023, através 
da realização de 24 oficinas de participação que envolveram trabalhadores públicos de todas as 
áreas de governo, empresas, organizações da sociedade civil e instituições de ensino superior, 
assim como da reunião da Comissão para a Modernização Administrativa. Estas iniciativas 
recolheram contributos de perto de 1000 participantes, traduzidos em mais de 1100 propostas e 
resultaram na definição dos seus eixos estratégicos, destacando-se aqui os dois para os quais 
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concorrem esta reforma – Investir nas Pessoas e Desenvolver a Gestão – que também são a base 
do Investimento TD-C19-i07. 

Esta área de reforma pretende responder à REP 2 2019 e tem os seguintes objetivos: 

• Fortalecer a estrutura de gestão e formação dos trabalhadores e dirigentes públicos; 
• Capacitar os trabalhadores e dirigentes públicos para os novos desafios e transição digital. 

Desafios e Objetivos 

Nas administrações públicas mais de metade dos trabalhadores possuem ensino superior (53,7% 
face a 27,7% na população ativa total), dos quais cerca de 70% são mulheres. As mulheres 
diplomadas nas Administrações Públicas representam 37,2% do número total dos postos de 
trabalho na AP, que comparam com 16,7% de mulheres diplomadas na total da população ativa. 
Todavia, na Administração Local, manifesta-se um padrão semelhante ao do total da população 
ativa, em que as mulheres representam também a maioria da força de trabalho com ensino superior 
(cerca de 60%). (BOEP1, p. 13). 

Pese embora esta sobre representação de pessoas com ensino superior na AP, 147,6 mil postos de 
trabalho (21,1%) das administrações públicas estão ocupados por trabalhadores que possuem 
apenas o ensino básico, com peso mais significativo na administração local: 43,0% (BOEP, 2020). 
Estes dados justificam uma aposta na qualificação dos trabalhadores da administração pública, 
com particular ênfase junto da administração local. 

As mulheres representam mais de metade das pessoas trabalhadoras na Administração Pública, 
sendo a maioria em todas as Administrações à exceção da Administração Local. Elas constituem 
também a maioria do pessoal dirigente intermédio de 2.º e terceiro grau, invertendo-se 
progressivamente esta tendência para um peso de cerca de 30% nos quadros de direção superior 
de 1.º grau, permanecendo, aqui, o efeito “teto de vidro” comum a outras estruturas de poder.  A 
Lei n.º 26/2019, de 28 de março, sobre o regime da representação equilibrada entre homens e 
mulheres no pessoal dirigente e nos órgãos da Administração Pública, constitui um instrumento 
de política pública de promoção de paridade, que deve ser acompanhado de um trabalho de 
capacitação de lideranças e de dirigentes, designadamente formação na área da gestão que seja 
incorporada, no seu desenho e promoção, uma consequente perspetiva de género.  

Por seu turno, e quanto aos modelos de trabalho, seguindo o princípio de que o teletrabalho é uma 
modalidade de prestação que deve sempre representar uma opção do/a trabalhador/a, ela é 
encarada como uma oportunidade de promover a descentralização e desconcentração gradual da 
Administração Pública, modificando o paradigma de prestação de trabalho a partir de um único 
local (habitualmente Lisboa ou grandes centros urbanos, no caso da Administração Central). A 
utilização das tecnologias de informação e comunicação são ferramentas facilitadoras do trabalho 
à distância. O teletrabalho pode constituir um mecanismo de fixação de postos de trabalho em 
regiões menos populosas, bem como de potencial facilitação da conciliação da vida profissional 
com a vida pessoal e familiar e prevenção do absentismo, promovendo condições que não 
agudizem as assimetrias sociais de género preexistentes, aspetos estes que foram salientados nas 
reuniões com as organizações sindicais realizadas no verão de 2020 dedicadas ao tema do 
teletrabalho, que alimentaram os contributos do MMEAP para o Livro Verde sobre o Futuro do 
Trabalho e que constituíram base de trabalho para os objetivos desta reforma e do investimento 
TD-C19-i07. 

 
1 https://www.dgaep.gov.pt/upload/DIOEP/2020/BOEP20/DGAEP-DIOEP_BOEP20_junho2020.pdf 
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Esta reforma visa: 

• Impulsionar a qualificação dos trabalhadores da Administração Pública, bem como de 
dirigentes, de modo a potenciar o desenvolvimento dos seus percursos profissionais; 

• Renovar a formação na Administração Pública como um todo – Central e Local, 
particularmente em matéria de competências digitais, de planeamento e gestionárias, em 
estreita ligação com as Instituições de Ensino Superior, promovendo a especialização e o 
empoderamento das mulheres para o desempenho de cargos de liderança; 

• Promover, em particular, a prontidão dos trabalhadores e dirigentes para tirar partido das 
tecnologias emergentes, com competência técnica e capacidade de avaliação de riscos e 
oportunidade; 

• Utilizar o potencial do teletrabalho para promover a conciliação da vida profissional, 
pessoal e familiar assim como para potenciar a fixação de postos de trabalho em regiões 
de menor densidade populacional. 

Esta reforma encontra-se ancorada na Estratégia para a Inovação e Modernização do Estado e da 
Administração Pública 2020-2023, aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 
55/2020, estabelecendo como os seus dois eixos prioritários “Investir nas Pessoas” e 
“Desenvolver a Gestão”, com objetivos estratégicos ligados à renovação e capacitação de 
lideranças e envolvimento dos trabalhadores na mudança cultural. Este enfoque na capacitação 
de dirigentes e especialização de trabalhadores, como necessidade evidenciada no decorrer da 
crise pandémica, conduziu a uma orientação de política de aproximação da formação na AP ao 
Ensino Superior, tendo já em maio de 2020 a Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores 
em Funções Públicas (INA) procedido à assinatura de protocolos com IES e Escolas de Negócio 
(Protocolo APEX) para promoção do acesso à formação superior na Administração Pública. 
Prosseguindo esta linha política, foi considerado no Programa de Estabilização Económica e 
Social, na sequência da aprovação da Resolução do Conselho de Ministros n.º 41/2020, de 6 de 
junho, o estabelecimento de um consórcio entre o INA e  Instituições de Ensino Superior para 
capacitação de dirigentes e trabalhadores da Administração Pública, incluindo cursos de formação 
para qualificação profissional inicial e contínua, cursos de especialização, aperfeiçoamento e 
atualização profissional, designadamente nos domínios da inovação na gestão e da modernização 
da Administração Pública, incluindo a matéria da ciência de dados. Esta ambição necessita de um 
organismo capaz de responder aos desafios do período de pós-recuperação e da formação 
consequente de trabalhadores e dirigentes para a criação de valor público.  

Por seu turno, o PEES determina também a renovação da formação na Administração Pública: 
competências digitais, de planeamento e gestionárias. Assim, impõe-se uma alteração legislativa 
para a criação de um Instituto Público – Instituto Nacional de Administração - dedicado à 
formação e qualificação dos trabalhadores públicos, em estreita colaboração com as Instituições 
de Ensino Superior nomeadamente na formação de dirigentes e com autonomia administrativa e 
financeira para responder às necessidades heterogéneas de 700 mil trabalhadores públicos, de uma 
forma descentralizada. A este respeito, o INA deverá estabelecer um plano estratégico que 
identifique necessidades de formação e de aumento de competências transversais na 
Administração Pública até 2026, que incorpore as medidas e objetivos do presente Plano de 
Recuperação e Resiliência e outras que se revelem relevantes para preparação a força de trabalho 
da Administração Pública para o futuro. 

No que diz respeito à formação contínua ao longo da vida, pretende-se aprofundar o programa 
Qualifica AP, valorizando a dupla certificação sempre que possível e adotando uma perspetiva 
integrada da oferta formativa nas Administrações Central e Local, dotando o INA de meios 
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técnicos e humanos para acompanhar o trabalhador público nas necessidades formativas ao longo 
da sua carreira, no contexto de uma política integrada de recursos humanos, que incorpore uma 
perspetiva de género orientada para o ciclo de vida das pessoas trabalhadoras. 

Implementação 

Coordenado pelo INA, envolvendo DGAEP, em proximidade com MCTES, IES, DGAL/FEFAL 
e ANMP. 

População alvo: Trabalhadores e Dirigentes da Administração Pública. 

Calendário e riscos: A reforma iniciou-se em julho de 2020 com a aprovação da Estratégia para 
a Inovação e Modernização do Estado e da Administração Pública e será implementada até 2026. 
No que respeita à promoção do teletrabalho, o processo exigirá um acompanhamento político de 
proximidade, quer junto das diferentes áreas governativas, quer junto da estrutura da Direção-
Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas e futuro INA, I.P. e dos seus 
trabalhadores, de forma a estabelecer uma comunicação transparente sobre o processo e assegurar 
a mobilização e combater resistências à mudança que obstaculizam alterações estruturais. No 
âmbito do Livro Verde sobre o Futuro do Trabalho, num processo liderado pelo MTSSS, poderá 
ser equacionado um quadro regulamentar específico para o teletrabalho, comum a 
trabalhadoras/es dos setores público e privado. Neste contexto, serão criados mecanismos que 
garantam que o teletrabalho não agudize as assimetrias sociais de género preexistentes e que 
promovam a igualdade de género. 

Investimento TD-C19-i07: Capacitação da AP – formação de trabalhadores e gestão do 
futuro 

Desafios e Objetivos 

A resposta aos desafios atuais, com vista a sociedades mais resilientes, verdes e digitais, implica 
o desenvolvimento da capacidade organizacional em todos os organismos e entidades públicas, 
assente em mudanças sustentáveis no comportamento e na cultura da Administração Pública, 
tirando o máximo proveito possível das tecnologias, mobilizando os trabalhadores e garantindo o 
melhor planeamento e gestão. Tal suscita a necessidade de adoção de novos modelos de trabalho, 
alavancados pela tecnologia, no sentido de tornar a força de trabalho efetiva e ágil. 

Assim, é importante garantir que a Administração Pública dispõe dos recursos humanos 
formados, designadamente ao nível da gestão e das tecnologias, para prestar o serviço desejado. 
De facto, uma Administração Pública robusta é uma condição estrutural para que todos os demais 
programas e planos possam ser bem-sucedidos nos objetivos a que se propõem. Por outro lado, 
importa atrair o talento jovem na Administração Pública, criando oportunidades de aproximação 
ao setor público que o torne apelativo nas escolhas de vida dos mais jovens. 

Adicionalmente as entidades públicas necessitam de planear atempadamente os seus recursos 
humanos para abordar as necessidades e funcionamento dos serviços, sendo para isso necessário 
progredir em matéria de produção e tratamento de informação sobre o próprio Estado, 
designadamente no âmbito da produção e tratamento de dados desagregados por sexo. O 
planeamento deve ainda integrar a promoção da aprendizagem para que os trabalhadores possam 
ajustar o seu perfil de competências em função das alterações nos modelos de organização do 
trabalho e, dessa forma, continuar a ser recursos valiosos para as organizações. Finalmente, as 
tecnologias devem apoiar formas mais adaptativas e ágeis da prestação do trabalho, por forma a 
contribuir para a resiliência do serviço público assim como para a transição climática. 
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Numa ótica de capacitação, pretende-se desenvolver a oferta formativa na AP, de trabalhadores e 
dirigentes, em duas frentes de ação: formação avançada/especializada e qualificação, com 
processos de dupla certificação. De igual forma, pretende-se promover a atração de talento na 
Administração Pública, através da promoção de um programa de estágios para jovens a tempo 
inteiro ou a tempo parcial (neste último caso, com a possibilidade de conciliar com formação na 
área com vista à sua especialização e/ou requalificação profissional). 

Relativamente à gestão e modelos de trabalho, há que dotar os organismos e serviços públicos de 
capacidade para acolher e implementar a opção pelo teletrabalho, tanto a nível da organização 
interna, como a nível tecnológico. Tal permitirá utilizar o potencial do teletrabalho para promover 
a conciliação da vida profissional, pessoal e familiar, no respeito pela saúde e segurança no 
trabalho e acautelando a dimensão da igualdade de género, assim como para potenciar a fixação 
de postos de trabalho em regiões de menor densidade populacional. Esta opção pelo teletrabalho 
contribui também para o caminho na redução da pegada de carbono, ao reduzir tendencialmente 
a frequência de deslocações.  

Por fim, mas não menos relevante e em estreita articulação com a Reforma TD-r35, torna-se 
necessário garantir que a reforma aí preconizada produz efeitos de longo prazo e se assume como 
catalisador da modernização e otimização do funcionamento interno da Administração Pública 
como um todo, e ao nível de cada área governativa e respetivos organismos. Não só do ponto de 
vista tecnológico (e da capacitação dos funcionários públicos para tirar partido da tecnologia) se 
pretende ter uma Administração Pública uma única velocidade, devendo-se garantir aqui a 
uniformização da adoção de boas práticas e processos de gestão eficazes, transparentes e 
próximos dos cidadãos. 

Neste sentido, vão ser desenvolvidos um conjunto de medidas que dão corpo a estes objetivos: 

• Programas de capacitação digital, conforme estabelecido pelo Plano de Ação para a 
Transição Digital, aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 30/2020, de 21 de 
abril que incluem: 

• Infoexclusão Zero, destinado a trabalhadores públicos em situação de infoexclusão 
(com potencial complementaridade com o Programa Qualifica AP). Este programa 
beneficiará em particular assistentes operacionais, das carreiras gerais e especiais das 
Administrações Públicas Central e Local; 

• AP Digital 4.0, assente nos eixos:  
a) Formação em ferramentas de produtividade, com o objetivo de dotar os 

trabalhadores, particularmente técnicos superiores mas também assistentes 
técnicos, e dirigentes da Administração Pública em geral de competências 
digitais que os capacitem para a utilização de ferramentas tecnológicas para 
o desenvolvimento do seu trabalho, adaptado às necessidades 
(processamento de texto, de cálculo, utilização de plataformas colaborativas 
e de ensino e formação à distância, ambiente web, etc.);  

b) Formação destinada a técnicos na carreira de informática e, com o objetivo 
de capacitar os recursos internos da Administração Pública para dar resposta 
às necessidades de desenvolvimento e manutenção da infraestrutura digital 
pública, atendendo à heterogeneidade de necessidades (desde a manutenção 
de uma plataforma de e-learning ao desenvolvimento de soluções em 
inteligência artificial);  

c) Formação em tecnologias emergentes e gestão, destinada a dirigentes e 
técnicos superiores da Administração Pública, com o objetivo de dotar a 
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estrutura de decisão na AP com conhecimentos que permitam melhor gestão 
e decisão na adoção de tecnologias mais disruptivas e emergentes, como a 
Cloud, IA, Data Science, Código Aberto e Contratação TIC.  

• Formação superior e avançada em gestão, ministrada pelo INA e/ou em consórcio com 
Instituições de Ensino Superior, destinada preferencialmente a dirigentes e que privilegie o 
acesso do sexo sub-representado a este processo de capacitação de lideranças. 

Este constitui um programa de larga escala, a ministrar pelo INA de forma transversal à 
Administração Pública e que visa o desenvolvimento de novas competências per si.  

• Programa Qualifica AP – Plano de Ação 2021-2026 – O desenvolvimento de um Plano de 
Ação plurianual para a implementação dos objetivos do Programa Qualifica AP aprovado 
pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 32/2019, de 31 de janeiro de 2019. Esta 
orientação para os resultados, cumprindo o que vier a ser estabelecido com o Plano de Ação 
do Programa Qualifica AP 2021-2026, pretende representar uma aposta em escala na 
educação e formação de adultos neste período e que complementará a oferta já existente, com 
os Centros Qualifica AP já criados (INA e setoriais), impulsionando dessa forma as 
competências dos funcionários públicos de um modo geral. De referir que no caso da 
Administração Pública a força de trabalho tende a ser mais estável do que no restante mercado 
de trabalho, gerando necessidades de formação e incremento de qualificações nos 
funcionários públicos tendencialmente decrescentes (tendência reforçada pelo recrutamento 
cada vez mais focado em profissionais qualificados e pela aposentação de funcionários 
públicos com mais idade e menores qualificações. Assim, este programa visa impulsionar a 
formação e aumento de competências de funcionários públicos, promovendo uma 
recuperação dos níveis de qualificações dos profissionais já nos quadros da Administração 
Pública em grande escala, concentrada no horizonte temporal 2022-2026 e de forma 
complementar aos Centros Qualifica AP já existentes (um no INA e 2 setoriais) e criados para 
endereçar necessidades permanentes. O modelo de implementação pressuporá a criação de 
centros qualifica descentralizados ou de equipas itinerantes ancoradas no Centro Qualifica do 
INA durante o período de vigência do PRR e permitirá uma atuação mais eficiente e rápida, 
com a possibilidade de as equipas poderem ser “movíveis” se extinguidos os objetivos para 
uma determinada região, reforçando, dessa forma, as equipas de outras regiões, quando 
necessário e extinguindo-se à medida que forem vindo a ser atingidos os objetivos.  

• Programa de estágios profissionais na Administração Pública - O programa consiste num 
espaço de desenvolvimento de competências de jovens com formação superior, permitindo 
um primeiro contacto com o mundo do trabalho onde os estagiários e as entidades 
empregadoras beneficiam mutuamente de uma lógica de transmissão e renovação de 
conhecimento institucional e intergeracional. Este programa de estágios foi recentemente 
criado (Resolução do Conselho de Ministros n.º 11/2021) e foram concebidos como meio de 
envolver jovens e qualificados na Administração Pública. Distinguem-se das demais (Portaria 
175/2015 e Portaria 114/2019) tanto na remuneração, meios de seleção e recrutamento como 
na abordagem de recrutamento de talentos, uma vez que foram concebidos de forma a que 
estes jovens pudessem ter um benefício especial numa eventual candidatura à administração 
pública no período de dois anos após o estágio, para que posteriormente sejam absorvidas 
pelos servidores públicos. Por este motivo, são consideradas três edições, por forma q que 
esses jovens tenham a oportunidade de se candidatar à Administração Pública até 2026. Os 
demais estágios regulares não foram finalizados com a criação desse programa e continuarão 
a existir, sendo custeados pelos orçamentos da Administração Central e Local. 
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Complementarmente, serão ainda desenvolvidas ações de formação tendo em vista a capacitação 
dos funcionários das novas lojas do cidadão e espaços cidadão, em estreita complementaridade e 
de acordo com o plano de expansão da rede de serviços presenciais, conforme estabelecido no 
investimento TD-C19-i01. 

Relativamente à gestão e modelos de trabalho, a área governativa MEAP liderará o processo de 
promoção do teletrabalho, prevendo a aquisição de equipamentos garantir a portabilidade dos 
postos de trabalho (computadores portáteis, componentes, periférico, etc.) para que cerca de 
17500 trabalhadores possam optar pela modalidade de teletrabalho. No caso dos centros de 
teletrabalho, prevê-se a instalação de um por cada NUTSIII (CIM/AM), será promovido o diálogo 
com autarquias locais dos territórios de baixa densidade para a sua instalação, no estabelecimento 
de parcerias com regras previamente definidas num despacho. O INA desenvolverá ainda a 
plataforma de gestão da formação profissional.  

Será constituída ainda a Estrutura de Missão para a implementação da Reforma TD-r35, 
constituída por consultores externos a contratar, com o objetivo de acompanhar todo o ciclo de 
implementação da reforma, avaliando os seus resultados e identificando oportunidades de 
melhoria contínua no funcionamento dos organismos da Administração Pública, no quadro da 
nova reorganização do Estado. Assim, a dotação de pessoal da Estrutura de Missão será 
preenchida por recurso a contratação de consultores externos, que trabalharão em proximidade e 
de forma colaborativa com os organismos das diferentes áreas governativas, aportando visão e 
conhecimento externos a este exercício de reorganização do Estado. 

Por último, é ainda enquadrado neste investimento a criação do Centro de Competências de 
Planeamento, de Políticas e de Prospetiva da Administração Pública2 (PlanAPP). Este centro de 
competência visa reforçar as capacidades de apoio à definição e implementação de políticas 
públicas, avaliação de políticas e prospetiva - planeamento, desenho, adoção e implementação, 
monitorização e revisão — promovendo as metodologias e o reforço de competências internas na 
administração pública necessárias à melhoria na programação, implementação e avaliação das 
políticas públicas. O PlanAPP reunirá as competências para o planeamento, o desenho e inovação, 
a avaliação de impacto ex ante e ex post, a monitorização e a revisão de políticas públicas, 
reforçando -se, ainda, os mecanismos de envolvimento da sociedade civil ao longo do ciclo de 
vida das políticas públicas. Adicionalmente, este centro de competências potenciará ainda a 
formação específica em matéria de planeamento, avaliação e prospetiva, em articulação com o 
INA, e bem como a disseminação de boas práticas nestas áreas. 

Este centro de competências (recursos humanos e funcionamento) é suportado pelo orçamento de 
estado, mas para potenciar a sua eficácia, neste momento de lançamento do PlanAPP, será 
necessário desenvolver uma infraestrutura inicial de dados para efeitos de planeamento, 
prospetiva e avaliação que integre os vários serviços de planeamento dos ministérios, criando-se 
redes colaborativas capazes de assegurar a coerência dos planos setoriais com as prioridades 
estratégicas nacionais. Será ainda garantida a formação dos seus recursos humanos em áreas 
técnicas especializadas. São estas valências que estão previstas no PRR. 

Natureza do investimento:   

Os investimentos em causa estão associados à prestação de serviços públicos, em ambiente digital, 
pelo Estado português no quadro do exercício de prerrogativas de autoridade pública no âmbito 
da Administração Pública, na vertente da formação dos trabalhadores da administração pública 

 
2 Decreto-Lei n.º 21/ 2021, de 15 de março. 
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no "digital". Nos termos do artigo 266.º, da Constituição da República Portuguesa "1. A 
Administração Pública visa a prossecução do interesse público, no respeito pelos direitos e 
interesses legalmente protegidos dos cidadãos." 

Esclarece-se ainda que não está em causa o exercício de qualquer tipo de atividade económica 
pelo Estado português e pela respetiva administração pública, nem o financiamento de qualquer 
atividade de índole económica a entidades públicas ou privados pelo Estado. O objetivo geral 
desta componente passa por providenciar um melhor serviço público aos cidadãos, utilizando a 
tecnologia e reforçando a proximidade para um acesso mais simples, efetivo e eficiente de 
cidadãos e empresas, reduzindo custos de contexto, bem como promovendo uma gestão eficiente 
da Administração Publica e dos recursos públicos utlizados por esta, que reforce o contributo do 
Estado para o crescimento e desenvolvimento económico e social. 

Atendendo a que está em causa o exercício de prerrogativas de autoridade pública pelo Estado 
português, sem o exercício de qualquer atividade económica, não estão em causa auxílios de 
Estado na aceção do artigo 107.º do TFUE.   

Sempre que aplicável, as regras de contratação pública serão integralmente cumpridas na 
contratação de fornecimento de bens e prestação de serviços junto de entidades terceiras. 

Implementação: 

No que concerne à capacitação, este investimento será implementado pelo INA/MMEAP, gerido 
por uma equipa constituída para o efeito. O PlanAPP assegurará a coordenação da implementação 
do Projeto Competências em Planeamento e Prospetiva da AP. 

População alvo: Trabalhadoras/es da administração pública, jovens em situação de desemprego 
ou à procura do primeiro emprego. 

Calendário e riscos: A Formação será desenvolvida até ao final do 1.º Trimestre de 2026 e o 
Programa de Estágios decorrerá até ao final do ano de 2023. A gestão de modelos de trabalho, 
incluindo o teletrabalho têm como data de implementação até ao 4.º Trimestre de 2023. No que 
se refere à formação/capacitação, visto que parte da mesma será contratada externamente, importa 
assinalar os riscos associados ao desenvolvimento dos processos de contratação pública.  No que 
respeita à promoção do teletrabalho, importa considerar que o desenvolvimento de espaços de co-
work, será implementado em parceria com entidades da administração local, pelo que importa 
assegurar uma estreita colaboração com esta. 
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4. Autonomia estratégica e questões de segurança   

Não aplicável. 

 

5. Projetos transfronteiriços e multinacionais   

Não aplicável. 

 

6. Dimensão Verde da Componente   

A proposta de regulamento que estabelece o Mecanismo de Recuperação e Resiliência 
(Regulamento COM(2020) 408), define como objetivo que o plano de recuperação e resiliência 
de cada Estado Membro deve alocar pelo menos 37% da sua dotação à promoção da transição 
climática. 

Portugal assumiu o objetivo de atingir a neutralidade carbónica até 2050, através do Roteiro para 
a Neutralidade Carbónica 2050, aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 107/2019, 
de 1 de julho. Nesta trajetória, a Administração Pública tem obviamente o seu contributo, quer 
seja liderando pelo exemplo, procurando adotar práticas e soluções ambientalmente mais 
sustentáveis, como por exemplo o recurso a viaturas elétricas ou a promoção da eficiência 
energética em edifícios públicos, quer seja integrando princípios de sustentabilidade ambiental 
nas compras públicas. No domínio das compras públicas, importa salientar os compromissos 
assumidos no âmbito da Estratégia Nacional de Compras Públicas Ecológicas, aprovada pela 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 38/2016 de 29 de julho de 2016, que obriga os 
organismos da administração direta e indireta do Estado e do setor empresarial do Estado a 
incorporar critérios ambientais nos seus procedimentos aquisitivos. Este compromisso não releva 
para o contributo destas medidas, direta ou indiretamente para os objetivos ecológicos definidos 
no Regulamento (UE) 2020/852 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de junho de 2020, 
como constitui um mecanismo que vincula a administração pública a práticas protetoras do 
ambiente. 

O pacote de reformas e investimentos que integram esta componente incidem em categorias de 
intervenção cujo coeficiente de contributo para os objetivos climáticos e ambientais é, na 
generalidade, de0%, de acordo com a metodologia do anexo VI  do Regulamento do Mecanismo 
Europeu de Recuperação e Resiliência (Reg. (UE) n.º 2021/241, de 12 de fevereiro). Contudo, 
nas intervenções associadas à construção das lojas do cidadão ou espaços do cidadão será aplicada 
a categoria de intervenção “025ter – Construção de novos edifícios energeticamente eficientes”, 
sendo assegurados elevados padrões de eficiência energética, que resultarão em necessidades de 
energia primária pelo menos inferiores em 20% ao padrão definido no Decreto-Lei n.º 101-
D/2020, de 7 de dezembro, que estabelece os requisitos aplicáveis à conceção e renovação de 
edifícios, com o objetivo de assegurar e promover a melhoria do respetivo desempenho energético 
através do estabelecimento de requisitos aplicáveis à sua modernização e renovação, mediante a 
transposição da Diretiva (UE) 2018/844 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de maio de 
2018, (Diretiva EPBD) relativa ao desempenho energético dos edifícios. Este requisito relativo 
ao desempenho energético dos edifícios estará plasmado nos processos de contratação pública 
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associados à execução destes investimentos, sendo nomeadamente inscrito no caderno de 
encargos. 

 

7. Dimensão Digital da Componente 

A proposta de regulamento que estabelece o Mecanismo de Recuperação e Resiliência define 
como objetivo que o plano de recuperação e resiliência de cada Estado Membro deve alocar pelo 
menos 20% da sua dotação à promoção da transição digital. 

As reformas e investimentos contemplados nesta componente constituem uma abordagem 
coerente e coordenada para a transformação da administração, visando a modernização de 
serviços tornando-os cada vez acessíveis, ágeis, interoperáveis e numa lógica omnicanal. 

As medidas propostas beneficiarão uma multiplicidade de agentes económicos, desde a própria 
administração, habilitando-a a um funcionamento mais eficiente e a um melhor emprego de 
recursos públicos e a uma melhor tomada de decisão, aos cidadãos e às empresas, tornando os 
serviços mais centrados no cidadão, inclusivos, autónomos, inovadores e seguros, fortemente 
alavancados nas soluções digitais. Diversificando e modernizando a forma de servir cidadãos e 
empresas, mas mantendo o foco na inclusão através de serviços em canais mais tradicionais e com 
redes mais capilares, este pacote de reformas e investimentos permite ainda um reforço da coesão 
social e territorial. 

Adicionalmente, no âmbito desta componente prosseguem-se ainda esforços para que as 
competências dos trabalhadores em funções públicas e da gestão dos serviços públicos 
acompanhem o esforço de transformação digital da administração pública. 

Deste modo, as reformas e investimentos integrados nesta componente estão associados às 
categorias de intervenção: 011 - Soluções governamentais de TIC, serviços eletrónicos e 
aplicações e 016 - Desenvolvimento de competências para a especialização inteligente, a transição 
industrial, o empreendedorismo e a capacidade de adaptação das empresas à mudança, 
contribuindo, respetivamente a 100% e 40% para a meta digital. No caso do investimento TD-
C19-i03: Reforço do quadro geral de Cibersegurança na base da confiança para a adoção dos 
serviços eletrónicos, dada a sua ligação explícita aos temas da cibersegurança, foi consideração a 
ligação à categoria de intervenção “021 quinquies- Desenvolvimento e implantação de 
tecnologias, medidas e mecanismos de apoio em matéria de cibersegurança destinados aos 
utilizadores dos setores público e privado”. 

No que respeita aos investimentos associados à tipologia 011, importa considerar que em muitos 
casos, os mesmos são compostos por vários sub-medidas que concorrem, no seu todo, objetivos 
comuns ou complementares. Devido a essa complementaridade, os projetos foram agregados em 
investimentos e a tipologia de intervenção mais adequada foi selecionada. 

Em particular, no caso do investimento TD-C19-i01, todos os projetos concorrem para a 
otimização e uniformização do atendimento numa lógica omnicanal, onde se pretende privilegiar 
o acesso aos serviços públicos digitais, mas garantir acessibilidade a todos os cidadãos, através 
de canais como o telefónico, ou o presencial, no caso deste último, expandindo a rede de serviços 
existentes através de novas lojas de cidadão, espaços cidadão e espaços cidadão móveis. Aqui, 
deve-se destacar ainda o facto de, em particular os Espaços Cidadão (tradicionais ou móveis) 
privilegiarem um modelo de atendimento “digital assistido” que contribui em larga medida para 
a adoção de canais digitais.  
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No caso do investimento TD-C19-i07, também ele composto por vários sub-medidas, a mesma 
abordagem foi seguida, considerando-se a tipologia de intervenção mais adequada a 016, sendo a 
maior parte do volume financeiro concentrada no desenvolvimento de competências e 
qualificações dos funcionários públicos, bem como para promover a sua adaptação à mudança no 
contexto da prestação de trabalho. 

 

8. Não causar danos significativos   

Reforma TD-r34: Serviços Públicos digitais, simples, inclusivos e seguros para os cidadãos 
e para as empresas 

Parte 1 da lista de controlo do princípio de «não prejudicar significativamente» 
Indicar os objetivos ambientais 
que exigem uma avaliação 
substantiva da medida com base 
no princípio de «não prejudicar 
significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

Mitigação das alterações 
climáticas  X A Reforma TD-3 – Serviços Públicos digitais, simples, 

inclusivos e seguros para os cidadãos e para as empresas – tem 
como objetivo a implementação do Plano de Ação Transversal 
para a Transformação Digital da Administração Pública até 
2023, para concretização dos objetivos enunciados na estratégia, 
e implementação de um Sistema de Gestão Coordenada de 
Serviços na Nuvem. A reforma preconizada nesta componente 
enquadra o desenvolvimento dos investimentos TD-AP-
C19_i01 até ao TD-AP-C19_i06 desta componente do PRR, que 
envolvem a reformulação e interoperabilidade dos serviços 
púlicos, reforço da cibersegurança e das infraestruturas críticas 
digitais em diferentes geografias nacionais, nomeadamente na 
Região Autónoma da Madeira (RAM), na Região Autónoma dos 
Açores e nas Áreas Metropolitanas de Portugal Continental.  

Estas atividades têm diferentes vertentes de influência nos 
objetivos climáticos e ambientais, no entanto a análise realizada 
ao nível dos vários investimentos demonstra que o princípio de 
«não prejudicar significativamente» é cumprido, pelo que nesta 
situação o mesmo se pode concluir ao nível de atuação mais 
abrangente da reforma, dado que a mesma não se materializa em 
riscos adicionais. 

Adaptação às alterações 
climáticas  X 

Utilização sustentável e proteção 
dos recursos hídricos e marinhos  X 

Economia circular, incluindo a 
prevenção e a reciclagem de 
resíduos 

 X 

Prevenção e controlo da poluição   X 
Proteção e restauro da 
biodiversidade e dos ecossistemas 

 X 

 

Reforma TD-r35: Reforma funcional e orgânica da Administração Pública  

Parte 1 da lista de controlo do princípio de «não prejudicar significativamente» 
Indicar os objetivos ambientais 
que exigem uma avaliação 
substantiva da medida com base 
no princípio de «não prejudicar 
significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

Mitigação das alterações 
climáticas  X A Reforma TD-4 – Reforma funcional e orgânica da 

Administração Pública – alicerça-se no segundo eixo da 
Estratégia para a Inovação e Modernização do Estado e da 
Administração Pública, aprovada pela Resolução do Conselho de 

Adaptação às alterações 
climáticas  X 

Utilização sustentável e proteção 
dos recursos hídricos e marinhos  X 
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Economia circular, incluindo a 
prevenção e a reciclagem de 
resíduos 

 X 
Ministros n.º 55/2020, de 31 de julho – Desenvolver a Gestão, ao 
apostar na modernização e inovação do funcionamento do Estado 
e tem como objetivo fortalecer a gestão e melhorar a eficiência 
interna. A reforma preconizada nesta componente enquadra os 
vários investimentos associados, com vista à centralização dos 
serviços, desburocratização de interações e modernização dos 
serviços da Administração Pública. 

Estas atividades têm diferentes vertentes de influência nos 
objetivos climáticos e ambientais, no entanto a análise realizada 
ao nível dos vários investimentos demonstra que o princípio de 
«não prejudicar significativamente» é cumprido, pelo que nesta 
situação o mesmo se pode concluir ao nível de atuação mais 
abrangente da reforma, dado que a mesma não se materializa em 
riscos adicionais. 

Prevenção e controlo da 
poluição   X 

Proteção e restauro da 
biodiversidade e dos 
ecossistemas 

 X 

 

Reforma TD-r36: Administração Pública capacitada para a Criação de Valor Público 

Parte 1 da lista de controlo do princípio de «não prejudicar significativamente» 
Indicar os objetivos ambientais 
que exigem uma avaliação 
substantiva da medida com base 
no princípio de «não prejudicar 
significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

Mitigação das alterações 
climáticas  X A Reforma TD-5 – Administração pública capacitada para a 

criação de valor público – encontra-se ancorada na Estratégia para 
a Inovação e Modernização do Estado e da Administração Pública 
2020-2023, aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros 
n.º 55/2020, estabelecendo como os seus dois eixos prioritários 
“Investir nas Pessoas” e “Desenvolver a Gestão”.  

A reforma preconizada nesta componente enquadra o 
desenvolvimento das ações do investimento TD-AP-C19_i07 - 
Capacitação da AP – formação de trabalhadores e gestão do 
futuro - que pretendem desenvolver a oferta formativa na AP, 
promover a atração de talento na Administração Pública através 
de programas de estágio, dotar os organismos e serviços públicos 
de capacidade para acolher e implementar a opção pelo 
teletrabalho (a nível da organização interna e a nível tecnologico). 

Estas atividades têm diferentes vertentes de influência nos 
objetivos climáticos e ambientais, no entanto a análise realizada 
ao nível dos investimentos demonstra que o princípio de «não 
prejudicar significativamente» é cumprido, pelo que nesta 
situação o mesmo se pode concluir ao nível de atuação mais 
abrangente da reforma, dado que esta não se materializa em 
riscos adicionais. 

Adaptação às alterações 
climáticas  X 

Utilização sustentável e proteção 
dos recursos hídricos e marinhos  X 

Economia circular, incluindo a 
prevenção e a reciclagem de 
resíduos 

 X 

Prevenção e controlo da 
poluição   X 

Proteção e restauro da 
biodiversidade e dos 
ecossistemas 

 X 

 

Investimento TD-AP-C19-i01: Reformulação do atendimento dos serviços públicos e 
consulares, com o redesenho do Portal Digital Único nacional, o redesenho de serviços 
digitais mais utilizados, e o desenvolvimento da capacidade de atendimento multicanal 

Parte 1 da lista de controlo do princípio de «não prejudicar significativamente» 

Indicar os objetivos ambientais que exigem 
uma avaliação substantiva da medida com 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 
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base no princípio de «não prejudicar 
significativamente» 

Mitigação das 
alterações climáticas 

Remodelação de 
edifícios para Lojas 
Cidadão/Espaços 
Cidadão 

X  

 

 Aquisição de 
equipamentos e 
serviços de apoio à 
digitalização 

 X 

Considerando que a medida visa um conjunto de investimento diverso 
em equipamentos e serviços de apoio à digitalização, em grande 
medida suportados por alterações de estrutura e arquitectura de dados 
e informação, bem como o aumento da capacidade de resposta dos 
serviços da administração publica por via da aquisição de 
equipamento informático e eletrónico. 

É expectável que as aquisições de equipamento informático e 
eletrónico ou outros, para a concretização dos objetivos propostos 
com a implementação desta medida, sejam promovidas ao abrigo dos 
critérios em matéria de contratos públicos ecológicos da UE (para 
equipamento de reforço de cobertura de rede móvel e fibra ótica, 
datacenters, serviços cloud, e outros aplicáves) uma vez que a 
natureza do investimento é maioritariamente pública. 

Adicionalmente, os equipamentos mencionados devem cumprir com 
os requisitos definidos no Decreto-Lei n.º 12/2011 quando à sua 
concepção ecológica e eficiência energética. Assim, relativamente a 
este objetivo ambiental considera-se que a medida tem um impacto 
previsível não significativo, no objetivo ambiental relacionado com 
os efeitos diretos e os principais efeitos indiretos da medida ao longo 
do seu ciclo de vida, dada a sua natureza, e, como tal, considera-se 
que, relativamente ao objetivo em causa, o princípio de «não 
prejudicar significativamente» foi cumprido; 

Esta componente da medida é ainda elegível para o domínio de 
intervenção 011 - Soluções governamentais de TIC - no anexo do 
Regulamento MRR, com um coeficiente para o cálculo de apoio aos 
objetivos em matéria de alterações climáticas e objetivos ambientais 
de 0% e com um coeficiente de 100% para o cálculo do apoio aos 
objetivos de transição digital, uma vez que visa o reforço das 
infraestruturas digitais críticas na resposta aos cidadãos. Este 
domínio corresponde a 84% do valor global do investimento nesta 
medida. 

Adaptação às alterações climáticas 

X  

Apenas relativo à aquisição de equipamentos e serviços de apoio à 
digitalização: 

 

Considerando a natureza da medida e das ações contempladas, 
destinadas à aquisição de equipamentos e serviços de apoio à 
digitalização, não são identificados impactes negativos 
significativos, diretos ou indiretos, ao longo do ciclo de vida da 
medida neste objetivo ambiental. Como tal, considera-se que é 
assegurado o princípio de «não prejudicar significativamente». 

 

Utilização sustentável e proteção dos recursos 
hídricos e marinhos  X 

Considera-se não existirem impactes negativos, diretos ou indiretos, 
significativos ao longo do ciclo de vida da medida neste objetivo 
ambiental. 
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As operações de construção e reabilitação enquadram-se nas 
políticas de ordenamento do território em vigor, através dos Planos 
Diretores Municipais (PDM) que, por sua vez, assentam na Lei de 
bases gerais da política pública de solos, de ordenamento do 
território e de urbanismo, aprovada pela Lei n.º 31/2014 de 30 de 
maio, que, por sua vez concretiza as opções europeias de 
desenvolvimento territorial e do quadro de referência europeu. Estas 
têm ainda em consideração as medidas decorrentes da Lei n.º 
58/2005, de 29 de dezembro (Lei da Água), que transpôs para o 
ordenamento jurídico nacional a Diretiva n.º 2000/60/CE, do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Outubro (Diretiva 
Quadro da Água), e que estabeleceu as bases para a gestão 
sustentável das águas e o quadro institucional para o respetivo 
sector, assente no princípio da região hidrográfica como unidade 
principal de planeamento e gestão, tal como imposto pela 
mencionada diretiva. 

Por sua vez, investir em edifícios de elevado desempenho energético 
e de necessidades quase nulas de energia, contribui para promover 
melhorias noutras dimensões do desempenho dos edifícios como a 
eficiência de recursos, em particular os recursos hídricos, dado que 
também incide sobre a componente de melhoria de eficiência hídrica 
a que acresce o forte nexus com o respetivo consumo energético. A 
redução do consumo de água nos edifícios, contribui 
significativamente para a conservação dos recursos hídricos e para a 
redução de consumos energéticos associados ao ciclo urbano da 
água. 

 

As restantes componentes da medida não têm impacto previsível, no 
objetivo ambiental relacionado com os efeitos diretos e os principais 
efeitos indiretos da medida ao longo do seu ciclo de vida, dada a sua 
natureza, e, como tal, considera-se que, relativamente ao objetivo 
em causa, o princípio de «não prejudicar significativamente» foi 
cumprido. 

Economia circular, incluindo a prevenção e a 
reciclagem de resíduos 

X   

Prevenção e controlo da poluição  

X  

Apenas relativo à aquisição de equipamentos e serviços de apoio à 
digitalização: 

 

Considerando a natureza da medida e das ações contempladas, 
destinadas à aquisição de equipamentos e serviços de apoio à 
digitalização, não são identificados impactes negativos 
significativos, diretos ou indiretos, ao longo do ciclo de vida da 
medida neste objetivo ambiental. Como tal, considera-se que é 
assegurado o princípio de «não prejudicar significativamente». 

 

Proteção e restauro da biodiversidade e dos 
ecossistemas 

 X 

Atendendo tanto aos efeitos diretos como aos efeitos indiretos 
primários ao longo do ciclo de vida, o impacto previsível da 
atividade apoiada pela medida sobre este objetivo ambiental é 
insignificante.  

O programa de renovação de edifícios não diz respeito a edifícios 
situados em zonas sensíveis em termos de biodiversidade ou nas 
suas proximidades (incluindo a rede Natura 2000, de áreas 
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protegidas, os sítios classificados como património mundial da 
UNESCO e as áreas-chave de biodiversidade, bem como outras 
áreas protegidas). 

As intervenções previstas serão desenvolvidas em contexto urbano, 
e estão alinhadas com os princípios de ordenamento do território dos 
municípios, nomeadamente através dos Planos Diretores Municipais. 
A políticas de ordenamento do território vigentes englobam a 
Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e Biodiversidade 
2030, aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 
55/2018, que tem em consideração os compromissos assumidos no 
âmbito da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, 
nomeadamente no que respeita aos objetivos e metas de 
implementação, o Plano Estratégico da Convenção sobre a 
Diversidade Biológica e a Estratégia da União Europeia para a 
Biodiversidade. 

 

 

 

Parte 2 da lista de controlo do princípio de «não prejudicar significativamente» 

Indicar os objetivos ambientais 
que exigem uma avaliação 
substantiva da medida com base 
no princípio de «não prejudicar 
significativamente» 

Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

Mitigação das alterações 
climáticas. Prevê-se que a 
medida dê origem a emissões 
significativas de gases com 
efeito de estufa? 

X 

O investimento é elegível para o seguinte domínio de intervenção do anexo do 
Regulamento MRR:  

• 026 - Renovação de infraestruturas públicas visando a eficiência energética 
ou medidas de eficiência energética relativas a tais infraestruturas, projetos  
de demonstração e medidas de apoio – com um coeficiente para o cálculo do 
apoio aos objetivos ligados às alterações climáticas de 40% e dos objetivos 
ambientais de 40%. Este domínio corresponde a 16% do valor global do 
investimento nesta medida. 

A reabilitação de edifícios cumprirá os requisitos aplicáveis a edifícios para a melhoria 
do seu desempenho energético estabelecidos no Decreto-Lei n.º 101-D/2020, de 7 de 
dezembro, transpõe para a legislação nacional a Diretiva (UE) 2018/844 (relativa a 
desempenho energético dos edifícios). Este quadro legal implica que a partir de 1 de 
julho de 2021 os edifícios intervencionados melhorem o seu comportamento térmico e 
a eficiência energética. O Decreto-Lei n.º 101-D/2020, de 7 de dezembro estabelece 
que até 1 de julho de 2021 será publicado a metodologia de cálculo da avaliação de 
desempenho energético dos edifícios, ao abrigo da qual será realizada a emissão de 
certificados energéticos, e a qual será utilizada para garantir o cumprimento deste 
requisito.  

Prevê-se assim que a medida não dê origem a emissões significativas de gases com 
efeito de estufa, pelas seguintes razões: 

• A adoção de ações de renovação energética do edificado existente e a 
construir configura-se como um contributo significativo para o cumprimento 
dos objetivos nacionais constantes no Plano Nacional de Energia e Clima 
2030 (PNEC 2030) e consequente redução das emissões de gases com efeito 
de estufa, em linha com o previsto neste plano; 

• Globalmente, a medida não contempla apoio a sistemas que recorram a 
energias de fonte fóssil. 



 

64 

Adaptação às alterações 
climáticas. Prevê-se que a 
medida dê origem a um 
aumento dos efeitos negativos 
do clima atual e do clima futuro 
previsto, sobre a própria 
medida, as pessoas, a natureza 
ou os ativos? 

X 

Considerando que Portugal é um dos países europeus mais afetados pelas alterações 
climáticas, destacando-se entre os principais impactes e vulnerabilidades o aumento da 
temperatura máxima e o aumento da frequência e da intensidade de ondas de calor, 
bem como de eventos meteorológicos extremos, investir na construção e reabilitação 
de edifícios com elevado desempenho energético e de necessidades quase nulas de 
energia, contribui para a melhoria do conforto térmico, tornando os edifícios mais 
preparados e adaptados para fazer face aos referidos impactes, reduzindo a 
vulnerabilidade da população.  

O Programa de Ação para a Adaptação às Alterações Climáticas (RCM n.º 130/2019, 
de 2 de agosto) identifica os principais impactes e vulnerabilidades do território 
nacional em resultado dos efeitos das alterações climáticas, bem como as principais 
linhas de ação para a adaptação no território nacional. Neste quadro identifica como 
linha de ação “Redução da vulnerabilidade das áreas urbanas às ondas de calor e ao 
aumento da temperatura máxima”. O investimento na eficiência energética dos 
edifícios enquadra-se assim neste contexto uma vez que permite tornar mais resilientes 
os edifícios já existentes, reduzindo a vulnerabilidade da população, em particular às 
ondas de calor. 

Os riscos físicos associados ao clima que poderão ser significativos para o 
investimento em apreço serão avaliados no âmbito de uma análise de exposição, que 
abrangerá o clima atual e futuro, conforme a localização dos edifícios a construir ou a 
reabilitar e respetivas zonas climáticas. Os sistemas técnicos nos edifícios construídos 
ou reabilitados serão otimizados conforme eventos extremos previstos para as 
respetivas zonas climáticas, de modo a salvaguardar o conforto térmico e a segurança 
dos ocupantes.  

Considera-se assim não existirem impactes negativos, diretos ou indiretos, 
significativos ao longo do ciclo de vida da medida neste objetivo ambiental. 

Transição para uma economia 
circular, incluindo a prevenção e 
a reciclagem de resíduos. Prevê-
se que a medida: 

i) conduza a um aumento 
significativo da produção, 
da incineração ou da 
eliminação de resíduos, 
com exceção da 
incineração de resíduos 
perigosos não recicláveis, 
ou 

ii) dê origem a ineficiências 
significativas na utilização 
direta ou indireta de 
qualquer recurso natural3 
em qualquer fase do seu 
ciclo de vida que não 
sejam minimizadas por 
medidas adequadas4, ou 

X 

Relativamente às atividades de renovação de edifícios: 

As obras serão promovidas ao abrigo do novo regime geral da gestão de resíduos e do 
novo regime jurídico da deposição de resíduos em aterro, aprovados pelo Decreto-Lei 
n.º 102-D/2020, de 10 de dezembro, que transpôs para a legislação nacional as 
Diretivas (UE) 2018/849, 2018/850, 2018/851 e 2018/852. 

Nestes termos, a medida contempla a elaboração de um plano de prevenção e gestão de 
resíduos de construção e demolição, cujo cumprimento, é demonstrado através da 
vistoria, dado ser condição da receção da obra, apliquem uma metodologia de triagem 
dos RCD prévia ao encaminhamento para aterro, cumprem as normas com vista à 
aplicação da hierarquia de gestão de resíduos bem como de favorecer os métodos 
construtivos que facilitem a demolição seletiva orientada para a aplicação dos 
princípios da prevenção e redução e da hierarquia dos resíduos, e a conceção para a 
desconstrução, nomeadamente que permita desmontar o edifício em elementos, não só 
os mais facilmente removíveis, designadamente caixilharias, loiças sanitárias, 
canalizações, entre outros, mas também os componentes e/ou materiais, de forma a 
recuperar e permitir a reutilização e reciclagem da máxima quantidade de elementos 
e/ou materiais construtivos, entre outras obrigações cujo objetivo é garantir a 

 
3 Os recursos naturais incluem a energia, os materiais, os metais, a água, a biomassa, o ar e os solos. 
4 A título de exemplo, as ineficiências podem ser minimizadas aumentando significativamente a durabilidade, a 
reparabilidade e as possibilidades de atualização e reutilização dos produtos ou diminuindo significativamente a 
utilização de recursos através da conceção e da escolha de materiais que promovam a reorientação, a desmontagem e a 
desconstrução, em particular para reduzir a utilização de materiais de construção e promover a sua reutilização. Podem 
igualmente ser minimizadas transitando para modelos de negócio que concebam o produto como um serviço e para 
cadeias de valor circulares, com o objetivo de garantir que os produtos, componentes e materiais mantêm o máximo de 
utilidade e valor durante tanto tempo quanto possível. Tal comporta igualmente uma redução significativa do teor de 
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venha a causar danos 
significativos e de longo prazo 
no ambiente, no contexto da 
economia circular5?  

valorização de todos os RCD que tenham potencial de valorização de acordo com o 
regime das operações de gestão de RCD, compreendendo a sua prevenção e 
reutilização e as suas operações de recolha, transporte, armazenagem, tratamento, 
valorização e eliminação em vigor. 

Será assegurado que pelo menos 70% (em peso) dos resíduos de construção e 
demolição não perigosos (excluindo os materiais naturais referidos na categoria 17 05 
04 na Lista Europeia de Resíduos pela Decisão 2000/532 / CE) produzidos serão 
preparados para reutilização, reciclagem e recuperação de outros materiais, incluindo 
operações de enchimento usando resíduos para substituir outros materiais, de acordo 
com a hierarquia de resíduos 

Será ainda garantida a utilização de pelo menos 5% (até 30 de junho de 2021) e 10 % 
(a partir de 1 de julho de 2021) de materiais reciclados ou que incorporem materiais 
reciclados relativamente à quantidade total de matérias -primas usadas em obra, no 
âmbito da contratação de empreitadas de construção e de manutenção de 
infraestruturas ao abrigo do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na sua redação atual (CCP). 

As obras de construção serão promovidas de acordo com as orientações de boas 
práticas estabelecidas no Protocolo de Gestão de Resíduos de Construção e Demolição 
da UE (https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-
protocol-0_pt) e com os critérios ecológicos, em particular para o conjunto de bens e 
serviços que dispõem já de manuais nacionais 
(https://encpe.apambiente.pt/content/manuais?language=pt-pt) ou Acordos-Quadro em 
vigor ou, no caso de bens e serviços que não dispõem de Manuais ou Acordos-Quadro 
nacionais, à adoção, a título facultativo, dos critérios estabelecidos a nível da UE 
(https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm). 

Conclui-se que não são expectáveis impactes negativos, diretos ou indiretos, 
significativos ao longo do ciclo de vida da medida neste objetivo ambiental. 

 

Relativamente à aquisição de equipamentos e serviços de apoio à digitalização: 

É expectável que as aquisições de equipamento informático e eletrónico ou outros, para 
a concretização dos objetivos propostos com a implementação desta medida, sejam 
promovidas ao abrigo dos critérios em matéria de contratos públicos ecológicos da UE 
(para equipamento de reforço de cobertura de rede móvel e fibra ótica, datacenters, 
serviços cloud, e outros aplicáves) uma vez que a natureza do investimento é 
maioritariamente pública. 

Adicionalmente, os equipamentos mencionados devem cumprir com os requisitos 
definidos no Decreto-Lei n.º 12/2011 quando à sua concepção ecológica e eficiência 
energética sempre que aplicável, e seja assegurado que não contêm as substâncias 
perigosas listadas no Anexo II da Diretiva n.º 2011/65/EU do Parlamento Europeu, 
transposta pelo Decreto-Lei n.º 79/2013, excepto quando as concentrações por peso não 
ultrapassam os valores estabelecidos no mesmo.  

Os equipamentos informáticos e outros deverão estar abrangidos por um plano de gestão 
de resíduos que deve incluir ainda especificações técnicas relativas à durabilidade, 
reparabilidade e reciclabilidade dos equipamentos elétricos e eletrónicos a adquirir e 
instalar, de acordo com as especificações do Decreto-Lei n.º 178/2006, Decreto-Lei n.º 
67/2014 e Decreto-Lei n.º 152-D/2017, pelo que não se prevê que a medida conduza a 
um aumento significativo da produção, da incineração ou da eliminação de resíduos, dê 

 
substâncias perigosas nos materiais e produtos, incluindo pela sua substituição por alternativas mais seguras. Passa 
ainda por reduzir significativamente o desperdício alimentar na produção, transformação, fabrico ou distribuição de 
alimentos. 
5 Para mais informações sobre o objetivo da economia circular, consultar o considerando 27 do Regulamento 
Taxonomia.  

https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_pt
https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_pt
https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
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origem a ineficiências significativas na utilização direta ou indireta de qualquer recurso 
natural ou venha a causar danos significativos e de longo prazo no ambiente. 

A medida é elegível para o domínio de intervenção 011 no anexo do Regulamento 
MRR, com um coeficiente para o cálculo de apoio aos objetivos em matéria de 
alterações climáticas e objetivos ambientais de  0%. Esta medida contribui com um 
coeficiente de 100% para o cálculo do apoio aos objetivos de transição digital. 

Prevenção e controlo da 
poluição. Prevê-se que a 
medida dê origem a um 
aumento significativo das 
emissões de poluentes para o ar, 
a água ou o solo? 

X 

Prevê-se que a medida não dê origem a um aumento significativo das emissões de 
poluentes para o ar, a água ou o solo, pelas seguintes razões:  

• A renovação e construção de edifícios de acordo com os requisitos NZEB, 
implica que as necessidades de energia sejam cobertas, em grande medida, 
por energia proveniente de fontes renováveis; o que conduzirá a uma redução 
significativa das emissões para a atmosfera e à consequente melhoria da 
saúde pública.  

• Os operadores que efetuam renovações devem garantir que os componentes e 
materiais de construção utilizados na renovação dos edifícios não contêm 
amianto nem substâncias que suscitam elevada preocupação, identificadas 
com base na lista de substâncias sujeitas a autorização constante do anexo 
XIV do Regulamento (CE) n.o 1907/2006. 

• Os operadores que efetuam renovações devem garantir que os componentes e 
materiais de construção utilizados na renovação dos edifícios que possam 
entrar em contacto com ocupantes emitam menos de 0,06 mg de formaldeído 
por m3 de material ou componente e menos de 0,001 mg de compostos 
orgânicos voláteis cancerígenos das categorias 1A e 1B por m3 de material 
ou componente, após ensaio em conformidade com as normas CEN/TS 
16516 e ISO 16000-3 ou com outras condições de ensaio e métodos de 
determinação normalizados comparáveis. 

Durante a fase de construção serão consideradas medidas de mitigação das emissões de 
poeiras e ruído. O Regulamento Geral de Ruído, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007 
estabelece regras para a realização de obras de construção civil, designadamente 
exigindo a obtenção de uma licença especial de ruído para a execução de atividades 
ruidosas e limitando o período em que estas podem ser concretizadas. 

 

 

 

 

Investimento TD-C19-i02: Serviços eletrónicos sustentáveis, baseados na interoperabilidade 
e utilização dos dados para um aumento de transparência e eficiência 

Parte 1 da lista de controlo do princípio de «não prejudicar significativamente» 

Indicar os objetivos ambientais que 
exigem uma avaliação substantiva da 
medida com base no princípio de «não 
prejudicar significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

Mitigação das alterações climáticas 

 X 

Considerando que a medida pretende o robustecimento do 
“back-office” através de serviços digitais fortes e orientados 
ao cidadão, apostando na melhoria da interoperabilidade,  
integração de serviços e reforço da capacidade das 
plataformas e catálogos de dados, não são identificados ou 
não se anticipam impactes negativos significativos, diretos 
ou indiretos, ao longo do ciclo de vida das ações a apoiar, 
relativamente a este objetivo ambiental e, como tal, 
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considera-se que o princípio de «não prejudicar 
significativamente» é cumprido. 

A medida é ainda elegível para o domínio de intervenção 
011 - Soluções governamentais de TIC - no anexo do 
Regulamento MRR, com um coeficiente para o cálculo de 
apoio aos objetivos em matéria de alterações climáticas e 
objetivos ambientais de 0% e com um coeficiente de 100% 
para o cálculo do apoio aos objetivos de transição digital, 
uma vez que visa o reforço das infraestruturas digitais 
críticas na resposta aos cidadãos, o que não constituem 
atividades que comprometem este objetivo ambiental. 

Adaptação às alterações climáticas 

 X 

Considerando a natureza da medida e das ações 
contempladas, com vista ao robustecimento do “back-
office” através de serviços digitais fortes e orientados ao 
cidadão, melhoria da interoperabilidade de serviços e 
reforço das plataformas, não são identificados impactes 
negativos significativos, diretos ou indiretos, ao longo do 
ciclo de vida da medida neste objetivo ambiental. Como tal, 
considera-se que é assegurado o princípio de «não 
prejudicar significativamente». 

Utilização sustentável e proteção dos 
recursos hídricos e marinhos 

 X 

Considerando a natureza da medida e das intervenções 
contempladas, com vista ao robustecimento do “back-
office” através de serviços digitais fortes e orientados ao 
cidadão, melhoria da interoperabilidade de serviços e 
reforço das plataformas, não se antecipam riscos de 
degradação ambiental relacionados com a preservação da 
qualidade da água e a pressão sobre os recursos hídricos ao 
longo do ciclo de vida da medida neste objetivo ambiental. 
Como tal, considera-se que o princípio de «não prejudicar 
significativamente» é assegurado. 

Economia circular, incluindo a 
prevenção e a reciclagem de resíduos 

 X 

Considerando a natureza da medida e das intervenções 
contempladas, com vista ao robustecimento do “back-
office” através de serviços digitais fortes e orientados ao 
cidadão, melhoria da interoperabilidade de serviços e 
reforço das plataformas, não se antecipam riscos a nível da 
economia circular ou aumento da produção de resíduos, ao 
longo do ciclo de vida das ações a apoiar. Como tal, 
considera-se que o princípio de «não prejudicar 
significativamente» é assegurado. 

Prevenção e controlo da poluição  

 X 

Considerando a natureza da medida e das intervenções 
contempladas, com vista ao robustecimento do “back-
office” através de serviços digitais fortes e orientados ao 
cidadão, melhoria da interoperabilidade de serviços e 
reforço das plataformas, não se antecipam riscos de 
poluição do ar, água e solo ao longo do ciclo de vida das 
ações a apoiar. Como tal, considera-se que o princípio de 
«não prejudicar significativamente» é assegurado. 

Proteção e restauro da biodiversidade 
e dos ecossistemas 

 X 

Considerando a natureza da medida e das intervenções 
contempladas, com vista ao robustecimento do “back-
office” através de serviços digitais fortes e orientados ao 
cidadão, melhoria da interoperabilidade de serviços e 
reforço das plataformas, não se antecipam riscos de 
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degradação dos ecossistemas ou impacte na biodiversidade 
ao longo do ciclo de vida das ações a apoiar. Como tal, 
considera-se que o princípio de «não prejudicar 
significativamente» é assegurado. 

 

 

Investimento TD-C19-i03: Reforço do quadro geral de Cibersegurança na base da 
confiança para a adoção dos serviços electrónicos 

Parte 1 da lista de controlo do princípio de «não prejudicar significativamente» 

Indicar os objetivos ambientais 
que exigem uma avaliação 
substantiva da medida com base 
no princípio de «não prejudicar 
significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

Mitigação das alterações 
climáticas 

 X 

Considerando que a medida pretende o reforço da capacitação  
nacional em cibersegurança e segurança da informação, através 
da capacitação, incremento da Segurança na Gestão do Ciclo de 
Vida da Informação e criação de condições de operacionalização 
dos novos modelos, não se perspetiva um aumento das emissão 
de gases com efeitos de estufa em consequência da concretização 
das ações contempladas por esta medida, nomeadamente porque 
não se prevê um acréscimo na utilização de combustíveis fósseis, 
ou outras atividades fonte desses mesmos gases. Desta forma, não 
são identificados ou não se anticipam impactes negativos 
significativos, diretos ou indiretos, ao longo do ciclo de vida das 
ações a apoiar, relativamente a este objetivo ambiental e, como 
tal, considera-se que o princípio de «não prejudicar 
significativamente» é cumprido. 

A medida é elegível para o domínio de intervenção 021quarter - 
Investimento em tecnologias avançadas - no anexo do 
Regulamento MRR, com um coeficiente para o cálculo de apoio 
aos objetivos de transição digital de 100% e visa o reforço do 
quadro geral de cibersegurança, que não constituem atividades 
que comprometem este objetivo ambiental. 

Adaptação às alterações 
climáticas 

 X 

Considerando a natureza da medida e das ações contempladas, 
destinadas ao reforço do quadro geral de cibersegurança, não são 
identificados impactes negativos significativos, diretos ou 
indiretos, ao longo do ciclo de vida da medida neste objetivo 
ambiental. Como tal, considera-se que é assegurado o princípio 
de «não prejudicar significativamente». 

Utilização sustentável e proteção 
dos recursos hídricos e marinhos 

 X 

Considerando a natureza da medida e das ações contempladas, 
destinadas ao reforço do quadro geral de cibersegurança, não se 
antecipam riscos de degradação ambiental relacionados com a 
preservação da qualidade da água e a pressão sobre os recursos 
hídricos ao longo do ciclo de vida da medida neste objetivo 
ambiental. Como tal, considera-se que é assegurado o princípio 
de «não prejudicar significativamente». 
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Economia circular, incluindo a 
prevenção e a reciclagem de 
resíduos 

 X 

Considerando a natureza da medida e das ações contempladas, 
destinadas ao reforço do quadro geral de cibersegurança, não são 
identificados impactes negativos significativos, diretos ou 
indiretos, ao longo do ciclo de vida da medida neste objetivo 
ambiental. Como tal, considera-se que é assegurado o princípio 
de «não prejudicar significativamente». 

Prevenção e controlo da 
poluição  

 X 

Considerando a natureza da medida e das ações contempladas, 
destinadas ao reforço do quadro geral de cibersegurança, não são 
identificados impactes negativos significativos, diretos ou 
indiretos, ao longo do ciclo de vida da medida neste objetivo 
ambiental. Como tal, considera-se que é assegurado o princípio 
de «não prejudicar significativamente». 

Proteção e restauro da 
biodiversidade e dos 
ecossistemas 

 X 

Considerando a natureza da medida e das ações contempladas, 
destinadas ao reforço do quadro geral de cibersegurança, não se 
antecipam riscos de degradação dos ecossistemas ou impacte na 
biodiversidade ao longo do ciclo de vida das ações a apoiar. Como 
tal, considera-se que é assegurado o princípio de «não prejudicar 
significativamente». 

 

 

Investimento TD-C19-i04: Infraestruturas críticas digitais eficientes, seguras e partilhadas 

Parte 1 da lista de controlo do princípio de «não prejudicar significativamente» 

Indicar os objetivos ambientais 
que exigem uma avaliação 
substantiva da medida com base 
no princípio de «não prejudicar 
significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

Mitigação das alterações 
climáticas 

 X 

Considerando que a medida pretende reforçar a eficiência e 
segurança das infraestruturas digitais críticas, através  do reforço 
da cobertura das redes de comunicações de emergência e dos 
sistemas de informação e eliminação de redundâncias em 
processos burocráticos, não são identificados ou não se anticipam 
impactes negativos significativos, diretos ou indiretos, ao longo 
do ciclo de vida das ações a apoiar, relativamente a este objetivo 
ambiental e, como tal, considera-se que o princípio de «não 
prejudicar significativamente» é cumprido. 

A medida é ainda elegível para o domínio de intervenção 011 - 
Soluções governamentais de TIC - no anexo do Regulamento 
MRR, com um coeficiente para o cálculo de apoio aos objetivos 
em matéria de alterações climáticas e objetivos ambientais de 0% 
e com um coeficiente de 100% para o cálculo do apoio aos 
objetivos de transição digital, uma vez que visa o reforço das 
infraestruturas digitais críticas na resposta aos cidadãos, o que não 
constituem atividades que comprometem este objetivo ambiental. 

Adaptação às alterações 
climáticas 

 X 

Considerando a natureza da medida e das ações contempladas, 
destinadas a reforçar a eficiência e segurança das infraestruturas 
digitais críticas, pelo reforço da cobertura da rede de 
comunicações e dos sistemas de informação e eliminação de 
redundâncias em processos burocráticos, não são identificados 
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impactes negativos significativos, diretos ou indiretos, ao longo 
do ciclo de vida da medida neste objetivo ambiental. Como tal, 
considera-se que é assegurado o princípio de «não prejudicar 
significativamente». 

Utilização sustentável e proteção 
dos recursos hídricos e marinhos 

 X 

Considerando a natureza da medida e das intervenções 
contempladas, destinadas a reforçar a eficiência e segurança das 
infraestruturas digitais críticas, pelo reforço da cobertura da rede 
de comunicações e dos sistemas de informação e eliminação de 
redundâncias em processos burocráticos, não se antecipam riscos 
de degradação ambiental relacionados com a preservação da 
qualidade da água e a pressão sobre os recursos hídricos ao longo 
do ciclo de vida da medida neste objetivo ambiental. Como tal, 
considera-se que o princípio de «não prejudicar 
significativamente» é assegurado. 

Economia circular, incluindo a 
prevenção e a reciclagem de 
resíduos 

X  
 

Prevenção e controlo da poluição  

 X 

Considerando a natureza da medida e das intervenções 
contempladas, destinadas a reforçar a eficiência e segurança das 
infraestruturas digitais críticas, pelo reforço da cobertura da rede 
de comunicações e dos sistemas de informação e eliminação de 
redundâncias em processos burocráticos, não se antecipam riscos 
de poluição do ar, água e solo ao longo do ciclo de vida das ações 
a apoiar. Como tal, considera-se que o princípio de «não 
prejudicar significativamente» é assegurado. 

Proteção e restauro da 
biodiversidade e dos 
ecossistemas 

 X 

Considerando a natureza da medida e das intervenções 
contempladas, destinadas a reforçar a eficiência e segurança das 
infraestruturas digitais críticas, pelo reforço da cobertura da rede 
de comunicações e dos sistemas de informação e eliminação de 
redundâncias em processos burocráticos, não se antecipam riscos 
de degradação dos ecossistemas ou impacte na biodiversidade ao 
longo do ciclo de vida das ações a apoiar. Como tal, considera-se 
que o princípio de «não prejudicar significativamente» é 
assegurado. 

 

Parte 2 —Avaliação substantiva da medida com base no princípio de «não prejudicar 
significativamente» para os objetivos ambientais que assim o exigirem. 

Perguntas Não Justificação substantiva 

Transição para uma economia 
circular, incluindo a prevenção e a 
reciclagem de resíduos. Prevê-se 
que a medida: 

iii) conduza a um aumento 
significativo da produção, da 
incineração ou da eliminação 
de resíduos, com exceção da 
incineração de resíduos 
perigosos não recicláveis, ou 

iv) dê origem a ineficiências 
significativas na utilização 
direta ou indireta de qualquer 

X Considerando a natureza da medida e das intervenções 
contempladas, destinadas a reforçar a eficiência e segurança das 
infraestruturas digitais críticas, em particular no que se refere ao 
rejuvenescimento das infraestruturas tecnológicas pela 
substituição ou reforço dos equipamentos e sistemas de proteção 
firewall, computação, armazenamento, videoconferência, 
soluções cloud, entre outros, é expectável que as necessidades em 
termos de aquisição de equipamentos e software associados, caso 
existam, sejam promovidas ao abrigo dos critérios em matéria de 
contratos públicos ecológicos da UE (para equipamentos 
informáticos e outros aplicáveis), uma vez que a natureza do 
investimento é maioritariamente pública. 
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recurso natural6 em qualquer 
fase do seu ciclo de vida que 
não sejam minimizadas por 
medidas adequadas7, ou 

v) venha a causar danos 
significativos e de longo prazo 
no ambiente, no contexto da 
economia circular8?  

Neste sentido, e caso seja necessária a aquisição de equipamento 
informático e/ou eletrónico, os mesmos devem cumprir com os 
requisitos definidos no Decreto-Lei n.º 12/2011 quanto à sua 
conceção ecológica e eficiência energética, sempre que aplicável, 
e seja assegurado que não contêm as substâncias perigosas 
listadas no Anexo II da Diretiva n.º 2011/65/EU do Parlamento 
Europeu, transposta pelo Decreto-Lei n.º 79/2013, excepto 
quando as concentrações por peso não ultrapassam os valores 
estabelecidos no mesmo. Deverão ainda estar abrangidos por um 
plano de gestão de resíduos que deve incluir ainda especificações 
técnicas relativas à durabilidade, reparabilidade e reciclabilidade 
dos equipamentos elétricos e eletrónicos a adquirir e instalar, de 
acordo com as especificações do Decreto-Lei n.º 178/2006, 
Decreto-Lei n.º 67/2014 e Decreto-Lei n.º 152-D/2017. 

Desta forma, não se prevê que a medida conduza a um aumento 
significativo da produção, da incineração ou da eliminação de 
resíduos, dê origem a ineficiências significativas na utilização 
direta ou indireta de qualquer recurso natural ou venha a causar 
danos significativos e de longo prazo no ambiente. 

 

Investimento TD-C19-i05-RAM: Transição Digital da Administração Pública da RAM 

Parte 1 da lista de controlo do princípio de «não prejudicar significativamente» 

Indicar os objetivos ambientais 
que exigem uma avaliação 
substantiva da medida com 
base no princípio de «não 
prejudicar significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

Mitigação das alterações 
climáticas 

 X 

Considerando que a medida pretende dotar a Administração 
Pública regional da Madeira de infraestruturas e ferramentas 
digitais, competências de recursos humanos, disponibilização e 
interoperabilidade de serviços, garantindo a gestão do aumento da 
informação digital de uma forma simples, segura, interconectada, 
transparente e eficiente, não são identificados ou não se anticipam 
impactes negativos significativos, diretos ou indiretos, ao longo do 
ciclo de vida das ações a apoiar, relativamente a este objetivo 
ambiental e, como tal, considera-se que o princípio de «não 
prejudicar significativamente» é cumprido. 

 
6 Os recursos naturais incluem a energia, os materiais, os metais, a água, a biomassa, o ar e os solos. 
7 A título de exemplo, as ineficiências podem ser minimizadas aumentando significativamente a durabilidade, a 
reparabilidade e as possibilidades de atualização e reutilização dos produtos ou diminuindo significativamente a 
utilização de recursos através da conceção e da escolha de materiais que promovam a reorientação, a desmontagem e a 
desconstrução, em particular para reduzir a utilização de materiais de construção e promover a sua reutilização. Podem 
igualmente ser minimizadas transitando para modelos de negócio que concebam o produto como um serviço e para 
cadeias de valor circulares, com o objetivo de garantir que os produtos, componentes e materiais mantêm o máximo de 
utilidade e valor durante tanto tempo quanto possível. Tal comporta igualmente uma redução significativa do teor de 
substâncias perigosas nos materiais e produtos, incluindo pela sua substituição por alternativas mais seguras. Passa 
ainda por reduzir significativamente o desperdício alimentar na produção, transformação, fabrico ou distribuição de 
alimentos. 
8 Para mais informações sobre o objetivo da economia circular, consultar o considerando 27 do Regulamento 
Taxonomia.  
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A medida é elegível para o domínio de intervenção 011 - Soluções 
governamentais de TIC, no anexo do Regulamento MRR, com um 
coeficiente para o cálculo de apoio aos objetivos em matéria de 
alterações climáticas e objetivos ambientais de  0%. Esta medida 
contribui com um coeficiente de 100% para o cálculo do apoio aos 
objetivos de transição digital e visa a digitalização e acessibilidade 
aos serviços públicos na RAM, o que presumivelmente não 
constituem atividades que comprometem este objetivo ambiental. 

Adaptação às alterações 
climáticas 

 X 

Considerando a natureza da medida e das ações contempladas, 
destinadas a apoiar a digitalização e acessibilidade aos serviços 
públicos na RAM, através da modernização de infraestrutras 
digitais e ferramentas, capacitação de recursos e desmaterialização 
do património documental público, não são identificados impactes 
negativos significativos, diretos ou indiretos, ao longo do ciclo de 
vida da medida neste objetivo ambiental. Como tal, considera-se 
que é assegurado o princípio de «não prejudicar 
significativamente». 

Utilização sustentável e 
proteção dos recursos hídricos 
e marinhos 

 X 

Considerando a natureza da medida e das intervenções 
contempladas, destinadas a apoiar a digitalização e acessibilidade 
aos serviços públicos na RAM, através da modernização de 
infraestrutras digitais e ferramentas, capacitação de recursos e 
desmaterialização do património documental público, não se 
antecipam riscos de degradação ambiental relacionados com a 
preservação da qualidade da água e a pressão sobre os recursos 
hídricos ao longo do ciclo de vida da medida neste objetivo 
ambiental. Como tal, considera-se que o princípio de «não 
prejudicar significativamente» é assegurado. 

Economia circular, incluindo a 
prevenção e a reciclagem de 
resíduos 

X  
 

Prevenção e controlo da 
poluição  

 X 

A medida tem um impacto previsível não significativo, no objetivo 
ambiental da prevenção e controlo da poluição do ar, da água ou 
do solo, considerando a necessidade de aquisição de material 
eletrónico e informático (equipamento de reforço de cobertura de 
rede móvel e fibra ótica, datacenters, serviços cloud, entre 
outros). Os efeitos diretos e os principais efeitos indiretos da 
medida e das ações contempladas, ao longo do seu ciclo de 
vida, poderão estar relacionados com a 
produção dos equipamentos necessários para a digitalização dos 
serviços públicos, assim como com a extração de matérias-primas 
e materiais raros associada. Particularmente no que se refere às 
ações de modernização e renovação dos sistemas e equipamentos 
de informação e comunicação da Região e de videoconferência. O 
mesmo princípio de impacte potencial pode ser aplicado ao fim de 
vida destes materiais. 

Por outro lado, a medida visa apoiar a digitalização e acessibilidade 
aos serviços públicos na RAM, nomeadamente através do eixo 
estratégico que visa a digitalização e desmaterialização de 
processos e de património documental público, podendo contribuir 
para o objetivo ambiental de prevenção e controlo da poluição, nos 
termos do artigo 14º do Regulamento Taxonomia, através do uso 
mais eficiente de recursos como o papel e consequente prevenção 
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da poluição. Como tal, considera-se que é assegurado o princípio 
de «não prejudicar significativamente». 

Proteção e restauro da 
biodiversidade e dos 
ecossistemas 

 X 

Considerando a natureza da medida e das intervenções 
contempladas, destinadas a apoiar a digitalização e acessibilidade 
aos serviços públicos na RAM, através da modernização de 
infraestrutras digitais e ferramentas, capacitação de recursos e 
desmaterialização do património documental público, não se 
antecipam riscos de degradação dos ecossistemas ou impacte na 
biodiversidade ao longo do ciclo de vida das ações a apoiar. Como 
tal, considera-se que o princípio de «não prejudicar 
significativamente» é assegurado. 

 

Parte 2 da lista de controlo do princípio de «não prejudicar significativamente» 

Perguntas Não Justificação substantiva  

Transição para uma economia circular, 
incluindo a prevenção e a reciclagem de 
resíduos. Prevê-se que a medida: 

vi) conduza a um aumento significativo 
da produção, da incineração ou da 
eliminação de resíduos, com exceção 
da incineração de resíduos perigosos 
não recicláveis, ou 

vii) dê origem a ineficiências significativas 
na utilização direta ou indireta de 
qualquer recurso natural9 em 
qualquer fase do seu ciclo de vida que 
não sejam minimizadas por medidas 
adequadas10, ou 

viii) venha a causar danos significativos e 
de longo prazo no ambiente, no 
contexto da economia circular11?  

X 

É expectável que as aquisições de equipamento informático e eletrónico ou 
outros, para a concretização dos objetivos propostos com a implementação 
desta medida, sejam promovidas ao abrigo dos critérios em matéria de 
contratos públicos ecológicos da UE (para equipamento de reforço de 
cobertura de rede móvel e fibra ótica, datacenters, serviços cloud, e outros 
aplicáves) uma vez que a natureza do investimento é maioritariamente 
pública. 

Adicionalmente, os equipamentos mencionados devem cumprir com os 
requisitos definidos no Decreto-Lei n.º 12/2011 quando à sua concepção 
ecológica e eficiência energética sempre que aplicável, e seja assegurado que 
não contêm as substâncias perigosas listadas no Anexo II da Diretiva n.º 
2011/65/EU do Parlamento Europeu, transposta pelo Decreto-Lei n.º 
79/2013, excepto quando as concentrações por peso não ultrapassam os 
valores estabelecidos no mesmo.  

Os equipamentos informáticos e outros deverão estar abrangidos por um 
plano de gestão de resíduos que deve incluir ainda especificações técnicas 
relativas à durabilidade, reparabilidade e reciclabilidade dos equipamentos 
elétricos e eletrónicos a adquirir e instalar, de acordo com as especificações 
do Decreto-Lei n.º 178/2006, Decreto-Lei n.º 67/2014 e Decreto-Lei n.º 152-
D/2017, pelo que não se prevê que a medida conduza a um aumento 
significativo da produção, da incineração ou da eliminação de resíduos, dê 
origem a ineficiências significativas na utilização direta ou indireta de 

 
9 Os recursos naturais incluem a energia, os materiais, os metais, a água, a biomassa, o ar e os solos. 
10 A título de exemplo, as ineficiências podem ser minimizadas aumentando significativamente a durabilidade, a 
reparabilidade e as possibilidades de atualização e reutilização dos produtos ou diminuindo significativamente a 
utilização de recursos através da conceção e da escolha de materiais que promovam a reorientação, a desmontagem e a 
desconstrução, em particular para reduzir a utilização de materiais de construção e promover a sua reutilização. Podem 
igualmente ser minimizadas transitando para modelos de negócio que concebam o produto como um serviço e para 
cadeias de valor circulares, com o objetivo de garantir que os produtos, componentes e materiais mantêm o máximo de 
utilidade e valor durante tanto tempo quanto possível. Tal comporta igualmente uma redução significativa do teor de 
substâncias perigosas nos materiais e produtos, incluindo pela sua substituição por alternativas mais seguras. Passa 
ainda por reduzir significativamente o desperdício alimentar na produção, transformação, fabrico ou distribuição de 
alimentos. 
11 Para mais informações sobre o objetivo da economia circular, consultar o considerando 27 do Regulamento 
Taxonomia.  
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qualquer recurso natural ou venha a causar danos significativos e de longo 
prazo no ambiente. 

A medida é elegível para o domínio de intervenção 011 no anexo do 
Regulamento MRR, com um coeficiente para o cálculo de apoio aos objetivos 
em matéria de alterações climáticas e objetivos ambientais de  0%. Esta 
medida contribui com um coeficiente de 100% para o cálculo do apoio aos 
objetivos de transição digital. 

 

Investimento TD-C19-i06-RAA: Modernização e Digitalização da Administração Pública 
Regional (Açores)  

Parte 1 da lista de controlo do princípio de «não prejudicar significativamente» 

Indicar os objetivos ambientais 
que exigem uma avaliação 
substantiva da medida com 
base no princípio de «não 
prejudicar significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

Mitigação das alterações 
climáticas 

 X 

Considerando que a medida pretende apoiar a modernização e 
digitalização da Administração Pública Regional dos Açores, 
reforçando a eficácia e a eficiência do serviço público prestado 
através de programas de ação com vista à capacitação digital, 
promoção da interoperabilidade, ferramentas integradas e 
desmaterialização dos postos de trabalho, não se perspetiva um 
aumento das emissão de gases com efeitos de estufa em 
consequência da concretização das ações contempladas por esta 
medida, nomeadamente porque não se prevê um acréscimo na 
utilização de combustíveis fósseis, ou outras atividades fonte 
desses mesmos gases. Desta forma, não são identificados ou não se 
anticipam impactes negativos significativos, diretos ou indiretos, 
ao longo do ciclo de vida das ações a apoiar, relativamente a este 
objetivo ambiental e, como tal, considera-se que o princípio de 
«não prejudicar significativamente» é cumprido.  

A medida é elegível para o domínio de intervenção 011 - Soluções 
governamentais de TIC, no anexo do Regulamento MRR, com um 
coeficiente para o cálculo de apoio aos objetivos em matéria de 
alterações climáticas e objetivos ambientais de  0%. Esta medida 
contribui com um coeficiente de 100% para o cálculo do apoio aos 
objetivos de transição digital e visa a modernização e digitalização 
da AP nos Açores, o que presumivelmente não constituem 
atividades que comprometem este objetivo ambiental. 

Adaptação às alterações 
climáticas 

 X 

Considerando a natureza da medida e das ações contempladas, 
destinadas a apoiar a modernização e digitalização da AP Regional 
dos Açores, não são identificados impactes negativos 
significativos, diretos ou indiretos, ao longo do ciclo de vida da 
medida neste objetivo ambiental. Como tal, considera-se que é 
assegurado o princípio de «não prejudicar significativamente». 

Utilização sustentável e 
proteção dos recursos hídricos 
e marinhos  X 

Considerando a natureza da medida e das ações contempladas, 
destinadas a apoiar a modernização e digitalização da AP Regional 
dos Açores, não se antecipam riscos de degradação ambiental 
relacionados com a preservação da qualidade da água e a pressão 
sobre os recursos hídricos ao longo do ciclo de vida da medida 



 

75 

neste objetivo ambiental. Como tal, considera-se que é assegurado 
o princípio de «não prejudicar significativamente». 

Economia circular, incluindo a 
prevenção e a reciclagem de 
resíduos 

 X 
 

Prevenção e controlo da 
poluição  

 X 

A medida tem um impacto previsível não significativo, no objetivo 
ambiental da prevenção e controlo da poluição do ar, da água ou 
do solo, considerando a necessidade de aquisição de material 
eletrónico e informático (equipamento de hardware de 
computação, serviços cloud, entre outros). Os efeitos diretos e os 
principais efeitos indiretos da medida e das ações contempladas, ao 
longo do seu ciclo de vida, poderão estar relacionados com a 
produção dos equipamentos necessários para a digitalização dos 
serviços públicos, assim como com a extração de matérias-primas 
e materiais raros associada. Particularmente no que se refere à linha 
de ação Infraestrutura digital na Administração Pública Regional - 
Mobile.GOV / Azores_Ciber360º. O mesmo princípio de impacte 
potencial pode ser aplicado ao fim de vida destes materiais. 

Por outro lado, a medida visa apoiar a desmaterialização dos postos 
de trabalho, reforçando as infraetsruturas necessárias para o efeito, 
podendo contribuir para o objetivo ambiental de prevenção e 
controlo da poluição, nos termos do artigo 14º do Regulamento 
Taxonomia, através do uso mais eficiente de recursos como o papel 
e consequente prevenção da poluição. Como tal, considera-se que 
é assegurado o princípio de «não prejudicar significativamente». 

Proteção e restauro da 
biodiversidade e dos 
ecossistemas 

 X 

Considerando a natureza da medida e das intervenções 
contempladas, destinadas a apoiar a modernização e digitalização 
da AP Regional dos Açores, não se antecipam riscos de degradação 
dos ecossistemas ou impacte na biodiversidade ao longo do ciclo 
de vida das ações a apoiar. Como tal, considera-se que o princípio 
de «não prejudicar significativamente» é assegurado. 

 

Parte 2 da lista de controlo do princípio de «não prejudicar significativamente» 

Perguntas Não Justificação substantiva  

Transição para uma economia circular, 
incluindo a prevenção e a reciclagem de 
resíduos. Prevê-se que a medida: 

ix) conduza a um aumento significativo 
da produção, da incineração ou da 
eliminação de resíduos, com exceção 
da incineração de resíduos perigosos 
não recicláveis, ou 

x) dê origem a ineficiências significativas 
na utilização direta ou indireta de 
qualquer recurso natural12 em 
qualquer fase do seu ciclo de vida que 

X 

É expectável que as aquisições de equipamento informático ou outros, para a 
concretização dos objetivos propostos com a implementação desta medida, 
sejam promovidas ao abrigo dos critérios em matéria de contratos públicos 
ecológicos da UE (equipamento de hardware de computação, serviços cloud 
e outros aplicáveis) uma vez que a natureza do investimento é 
maioritariamente pública. 

Adicionalmente, os equipamentos mencionados devem cumprir com os 
requisitos definidos no Decreto-Lei n.º 12/2011 quando à sua concepção 
ecológica e eficiência energética sempre que aplicável, e seja assegurado que 
não contêm as substâncias perigosas listadas no Anexo II da Diretiva n.º 
2011/65/EU do Parlamento Europeu, transposta pelo Decreto-Lei n.º 

 
12 Os recursos naturais incluem a energia, os materiais, os metais, a água, a biomassa, o ar e os solos. 
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não sejam minimizadas por medidas 
adequadas13, ou 

xi) venha a causar danos significativos e 
de longo prazo no ambiente, no 
contexto da economia circular14?  

79/2013, excepto quando as concentrações por peso não ultrapassam os 
valores estabelecidos no mesmo.  

Os equipamentos informáticos e outros deverão estar abrangidos por um 
plano de gestão de resíduos que deve incluir ainda especificações técnicas 
relativas à durabilidade, reparabilidade e reciclabilidade dos equipamentos 
elétricos e eletrónicos a adquirir e instalar, de acordo com as especificações 
do Decreto-Lei n.º 178/2006, Decreto-Lei n.º 67/2014 e Decreto-Lei n.º 152-
D/2017, pelo que não se prevê que a medida conduza a um aumento 
significativo da produção, da incineração ou da eliminação de resíduos, dê 
origem a ineficiências significativas na utilização direta ou indireta de 
qualquer recurso natural ou venha a causar danos significativos e de longo 
prazo no ambiente. 

A medida é elegível para o domínio de intervenção 011 no anexo do 
Regulamento MRR, com um coeficiente para o cálculo de apoio aos objetivos 
em matéria de alterações climáticas e objetivos ambientais de 0% e com um 
coeficiente de 100% para o cálculo do apoio aos objetivos de transição 
digital. 

 

Investimento TD-C19-i07: Capacitação da AP – formação de trabalhadores e gestão do 
futuro 

Parte 1 da lista de controlo do princípio de «não prejudicar significativamente» 

Indicar os objetivos 
ambientais que exigem uma 
avaliação substantiva da 
medida com base no 
princípio de «não 
prejudicar 
significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

Mitigação das alterações 
climáticas 

 X 

Considerando que a medida pretende desenvolver a oferta formativa 
na Administração Pública (AP), promover a atração de talento na AP 
através de programas de estágio e dotar os organismos e serviços 
públicos de capacidade para acolher e implementar a opção do 
teletrabalho (a nível da organização interna e a nível tecnológico), não 
se perspetiva um aumento das emissão de gases com efeitos de estufa 
em consequência da concretização das ações contempladas por esta 
medida, nomeadamente porque não se prevê um acréscimo na 
utilização de combustíveis fósseis, ou outras atividades fonte desses 
mesmos gases. Desta forma, não são identificados ou não se anticipam 
impactes negativos significativos, diretos ou indiretos, ao longo do 

 
13 A título de exemplo, as ineficiências podem ser minimizadas aumentando significativamente a durabilidade, a 
reparabilidade e as possibilidades de atualização e reutilização dos produtos ou diminuindo significativamente a 
utilização de recursos através da conceção e da escolha de materiais que promovam a reorientação, a desmontagem e a 
desconstrução, em particular para reduzir a utilização de materiais de construção e promover a sua reutilização. Podem 
igualmente ser minimizadas transitando para modelos de negócio que concebam o produto como um serviço e para 
cadeias de valor circulares, com o objetivo de garantir que os produtos, componentes e materiais mantêm o máximo de 
utilidade e valor durante tanto tempo quanto possível. Tal comporta igualmente uma redução significativa do teor de 
substâncias perigosas nos materiais e produtos, incluindo pela sua substituição por alternativas mais seguras. Passa 
ainda por reduzir significativamente o desperdício alimentar na produção, transformação, fabrico ou distribuição de 
alimentos. 
14 Para mais informações sobre o objetivo da economia circular, consultar o considerando 27 do Regulamento 
Taxonomia.  
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ciclo de vida das ações a apoiar, relativamente a este objetivo 
ambiental e, como tal, considera-se que o princípio de «não prejudicar 
significativamente» é cumprido. 

A medida é elegível para o domínio de intervenção 016 - 
Desenvolvimento de competências para a especialização inteligente, 
a transição industrial, o empreendedorismo e a capacidade de 
adaptação das empresas à mudança - no anexo do Regulamento MRR, 
com um coeficiente para o cálculo de apoio aos objetivos em matéria 
de alterações climáticas e objetivos ambientais de 0%. Esta medida 
contribui com um coeficiente de 40% para o cálculo do apoio aos 
objetivos de transição digital e visa o desenvolvimento de programas 
de capacitação e formação digital que não constituem atividades que 
comprometem este objetivo ambiental. 

Adaptação às alterações 
climáticas 

 X 

Considerando a natureza da medida e das ações contempladas, 
destinadas ao desenvolvimento de programas de capacitação e 
formação digital na AP, não são identificados impactes negativos 
significativos, diretos ou indiretos, ao longo do ciclo de vida da 
medida neste objetivo ambiental. Como tal, considera-se que é 
assegurado o princípio de «não prejudicar significativamente». 

Utilização sustentável e 
proteção dos recursos 
hídricos e marinhos 

 X 

Considerando a natureza da medida e das ações contempladas, 
destinadas ao desenvolvimento de programas de capacitação e 
formação digital na AP, não se antecipam riscos de degradação 
ambiental relacionados com a preservação da qualidade da água e a 
pressão sobre os recursos hídricos ao longo do ciclo de vida da medida 
neste objetivo ambiental. Como tal, considera-se que é assegurado o 
princípio de «não prejudicar significativamente». 

Economia circular, 
incluindo a prevenção e a 
reciclagem de resíduos 

 X 
 

Prevenção e controlo da 
poluição  

 X 

A medida tem um impacto previsível não significativo, no objetivo 
ambiental da prevenção e controlo da poluição do ar, da água ou do 
solo, em particular decorrentes das ações referentes à implementação 
da Reforma TD-4, pela aquisição de equipamento para promoção do 
teletrabalho (computadores portáteis, componentes, periféricos, entre 
outros). Os efeitos diretos e os principais efeitos indiretos da medida 
e das ações contempladas, ao longo do seu ciclo de vida, poderão estar 
relacionados com a produção dos equipamentos necessários para a 
reforma funcional e orgânica da AP, assim como com a extração de 
matérias-primas e materiais raros associada. O mesmo princípio de 
impacte potencial pode ser aplicado ao fim de vida destes materiais. 

Proteção e restauro da 
biodiversidade e dos 
ecossistemas 

 X 

Considerando a natureza da medida e das ações contempladas, 
destinadas ao desenvolvimento de programas de capacitação e 
formação digital na AP, não se antecipam riscos de degradação dos 
ecossistemas ou impacte na biodiversidade ao longo do ciclo de vida 
das ações a apoiar. Como tal, considera-se que é assegurado o 
princípio de «não prejudicar significativamente». 

 

Parte 2 da lista de controlo do princípio de «não prejudicar significativamente» 
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Perguntas Não Justificação substantiva  

Transição para uma economia circular, 
incluindo a prevenção e a reciclagem de 
resíduos. Prevê-se que a medida: 

xii) conduza a um aumento significativo 
da produção, da incineração ou da 
eliminação de resíduos, com exceção 
da incineração de resíduos perigosos 
não recicláveis, ou 

xiii) dê origem a ineficiências significativas 
na utilização direta ou indireta de 
qualquer recurso natural15 em 
qualquer fase do seu ciclo de vida que 
não sejam minimizadas por medidas 
adequadas16, ou 

xiv) venha a causar danos significativos e 
de longo prazo no ambiente, no 
contexto da economia circular17?  

X 

É expectável que as aquisições de equipamento informático ou outros, para a 
concretização dos objetivos propostos com a implementação desta medida, 
sejam promovidas ao abrigo dos critérios em matéria de contratos públicos 
ecológicos da UE (para computadores portáteis, componentes, periféricos e 
outros aplicáves) uma vez que a natureza do investimento é maioritariamente 
pública. 

Adicionalmente, os equipamentos mencionados devem cumprir com os 
requisitos definidos no Decreto-Lei n.º 12/2011 quando à sua concepção 
ecológica e eficiência energética sempre que aplicável, e seja assegurado que 
não contêm as substâncias perigosas listadas no Anexo II da Diretiva n.º 
2011/65/EU do Parlamento Europeu, transposta pelo Decreto-Lei n.º 
79/2013, excepto quando as concentrações por peso não ultrapassam os 
valores estabelecidos no mesmo.  

Os equipamentos informáticos e outros deverão estar abrangidos por um 
plano de gestão de resíduos que deve incluir ainda especificações técnicas 
relativas à durabilidade, reparabilidade e reciclabilidade dos equipamentos 
elétricos e eletrónicos a adquirir e instalar, de acordo com as especificações 
do Decreto-Lei n.º 178/2006, Decreto-Lei n.º 67/2014 e Decreto-Lei n.º 152-
D/2017, pelo que não se prevê que a medida conduza a um aumento 
significativo da produção, da incineração ou da eliminação de resíduos, dê 
origem a ineficiências significativas na utilização direta ou indireta de 
qualquer recurso natural ou venha a causar danos significativos e de longo 
prazo no ambiente. 

A medida é elegível para o domínio de intervenção 016 no anexo do 
Regulamento MRR, com um coeficiente para o cálculo de apoio aos objetivos 
em matéria de alterações climáticas e objetivos ambientais de 0% e com um 
coeficiente de 40% para o cálculo do apoio aos objetivos de transição digital. 

 

 

Ver Tabela 1: Impacto para a transição climática e digital do Anexo 1. 

 

 

  

 
15 Os recursos naturais incluem a energia, os materiais, os metais, a água, a biomassa, o ar e os solos. 
16 A título de exemplo, as ineficiências podem ser minimizadas aumentando significativamente a durabilidade, a 
reparabilidade e as possibilidades de atualização e reutilização dos produtos ou diminuindo significativamente a 
utilização de recursos através da conceção e da escolha de materiais que promovam a reorientação, a desmontagem e a 
desconstrução, em particular para reduzir a utilização de materiais de construção e promover a sua reutilização. Podem 
igualmente ser minimizadas transitando para modelos de negócio que concebam o produto como um serviço e para 
cadeias de valor circulares, com o objetivo de garantir que os produtos, componentes e materiais mantêm o máximo de 
utilidade e valor durante tanto tempo quanto possível. Tal comporta igualmente uma redução significativa do teor de 
substâncias perigosas nos materiais e produtos, incluindo pela sua substituição por alternativas mais seguras. Passa 
ainda por reduzir significativamente o desperdício alimentar na produção, transformação, fabrico ou distribuição de 
alimentos. 
17 Para mais informações sobre o objetivo da economia circular, consultar o considerando 27 do Regulamento 
Taxonomia.  
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9. Milestones, metas e calendarização 

Ver Tabela 1: milestones e metas do anexo. 

 

10. Financiamento e Custos 

Ver Tabela 3: Custo estimado do plano do Anexo 1 

(Valores em milhões de euros; totais anuais e por projeto arredondados à unidade) 

Reforma / Investimento 2021 2022 2023 2024 2025 2026 TOTAL 
Reforma TD-r33: Serviços públicos 
digitais, simples, inclusivos e seguros para 
os cidadãos e para as empresas 

0 0 0 0 0 0 0 

Reforma TD-r35: Reforma funcional e 
orgânica da Administração Publica 

0 0 0 0 0 0 0 

Reforma TD-r36: Administração pública 
capacitada para a criação de valor público 

0 0 0 0 0 0 0 

TD-C19-i01: Reformulação do 
atendimento dos serviços públicos e 
consulares, com o redesenho do Portal 
Digital Único nacional, o redesenho de 
serviços digitais mais utilizados, e o 
desenvolvimento da capacidade de 
atendimento multicanal 

30 40 41 31 31 15 188 

TD-C19-i02: Serviços eletrónicos 
sustentáveis, baseados na 
interoperabilidade e utilização dos dados 
para um aumento de transparência e 
eficiência 

12 15 14 13 13 2 70 

TD-C19-i03: Reforço do quadro geral de 
Cibersegurança na base da confiança para 
a adoção dos serviços electrónicos 

3 6 11 13 9 4 47 

TD-C19-i04: Infraestruturas digitais 
críticas eficientes, seguras e partilhadas 

15 19 19 16 14 0 83 

TD-C19-i05-RAM: Transição Digital da 
Administração Pública da RAM 

17 31 24 6 1 0 78 

TD-C19-i06-RAA: Modernização e 
Digitalização da Administração Pública 
Regional (Açores) 

0 5 10 7 3 0 25 

TD-C19-i07: Capacitação da AP – 
formação de trabalhadores e gestão do 
futuro 

13 28 23 11 11 2 88 

 TOTAL 89 142 143 98 82 24 578 

 

 

Reforma TD-r34: Serviços públicos digitais, simples, inclusivos e seguros para os cidadãos 
e para as empresas 

 

Investimento TD-C19-i01: Reformulação do atendimento dos serviços públicos e 
consulares, com o redesenho do Portal Digital Único nacional, o redesenho de serviços 
digitais mais utilizados, e o desenvolvimento da capacidade de atendimento multicanal 
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Este investimento tem o custo total de 188 M€, repartindo-se pelos projetos identificados abaixo. 

N.º Designação Entidade Valor (M€) 

1 
Sistema de Governação Transversal dos Serviços Públicos e 
Projetos de Modernização 

AMA, IP 3,01 

2 Catálogo Único e Partilhado de Serviços Públicos AMA, IP 1,79 

3 Coordenação da Transição de serviços de IT para a nuvem AMA, IP 1,33 

4 Arquitetura Empresarial da AP AMA, IP 1,20 

5 Coordenação da adoção da tecnologia 5G pela AP AMA, IP 1,63 

6 (Re)desenho e avaliação de serviços públicos AMA, IP 17,47 

7 
Serviços de Suporte ao Atendimento Omnicanal (Centro de 
Contacto) 

AMA, IP 14,79 

8 
Adoção de Referencial de Serviços Públicos, suportado por um 
novo Catálogo de Entidades e Serviços - Lojas de Cidadão e 
Espaços Cidadão, enquanto atendimento “Digital Assistido" 

AMA, IP 12,87 

9 
Modelo Comum para Desenho e Desenvolvimento de Serviços 
Públicos Digitais 

AMA, IP 27,09 

10 
Melhoria e Reforço do Ponto Único de Entrada para Acesso a 
Serviços Públicos Digitais 

AMA, IP 4,78 

11 Melhoria e Uniformização dos Serviços Públicos Presenciais AMA, IP 27,99 

12 Transformação Digital do MNE (incluindo serviços consulares) MNE 51,13 

13 
Transformação Digital das Entidades Tuteladas do MNE 
(CAMÕES, AICEP; SOFID, CIEJD) 

MNE 22,88 

Total (M €) 188 

 

Muitos destes projetos englobam custos com serviços de consultoria, medidos em horas / homem. 
Nestes casos, exceto se indicado em contrário, os custos de referência para o valor hora / homem 
têm como referência os valores de anteriores avisos SAMA, disponível no site da AMA, em 
https://www.ama.gov.pt/web/agencia-para-a-modernizacao-administrativa/validacao-previa-e-
acompanhamento. 

Quanto ao esforço, teve por base a experiência dos promotores, com base em projetos anteriores, 
conforme consta de documentos apensos, para diferentes projetos. 

Em alguns casos, em função de perfis específicos a mobilizar para os projetos, foram considerados 
não totalmente coincidentes com a tabela de referência supra-referida. Para referência, em 
documento anexo encontra-se a justificação dos custos para os projetos 1 a 11 (e 1 a 5 do 
investimento TD-AP-C19-i02) onde se estabelecem as correspondências consideradas e demais 
pressupostos assumidos nesta matéria. 

De notar ainda que em alguns projetos denotam um peso elevado de horas de gestor de projeto 
(exemplo: 1, 3 ou 5) em resultado da própria natureza dos trabalhos destes projetos. Em concreto, 
nestes casos, estamos perante o desenvolvimento de metodologias, estratégias e acompanhamento 
de projetos em grande articulação com outras entidades da AP e que será desempenhado por este 
perfil de profissionais. 

https://www.ama.gov.pt/web/agencia-para-a-modernizacao-administrativa/validacao-previa-e-acompanhamento
https://www.ama.gov.pt/web/agencia-para-a-modernizacao-administrativa/validacao-previa-e-acompanhamento
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Outros custos incidem sobretudo em hardware, software e equipamentos, mas também em alguns 
casos empreitadas, tendo sido estimados com base na experiência dos promotores, em função de 
projetos históricos ou com base em consultas ao mercado.  

Abaixo o detalhe sobre os pressupostos de cálculo para cada projeto que concorre para o presente 
investimento (complementado por informação em documentos apensos, em particular 
relativamente às referências para os pressupostos assumidos e demais detalhes do método de 
cálculo). 

1. Sistema de Governação Transversal dos Serviços Públicos e Projetos de Modernização 

• Aquisição de serviços de consultoria com vista à gestão transversal do programa, gestão 
do envolvimento e colaboração de stakeholders da AP, desenvolvimento de planos 
estratégicos, metodologias, guias e ferramentas de apoio aos projetos.  Total de 3,01 M€ 
(sem IVA), correspondendo a um esforço de 50914 horas (Gestor de Programa: 11305 
horas, Gestor de Projeto: 26772 horas, Consultor Estratégico: 12887 horas). 

2. Catálogo Único e Partilhado de Serviços Públicos 

• Aquisição de serviços de consultoria para evoluir o Catálogo de Entidades e Serviços e 
promover a análise e inclusão de novos serviços. Total de 1,79 M€ (sem IVA), 
correspondendo a um esforço de 40819 horas (Gestor de Projeto: 9072 horas, Consultor 
Tecnológico: 14256 horas, Consultor Funcional: 17491 horas). 

3. Coordenação da Transição de serviços de IT para a nuvem 

• Aquisição de serviços de consultoria para definição de ferramentas, modelos de avaliação 
e gestão de contratos cloud e normas e procedimentos inerentes à adoção de soluções 
cloud. Total de 1,3 M€ (sem IVA), correspondendo a um esforço de 23404 horas (Gestor 
de Projeto: 11447 horas, Arquiteto/Consultor Especialista Sénior: 6920 horas, Consultor 
Estratégico: 5037 horas). 

4. Arquitetura Empresarial da AP 

• Aquisição de serviços de consultoria para definição de princípios comuns da arquitetura 
empresarial da AP. Total de 1,2 M€ (sem IVA), correspondendo a um esforço de 21.818 
horas (Gestor de Projeto: 5.544 h; Arquiteto / Consultor Especialista Sénior: 16.274 h). 

5. Coordenação da adoção da tecnologia 5G pela AP 

• Aquisição de serviços de consultoria para a análise estratégica de oportunidades de 
transformação digital associadas ao 5G e identificação de casos a pilotar. Total de 1,6 M€ 
(sem IVA), correspondendo a um esforço de 28143 horas (Gestor de Projeto: 11686 
horas, Arquiteto/Consultor Especialista Sénior: 6173 horas, Consultor Estratégico: 10284 
horas). 

6. (Re)desenho e avaliação de serviços públicos 

• Aquisição de serviços de consultoria definição de metodologias de redesenho e avaliação 
de serviços, promovendo igualmente a sua experimentação. Total de 17,47 M€ (sem 
IVA), correspondendo a 28143 horas (Gestor de Projeto: 11686 horas, 
Arquiteto/Consultor Especialista Sénior: 6173 horas, Consultor Estratégico: 10284 
horas).  

7. Serviços de Suporte ao Atendimento Omnicanal (Centro de Contacto) 
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• Aquisição de serviços para alargamento do centro de contacto a mais serviços, inclusive 
por via da integração com sistemas de atendimento das entidades da AP e otimização do 
atendimento, por exemplo através do recurso a inteligência artificial. Total de 14,79 M€ 
(sem IVA), correspondendo a um esforço de 378621 horas (Gestor de Projeto: 12953 
horas, Arquiteto/Consultor Especialista Sénior: 37682 horas, Consultor Tecnológico: 
294221 horas, Consultor Funcional: 23028 horas, Consultor Estratégico: 10738 horas). 

8. Adoção de Referencial de Serviços Públicos, suportado por um novo Catálogo de 
Entidades e Serviços - Lojas de Cidadão e Espaços Cidadão, enquanto atendimento “Digital 
Assistido" 

• Aquisição de serviços de Consultoria Estratégica, Desenvolvimento de Software e 
Análise Avançada de Dados com vista à uniformização dos sistemas de gestão e 
monitorização do atendimento em toda a rede e a melhoria da gestão e experiência do 
atendimento.  Total de 12,86 M€ (sem IVA), correspondendo a um esforço de 276061 
horas (Gestor de Projeto: 30936 horas, Arquiteto/Consultor Especialista Sénior: 26342 
horas, Consultor Tecnológico: 91069 horas, Consultor Funcional: 15740 horas, Consultor 
Estratégico: 66056 horas, UX Designer: 15740 horas, UI Designer: 30177 horas). 

9. Modelo Comum para Desenho e Desenvolvimento de Serviços Públicos Digitais 

• Aquisição de serviços aquisição de serviços de consultoria e desenvolvimento do site para 
publicação do modelo comum (framework) de desenho e desenvolvimento de serviços 
digitais, construção do design system, assim como a sua adoção por parte dos principais 
sites e portais Administração Pública. Total de 27,1 M€ (sem IVA), correspondendo a 
um esforço de de 680002 horas (Gestor de Programa: 6411 horas, Gestor de Projeto: 
53378 horas, Arquiteto/Consultor Especialista Sénior: 58214 horas, Consultor 
Tecnológico: 199233 horas, UX Designer: 141992 horas, UI Designer: 220774 horas). 

10. Melhoria e Reforço do Ponto Único de Entrada para Acesso a Serviços Públicos Digitais 

• Aquisição de serviços de consultoria com vista à agregação de serviços públicos no Portal 
Único de Serviços, em alinhamento com o Single Digital Gateway, bem como a 
uniformização do acesso a serviços públicos, integrado com o Portal único e o 
desenvolvimento de simuladores como ferramenta de suporte a eventos de vida ou 
serviços agregados. Total de 4,75 M€ (sem IVA), correspondendo a um esforço de 
126376 horas (Gestor de Projeto: 3944 horas, Arquiteto/Consultor Especialista Sénior: 
3944 horas, Consultor Tecnológico: 79256 horas, Consultor Funcional: 10687 horas, UX 
Designer: 10687 horas, UI Designer: 17858 horas). 

11. Melhoria e Uniformização dos Serviços Públicos Presenciais 

• Aquisição de serviços de empreitadas e de equipamentos diversos inerentes ao 
alargamento da rede de serviços públicos presenciais, num total de 28 M€ (sem IVA), 
repartindo-se pelo seguinte: 

o Realização de empreitadas, num valor total de 23,375 M€, repartidos por: 20 
novas lojas do cidadão, com o custo unitário de 0,9 M€; 4 lojas do cidadão 
remodeladas para Lojas de Cidadão de Nova Geração (custo unitário de 1 M€),e 
1 Loja Cidadão-piloto de um novo modelo de loja do cidadão, organizada em 
torno dos serviços prestados ao Cidadão numa lógica de procura e comodidade 
(custo unitário de 1M€) e um Espaço de Cocriação e Experimentação de serviços 
públicos digitais e digitais assistidos (custo de 375 k€). 
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Compra de equipamentos, no valor total de 4.250.000 €, correspondente a: i) 
1.250 postos de atendimento (nas Lojas de Cidadão, com o custo unitário de 800 
€, no valor de 1.000.000 €; ii) 400 postos de atendimento em novos Espaços de 
Cidadão, com o custo unitário de 3.000 €, no valor de 1.200.000 €; e iii) Testar 
novas formas e modelos de atendimento, nomeadamente para o auto 
atendimento, em 1.025 pontos de atendimento, com o custo unitário de 2.000, 
totalizando o valor de 2.050.000 €. 

o Aluguer de 10 viaturas (espaços cidadão móveis) com o custo unitário de 
12.500 € / ano, no valor total de 0,375 M€. Viaturas ao serviço ao longo dos 
anos 2021 (2); 2022 (4); 2023 (6); 2024 (8); 2025 (10). 

12. Transformação Digital do MNE (incluindo serviços consulares) 

• Projeto de renovação da infraestrutura tecnológica dos serviços centrais e periféricos do 
MNE, compreendendo investimentos em hardware (Data Center, Equipamentos, 
Business Continuity / Disaster Recovery, ativos de rede para serviços centrais e 
periféricos), software e serviços no montante total de 30.729.754 €, estimados por 
Ministério dos Negócios Estrangeiros/Direção de Serviços de Cifra e Informática com 
base em preços de mercado e últimas aquisições; 

• Aquisição de hardware, software e serviços com vista a reforçar a cibersegurança nos 
serviços do MNE, num valor total de 912.621€, estimado pelo Ministério dos Negócios 
Estrangeiros/Direção de Serviços de Cifra e Informática, baseada em preços de mercado 
para serviços nesta área e numa projeção de custo de soluções baseada nas últimas 
aquisições de equipamentos; 

• Aquisição de hardware, software e serviços para soluções de CIFRA do MNE, num valor 
total de 961.806 €, estimado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros/Direção de 
Serviços de Cifra e Informática, baseada em encargos passados e estimativa face aos 
preços de mercado para soluções idênticas; 

• Investimentos em software e serviços para aplicações e serviços do MNE, no total de 
4.430.806 €, estimados pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros/Direção de Serviços 
de Cifra e Informática, estimativa que teve por base uma projeção face ao histórico de 
preços; 

• Ações de formação num total de 630.443 €, estimado pelo Ministério dos Negócios 
Estrangeiros/Direção de Serviços de Cifra e Informática, tendo por base o custo de 2.100€ 
por formando e o total de 300 formandos, estimado por Ministério dos Negócios 
Estrangeiros/Direção de Serviços de Cifra e Informática, com base em valores de 
mercado e experiências anteriores. 

• Projeto de implementação do Novo Modelo de Gestão Consular (NMGC), 
compreendendo investimento em hardware, software e serviços, num montante global de 
13.459.560€, estimado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros/Grupo de trabalho para 
a implementação do NMGC, tendo por base não só consultas ao mercado, mas também 
as diferentes soluções técnicas, já desenvolvidas pelo MNE e pela Agência de 
Modernização Administrativa (AMA), com a qual já têm sido realizadas reuniões, 
designadamente quanto às diferentes plataformas de interoperabilidade e de serviços 
 

13. Transformação Digital dos serviços do MNE 

• Projetos de transição digital do Instituto Camões, I.P., que inclui a digitalização e 
integração de diversos sistemas de informação de suporte à atividade do Camões num 
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total de 18.712.601 € (e.g. sistema de gestão integrada de inventário, sistema de gestão 
documental, digitalização do arquivo, disponibilização de equipamentos para utilização 
por professores e leitores do Camões) e a aquisição de um software de Gestão de 
Bibliotecas que possibilite a criação de uma única base de dados para todas as bibliotecas 
da rede do Camões, num total de 172.629 €. As estimativas foram efetuadas pelo Instituto 
Camões, I.P., tendo por base consultas ao mercado e custos anteriores em projetos 
similares / extrapoláveis para a presente realidade. 

• Projetos transição digital da AICEP, E.P.E, que conta com um custo total de 3.801.309€ 
que engloba: i) Ferramenta de Business Intelligence (901.232 €); Acompanhamento 
Mercado e Custos Contexto (311.487 €); Desenvolvimento de Portais (970.469 €); 
Ferramentas Digitais de Apoio ao Investidor (779.694 €); Ferramentas Digitais de Apoio 
ao Comércio Externo (838.428 €). O investimento associado a cada um destes projetos 
foi calculado a partir do histórico de consumo de horas/homem, e do custo dessas horas 
por funções para projetos desta natureza, modelado por casos de uso de outras instituições 
públicas e suas contratações. 

• Outros investimentos que contemplam a transição digital na SOFID e no CIEJD que 
englobam 188.472 € para despesas com hardware, software e serviços, estimados pelos 
organismos em causa, com base em consultas ao mercado. 

 

 

 

 

 

Investimento TD-C19-i02: Reforçar as capacidades de interoperabilidade dos serviços 
digitais transversais e partilhados da Administração Pública 

Este investimento tem o custo total de 70 M€, repartidos pelos seguintes projetos: 

N.º Designação Entidade Valor (M€) 

1 Melhoria da interoperabilidade e da integração de serviços da AP AMA, IP 17,80 

2 Melhoria e Ampliação das Soluções de Identificação Eletrónica AMA, IP 24,15 

3 Reforço da capacidade das plataformas transversais da AP AMA, IP 15,50 

4 Promover a partilha e reutilização de dados abertos AMA, IP 5,93 

5 
Implementação de Mecanismos de Controlo, Confiança e 
Auditabilidade no acesso a dados 

AMA, IP 1,73 

6 Projeto Infraestrutura de Informação Territorial INE, I.P. 2 

7 Projeto Infraestrutura de Dados para Investigação INE, I.P. 2 

8 Projeto Competências em ciência de dados para o SEN e AP INE, I.P. 0,6 

Total (M €) 70 

 

Muitos destes projetos englobam custos com serviços de consultoria, medidos em horas / homem. 
Nestes casos, exceto se indicado em contrário, os custos de referência para o valor hora / homem 
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têm como referência os valores de anteriores avisos SAMA, disponível no site da AMA, em 
https://www.ama.gov.pt/web/agencia-para-a-modernizacao-administrativa/validacao-previa-e-
acompanhamento. 

Quanto ao esforço, teve por base a experiência dos promotores, com base em projetos anteriores, 
conforme consta de documento apenso, para diferentes projetos. 

Em alguns casos, em função de perfis específicos a mobilizar para os projetos, foram considerados 
perfis específicos, de acordo com a correspondência estabelecida em relação à tabela de referência 
AMA, apresentada no investimento TD-AP-C19-i01. 

Outros custos incidem em hardware, software e equipamentos e outros serviços, incluindo de 
formação, tendo sido estimados com base na experiência dos promotores, em função de projetos 
históricos (conforme detalhado em documentos apensos com maior detalhe sobre custos e 
respetivas evidências).  

Abaixo o detalhe sobre os pressupostos de cálculo para cada projeto que concorre para o presente 
investimento (complementado por informação em documentos apensos, em particular 
relativamente às referências para os pressupostos assumidos e demais detalhes do método de 
cálculo). 

 
1. Melhoria da interoperabilidade e da integração de serviços da AP 

• Aquisição de serviços de consultoria e desenvolvimento de software.  Total de 17,8 M€ 
(sem IVA), correspondendo a um esforço de 469492 horas (Gestor de Programa: 4953 
horas, Gestor de Projeto: 23054 horas, Arquiteto/Consultor Especialista Sénior: 11527 
horas, Consultor Tecnológico: 370078 horas, Consultor Funcional: 34442 horas, 
Consultor Estratégico: 5357 horas, UX Designer: 6884 horas, UI Designer: 13197 horas). 

2. Melhoria e Ampliação das Soluções de Identificação Eletrónica 

• Aquisição de serviços de consultoria e desenvolvimento de software.  Total de 21,18 M€ 
(sem IVA), correspondendo a um esforço de 540486 horas (Gestor de Programa: 9775 
horas, Gestor de Projeto: 38500 horas, Arquiteto/Consultor Especialista Sénior: 19250 
horas, Consultor Tecnológico: 393302 horas, Consultor Funcional: 47062 horas, 
Consultor Estratégico: 10167 horas, UX Designer: 9406 horas, UI Designer: 13024 
horas). 

• Aquisição de software de biometria, no valor estimado de 1 M€ (sem IVA); 
• Aquisição de infraestrutura tecnológica, designadamente de suporte a ambientes de teste, 

qualidade e produção, no valor de 1,97 M (sem IVA). 

 

3. Reforço da capacidade das plataformas transversais da AP 

Os custos considerados neste investimento ascendem a 15.500.000 € (valores em IVA) e tiveram 
por base o seguinte racional: 

• Aquisição de Hardware, no valor total de 3.500.000,00€, correspondente a: 
o Renovação de suporte de equipamentos de comunicações nos três Datacenters – 

1.108.930,00€  
o Renovação de suporte de infraestruturas de virtualização nos três Datacenters – 

700.000,00€  

https://www.ama.gov.pt/web/agencia-para-a-modernizacao-administrativa/validacao-previa-e-acompanhamento
https://www.ama.gov.pt/web/agencia-para-a-modernizacao-administrativa/validacao-previa-e-acompanhamento
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o Aquisição equipamentos/material comunicações e/ou servidores para todos os 
Datacenters – 941.070,00€  

o Upgrade capacidade backups e/ou storage em todos os Datacenters – 
750.000,00€  

• Aquisição de Software, no valor total de 3.500.000,00€, correspondente a: 
o Aquisição de software SIEM – 100.000,00€ (compra única) 
o Licenciamento SIEM, Webex, solução monitorização, CDN – 260.000,00€ 

(65.000,00€/ano durante 4 anos) 
o Aquisição/renovação licenciamento (Liferay, O365, diverso SaaS) – 

2.450.000,00€.  
• Aquisição de Serviços de Configuração e Monitorização de Níveis de Serviço para 

plataformas transversais no valor de 8,5 M€. 

4. Promover a partilha e reutilização de dados abertos 

• Aquisição de serviços de consultoria e desenvolvimento de software.  Total de 5,93 M€ 
(sem IVA), correspondendo a um esforço de 143530 horas (Gestor de Projeto: 17358 
horas, Arquiteto/Consultor Especialista Sénior: 17358 horas, Consultor Tecnológico: 
87600 horas, Consultor Funcional: 21215 horas). 

5. Implementação de Mecanismos de Controlo, Confiança e Auditabilidade no acesso a 
dados 

• Aquisição de serviços de consultoria para a implementação de mecanismos de 
autorização e auditoria de acesso a dados pelos cidadãos, em conformidade com RGPD, 
num total de 1,725 M€ (sem IVA), correspondendo a um esforço de 45686 horas (Gestor 
de Projeto: 3114 horas,  Arquiteto/Consultor Especialista Sénior: 1557 horas, Consultor 
Tecnológico: 25813 horas, Consultor Funcional: 3987 horas, UX Designer: 1661 horas, 
UI Designer: 9554 horas). 

6. Projeto Infraestrutura de Informação Territorial - 1.953.000 € 

• 1.079.000 de serviços de recolha de dados [271.500 €: contratação de 13 técnicos 
especializados por um período de 16 meses (remuneração de 1.293 €/ mês) a que acresce 
outros custos no valor de 2.556 €] de programação [480.000 €: contratação de 13.500 
horas a 35,5 €/ hora, a que acrescem 750 € de outros custos] de consultoria [240.000 €:  
contratação de 2 consultores / ano, entre 2021 e 2026, com o custo anual de 20.000 €] e 
de formação [Formação e workshops, num total de 87.000 €, compreendendo 15 ações 
de formação com o custo unitário de 5.000 € e 5 workshops com 100 participantes cada 
e custo unitário por de 25€ / participante], calculado pelo INE com base em custos 
históricos; 

• 874.000 – Aquisição de Hardware e software [Aquisição de hardware: 6 servidores, a 
15.000 €/ servidor; storage de 600 TB a 1.000 € e manutenção no valor de 120.000 €, 
num custo total de 810.000 €; e aquisição de software no valor de 64.000, no valor 
unitário de 4.000 €, para 16 licenças], estimado pelo INE com base em aquisições 
passadas. 

 
 

7. Projeto Infraestrutura de Dados para Investigação - 1.972.000 € 
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• Aquisição de hardware 842.000€ [6 servidores, a 15.000 €/ servidor; storage de 625 TB 
a 1.000 € e manutenção no valor de 127.000 €] e software 795.000€ [software de 
visualização (76.500 €) + software SGBD (400.000) + Package Estatístico (200.000 €) + 
manutenção (118.500 €)], estimado pelo INE, tendo por base aquisições passadas de 
equipamentos e tecnologias para upgrade da infraestrutura tecnológica do INE. 

• Aquisição de serviços de consultoria e formação (335.000 €), [consultoria: 240.000 €, 
com base na contratação de 2 consultores/ ano, entre 2021 e 2026, com o custo anual de 
20.000 €; Formação e workshops: 75.000 €, compreendendo 14 ações de formação com 
o custo unitário de 5.000 € e 10 workshops com 100 participantes cada e custo unitário 
por de 25€ / participante] estimado pelo INE, tendo por base custos verificados 
atualmente para funções similares. 

 

8. Projeto Competências em ciência dos dados para o Sistema Estatístico Nacional e 
Administração Pública - 615.000 €  

 
• Aquisição de hardware 85.000 € e software 55.000 € pelo INE, tendo por base nas ações 

de formação do INE desenvolvidas no passado. 
• Formação e workshops – 475.000€ [10 workshops com 140 participantes, com um custo 

de 25€ por participante, a que acrescem 1.500 € de outros custos, num total de 34.000 €; 
16 ações de formação de formadores, a 6.500 € por ação, a que acrescem 1.500 € de 
outros custos, totalizando 105.000 € em formação de formadores; 7 ações de formação 
em ferramentas de data science a 5.000 € por ação, totalizando 35.000 €; preparação de 
materiais para 3.350 horas de formação, a 35 €/ hora + remuneração de 1.470 horas de 
formadores, a 125 € / hora, num total de 301.000 €] estimado pelo INE. 

 

Investimento TD-C19-i03: Reforço do quadro geral de Cibersegurança na base da confiança 
para a adoção dos serviços eletrónicos  

Este investimento tem o custo total de 46.680.000 €, e reparte-se pelos seguintes projetos: 

N.º Designação Entidade Valor (M€) 

1 
Reforçar a capacitação em cibersegurança e segurança da 
informação 

GNS/CNCS 12,65 

2 
Incrementar a Segurança na Gestão do Ciclo de Vida da 
Informação 

GNS/CNCS 8,27 

3 
Implementar o quadro nacional de cibersegurança e transformar o 
atual modelo de coordenação da cibersegurança e da segurança da 
informação 

GNS/CNCS 14,98 

4 
Criar as condições físicas e tecnológicas para a implementação e 
operacionalização do novo modelo de coordenação da 
cibersegurança e da segurança da informação 

GNS/CNCS 10,78 

Total (M €) 46,68 



 

88 

 

1. Reforçar a capacitação em cibersegurança e segurança da informação (12.654.000 €), que 
engloba:  

• Criação de uma rede de centros de competências abrangendo 7 centros de competências 
para desenvolvimento de soluções inovadoras para PME e estruturas públicas locais e 
regionais para abranger 1.728 entidades (6.335.000 €), que engloba gestão de projeto e 
aquisição de serviços (estimado pelo CNCS); 

• Formação e capacitação em cibersegurança para formar 9800 formandos, capacitar 29 
estagiários e promover o reconhecimento de 2 cursos (6.319.000€), que engloba gestão, 
aquisição de serviços, formação e estágios (valores estimados pelo CNCS com base em 
dados históricos). 

2. Incrementar a Segurança na Gestão do Ciclo de Vida da Informação (custo total de 
8.270.000 €), que inclui aumentar a certificação e a acreditação de segurança de sistemas e 
infraestruturas, (aquisição de equipamentos/software), a desmaterialização processos de 
credenciação (aquisição de serviços e equipamentos) com vista a aumentar o número de entidades 
utilizadoras do Sistema de Segurança Eletrónica da Informação (SEIF), com aquisição de 
equipamento, criar o serviço de “Sub-registo as a service”, (obras, equipamentos e serviços) 
desenvolver, certificar e acreditar a solução de Criptografia Nacional e promover a adoção da 
solução de Criptografia Nacional (aquisição de serviços com vista ao desenvolvimento e 
certificação de um modelo de preservação digital de informação com requisitos especiais de 
segurança, aquisição serviços de digitalização e classificação). Valores estimados pelo GNS. 

3. Implementar o quadro nacional de cibersegurança e transformar o atual modelo de 
coordenação da cibersegurança e da segurança da informação (14.976.000 €), que se reparte 
pelas atividades abaixo elencadas: 

• Contratação de serviços de auditoria especializada e de formação para reforçar as 
capacidades de supervisão do Regime Jurídico de Segurança do Ciberespaço [604.000€ 
aquisição de serviços de auditoria e formação para capacitar os RH do CNCS a 
desempenhar as funções de auditores]; 

• Acreditação faseada de 2 organismos de avaliação de conformidade para as novas 
competências decorrentes da evolução do quadro normativo da cibersegurança 
[981.700€: em equipamento/software e serviços de gestão e formação] (também na 
Componente C16 existe um projeto destinado a credenciar entidades especificamente 
para a certificação em cibersegurança); 

• Robustecimento da infraestrutura para o quadro situacional (em tempo real) da 
Cibersegurança Nacional, abrangendo 47 operadores de serviços essenciais e organismos 
TIC da administração pública e alavancando a capacidade para o alargamento a mais 
entidades [11. 934.300€: aquisição de equipamento e software e serviços designadamente 
de gestão e formação]; 

• Contratação de serviços para elaboração de faseada de 16 relatórios com indicadores de 
cibersegurança [1.206.000€ em aquisição de serviços];  

• Aquisição de serviços e equipamentos para a definição e acompanhamento da 
implementação do modelo de governação de colaboração e partilha de capacidades para 
a segurança dos dados, da informação e do conhecimento [250.000 €]. 

[valores estimados pelo GNS/CNCS com base na comparação com contratações de serviços 
análogas] 
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4. Criar as condições físicas e tecnológicas para a implementação e operacionalização do 
novo modelo de coordenação da cibersegurança e da segurança da informação, através da 
recuperação e requalificação das instalações com os requisitos especiais e específicos de 
segurança, de forma resiliente, sustentável e inteligente (custo total de 10.780.000 €), que engloba 
realização de empreitadas, num total de 9.000.000 €, aquisição de equipamentos, num total de 
1.600.000 € e aquisição de serviços, valores estimado pelo GNS/CNCS, com base em instalações 
com uma área útil de 18.000 m2, e com base em custo de implementação de projetos destas 
dimensões. 

 

Investimento TD-C19-i04: Infraestruturas digitais críticas eficientes, seguras e partilhadas 

Este investimento conta com um custo total estimado de 82.780.000 €, repartido pelos seguintes 
projetos: 

 

 

N.º Designação Entidade Valor (M€) 

1 Renovação dos Sistemas Tecnológicos do SEF SEF 8 

2 Projeto Centros Operacionais 112 SG MAI 5 

3 Projeto Rede Nacional de Segurança Interna SG MAI 17,4 

4 Projeto Rede de Comunicações de Emergência do Estado SG MAI 36,5 

5 
Implementação dos Serviços partilhados nas Forças e Serviços de 
Segurança 

SG MAI 3,1 

6 
Robustecimento da RING - Rejuvenescimento das infraestruturas 
tecnológicas da RING 

CEGER 5,5 

7 
Robustecimento da RING - Capacitação dos trabalhadores do 
Centro de Gestão da Rede Informática do Governo 

CEGER 0,4 

8 
Robustecimento da RING - Evolução das infraestruturas 
tecnológicas da RING 

CEGER 4,8 

9 
Robustecimento da RING - Sistema de multimédia integrado do 
Governo e disponibilização de conteúdos 

CEGER 0,5 

10 
Sistema seguro de comunicações móveis seguras de voz, 
mensagens nas áreas governativas 

CEGER 1,6 

Total (M €) 82,78 

 

1. Renovação dos Sistemas Tecnológicos do SEF (8.000.000 €) 

• Renovação de 7 Programas Tecnológicos do SEF (8.000.000 €), estimado pelo SEF, com 
base numa afetação média de cada perfil necessário à constituição de um projeto 
(Arquiteto, Consultor de negócio, Gestor de projeto, Analista e Engenheiro de Software), 
em função da complexidade de cada Programa Tecnológico e do custo hora de cada perfil, 
definido em função do nível de senioridade pretendido. Esta estimativa de custo encontra-
se devidamente fundamentada no Anexo 1.1 Nota Metodológica SEF. 
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2. Projeto Centros Operacionais 112 (5.000.000 €) 

• Projeto Centros Operacionais 112 (5.000.000 €), que visa a adaptação dos Centros 
Operacionais do 112 aos novos standards (NG112 – Nova Geração 112), estimado pela 
SG MAI, com base em consultas informais ao mercado realizadas e no custo real da 
última atualização tecnológica dos Centros Operacionais do 112 (Concurso Público 
Internacional desenvolvido em 2014, conforme contrato em anexo). 

3. Projeto Rede Nacional de Segurança Interna (17.395.645 €) 

• Projeto Rede Nacional de Segurança Interna (17.395.645 €) que engloba a adequação de 
arquiteturas, sistemas e ferramentas tecnológicas, bem como a construção e 
operacionalização do Novo Centro de Dados de Contumil (infraestrutura para acolher o 
data center, e sem o qual o restante investimento não é passível de ocorrer) e foi estimado 
através da consulta a fornecedores e com base na comparação com os custos de 
atualização tecnológica efetuados anteriormente. 

4. Projeto Rede de Comunicações de Emergência do Estado (36.500.000 €) 

• Projeto Rede de Comunicações de Emergência do Estado (36.500.000 €) que engloba 
melhoramento da cobertura e da capacidade da Rede de Comunicações de Emergência 
do Estado bem como a sua redundância, estimado pela SG MAI com base nos valores 
praticados ao longo do atual Contrato SIRESP (entre o Estado e a SIRESP, S.A.), nas 
recomendações do Relatório do Grupo de Trabalho nomeado pelo Despacho n.º 
3458/2019, de 21 de março, do Secretário de Estado da Proteção Civil e do Secretário de 
Estado Adjunto e das Comunicações (Maio 2019) e ainda na Proposta da Siresp, SA para 
o Projeto de  Redundância da Transmissão e Energia no Continente (2018). 

5. Implementação dos Serviços partilhados nas Forças e Serviços de Segurança (3 104 354 
€) 

• Este investimento terá o custo de 3 104 354 € (sem IVA), que engloba despesa com 
hardware e software para a efetiva implementação dos serviços partilhados das Forças e 
Serviços de Segurança. O custo para a implementação desta reforma foi estimado pela 
SGMAI com base na instituição de uma unidade centralizada de prestação de serviços 
partilhados, tendo em conta a necessidade de provê-lo de uma plataforma de gestão, 
complexa e multiorganizacional e de um reforço da infraestrutura de computação e 
comunicações. O custo estimado tem por base 1.963.800 € de software aplicacional 
(Oracle Business Suite 12, Serviços Implementação Modulos Logistics e Finance e 
Serviços implementação RH + Lic Sysnovare RH Suite) e 1.140.554 € de hardware 
(Storage, Repositório de Backups, Switches, Servidores, RAM com Licenciamento 
Microsoft Windows Server Datacenter 2019 e suporte a 3 anos para  software Microsoft 
Windows Server Datacenter 2019) , conforme consultas ao mercado em anexo. 

6. Robustecimento da RING - Rejuvenescimento das infraestruturas tecnológicas da RING 

• Rejuvenescimento das infraestruturas tecnológicas do Centro de Gestão da Rede 
Informática do Governo [cinco infraestruturas críticas: proteção firewall; computação, 
armazenamento e backup; telefonia VoIP; videoconferência; e ecossistema aplicacional 
e cloud] (5.531.882,50 €), que engloba: i) a aquisição de hardware no valor de 
1.866.542,50 €; ii) a aquisição de software no valor de 3.270.340 € e iii) a aquisição de 
serviços no valor de 395.000 €. Custos estimados pelo CEGER com base em 
procedimentos anteriores similares. 
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7. Robustecimento da RING - Capacitação dos trabalhadores do Centro de Gestão da Rede 
Informática do Governo 

• Capacitação dos trabalhadores do Centro de Gestão da Rede Informática do Governo 
(431.398,37 €), que engloba ações de formação em contratação, gestão e operação de 
serviços em Cloud, gestão e administração de infraestruturas tecnológicas, redes de 
telecomunicações e bases de dados, desenvolvimento de software; certificação eletrónica; 
cibersegurança e proteção de dados; gestão de serviços; e-learning e multimédia; gestão 
de equipas e metodologias de trabalho ágeis; automatização de processos. 

8. Robustecimento da RING - Evolução dos sistemas de informação da RING 

• Evolução dos sistemas de informação da Rede Informática do Governo [ecossistema 
Outsystems; SmartLegis; ConsultaLex; Intranet do Governo; Gestão documental e 
SmartDocs; sistema de proteção de informação e certificação eletrónica] (4.774.510,68 
€), que engloba: a aquisição de software no valor de 721.279 € e a aquisição de serviços, 
designadamente de desenvolvimento de software no valor de 4.053.231,68 €, estimados 
pelo CEGER com base em procedimentos anteriores similares. 

9. Robustecimento da RING - Sistema de Multimédia integrado do Governo e 
disponibilização de conteúdos  

• Sistema de multimédia integrada do Governo e disponibilização de conteúdos (492.000 
€), que engloba: i) a aquisição de software (60.000 €); ii a aquisição de software / 
hardware (90.000 €) e a aquisição de serviços (342.000 €), estimados pelo CEGER com 
base em procedimentos anteriores similares. 

10. Sistema seguro de comunicações móveis seguras de voz, mensagens nas áreas 
governativas 

• Sistema seguro de comunicações móveis seguras de voz, mensagens e vídeo nas áreas 
governativas (1.550.208 €), que engloba a aquisição de serviços / software no valor de 
1.550.208 €, estimados pelo CEGER com base em procedimentos anteriores similares. 

 

Investimento TD-C19-i05-RAM: Transição Digital da Administração Pública da RAM 

Eixo  Designação do Investimento 2021 2022 2023 2024 2025 
Valor de 

investimento 

P1 
Modernização de Infraestruturas Críticas 
e Arquitectura Informática 

10 15 10 2,25  37,25 

P2 Ferramentas necessárias à transição 
digital 

  2,5 2,5    5 

P3 Competências e Capacitação de 
Recursos Humanos 

 1 1 1  0,5 3,5 

P4 

Acesso Simplificado e disponibilização 
de serviços públicos incluindo a 
digitalização e desmaterialização dos 
processos 

 5 10 10 2,55  27,55 

P5 
Interoperabilidade, conectividade e 
gestão de serviços 

2 2 0,7   4,7 

  Total 17 30,5 24,2 5,8 0,5 78 M€ 
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Este investimento conta com um custo total estimado de 78M €, repartido pelos seguintes eixos: 
 
P1. Infraestruturas e Arquitetura Informática Reforçada, Segura e Interconectada 
(37 250 000 €) 
 
Este eixo visa a capacitação da Região através da construção de uma infraestrutra e arquitetura 
tecnologica base, acautelando medidas de resiliencia, conectividade, armazenamento e segurança, 
para servir um valor público de mais valia e de suporte à transição digital através dos seguintes 
projectos: 
 
P1.1 - Cobertura Rede e criação de um Datacenter (18.000.000 €) 
Composto pelas seguintes componentes: 
• Cobertura da RAM com rede móvel capacitação 5G (5.000.000 €) que inclui:  

- Uma rede composta por 27 sites (700MHz), 1 core redundante: 2M€ (Evidência 1);  
- Rede de backhauling: 1,2M€ (Evidência 1); 
- Construção de infraestrutura e serviços de consultadoria - 1,8 M€. 

 
• Reforço da cobertura do território em fibra ótica e sua capacitação (4.000.000 €); 

O preço de referência para o reforço da fibra ótica teve por base os preços médios de 
construção para a rede de fibra ótica da EEM/EMACOM (Fornecimentos e serviços 
externos+Materiais), de acordo com os valores orçamentados e reais (evidência 2), que 
se sintetiza da seguinte forma:  
 
 

  Valor orçamento Valor real 

Total    182 545,75 €       192 885,20 €  

média por KM       10 497,77 €         11 092,37 €  

  
 11 092€ x 360km =4M€ 
 
• Criação de um Data Center com capacidade para acompanhar a evolução e o aumento de 

dados digitais de toda a Região na transição digital (9.000.000 €). 
- Arquitetura tecnológica (virtualização, Servidores, Armazenamento, Crescimento de 
armazenamento, lan switching, disaster recovery, backup de Ficheiros e Crescimento, 
infraestruturas de suporte, serviços de implementação – 7.700.000€ (consulta informal-
evidência 14 e 14a) 
-  Construção do edifício – 1,3M€ 

 
 

P1.2 - Conectividade Ampliada Terrestre (10.000.000 €) 
Implementação de tecnologia 5G numa extensão máxima total de 92,7km de estradas com 145 
tuneis em solução unificada permitindo a comunicação continua entre centros de coordenação de 
operações de emergência bem como emissão de orientações e procedimentos a partir dos centros 
de controlo. Custo estimado com base no território, área e dimensão a cobrir através de consultas 
informais.  
- Projeto - € 430.556,00; 
- Obra - € 9.138.888,00; 
- Fiscalização - € 430.556,00. 
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P1.3 - Digitalizar florestas 4.0 (1.000.000 €) 
Solução tecnológica (IoT e IA) com funcionalidades de deteção e análise com recurso às 
existentes torres de vigilância incluindo implementação de um centro de controlo e vigilância 
móvel. 
A estimativa de custos teve por base projetos semelhantes em procedimento de contratação 
pública a nível nacional e/ou regional, por consulta ao portal https://www.base.gov.pt 
 
 
Componente Custo 

estimado 
Evidência 

Conjunto de equipamentos de deteção e 
análise/transmissão de dados e imagem em tempo real, 
com base num projeto semelhante 

488 800 €  https://www.base.gov.pt/Base4/pt/detalhe/?type=contra
tos&id=7292423 

Serviços: (Consultoria Estudo e assistência técnica)  148 000 €  https://www.base.gov.pt/Base4/pt/detalhe/?type=contra
tos&id=7292423  

Software        273 200 €  https://www.base.gov.pt/Base4/pt/detalhe/?type=contra
tos&id=7410813  

2 unidades móveis equipadas  90 000 €  
https://www.base.gov.pt/Base4/pt/detalhe/?type=contra
tos&id=2842734 
946.200/20 unidades = 47.310€/unidade 

 
 
P1.4 - Centralização e Renovação de data centers existentes (1.500.000 €)  
Centralização dos diversos servidores e equipamento numa solução híbrida local /nuvem e a 
renovação dos espaços existentes com capacitação de armazenamento e processamento necessário 
para a informação da AP Regional. Os custos são baseados no histórico de aquisições de 
equipamento para datacenters, os custos atuais de armazenamento em nuvem e o fornecimento de 
serviços de reformulação de datacenters recentes em concursos públicos. Esta componente inclui 
ainda custos de serviços de consultoria em relação ao processo de armazenamento e reformulação 
dos data centers.   
  
Componente Custo 

estimado 
Evidência 

Datacenters AP – centralização, renovação e 
equipamento  1 063 466 €  https://www.base.gov.pt/Base4/pt/detalhe/?type=contr

atos&id=5364806 
Nuvem Back up   383 256€  Baseado nos custos atuais de armazenamento em 

nuvem  
Serviços de deslocação e integração para 
centralização de equipamento.      5 763€  https://www.base.gov.pt/Base4/pt/detalhe/?type=contr

atos&id=7475847  
Serviços de Reformulação Eficiente e análise ciber  47 515€  https://www.base.gov.pt/Base4/pt/detalhe/?type=contr

atos&id=7341726  
Fonte: https://www.base.gov.pt 
 
 
P1.5- Arquitetura de cibersegurança (2.000.000 €) 
O desenvolvimento de uma arquitetura ciber na Região visando a capacitação das necessárias 
competências, infraestruturas, equipamento, software e serviços para monitorizar o espaço ciber 
em conformidade com a legislação e obrigações aplicáveis, de modo a assegurar a proteção de 
informação digital contra cibercrime e a capacitação para colaboração a nível Regional, Nacional, 
Europeu e Internacional.  Este projecto está dividido nas seguintes componentes: 

Componente Custo 
estimado 

Evidência 

Deteção de Incidentes (anti-virus, firewalls, 
monitorização de redes, sistemas e aplicações 
locais e em nuvem, registo de logs e de tráfego) 

 298 337,44 €  
www.base.gov.pt  
Contrato de aquisição de ferramenta para 
coleta e correlação de logs 

SOAR – Capacitação para resposta a incidentes 
e automação operacional   344 292,36 €  www.base.gov.pt  

https://www.base.gov.pt/Base4/pt/detalhe/?type=contratos&id=7292423
https://www.base.gov.pt/Base4/pt/detalhe/?type=contratos&id=7292423
https://www.base.gov.pt/Base4/pt/detalhe/?type=contratos&id=7292423
https://www.base.gov.pt/Base4/pt/detalhe/?type=contratos&id=7292423
https://www.base.gov.pt/Base4/pt/detalhe/?type=contratos&id=7410813
https://www.base.gov.pt/Base4/pt/detalhe/?type=contratos&id=7410813
https://www.base.gov.pt/Base4/pt/detalhe/?type=contratos&id=2842734
https://www.base.gov.pt/Base4/pt/detalhe/?type=contratos&id=2842734
https://www.base.gov.pt/Base4/pt/detalhe/?type=contratos&id=5364806
https://www.base.gov.pt/Base4/pt/detalhe/?type=contratos&id=5364806
https://www.base.gov.pt/Base4/pt/detalhe/?type=contratos&id=7475847
https://www.base.gov.pt/Base4/pt/detalhe/?type=contratos&id=7475847
https://www.base.gov.pt/Base4/pt/detalhe/?type=contratos&id=7341726
https://www.base.gov.pt/Base4/pt/detalhe/?type=contratos&id=7341726
http://www.base.gov.pt/
http://www.base.gov.pt/
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Proteção de Perímetro (hardware, licenças e 
serviços que visam a gestão de acessos, 
monitorização de infraestruturas, prevenção de 
intrusão).  

 381 818,40 €  

Evidência 3 
210.000€/33 meses = 6.364€/mês 
6.364€ x 60 meses 

Anti-Negação (assegurar desempenho e 
disponibilidade de sites/apps)  57 724,00 €  Evidência 5 

€ 1.558,00  x ____ 
Centralização de Operações (equipar espaço 
existente com equipamento e tecnologia de 
suporte á operação ciber) 

 72 008,54 €  
Orçamento 
Evidência 6 

Análise Forense Digital (hardware/software)  20 962,36 €  Consulta de mercado - $25 067,8 
Evidência 7 

Deteção e Resposta (IA) Licença  340 000,00 €  Consulta ao mercado = 170.000€ x 2 anos 
Evidência 8 

Sofware e infraestrutura de gestão ciber risco  142 500,00 €  Consulta ao mercado = ____-cálculo 
Evidência 8 

Serviços e implementação de projeto 
organizacional RGPD/Ciber em conformidade 
com Legislação aplicável de Privacidade, 
Proteção de Dados e Cibersegurança  

 342 325,84 €  

Evidência 4 
Explicação do que está no ficheiro 

Custos baseados em consultas informais realizadas aos principais fornecedores em regime de 
confidencialidade devido aos detalhes do objeto de contratação e com base em processos 
aquisitivos anteriores já realizados em concurso publico disponíveis em https://www.base.gov.pt. 

 
P1.6 - AP CONECT – Construção de infraestrutura e arquitetura informática centralizada 
e conectada nos edifícios principais da Administração Pública (4 750 000 €) 
Com base em projetos semelhantes, realizados na região, estima-se um valor médio de 50,000 
euros por conectividade para aprox.90 funcionários, incluindo a cobertura de zonas de serviço ao 
público e salas de reuniões com Wi-fi.  Como alguns edifícios são classificados como património 
cultural, requerem intervenção especializada, implicando o aumento exponencial dos custos 
envolvidos.  
 
 
P2. Ferramentas necessárias à transição digital (5.000.000 €) 
 
P 2.1 - Aquisição de ferramentas digitais de mobilidade  
Esta visão é uma aposta na mobilidade dos serviços da AP. Neste momento a maioria do parque 
informático da AP na Região é constituído por cerca de 4000 PC's, na sua grande maioria 
computadores fixos quase obsoletos. Em 2019 uma aquisição de hardware considerou a 
substituição de 20% deste número. O objetivo deste ponto consiste na modernização do parque 
informático da AP e engloba a aquisição de hardware no valor estimado de 2 701 875,00€ 
(https://www.base.gov.pt/Base4/pt/detalhe/?type=contratos&id=4507023 ) que inclui 
equipamentos de voz com recurso a tecnologias VoIP,  portáteis com recurso a docking stations 
e ecrãs, equipamento de videoconferência, aquisição de um conjunto de componentes 
informáticos para assistência técnica (vulgo "Spares") assim como na disponibilização de meios 
de acesso móvel à internet aos funcionários em teletrabalho e trabalho em campo (custos baseados 
em processos de aquisição realizados anteriormente e consultas informais ao mercado) e 
licenciamento de software 365 num valor estimado de aprox. 2 298 125,00€ 
(https://www.base.gov.pt/Base4/pt/detalhe/?type=contratos&id=1076246 ) baseado nos custos 
atuais de licenciamento 
 
P3. Competências e Capacitação de Recursos Humanos (3.500.000 €) 
 
Com a transição digital e desmaterialização documental e de processos estima-se que um grande 
número de funcionários passará a necessitar acesso básico digital. Muitas tarefas na Região ainda 
são efetuadas em papel sem uso ou acesso a computador.  

https://www.base.gov.pt/
https://www.base.gov.pt/Base4/pt/detalhe/?type=contratos&id=4507023
https://www.base.gov.pt/Base4/pt/detalhe/?type=contratos&id=1076246
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Com a transição digital e desmaterialização de processos estima-se que um grande número de 
funcionários passará a necessitar de acesso básico digital. Muitas tarefas na Região ainda são 
efetuadas em papel sem uso, ou acesso a computador. Com a transição digital estimamos que o 
dobro dos trabalhadores (atualmente 4000 computadores em uso) deverão ter acesso a meios 
digitais, bem como a acesso a competências básicas. Por sua vez os dirigentes deverão beneficiar 
de ferramentas de gestão mais atualizadas, o através de novos sistemas tecnológicos, bem como 
os especialistas informáticos que serão contemplados com grandes melhorias na sua área. 
Este investimento conta com um custo total estimado de 3500 000 € repartido nos seguintes 
vetores: 
-Capacitação de Competências Digitais (3 161 734,00€) baseado em consulta ao mercado em 
formação baseado em nível e número de horas de acordo com o seguinte  
Estimativa com base em consulta de mercado “Competitive Intelligence & Information Warfare 
Association” (Evidência 9): 
a) Formação Básica Digital (50 eur x 40 000 horas = 2 000 000 €)  
b) Formação de gestão através de sistemas digitais organizativos a dirigentes (20 eur x10 000 
horas = 200 000 €)  
c)Formação técnica especializada/ qualificações na área TIC (85 eur x 10 000horas = 850 000 €) 
(Com custos associados de prestação dos serviços, deslocação de formadores etc. 111 700€)  
 
-Forum de Formação em Competências Digitais e E-learning Set para desenvolvimento de 
formação híbrida presencial/streaming tempo real e partilha de conhecimento para desenvolver 
uma cultura de formação evolutiva e sustentável:         
 
-Equipamento E-learning 278 359,54 € com capacitação para edição/multimedia (Baseado em 
consulta ao mercado de fornecedores especializados)  
 
- Instalações de formação adaptadas custo estimado de 89 906,00€ (Baseado em concurso público 
para instalação inteligente de formação 
https://www.base.gov.pt/Base4/pt/detalhe/?type=contratos&id=5500705 
 
P4. Acesso Simplificado e disponibilização de serviços públicos incluindo digitalização e 
desmaterialização de processos e desenvolvimento aplicacional (18 450 000€) 
 
Este eixo visa aplicar a transição digital na uniformização, simplificação e flexibilidade de acesso 
a serviços da AP pelo cidadão e empresas agilizando a interação e apoio à população através da 
identificação de sinergias, integração e interconecção de informação, incorporação de medidas de 
gestão digital dos serviços, desmaterialização de processos e documentos e uma maior mobilidade 
aos serviços prestados através dos seguintes projetos:  
 
P4.1- Criação de Portal ùnico de acesso aos serviços RAM (4.500.000€) 
Centralização de todos os serviços da AP num único portal, para tornar o acesso do cidadão e das 
empresas a serviços públicos, mais ágil e interconectado. Para o efeito, será efetuada uma 
contratação externa, tendo sido utilizado como base de cálculo, as referências de perfis e 
respetivos custos de desenvolvimento em regime de bolsa de horas, baseado em concurso público 
anterior lançado pelo GR (Aquisição de serviços (bolsa de horas) para a evolução da infraestrutura 
tecnológica de suporte do portal SIMplifica, desenvolvimento e desmaterialização de novos 
serviços). https://www.base.gov.pt/Base4/pt/detalhe/?type=contratos&id=5429434 e evidência 
11 
 
Estima-se com base nos valores/hora do contrato acima referido, para os vários níveis, o seguinte:  

 
Posição Nº horas Nível V. unitário €   Sub-total 

Diretor de Projeto 25000 IV 35         875 000,00 €  

https://www.base.gov.pt/Base4/pt/detalhe/?type=contratos&id=5500705
https://www.base.gov.pt/Base4/pt/detalhe/?type=contratos&id=5429434
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Gestor de projeto 40000 IV 35     1 400 000,00 €  

Programador Sénior 30000 III 30        900 000,00 €  

Programador Júnior 21000 II 27,5        577 500,00 €  

Programador estagiário 5300 I 25        132 500,00 €  

Designer 8500 III 30        255 000,00 €  

Beta-tester 12000 III 30        360 000,00 €  

 
 

 
P4.2 - Ponto Omnicanal de atendimento do Governo Regional (750.000 €)  
Esta medida visa potenciar as funcionalidades e valências do número único lançado pelo Governo 
Regional no decurso do estado de emergência, transformando-o num centro de atendimento 
assistido e fórum de abertura ao cidadão, incluindo eLivrobranco, como apoio ao funcionamento 
do Portal Único de acesso aos serviços RAM em modo omnicanal. Os custos foram baseados em 
precedentes de projetos nacionais para estes serviços, calculando os custos de preparação de num 
espaço funcional para aproximadamente 10 operadores e sua adaptação, infra-estruturas de 
comunicações voz e dados, equipamentos de informática e voz, software de suporte IA) e serviços 
associados.   
 
Componente Custo 

estimado 
Evidência 

Centro de apoio ao Portal Único - espaço 
funcional existente com obras de 
adaptação para call centre (custo estimado 
baseado em consulta informal ao mercado 
e contratação realizada anteriormente) 53 946,00 € 

https://www.base.gov.pt/Base4/pt/detalhe/?type=contrato
s&id=6819206 
Evidência 12  

Equipamento/componentes informáticos e 
voz (baseado em quantidades para 10 
operadores  

75 000 00 € 
https://www.base.gov.pt/Base4/pt/detalhe/?type=contrato
s&id=3789478  

Desenvolvimento aplicacional de 
atendimento incluindo eLivro 
(desenvolvimento baseado em bolsa de 
horas) 

99 000,00€ 

Evidência 11 
3.300 horas x 30€ (Nível III) 

Criação de equipa de projeto durante 4 
anos com 10 operadores  522 054,54€ 

9 operadores (equiparados a assist técnico) = 870,12/mês) 
1 operador (equiparado técnico superior) = 1.491,29/mês 
130.513,2 /ano x 4 anos 

 
 
P4.3. - Postos Móveis de Atendimento (600.000 €)  
Este projeto visa possibilitar o acesso a serviços públicos básicos em áreas remotas e a toda a 
população independentemente de condições limitadoras (seja devido a localização, condição 
física, socio económica, etc.)  através de unidades de atendimento móvel que levam o balcão do 
cidadão diretamente ao cidadão.  
   
Componente Custo 

estimado 
Evidência 

Conceção e desenvolvimento 
aplicacional e serviços associados de 
integração   131 000 00€  

Evidência 11 
4.367 horas x 30€ (Nível III) 

Aquisição de 3 carrinhas eléctricas de 
caixa fechada adaptadas para serviços 
de Loja do Cidadão (LC) com serviços 

300.000€  
(3*100.000€) baseado numa consulta informal ao 
mercado.  

https://www.base.gov.pt/Base4/pt/detalhe/?type=contratos&id=6819206
https://www.base.gov.pt/Base4/pt/detalhe/?type=contratos&id=6819206
https://www.base.gov.pt/Base4/pt/detalhe/?type=contratos&id=3789478
https://www.base.gov.pt/Base4/pt/detalhe/?type=contratos&id=3789478
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de adaptação e placa elevatória para 
cidadãos com mobilidade reduzida   

Aquisição de Equipamento  94.000 €   

• set up necessário incluindo 9 Portáteis i5 com S.O. 
integrado e 6 scanners a laser - 40.000€ 
(consulta informal ao mercado) 

• Equipamento de foto tipo passe com leitor registo de 
impressão digital: 18 000 eur x 3 (consulta informal do 
mercado para equipamento semelhante ao utilizado 
atualmente na Loja do Cidadão regional) 

Serviços integração, instalação e 
seguros e rede 4G 75.000€  

• Consultoria integração informática, análise RGPD e 
ciber – 50.000€ 

• Comunicações rede 4G (2022-2025) – 15.000€ 
• Proteção equipamentos  (2022-2025) – 10.000€  

 
 
P4.4 - Digitecas (400 000 €) 
Projeto de serviços da AP em apoio à transição digital na Região através de “Digitecas” Públicas 
em espaços existentes para a disponibilização de ferramentas informáticas em resposta a 
necessidades/projetos emergentes temporários focando na redução do impacto da pandemia, e 
incentivando o acesso digital a serviços como uma extensão da transição digital à população.  
Custos de hardware baseados no Concurso Público realizado em 2019 e consulta informal ao 
mercado, custos de desenvolvimento baseado em bolsa de horas e serviços baseados em consulta 
informal no mercado.  
 
Componente Custo estimado Evidência 

Equipamento - 8 Digitecas (7x 
Madeira 1x Porto Santo)   

250 000 € 

https://www.base.gov.pt/Base4/pt/detalhe/?type=contratos&
id=4507023 
Inclui portáteis, workstations, usbs para portabilidade de 
dados pelo utilizador, componentes informáticos   
 

Reestruturação dos espaços 
existentes (10,000 por espaço x 
8 espaços) baseado em custos de 
projetos semelhantes 

80,000 € 

(10,000 por espaço x 8 espaços) baseado em custos de 
projetos semelhantes  

Desenvolvimento solução de 
suporte Digitecas  34 600,00 

Evidência 11 
1.154 horas x 30€ (Nível III) 

Serviços de Consultoria jurídica 
- condições de disponibilização 
e análise RGPD  

40 000,00 
baseado em consulta informal ao mercado  

Seguro para o equipamento  30 000,00 
baseado em 5% do valor de cada equipamento por 3 anos 

 
 
P4.5. Plataforma de Serviços ao Emigrante/Imigrante 24/7 (200 000 €)  
 
 Desenvolvimento de aplicação para serviços a emigração/imigração de um âmbito consular– 
sendo uma das regiões de Portugal com um número elevado de emigração, situações como a 
pandemia estão a ter um efeito sem precedentes da procura por serviços públicos e de apoio em 
situações de emergência dos cidadãos Madeirenses e Porto Santenses noutros países.  
O projeto visa o desenvolvimento de uma aplicação 24h/7 de apoio consular e local diretamente 
a emigrantes e imigrantes.   
 
Custos de desenvolvimento aplicacional  baseados tendo por base os valores hora em vigor nos 
Acordos Quadros do Instituto de Informática para desenvolvimento e acreditação de software 
para os perfis de gestor de projeto (45 €/hora),  analista (32 €/hora), programador java Sénior 
(32€/hora), Arquiteto de Sistemas (40€/hora), tester funcional (32 €/hora) e no número de bolsa 
de horas utilizados em projetos realizados. 

https://www.base.gov.pt/Base4/pt/detalhe/?type=contratos&id=4507023
https://www.base.gov.pt/Base4/pt/detalhe/?type=contratos&id=4507023
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Componente 

 
Custo base  (est.) 

 

Os custos são baseados na bolsa de horas de 
desenvolvimento aplicacional a serviços 
associados  

110 000€ 
 

3.667 h x 30€ 

- Serviço de assistente virtual (IA) incl. 
Serviço sms direto aos utilizadores; 
 

30.000€ 
 

serviços de marketing digital;  10.000€  
 

Serviços de consultoria e auditoria no 
âmbito da cibersegurança e proteção de 
dados 

50.000€  
 

 
 
 
P4.6 - Programa de Reorganização e Aumentar Eficiência de Serviços (4.000.000 €) 
Este projeto divide-se em 2 vertentes, a primeira, em serviços de consultoria para a definição de 
um Plano de Arquitetura Empresarial e Processual para análise da desmaterialização de 
informação e digitalização de processos e a centralização e interoperabilidade da informação num 
valor estimado de 250 000 00€.   
https://www.base.gov.pt/Base4/pt/detalhe/?type=contratos&id=4239922 ) 
 
A segunda, a implementação do Plano de Arquitetura e a desmaterialização de informação e 
digitalização de processos recomendados pelo estudo efetuado na primeira vertente que inclui 
serviços de integração, desenvolvimento em bolsa de horas, migração de dados, software e 
hardware num valor total previsto de 3 850 000 00€. 
 
https://www.base.gov.pt/Base4/pt/detalhe/?type=contratos&id=4862622  

https://www.base.gov.pt/Base4/pt/detalhe/?type=contratos&id=1272970 

https://www.base.gov.pt/Base4/pt/detalhe/?type=contratos&id=293794 

 
 
P4.7 - Projecto Digitalização do Turismo (1.500.000€) 
Desmaterialização dos componentes físicos e suportes informativos relacionados com os serviços 
do Turismo na Madeira e Porto Santo. Inclui o desenvolvimento aplicacional e a plataforma de 
informação do Turismo, integrando toda a cadeia de valor de serviços.  
- Conceção e desenvolvimento aplicacional (incluindo apps para Android e iOS): 605.000,00€ 
(baseado em 9500 horas de programação),  
- Serviços de modernização de espaços de informação e serviços associados como integração das 
várias fontes de informação, 795 000,00€,  
- Serviços de Consultoria de RGPD e Ciber 100.000,00€.  
 
 P4.8 - Destino virtual, (1.000.000 €) 
Processo que se destina a impulsionar a economia ligando os serviços da AP no sector turístico e 
o comércio local através do desenvolvimento aplicacional de ofertas em realidade virtual e 
sistema de pagamentos online associado aos serviços de apoio ao comércio regional. 
 Conceção e desenvolvimento aplicacional (incluindo apps para Android e iOS): 700.000,00€, 
baseado em 11 200 horas, serviços de consultoria para análise de RGPD e ciber e de uso de 
blockchain e serviços associados incluindo certificação e divulgação 180.000,00€ e Hardware no 
valor de 120.000€ que inclui75€ * 1.00  beacons e hardware a integrar com locais de comércio 
regional para instalação e configuração dos mesmos, nos locais aderentes.  
 
P4.9 -Visitante Digital incluindo Rede de Informação e Assistência (1.000.000 €) 

https://www.base.gov.pt/Base4/pt/detalhe/?type=contratos&id=4239922
https://www.base.gov.pt/Base4/pt/detalhe/?type=contratos&id=4862622
https://www.base.gov.pt/Base4/pt/detalhe/?type=contratos&id=1272970
https://www.base.gov.pt/Base4/pt/detalhe/?type=contratos&id=293794
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Criação de postos de informação públicos com recurso a aplicações e  quiosques digitais em 
pontos estratégicos na RAM.Conceção e desenvolvimento aplicacional Visitante Digital 
600.000,00€  (com base em 10.000 horas de programação, serviços associados ao 
desenvolvimento como consultoria RGPD e certificação 100.000,00€.   
Aquisição de aprox. 20 quiosques/Mupis digitais com reconhecimento de voz 300.000€ (17 
Madeira e 3 Porto Santo). 
(baseado no custo de quiosques Kyosystem com SO integrado, montagem e ligação – 15.000€)  
Fonte: http://www.kiosystem.pt/website/download/Catalogo.pdf   
 
P4.10 Digital Artes Madeira (3.000.000 €)  
Digitalização e desmaterialização dos serviços da AP de apoio à Cultura na RAM com o 
desenvolvimento de um sistema único de serviços ao cidadão na vertente cultural com promoção, 
booking e pagamento online como também de live streaming de eventos e ações culturais em 
tempo real numa central aplicacional de cultura digital regional incluindo a colaboração e 
interoperabilidade com agentes do sector reduzindo os custos de todos os intervenientes através 
de aplicações dedicadas centralizadas. 
Conceção e desenvolvimento aplicacional (incluindo várias apps para Android e iOS): 
1.000.000,00€, serviços associados de testing, certificação, análise RGPD e ciber, elaboração de 
design de apoio e outros serviços 2.000.000,00€ incluindo comunicação ao utilizador, divulgação, 
elaboração de sistemas de apoio IA). 
 
P4.11 –Preservação Digital do Património Documental de Arquivos (1 500 000,00) 
Digitalização e desmaterialização de documentação em arquivo incluindo serviços de 
digitalização e desenvolvimento de software de gestão documental. Custos baseados em  
bolsa de horas de aprox. 9000 horas com custo e serviços de digitalização est. por hora de 50€ e 
integração em plataforma da AP centralizada.  
 
 
P4.12 -Projecto Mar & Pesca Digital (1.700.000 €);  
Digitalização dos procedimentos do Mar e Pescas incluindo a lota, leilões e embarcações, 
MarDigital e Pescas **Plano de conceção e desenvolvimento bem como o da modernização que 
deverá ser articulado com a Doca Pesca e a DGRM, de forma a garantir o cumprimento das 
diretivas Europeias. ***  
Serviços de consultoria inicial 50 000€  
Conceção e desenvolvimento aplicacional: 700.000,00€ est. 11.200 horas de programação. 
Serviços associados: 250.000,00€  
Renovação do sistema integrado de lotas da RAM. Este projeto tem um custo estimado de 700 
000€ baseado no historico. 
 
 
P4.13 - Projecto Digitalização de Transportes (4.000.000 €) 
Desmaterialização de processos e da acessibilidade digital da informação disponível nos serviços 
de Transportes Terrestres para todos os operadores de transporte público da RAM, e da formação 
dos agentes e cidadãos para os processos digitais disponíveis permitindo, desta forma, servir de 
forma eficiente e eficaz toda a população através dos seguintes componentes: 

Criação, desenvolvimento e reestruturação do sistema de transporte público coletivo de 
passageiros na RAM, com a implementação de um sistema de bilhética integrado, 
desmaterializado, e com novas formas de pagamento sem contato, permitido aos utilizadores 
adquirir os seus títulos de viagem através de um smartphone e que promova a intermodalidade 
(exemplo: TP / bicicletas) e Intra modalidade (entre vários operadores). Dinamização de novas 
formas de pagamento, recorrendo às novas tecnologias com integração no sistema de bilhética, 
para maior facilidade ao sistema de transporte coletivo e desincentivando assim as transações em 
dinheiro. (Desenvolvimento, aquisição e adaptação de Software) num valor total de 3 015 000,00, 
manutenção de plataforma de informação integrada dos transportes (165 000,00€ ) baseado em 

http://www.kiosystem.pt/website/download/Catalogo.pdf
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serviços realizados em projeto semelhante basegov.pt; desenvolvimento de plataforma de 
atendimento multicanal e desmaterialização de processos e serviços de faturação de transportação 
táxi (685 000,00), campanhas de divulgação 75 000,00 €) e ações de formação 60 000,00€ 

 
P4.14 - Sector Portuário/Logística – Criação de PCS (Port Community System) (3.000.000 
€)   
Este projeto visa reduzir o tempo e o custo das exportações e importações na Região eliminando 
a duplicação de formulários e integrando por webservices os sistemas das demais autoridades e 
uma aplicação interface que integre com os sistemas do leque empresarial regional. Desta forma 
as pequenas e médias empresas poderão ter maior e mais fácil acesso ao mercado marítimo 
facilitando toda a logistica das exportações e importações de/e para a Região. O Desenvolvimento 
de Sistema de Comunidade Portuária (3.000.000 €) baseado no desenvolvimento aplicacional do 
sistema prevemos um custo de 1 000.000,00€ em bolsa de horas est. 14 000 horas de 
programação, um custo de equipamento aprox.  1.500.000,00€, incluindo Smart Sensors (aprox. 
1000 sensores a aprox. 75 euros cada) e renovação de infraestrutura de redes IoT nos Portos e 
500.000,00 baseado em serviços de integração e instalação para todas as componentes do projeto. 
 
P4.15 - Desenvolvimento de Sistema de Registo de Navios (400.000€)  
Conceção e desenvolvimento aplicacional de uma plataforma de sistema de registo de Navios de 
acordo com obrigações internacionais com um custo de 300.000,00€ baseado em 4.600 horas de 
desenvolvimento e serviços associados com um valor estimado de 100.000,00€ que incluem: 
serviços e ferramentas relacionados ao ambiente de testes, domínios e certificados SS, 
serviços de consultoria e auditoria no âmbito da segurança e proteção de dados, formação aos 
utilizadores das aplicações backend; e serviços de manutenção técnica e evolução funcional e 
tecnológica. 
 
 
P5 – Interooperabilidade, conectividade e Gestão de serviços (4 700 000€) 

Este eixo destina-se ao acompanhamento pela Região da estratégia nacional nas vertentes da 
Modernização e Simplificação da Gestão Financeira Pública, do Património e da Justiça através 
dos seguintes componentes: 

P3.1 - Programa de Gestão de Finanças Públicas (1.000.000 €)  
Baseado numa bolsa de horas de 14 000 para custos associados ao desenvolvimento e 
integração: 700.000,00€ e 300.000,00€ para serviços relacionados incluindo licenciamento, 
serviços de interoperabilidade e formação aos utilizadores das aplicações backend. Baseado em 
consulta informal e em bolsa de horas recomendadas. 
 
P3.2 - Sistema de Gestão e Informação de Património Público (400.000 €)  
de equipamento e software de gestão de Património Público. Custos baseados bolsa de horas de 
desenvolvimento e serviços associados 300.000,00€ (6500 horas de programação e serviços 
associados de suporte técnico, integração e interoperabilidade de sistemas 69,000€ e formação 
aos utilizadores das aplicações backend e do software específico 31.000€, e consulta informal).  
 
P3.3 - Transição Digital da Justiça RAM (300.000€) 
Este valor irá cobrir os serviços de assistência técnica e de integração para assegurar a 
interoperabilidade com o sistema nacional a ser desenvolvido incluindo interoperabilidade de 
sistemas 69,000€ e formação aos utilizadores das aplicações backend do 
software específico 31.000€ baseado no custo de serviços semelhantes realizados. 
 
P4.7 -  Projeto SmartAP RAM Connect (3.000.000 €)  
Um projeto transversal à AP, incluindo os sectores de transportes marítimos, aéreos e terrestres, 
do turismo, do ambiente e agricultura, da economia, etc.,  com base num tratamento de dados em 
análise Big Data  através de tecnologia de Inteligência Artificial na perspetiva de recolher, 
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relacionar, combinar e tratar  dados de múltiplas fontes dos vários sectores na Região que são 
gerados diariamente, de um modo organizado e estruturado para capacitar uma melhor e rápida 
tomada de decisão centrada no cidadão e com base em dados atuais disponíveis em tempo real. 

Esta medida serve de impulsionamento à economia através da redução de custos e de tempo; 
desenvolvimento de oferta de serviços customizada e otimização de processos ao identificar em 
tempo real padrões a potenciar e a facilitar a intercomunicação de informação recolhida de uma 
forma estruturada e a partilha da mesma com os vários organismos sectoriais.  

O custo total inclui: 
• a aquisição de serviços especializados para iniciar e definir o processo de análise e 

interpretação do enorme volume de dados gerados em cada sector (consultoria 
diagnóstico e plano de ação) com um custo estimado em 250 000,00 € baseado em 
projeto semelhante no portal BaseGov;  

 
• a criação de uma equipa de projeto com know-how para dar suporte à evolução deste 

processo (criando capital humano interno através da contratação de até aprox. 10 
colaboradores) baseado num custo de 2400€ mês x 12 meses x 10 colaboradores; por 
quatro anos é um valor total de 1 152 000,00 € que poderá ser desenvolvido para ser a 
capacidade interna de big data na região;  

 
• Desenvolvimento e software para implementação do projeto 1 598 000,00 € 

(custo baseado em projeto histórico na BaseGov que inclui a aquisição de serviços de 
análise técnica e funcional, de definição de arquitetura e desenvolvimento de software e 
de manutenção corretiva, preventiva e evolutiva) 

 

Investimento TD-C19-i06-RAA: Modernização e Digitalização da Administração Pública 
Regional (Açores) 

Este investimento tem o custo total estimado de 25.000.000 €, e reparte-se pelos seguintes 
projetos: 

Milhões € 

N.º  Designação das Linhas de Ação 2021 2022 2023 2024 2025 Valor  

1 APR + Acessível, Inclusiva e Aberta 0,00 1,55 4,22 0,23 0,0 6,00 

2 APR + Serviços mais Ágeis 0,00 1,74 1,63 1,14 0,58 5,10 

3 APR + Proativa 0,00 0,74 1,27 2,12 0,77 4,90 

4 
Infraestrutura digital na Administração 
Pública Regional - Mobile.GOV / 
Azores_Ciber360º 

0,00 1,02 0,79 2,98 0,20 5,00 

5 APR + Apta para o Futuro 0,00 0,00 2,10 0,78 1,12 4,00 

  Total 0,00 5,05 
10,0

2 7,26 2,67 25 M€ 
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O racional dos custos apresentados teve por base estimativas de desenvolvimento de Software, 
Serviços de Consultadoria (custos Hora / Homem), de acordo com os preços praticados no 
mercado pelas empresas da área, custos estes que são fundamentados com propostas de 
fornecedores atuais. As estimativas de esforço temporal, são baseadas na experiência de trabalho 
e gestão em projetos similares. Os custos estimados resultaram ainda de propostas recebidas de 
fornecedores para soluções que se enquadram nos projetos específicos, de consulta de propostas 
anteriormente recebidas, sejam de orçamentos passados ou de projetos implementados, das quais 
as soluções, serviços e/ou equipamentos são semelhantes aos pretendidos, de listagens de 
Equipamentos com preços pré-aprovados pelo Governo Regional dos Açores, de consultas 
informais ao mercado, com pedidos de indicação de preços para soluções que se enquadram com 
as necessidades do projeto pré-concebido, bem como através de Benchmarking feito aos 
equipamentos de tecnologia mais comum e transversal a todo o tipo de projetos. 

Os investimentos têm a seguinte desagregação: 

1 - APR + Acessível, Inclusiva e Aberta (6.000.000,00 €) 

• Este investimento engloba os seguintes projetos:  
o P1. Atendimento ao público APR – Nova Geração (2.197.258€); 
o P2. Catálogo eletrónico de Entidades e Serviços da Administração Pública 

Regional (2.835.636€); 
o P3. RIAC móvel – para um serviço mais acessível e inclusivo ao cidadão 

(684.866€); 
o P4. Programa de literacia digital e em Administração aberta/Open Government 

(282.240€). 
 

2 - APR + Serviços mais ágeis (5.097.040,00 €) 

• Este investimento engloba os seguintes projetos: 
o P1. Plataforma de Formação e Capacitação Online (365.064€);  
o P2. Núcleo Regional de Free and Open Source Software (FOSS) (653.832€); 
o P3. eHUB-RAA - Plataforma de interoperabilidade da Administração Pública 

Regional (1.196.532€); 
o P4. Plataforma de Dados Abertos do Arquipélago dos Açores (PDA_Açores) 

(980.508€); 
o P5. SIMA - Sistema de incentivos à Modernização Administrativa (1.551.200€); 
o P6. Sistema de Avaliação e Melhoria Contínua dos Serviços da APR (349.904€).  

 

3 - APR + Proativa (4.902.960,00 €) 

• Este investimento engloba os seguintes projetos: 
o P1. Simulador de Incentivos e Apoios (2.165.256€) 
o P2. Sistema de apoio à identificação de instrumentos legais revogados, baseado 

em inteligência artificial (nomeadamente, machine learning) (369.920€) 
o P3. Sistema de apoio à elaboração e gestão de instrumentos legais, baseado em 

inteligência artificial (nomeadamente, machine learning) (793.280€) 
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o P4. Novo Portal dos Serviços APR (858.400€) 
o P5. Intranet APR (716.104€) 

 

4 - Infraestrutura digital na Administração Pública Regional - Mobile.GOV / 
Azores_Ciber360º (5.000.000,00 €) 

• Este investimento engloba os seguintes projetos: 
o P1. MOBILE.GOV (3.000.000€)  
o P2. Azores_Ciber360º (2.000.000€)  

 

5 - APR + Apta para o Futuro (4.000.000,00 €) 

• Este investimento engloba os seguintes projetos:  
o P1. Projeto APR + Qualificada (1.235.820€);  
o P2. Laboratório de Experimentação da Administração Pública Regional dos 

Açores (2.764.180€). 

 

 

 

 

Reforma TD-r36: Administração pública capacitada para a criação de valor público 

Investimento TD-C19-i07: Capacitação da AP – formação de trabalhadores e gestão do 
futuro 

Este investimento conta com um custo total estimado de 86 M€ (sem IVA) repartido de acordo 
com o seguinte: 

N.º Designação Entidade Valor (M€) 

1 Programa de capacitação digital INA 9,4 

2 Formação superior e avançada em gestão INA 7,5 

3 Formação Lojas do Cidadão/ Espaços Cidadão AMA, IP 1,4 

4 Programa Qualifica AP INA 16,9 

5 Programa de Estágios INA 16,7 

6 Promoção do Teletrabalho DGAEP 20,4 

7 Plataforma COFAP INA 0,2 

8 Estrutura de Missão para a Implementação da Reforma TD-r35 
EM / 

MMEAP 
3,6 

9 Projeto Competências em Planeamento e Prospetiva da AP PlanAPP  

Total (M €) 86 

 

1. Programa de capacitação digital 
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• Programa Infoexclusão Zero, que visa formar um universo de 60% de trabalhadores em 
situação de infoexclusão (a apurar no âmbito do Programa Qualifica, estimando-se cerca 
de 9.000 formandos), com um custo total de 756.000,00€, estimado pelo MMEAP 
apurado com base em: 450 edições * 56h de formação * 30 €/h (conforme Despacho 
3363/2017 do Ministro das Finanças de 24 de março de 2017), considerando a existência 
de 20 formandos por turma; 

• Programa AP 4.0 – ferramentas de produtividade, que visa formar trabalhadores e 
dirigentes em ferramentas de produtividade, num custo total de 5.712.000,00€, estimado 
pelo MMEAP, com base em: universo de 60.000 formandos / ano (repartidos em blocos 
de 100 formandos – formações em formato preferencial e-learning; 60.000 ano entre 
2022 e 2025 e 15.000 no 1T de 2026), num período de 4,25 anos, considerando 56h de 
formação (com base no referencial existente para o Programa de Capacitação para a 
Transformação Digital da Administração Pública constante do Programa de Formação do 
INA para 2020, que é precursor deste Programa) e o custo de 40€/h (valor médio para 
incluir dirigentes e trabalhadores, conforme despacho 3363/2017 do Ministro das 
Finanças de 24 de março de 2017); 

• Programa AP 4.0 – Informática, que visa formar trabalhadores na área da informática, 
num custo total de 1.680.000,00 €, estimado pelo MMEAP, com base em: universo de 
1.000 formandos (cerca de metade do atual universo de técnicos informáticos), repartidos 
por turmas de 20 formandos (com base na experiência do INA), o que representa 50 
edições necessárias para atingir 1.000 técnicos e especialistas. Considera-se ainda a média 
de 840h de formação (média entre a duração máxima de 1032 horas para a carreira de 
especialista de informática e 648 horas para a carreira de técnico de informática (com 
base no referencial existente para o Programa de Formação Profissional para a Carreira 
do Pessoal de Informática constante do Programa de Formação do INA para 2020, que é 
precursor deste Programa)) e o custo de 40€/hora (valor médio pago a formador por 
formação a carreiras de grau 3 Despacho 3363/2017 do Ministro das Finanças de 24 de 
março de 2017). 

• Programa AP 4.0 – Tecnologias emergentes e gestão, que visa formar dirigentes e 
trabalhadores para a gestão no contexto de mudança existente, com um custo total de 
1.260.000,00 €, estimado pelo MMEAP, com base em: universo de 10.000 dirigentes e 
trabalhadores públicos (agrupados por turmas de 20 formandos (com base na experiência 
do INA), resultando em 500 edições. Cada edição deve ter 56h de formação (com base 
no referencial existente para o Programa de Capacitação para a Transformação Digital da 
Administração Pública constante do Programa de Formação do INA para 2020, que é 
precursor deste Programa), com o custo de 45€/hora (valor pago a formador por formar 
dirigentes cfr. Despacho 3363/2017 do Ministro das Finanças de 24 de março de 2017). 

Os programas de formação a ministrar pelo INA tiveram por base o Programa de Formação do 
INA para 2020 (disponível em http://www.ina.pt/index.php/agenda/2206-programa-de-
formacao-2020-apresentado-em-sessao-publica), bem como o Despacho 3363/2017 do Ministro 
das Finanças de 24 de março de 2017, que define o valor hora da formação ministrada pelas 
entidades formadoras públicas (disponível em https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-
/search/106904596/details/normal?l=1). 

2. Formação superior e avançada em gestão 

http://www.ina.pt/index.php/agenda/2206-programa-de-formacao-2020-apresentado-em-sessao-publica
http://www.ina.pt/index.php/agenda/2206-programa-de-formacao-2020-apresentado-em-sessao-publica
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/106904596/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/106904596/details/normal?l=1
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• Formação superior avançada nas áreas da gestão, administração e políticas públicas AP 
4.0. (mestrados e/ou pós-graduações) destinada a dirigentes, com o custo de 7,5 M€ 
(1500€ propina * 5000 dirigentes participantes). 

• Os custos da propina consideram o protocolo APEX, celebrado entre o INA e instituições 
de ensino superior, que indica o valor da propina em diferentes instituições de ensino 
superior aderentes e para diferentes cursos. Protocolo disponível em: 
https://www.ina.pt/index.php/apex). 

3. Formação Lojas do Cidadão/ Espaços Cidadão 

• Formação para funcionários dos Espaços Cidadão, Espaços Cidadão Móveis e Lojas do 
Cidadão para o período de 2021 a 1T 2026, num total de 1.376.350,00 €, correspondente 
a 22 029 horas de formação, a promover pela AMA, I.P., repartidas por: 

o 966 horas de formação para trabalhadores das novas lojas do cidadão (20 novas 
lojas a abrir, faseadamente e em cada ano, entre 2021 e 2026); 

o 21.063 horas de formação para trabalhadores dos novos espaços cidadão e 
espaços cidadão móveis a abrir faseadamente e em cada ano, entre 2021 e 2026. 

• O esforço é calculado em função do n.º de horas necessárias para cada tipo de beneficiário 
e serviço presencial (Loja de Cidadão / Espaço Cidadão / Espaço Cidadão Móvel), de 
acordo com a experiência da AMA e conforme pressupostos mais detalhados em anexo; 

• O custo hora varia entre 60 € e 75 €, consoante o destinatário e a respetiva complexidade, 
tendo por base o valor de 30€/ hora da Portaria n.º 60-A/201518, de 2 de março, a que 
acrescem custos com conceção e preparação das ações de formação e custos com 
plataformas, softwares e tecnologias de apoio à conceção das ações de formação, com 
base em custos históricos da AMA – ver exemplos de custos históricos em anexo). 

4. Programa Qualifica AP 

• Pressupõe a criação de 15 Centros Qualifica AP ou equipas itinerantes dependentes do 
INA, conforme previsto Resolução do Conselho de Ministros n.º 32/2019, de 14 de 
fevereiro, cada um com o custo anual de 257.891,56 € (estimado pelo INA), válidos por 
cerca de 4 anos e 4 meses. Custo total de: 16.930.739,19 €; 

• Para cada Centro Qualifica considera-se:  
o A estrutura definida na Portaria n.º 232/201619, de 29 de Agosto, composta por 1 

coordenador, 2 técnicos de ORVC e 1 assistente operacional, remunerados de 
acordo com o Sistema Remuneratório da Administração Pública20 (conforme 
detalhado em anexo); 

o A existência de 7 formadores com imputação de 80 horas de formação mensais, 
ao custo de 20€/h de acordo com o valor definido na Portaria 60-A/2015, de 2 de 
março e tendo em vista a formação e reconhecimento de qualificações de 25.500 
funcionários públicos. 

5. Programa de Estágios 

• 3 edições de 500 estágios cada (com a duração de 9 meses, conforme definido no 
Programa de Estabilização Económica e Social), remunerados a 998,50 € (equivalente 

 
18 https://dre.pt/pesquisa/-/search/66639546/details/maximized 
19 https://data.dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/75216372/details/maximized 
20 https://www.dgaep.gov.pt/upload/catalogo/SRAP_2021.pdf 
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remuneração de um técnico superior em início de carreira em condições equivalentes, 
conforme previsto no Sistema de Remuneração da Administração Pública), ao qual 
acresce a taxa social única em vigor. 

6. Promoção do Teletrabalho 

• Aquisição de meios de trabalho (computador portátil, componentes, periféricos, etc.), 
estimando-se, 1.000 € por posto de trabalho, e um total de 17.500 postos de trabalho 
(equivalente a 25% dos trabalhadores em funções compatíveis em teletrabalho). Custo 
total: 17.500.000 €, estimado com base nos custos de referência do último Acordo Quadro 
da eSPap e em aquisições anteriores, conforme detalhado em ficheiro autónomo de 
justificação dos custos; 

• Implementação de espaços de co-working, viabilizando as opções por trabalho remoto, 
com um custo total de 2.921.000 €, estimado com base em: realização de empreitadas e 
equipamento de espaços num valor médio de cerca de 127.000 € (estimado com base em 
custos de projetos similares, conforme evidências em anexo) para um universo de 23 
espaços a criar (1 por Comunidade Intermunicipal e Área Metropolitana). 

7. Plataforma COFAP 

• Aquisição serviços com vista ao desenvolvimento da plataforma digital para a 
coordenação do sistema de formação profissional da Administração Pública 
(COFAP/INA), no valor de 200.000 €, estimado pelo INA e que considera: 

o Fase 1 - definição e consolidação de requisitos funcionais (2 meses, 40.000 €); 
o Fase 2 - Desenho da arquitetura da aplicação/ desenho do BI (3 meses, 30.000 

€); 
o Fase 3 - Desenvolvimento da plataforma / implementação do BI / Testagem e 

formação (6 meses, 80.000 €) 
o Fase 4 - Instalação da plataforma (3 meses, 30.000 €) 
o Fase 5 - Acompanhamento da fase da exploração da plataforma (manutenção) 

(Até 6 meses, 20.000 €) 

8. Estrutura de Missão para a Implementação da Reforma TD-r35 

• Comissão Técnica, constituída por 6 especialistas de reconhecido mérito no âmbito da 
missão inerente à implementação da reforma TD-r35, considerando a remuneração de 
4.678,96 € - equivalente à de Professor Catedrático de acordo com o Sistema 
Remuneratório da Administração Pública (remunerada a 14 meses/ ano, à qual acresce 
taxa social única em vigor: 23,75%). Considerado o período de 1 ano, o estimado para a 
execução do relatório técnico. Dimensionamento da equipa e perfil de pessoas a mobilizar 
definidos com base na experiência de reformas similares no passado, conforme 
explicitado em anexo. Custo total: 486.378 €;   

• Equipa de Suporte, Monitorização e Melhoria Contínua, constituída por 20 elementos, 
que funcionará por 4 anos e 9 meses (2021 a 2026) incluindo: 

o 1 coordenador, com remuneração equivalente a um diretor de serviços (2.996,21 
€, conforme Sistema Remuneratório da AP, remunerado a 14/ meses ano e ao 
qual acresce taxa social única 23,75%), durante o período especificado. 

o 19 técnicos, com remuneração equivalente a técnico superior de grau 5 (1.824,84 
€, conforme Sistema Remuneratório da AP, remunerado a 14/ meses ano e ao 
qual acresce taxa social única 23,75%) durante o período especificado. 
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9. Projeto Competências em Planeamento e Prospetiva (PlanAPP)  
• Aquisição de informação e base de dados nacionais e internacionais, com custo anual de 

620.000 €; 
• Aquisição de serviços de consultoria especializada e peritos nacionais e internacionais – 

6.500.000 € - contratação de 13 consultores/ peritos/ ano, entre 2021 e 2025, com custo 
anual de 100.000 €/ consultor/ perito; 

• Aquisição de serviços de formação – 1.350.000 € - compreendendo o desenvolvimento 
de um programa de formação em 2021-2022 em áreas específicas associadas a prospetiva 
e avaliação de políticas públicas a toda a rede do PlanAPP (90 pessoas) para nivelamento 
das competências da rede – 10.000 €/ pessoa; e realização de 25 workshops técnicos de 
dinamização da Rede e de disseminação de conhecimento, entre 2022 e 2025, envolvendo 
750 participantes, com um custo de 600 € por participante (custos com a organização e 
participação); 

• Estágios de 3 e 6 meses em organizações internacionais de referência para troca de 
experiências e capacitação – 800.000 €, tendo por base um custo médio de 5.000 €/ mês 
por pessoa (10 estágios por ano ao longo de 4 anos entre 2022 e 2025; média 4 meses). 
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PART 2: DESCRIÇÃO DAS REFORMAS E DOS INVESTIMENTOS   
 

A. COMPONENTE 20: Escola Digital  
  

1. Descrição da Componente 
  

Escola Digital   

Área de política: Escola Digital  

Objetivos: Segundo a edição mais recente do Relatório PISA, Portugal está entre os países da OCDE em 
que o número de computadores por escola (ponderado pelo n.º de alunos) tem uma correlação mais forte 
com as aprendizagens. Por outro lado, é dos poucos países da OCDE em que não houve evolução 
significativa no número de computadores portáteis nas escolas, de 2005 a 2018.  

O principal objetivo desta componente é criar condições para a inovação educativa e pedagógica através 
do desenvolvimento de competências em tecnologias digitais, da sua integração transversal nas 
diferentes áreas curriculares e da modernização do sistema educativo português. 

Tal pressupõe o desenvolvimento de competências de raciocínio científico, de trabalho colaborativo e de 
projeto e de conhecimentos de programação, promovendo dimensões e objetivos identificados no Perfil dos 
Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, na Iniciativa Nacional Competências Digitais e.2030 
(INCoDe.2030), no Digital Education Action Plan para 2021-2027 e no Plano de Ação para a Transição 
Digital. Esta componente permitirá consolidar a mudança estrutural iniciada em 2018 com o Decreto-Lei nº 
55/2018, que confere aos estabelecimentos de ensino básico e secundário uma gestão autónoma e flexível 
do currículo, contribuindo para o sucesso educativo e, por essa via, para a igualdade de oportunidades. 

Será ainda necessário promover reformas e investimentos que visem robustecer a infraestrutura tecnológica 
das escolas, no que respeita a equipamentos e acesso à internet, reforçar as competências digitais dos 
professores, desenvolver conteúdos educativos digitais, desmaterializar recursos didático-pedagógicos, 
provas e exames nacionais, universalizar a utilização de recursos digitais na educação física e no desporto 
escolar e fornecer computadores de uso individual às escolas. 

Reformas e/ou investimentos: 

Reformas:  

• Reforma TD-r37: Reforma para a educação digital: 
Transformar as aprendizagens através da diversificação de meios, metodologias, recursos e 
infraestrutura tecnológica, garantindo uma escola que fomenta mais inclusão, literacia digital e de 
informação, com novas formas de interação potenciada pelo acesso a novos recursos educativos. 

Investimentos:  

• Investimento TD-C20-i01: Transição digital na Educação 
• Investimento TD-C20-i02-RAA: Educação digital (Açores) 
• Investimento TD-C20-i03-RAM: Programa de Aceleração da Digitalização da Educação na RAM  

Custo estimado: 559 milhões de euros 
Subvenções IRR: 559 milhões de euros 
Empréstimos IRR: N/A 
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2. Principais desafios e objetivos 
 

Contexto e Desafios 

A transição digital representa um processo fundamental para o crescimento e sustentabilidade da economia dos 
países europeus. Entre outros indicadores, Portugal registava, em 2019, valores aquém das médias europeias, 
ao nível da utilização diária da internet (65%), da utilização de serviços públicos online (41%) e de especialistas 
TIC no mercado de trabalho (2,4%) (dados Eurostat / Observatório das Competências Digitais), tendo 
estabelecido metas ambiciosas até 2025 para estes indicadores (80%, 75% e 5%, respetivamente). Entre os 
especialistas em TIC no mercado de trabalho, as mulheres representavam 18,3% e os homens 81,7% (dados 
Eurostat). 

É reconhecido o contributo central da educação para o desenvolvimento de competências digitais que permitam 
a referida transição. Neste sentido, Portugal realizou um investimento significativo no apetrechamento 
tecnológico das escolas, sobretudo entre 2005 e 2011, e tem recentemente envidado esforços na valorização 
curricular das tecnologias de informação e comunicação, na promoção da inovação educativa e na dinamização 
de um conjunto de programas nas escolas, no âmbito da robótica, do ensino do código ou da literacia digital, 
alicerçado também no objetivo de promoção da maior participação de raparigas nestas áreas. Ainda assim, são 
reconhecidas as assimetrias de recursos entre escolas, a obsolescência de uma grande parte do seu parque 
informático e a falta de formação dos docentes nesta área.  

A edição mais recente do Relatório PISA veio sinalizar que Portugal está entre os países da OCDE em que o 
número de computadores por escola (ponderado pelo nº de alunos) tem uma correlação mais forte com as 
aprendizagens, mas também que é dos poucos países da OCDE em que não houve evolução no número de 
computadores portáteis nas escolas, de 2005 a 2018 (OCDE 2020). Destacou-se igualmente por ser um dos 
países em que uma maior percentagem de diretores referiu que a insuficiência na qualidade de acesso à internet 
prejudicava o processo de ensino-aprendizagem. 

A pandemia da doença COVID-19 deixou mais evidente a urgência deste investimento, tendo-se observado 
que, durante o período de suspensão das atividades presenciais nas escolas, o sucesso educativo dos alunos 
dependeu quer da capacidade das escolas e dos professores para acompanharem os processos de ensino e 
aprendizagem a distância, quer da capacidade das famílias para o fazerem numa lógica colaborativa com os 
professores. Como ficou claro num relatório recente (DGEEC 2020), este período permitiu um 
desenvolvimento notável de competências digitais para potenciar as aprendizagens dos alunos, mas potenciou 
também situações de vulnerabilidade em contextos em que esses recursos não existem ou não foram 
mobilizados. Deste modo, robustecer a infraestrutura tecnológica das escolas, no que respeita a equipamentos, 
promover a qualidade e disponibilidade de acesso à internet e reforçar as competências digitais, desde os 
primeiros anos de escolaridade, manifestam-se como prioridades para enfrentarmos os desafios 
contemporâneos.  

A reforma da Educação Digital vem, assim, consolidar o processo iniciado pelo Plano de Ação para a Transição 
Digital, viabilizado pelo forte incremento do Programa de Estabilização Económica e Social, pelo Portugal 
2020, através do Programa Operacional do Capital Humano (100 M€) e dos Programas Operacionais Regionais 
Norte 2020, Centro 2020 e Alentejo 2020 (70 M€). Este plano prevê a aquisição de computadores e de 
conectividade, para uso em ambiente escolar e extraescolar, destinado a alunos do ensino básico e secundário 
- dando prioridade aos alunos beneficiários da Ação Social Escolar - e a professores. Simultaneamente, foi 
também prevista a disponibilização de um Plano de Capacitação Digital de Docentes, à escala nacional, que 
visa abranger docentes de todos os ciclos de ensino da escolaridade obrigatória, até 2023. Este plano organiza-
se em diferentes níveis, ajustados à proficiência digital de cada docente (tendo por base um inquérito de 
diagnóstico realizado a todos os docentes tendo em vista a sua autoavaliação em competências digitais), que 
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terá um percurso formativo personalizado e, devidamente, articulado com o Plano de Ação para o 
Desenvolvimento Digital que cada escola desenvolve para a realidade concreta da sua comunidade educativa.  

O Plano de Capacitação pressupõe a criação de um sistema integrado de formação, constituído por diferentes 
etapas e públicos alvo, com o apoio do Portugal 2020 através do Programa Operacional do Capital Humano 
(15 M€). Em 2020, deu-se início à formação dos formadores responsáveis por realizar as ações de formação 
com todas as escolas do país, seguida da formação dos Embaixadores Digitais e dos diretores dos Centros de 
Formação de Associação das Escolas (CFAE). A formação aos professores começou em 2021 e sustentará os 
investimentos propostos na presente reforma. A par das oficinas de desenvolvimento de competências digitais, 
tem havido um grande investimento na formação contínua de professores nas áreas da transição digital (através 
da disponibilização de Ações de Curta Duração, Oficinas de Formação, Cursos de Formação, MOOC, 
Webinares, Workshops), com grande adesão por parte do corpo docente.  

Contudo, estas medidas, por si só, não são suficientes para promover uma efetiva educação digital. Importa, 
por isso, contribuir para a inovação pedagógica do sistema educativo e para a integração efetiva das 
competências digitais no currículo, em linha com as mudanças curriculares iniciadas em 2018. 

A este propósito destaca-se a valorização que o Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória, enquanto 
documento orientador da matriz das principais áreas de competências a desenvolver no currículo, atribuiu à 
literacia digital e à utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação como alicerces para continuar a 
aprender ao longo da vida. Este destaque surge reforçado no quadro definido pelo Decreto-Lei nº 55/2018, de 
6 de julho, que confere às escolas a gestão autónoma e flexível do currículo como um instrumento que podem 
desenvolver localmente, em diálogo com os alunos, as famílias e a comunidade, concretizada numa gestão 
superior a 25% das matrizes curriculares-base das ofertas educativas e formativas com vista ao 
desenvolvimento de planos de inovação curricular, pedagógica ou de outros domínios.  

Assim, em complemento das ações já em curso financiadas pelo Portugal 2020 e daquelas a realizar em 2021, 
modernizar os recursos tecnológicos dos espaços escolares, transformando-os em ecossistemas de 
aprendizagem e bem-estar, com zonas abertas de ensino formal e não formal, inovadoras e atrativas para os 
alunos e abertas à comunidade, é essencial para desenvolver o caminho iniciado com o Plano de Ação para a 
Transição Digital e para assegurar uma educação de qualidade para todos, que contribua para o 
desenvolvimento social e económico do País.  

Relativamente à Região Autónoma dos Açores (RAA), a primeira vaga da pandemia da COVID-19 e o 
consequente encerramento das escolas da Região, evidenciou a importância do ensino presencial, mas também 
a falta de preparação das escolas para proporcionarem um ensino a distância de qualidade. A insuficiência de 
meios e a iliteracia digital comprometeram a equidade de acesso a respostas educativas competentes e ágeis. 
Simultaneamente, essas circunstâncias permitiram reforçar a necessidade de preparar a sociedade para a 
transição digital, no âmbito da revolução industrial 4.0, bem como ter no ensino online uma ferramenta 
constante e duradoura, que permita elevar os níveis de sucesso dos alunos e combater o abandono escolar 
precoce. Pode-se, então, concluir que as dificuldades e desafios decorrentes da COVID-19 ajudaram a 
perspetivar uma futura base estrutural mais saudável para a aquisição de competências e qualificações das 
crianças e dos jovens estudantes açorianos. Tal desiderato só será possível pela modernização dos recursos 
tecnológicos dos espaços escolares, nomeadamente através da dotação aos estabelecimentos de ensino dos 
meios informáticos de que estão profundamente carenciados, pela instalação ou reestruturação do acesso à 
internet nas escolas da RAA, pela disponibilização de equipamentos aos alunos, pela aquisição e criação de 
recursos educativos digitais e pela promoção de ações que visam a aquisição de competências digitais pelos 
professores e encarregados de educação. 

No caso do investimento dos Açores, será promovida a integração de ferramentas digitais nos processos 
educativos e pedagógicos e na progressiva desmaterialização dos manuais escolares, com evidentes benefícios 
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ecológicos. Serão também minimizados riscos de exclusão digital, fomentando-se uma sociedade mais coesa 
e igualitária, aproximando esta Região Ultraperiférica à Europa e integrando-a, gradualmente, no Plano de 
Ação para a Educação Digital da União Europeia, dando corpo à igualdade de oportunidades. 

 

Adicionalmente, esta componente inscreve-se em três dos pilares em que se estrutura o Mecanismo Europeu 
de Recuperação e Resiliência: o pilar relativo à transição digital, na medida em que promove as condições 
para a progressão da integração de conteúdos e ferramentas digitais no âmbito do processo educativo e para o 
aumento das competências digitais dos alunos e dos professores; bem como a sua relevância para o pilar 
relativo ao desenvolvimento de políticas para a próxima geração, crianças e jovens, incluindo educação e 
competências, tendo em conta que esta componente se dirige especialmente às crianças e jovens em idade 
escolar, assegurando deste modo que as mesmas estão equipadas com as melhores ferramentas para que 
possam adquirir as competências que potenciem a sua emancipação futura e a plena concretização. Os 
resultados gerados contribuem também, genericamente, para o pilar do crescimento inteligente, sustentável 
e inclusivo, considerando que o processo de melhoria da qualificação da população e a sua capacitação digital 
contribui diretamente para um desenvolvimento mais inclusivo e mais inteligente, e indiretamente, para um 
futuro mais sustentável. 

A presente componente está em linha com as prioridades estabelecidas na visão da Estratégia Portugal 2030, 
enquanto referencial principal de planeamento das políticas públicas de promoção do desenvolvimento 
económico e social do País e base estratégica para as Grandes Opções e o Programa Nacional de Reformas, no 
âmbito do Semestre Europeu. Deste modo, a reforma e os investimentos que compõem a componente da Escola 
Digital contribuem para o desenvolvimento de alguns objetivos da agenda temática “As Pessoas Primeiro: um 
melhor equilíbrio demográfico, maior inclusão, menos desigualdade”, em particular para o domínio estratégico 
da “Promoção da inclusão e luta contra a exclusão”. Esta reforma visa mitigar os riscos de exclusão, sobretudo, 
de exclusão digital, fortemente marcada do ponto de vista socioeconómico, geográfico e de género através da 
generalização do acesso às tecnologias digitais e do alargamento à escala nacional da conetividade em todas 
as escolas, promovendo, assim, uma sociedade mais coesa e igualitária. A componente está ainda alinhada 
com a Estratégia Nacional para a Igualdade e a Não Discriminação 2018-2030 promovendo uma “participação 
plena e igualitária no processo digital”. 

Em paralelo, os investimentos aqui propostos também contribuirão para o eixo de intervenção em torno do 
“combate ao abandono e insucesso escolar e no desenvolvimento de competências adequadas à sociedade atual 
e potenciadores de transformações sociais”, no âmbito da agenda temática “Digitalização, Inovação e 
Qualificações como Motores do Desenvolvimento”, em particular, no domínio estratégico “Qualificação dos 
recursos humanos”.  

Esta componente permitirá, ainda, impulsionar o Pilar Europeu dos Direitos Sociais que, desde 2017, veio 
reforçar o direito a uma educação e formação de qualidade e à aprendizagem ao longo da vida, na busca de 
uma maior equidade laboral, proteção, inclusão e igualdade de género. Ao promover a modernização de meios, 
metodologias, recursos e infraestrutura tecnológica, esta reforma irá criar condições para que todas as pessoas, 
sobretudo as mulheres e grupos mais vulneráveis, possam adquirir as competências necessárias para 
participarem plenamente na sociedade contemporânea e, assim, garantir mais igualdade de oportunidades. 

Por fim, importa assinalar a estreita articulação entre a presente Componente e as demais linhas de ação do 
Programa de Recuperação e Resiliência, em particular no que diz respeito, à Componente 06 – Qualificações 
e Competências, à Componente 16 – Empresas 4.0 e à Componente 19 – Administração Pública Digital, e aos 
seus investimentos na aceleração dos processos de transição digital. A articulação destas componentes está 
alinhada com a estratégia digital europeia, propondo uma complementaridade entre as políticas de educação e 
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formação profissional, focadas na capacitação e inclusão digital das pessoas, e as políticas de modernização 
tecnológica das instituições - escolas, empresas e administração pública. 

Em termos de impactos esperados, a reforma da Educação Digital centra a ação no desenvolvimento de uma 
estratégia educativa global de promoção de competências digitais que visa equipar a população ativa, sobretudo 
aos mais jovens, para lidar com os desafios sociais e laborais contemporâneos. O investimento na formação e 
educação digital e tecnológica aumentará a capacidade de resposta da população qualificada e incentivará a 
aposta na criação de melhores empregos e novos modelos de produção associados à digitalização. Neste 
sentido, esta reforma da educação pretende acompanhar a transformação digital do tecido empresarial. 
Adicionalmente, contribui para atenuar as barreiras sociais, geográficas, entre outras, que têm constituído um 
obstáculo à construção de uma sociedade, efetivamente, digital e inclusiva. 

Importa ainda assinalar que a reforma e investimentos propostos dão resposta a Recomendações Específicas 
da UE para Portugal em 2020, nas dimensões verde e digital focando, sobretudo, a democratização do acesso 
às tecnologias e o desenvolvimento de competências digitais (REP 2), e a aposta na transição ecológica e 
digital como o grande investimento desta década (REP 3). Especificamente, no que se refere à recomendação 
para modernizar o sistema educativo português, a execução dos investimentos permite assegurar as condições 
infraestruturais e de conetividade necessárias para garantir o desenvolvimento de competências digitais e 
continuar a aposta na melhoria das qualificações. A par da disponibilização de condições e recursos físicos, 
esta reforma conduz, ainda, a uma proposta educativa inovadora, de longo alcance, que decorre da integração 
de competências digitais nos processos pedagógicos e avaliativos. O contributo para a transição ecológica 
sustenta-se na produção efetiva de reutilização dos recursos educativos e sua progressiva desmaterialização, 
com a consequente redução da pegada ecológica assente na diminuição muito acentuada do recurso a papel. 
Esta componente contribui ainda, de forma complementar, para a resposta global do PRR à REP 1 (2020), 
focada no combate à pandemia, na sustentação da economia e no apoio à recuperação. 

 
3. Descrição das reformas e dos investimentos da Componente  
 

Reforma TD-r37: Reforma para a Educação Digital 

Desafios e Objetivos  

A digitalização constitui hoje uma vertente fundamental do desenvolvimento educativo. Por um lado, importa 
preparar os estudantes para viver num mundo em profunda transformação e cada vez mais digitalizado. Por 
outro lado, as tecnologias da informação e comunicação possuem ferramentas cada vez mais poderosas para 
apoiar e potenciar as aprendizagens dos alunos. 

No últimos anos, os relatórios nacionais e internacionais sobre esta área têm assinalado que a situação 
portuguesa se caracterizava: por um parque informático obsoleto, com um acesso à rede aquém das 
necessidades atuais, fortemente acentuadas no último ano, e com escassez de pessoal que assegure o apoio 
técnico especializado; pela persistência de bolsas de pobreza e exclusão social que carecem de equipamentos 
e acesso à internet; e por uma grande percentagem de docentes que reconheceu possuir lacunas, dificuldades 
e escassez de oportunidades de formação para o uso pedagógico dos recursos digitais.  

A este propósito, convém lembrar as mais recentes políticas de digitalização na educação que vieram sinalizar 
a importância de promover estratégias integradas e com uma forte componente pedagógica, necessárias para 
impulsionar uma utilização intensiva das tecnologias em atividades capazes de alavancar aprendizagens de 
nível mais complexo, tais como as que compõem o Perfil dos Alunos à Saída do Ensino Secundário. Foi o caso 
do Programa Integrado para Competências Digitais para Portugal 2017-2030 (INCoDe.2030, aprovado pela 
RCM nº26/2018, de 15 de fevereiro) que procurou responder a três grandes desafios: i) garantir a literacia e a 
inclusão digitais para o exercício pleno de cidadania; ii) estimular a especialização em tecnologias digitais para 
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a qualificação do emprego; iii) produzir novos conhecimentos. Se por um lado, se constatava a necessidade de 
reforçar as competências básicas em TIC, sobretudo em termos de capital humano, por outro lado, era preciso 
preparar as escolas, professores e alunos para o desenvolvimento de competências digitais no trabalho escolar 
e no uso das tecnologias para apoiar as aprendizagens na sala de aula. Tendo em conta o diagnóstico 
apresentado, as metas estabelecidas para 2025 ao nível das competências digitais para o setor da educação e 
formação centraram-se na redução para 25% dos indivíduos que nunca utilizaram internet, no aumento para 
65% de indivíduos com competências digitais básicas ou mais do que básicas e no aumento para 5% de 
especialistas TIC no emprego. 

A exigência deste processo foi, recentemente, reforçada pelo Plano de Ação para a Transição Digital (aprovado 
pela RCM nº30/2020, de 21 de abril de 2020) cujo programa de digitalização das escolas visou, sobretudo, o 
reforço do parque informático, do acesso à internet e do apoio técnico, em todas as escolas do país; o apoio 
aos alunos em contextos mais vulneráveis na aquisição de equipamentos e de acesso à internet para fins 
pedagógicos; e o investimento na capacitação de docentes para o uso pedagógico dos recursos digitais, 
adequadas a diferentes necessidades e perfis, tendo em conta o Quadro Dinâmico de Referência de 
Competência Digital para Portugal. 

Estes investimentos constituíram condições prévias para que agora se proponha o desenvolvimento de uma 
abordagem digital da educação mais ampla, que permita alavancar as atuais políticas públicas em educação, 
nomeadamente o regime de autonomia e flexibilidade curricular (Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho) e a 
organização do currículo em torno das Aprendizagens Essenciais. Mais do que o acesso aos equipamentos, 
esta reforma pressupõe um salto qualitativo no uso pedagógico das tecnologias digitais e na forma como estas 
têm sido integradas no processo de aquisição de conhecimentos, capacidades, estratégias e atitudes para 
conceber novas soluções para problemas de diversa ordem.  

Enquadrada por estas motivações, a Reforma para a Educação Digital visa: 

• Reforçar as competências digitais da população enquanto ação integrada de política pública;  
• Desenvolver competências digitais transversais ao currículo com diferentes níveis de profundidade e 

proficiência através da sua integração nas diferentes disciplinas; 
• Atualizar e modernizar quer os espaços didático-pedagógicos de educação formal, quer os de educação 

não formal, criando condições para a melhoria do sucesso escolar e a redução do abandono escolar 
precoce; 

• Garantir que todos os alunos e professores têm os equipamentos e as condições necessárias para utilizar 
as tecnologias enquanto mais-valia pedagógica; 

• Promover um acesso mais democrático e igualitário da comunidade educativa às tecnologias; 
• Combater os estereótipos de género no domínio das tecnologias digitais incentivando igual 

participação de ambos os sexos e estimulando percursos formativos de raparigas nas tecnologias de 
informação e comunicação. 

 

Esta reforma está também ancorada nas metas da Estratégia Portugal 2030 e do recente Plano de Ação para a 
Educação Digital da Comissão Europeia para 2021-2027, que vem reposicionar o ensino e a formação para a 
era digital, ao desenvolver um ecossistema de educação digital altamente eficaz e reforçar as competências 
digitais.  

Em última análise, a reforma da educação digital pretende reduzir as desigualdades sociais e educativas no 
acesso ao mundo digital e construir uma base para o exercício de cidadania e participação ativa. Ao garantir o 
acesso universal de todos ao uso das tecnologias e às experiências inovadoras de exploração de ferramentas 
que contribuam para o desenvolvimento de competências digitais, esta reforma estará a mitigar os riscos de 
exclusão e desvantagem nos processos de aprendizagem, contrariando os benefícios garantidos, à partida, a 
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determinados grupos. Ou seja, o carater universalista da medida coloca o combate às desigualdades sociais e 
educativas no centro das suas prioridades. 

A reforma para a Educação Digital destina-se à comunidade educativa (alunos, pessoal docente e não 
docente). 

 

Implementação: 

A concretização destas metas implica incrementar os processos já iniciados, nomeadamente a capacitação 
docente e a aquisição de equipamentos, sem os quais esta mudança não seria sustentável, mas também propor 
um conjunto de novos investimentos, centrais para a sua expansão e consolidação através das seguintes ações: 

• Produzir conteúdos digitais de aprendizagem de elevada qualidade que permitam desenvolver 
competências digitais com diferentes níveis de profundidade e proficiência; 

• Aprofundar o currículo das TIC no ensino básico; 
• Integrar as áreas de competências digitais (literacia da informação comunicação e cidadania, criação 

de conteúdos, segurança e privacidade e desenvolvimento de soluções) nas matrizes curriculares da 
educação básica e secundária; 

• Potenciar experiências desenvolvidas nos estabelecimentos escolares ao nível do ensino da 
programação, da robótica, e das áreas STEAM, sobretudo do estudo da matemática, através da criação 
de Laboratórios de Educação Digital que constituam espaços de aprendizagem e de crescimento;   

• Modernizar os equipamentos tecnológicos do sistema educativo; 
• Aumentar o acesso à internet em ambiente escolar, dotando as escolas de condições de conetividade 

que permitam a utilização permanente e massificada de recursos didáticos e educativos digitais; 
• Promover processos de desmaterialização progressiva de recursos educativos e dos processos de 

avaliação externa. 

 

A operacionalização dos procedimentos necessários à implementação da Reforma será assegurada pela 
Secretaria Geral da Educação e Ciência, que articulará com as entidades com competências nas respetivas 
áreas. 

 

Calendário e riscos:  

A reforma é consubstanciada na concretização de um conjunto de medidas educativas de médio-longo prazo. 
Nesse sentido, a implementação das referidas ações decorrerá entre 2021 e 2025, sendo que a previsão para 
concluir as metas definidas será 2026.  
 
O risco mais relevante na implementação desta reforma decorre da calibragem da tecnologia associada ao 
processo. Tecnologia em excesso, que se sobreponha aos conteúdos educativos, resultará num 
empobrecimento curricular e no decréscimo da qualidade das aprendizagens dos alunos. Por outro lado, uma 
utilização insuficiente da tecnologia não permitirá potenciar adequadamente as competências digitais dos 
alunos.  
 
 

Investimentos 

 

TD-C20-i01: Transição digital na Educação 
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Desafios e Objetivos 

Os investimentos propostos respondem aos desafios e objetivos que se elencam de seguida.  

 

Desafio 1: remover obstáculos ao acesso à internet de qualidade em ambiente escolar 

A transição digital representa um processo fundamental para o crescimento e sustentabilidade da economia dos 
países europeus. Entre outros indicadores, Portugal registava ainda, em 2019, valores muito aquém das médias 
europeias, ao nível da utilização diária da internet (65%) devido às dificuldades de conetividade e à 
obsolescência do parque informático escolar (Observatório das Competências Digitais). Sendo que uma das 
metas que se pretende alcançar com este investimento é aumentar a utilização da internet para 80%, até 2025. 
Por outro lado, a edição mais recente do Relatório PISA veio sinalizar Portugal como um dos países da OCDE 
em que uma maior percentagem de diretores referiu que a insuficiência na qualidade de acesso à internet 
prejudica as práticas de ensino-aprendizagem. 

Objetivo 1: assegurar o fornecimento de conetividade à internet de qualidade às escolas, de modo a permitir a 
utilização universal de equipamentos e acesso a recursos educativos digitais por alunos, professores e 
funcionários de apoio à gestão em contexto educativo. 

Implementação:  

i) expandir a conetividade à internet da Rede Alargada da Educação;  
ii) redimensionar a ligação das escolas à Rede Alargada da Educação;  
iii) ampliar as redes de área local das escolas. 

A Rede Alargada da Educação é uma rede com cobertura nacional que garante serviços de comunicações e 
informação a todos os agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas da rede pública, no território de 
Portugal Continental, interligando um total de cerca de 4435 escolas e tem mais de um milhão de utilizadores, 
entre alunos, pessoal docente e pessoal administrativo. De entre os serviços que disponibiliza, destacam-se as 
ligações à Internet de todos os estabelecimentos da rede pública, do ensino básico até ao ensino secundário, 
bem como todos os organismos regionais e centrais do Ministério da Educação.  

O último grande investimento nesta área decorreu entre os anos de 2008 e 2010. Por esse facto grande parte 
das infraestruturas de rede das escolas estão atualmente obsoletas, não abrangem todos os espaços escolares, 
nem suportam as velocidades e os standards atuais para a disponibilização de acesso à internet universal, seguro 
e de qualidade a toda a comunidade educativa. 

Com o objetivo de assegurar e expandir a conetividade pretende-se investir: i) na melhoria da rede de área 
local de cada escola, atualizando-a e reforçando a cobertura da rede Wi-fi em todo o espaço escolar; ii) no 
aumento da velocidade das ligações da Rede Alargada de Educação de todas as escolas até, pelo menos, 1Gbps; 
iii) no aumento da ligação da Rede Alargada da Educação à internet, aumentando a atual capacidade de 40 
Gbps para 300 Gbps, garantindo elevados padrões de segurança e disponibilidade.  

A operacionalização dos procedimentos necessários à implementação deste objetivo será assegurada pela 
Secretaria Geral da Educação e Ciência, que articulará com as entidades com competências nas respetivas 
áreas. 

 

Desafio 2: remover limitações à utilização integrada dos equipamentos tecnológicos e digitais e suprimir 
a carência de equipamentos especializados para desenvolver competências digitais e estimular o 
prosseguimento para carreiras STEAM, promovendo igual participação de raparigas e rapazes. 
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Portugal realizou um investimento considerável no apetrechamento tecnológico das escolas, sobretudo entre 
2005 e 2011, e tem recentemente envidado esforços na valorização curricular das TIC, na promoção da 
inovação educativa e na dinamização de um conjunto de programas nas escolas, no âmbito da robótica, do 
ensino do código ou da literacia digital e da desconstrução de estereótipos de género. Ainda assim, são 
reconhecidas as assimetrias de recursos entre escolas e a obsolescência de uma grande parte do seu parque 
informático. Em 2018/2019, 84% dos computadores nas escolas tinham mais de 3 anos de antiguidade e, 
apenas, 53% das escolas tinham algumas salas equipadas com quadros interativos.   

 

Objetivo 2: criar condições para a utilização integrada dos diferentes equipamentos tecnológicos no processo 
de ensino-aprendizagem, presencial, misto e a distância, e para a participação de alunos e alunas em projetos 
específicos para o desenvolvimento de competências digitais.    

Implementação:  

i) Concluir o processo de disponibilização de computadores às escolas para o uso individual de alunos e 
docentes até 2021; 
 

ii) Modernizar as salas de aula com a aquisição de novos equipamentos de projeção; 
 

iii) Instalar pela primeira vez nos estabelecimentos de ensino básico e secundário, Laboratórios de 
Educação Digital (LED), dotados de equipamentos especializados para projetos como, por exemplo, 
kits de robótica, impressoras 3D, equipamentos de medição e teste, ferramentas diversas, módulos de 
desenvolvimento e simulação, componentes eletrónicos, máquinas de gravação e corte a laser ou 
outros, que permitam desenvolver e multiplicar os Clubes Maker, de Computação Experimental, 
Robótica, ou outros. 

 

Em 2020 foi iniciado o processo de disponibilização de computadores às escolas para utilização individual de 
todos os alunos abrangidos por apoios da Ação Social Escolar e para alguns docentes, num total de 450 mil 
equipamentos. Pretende-se garantir, até 2022, a universalização desta medida, com a disponibilização de mais 
cerca de 600 mil equipamentos aos restantes alunos do ensino básico e secundário e docentes dos 
estabelecimentos de ensino públicos em Portugal continental.  

A plena utilização de recursos educativos digitais e a sua eficaz integração no desenvolvimento de estratégias 
e metodologias de âmbito científico, didático e pedagógico, implicam a modernização tecnológica dos espaços 
escolares através da aquisição de equipamentos que se constituam como ferramentas de apoio ao ensino das 
diversas áreas curriculares. Para tal, a instalação de equipamentos de projeção nas salas de aula torna-se 
essencial para maximizar a utilização dos conteúdos digitais. Este investimento permitirá a instalação de um 
equipamento desta natureza em cada sala de aula, acrescentando 40 mil unidades aos cerca de 30 mil projetores 
já existentes nos estabelecimentos escolares.  

Adicionalmente, serão instalados Laboratórios de Educação Digital (LED) para potenciar experiências 
educativas ao nível da programação, do ensino da robótica e da disciplina de Tecnologias de Informação e 
Comunicação e outras disciplinas, nomeadamente nas áreas STEAM, que necessitam de desenvolver projetos 
com recursos a equipamento tecnológico como, por exemplo, as áreas disciplinares de Físico-Química e 
Biologia e Matemática. Os LED são, também, essenciais para cumprir o objetivo da integração transversal das 
tecnologias no currículo e colocar os alunos, desde cedo, em contacto com as referidas tecnologias, podendo 
aí identificar a sua opção para o prosseguimento de estudos nestas áreas. Podem, igualmente, servir de suporte 
e alojar Clubes Maker, de Robótica e outros, que têm surgido em algumas escolas, e cuja criação se pretende 
incentivar junto das restantes. 
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Por isso, destinam-se a todos os alunos dos 2º e 3º ciclos do ensino básico e do ensino secundário, nas várias 
vias cientifico-humanísticas ou profissionalizantes, não se sobrepondo, deste modo, aos alunos do ensino 
profissional abrangidos pelas áreas formativas estratégicas dos Centros Tecnológicos Especializados previstos 
na Componente 06 – Qualificações e Competências. Estima-se a instalação, em média, de um LED por cada 
grupo de 500 alunos.  

O investimento na aquisição de equipamento tecnológico e no uso eficaz das tecnologias digitais enquanto 
motores de práticas pedagógicas inovadoras, inclusivas e acessíveis, será alavancado pelo Plano de 
Capacitação Digital dos Docentes já em curso. Como referido, no âmbito do Plano de Ação para a Transição 
Digital, a capacitação dos docentes e de outros profissionais de educação, tem um papel determinante no 
alicerçar da integração transversal das tecnologias digitais nas suas práticas profissionais e pedagógicas, na 
vida da escola, nas suas rotinas e procedimentos diários, na vida dos alunos, nas suas práticas de aprendizagem 
e exercício de cidadania. Aproveitando as oportunidades destes diversos programas, foi ainda reforçada a 
dotação de assistentes técnicos, para a promoção da inovação e da transição digital das escolas, com a 
atribuição de assistentes técnicos a todas os agrupamentos.  
 

A operacionalização dos procedimentos necessários à implementação deste objetivo será assegurada pela 
Secretaria Geral da Educação e Ciência, que articulará com as entidades com competências nas respetivas 
áreas. 

 

Desafio 3: superar a utilização insuficiente de recursos educativos digitais no processo de ensino- 
aprendizagem e nos processos de avaliação. 

 

A transição para uma escola mais digital não decorre apenas de acesso a equipamento e modernização da 
infraestrutura tecnológica, mas implica a aquisição de competências digitais e a sua integração significativa no 
contexto educativo e nos processos de ensino aprendizagem. Ora, a integração das competências digitais no 
currículo e nos processos pedagógicos está fortemente ancorada na produção e disponibilização de conteúdos 
educativos de qualidade, melhorando os contextos de aprendizagem e reforçando os domínios da literacia 
digital em todos os ciclos de ensino ao longo da vida. Tal, pressupõe a elaboração de recursos didáticos e 
conteúdos educativos digitais que privilegiem os objetivos e as aprendizagens identificadas no Perfil dos 
Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e nas Aprendizagens Essenciais. No contexto das aprendizagens, 
também a monitorização da aptidão física através de meios digitais constitui um investimento essencial para a 
melhoria do desempenho e das competências físicas dos alunos. Por isso, a utilização generalizada de 
instrumentos digitais de avaliação e monitorização da aptidão e desempenho na disciplina de Educação Física 
e no desporto escolar permitirá melhorar as aprendizagens nestes domínios e enquadrar adequadamente a 
atividade física quotidiana dos alunos. 

Objetivo 3: criar condições para a melhoria e utilização generalizada de recursos educativos digitais, incluindo 
nos processos de avaliação. 

Implementação: 

i) Produzir e disponibilizar recursos e conteúdos educativos digitais de qualidade, generalizando a 
sua utilização a todas as escolas, alunos e professores, sob coordenação da Direção-Geral da 
Educação. Este investimento pressupõe o desenho e criação conceptual, edição digital e validação 
científica de conteúdos educativos para apoiar os processos didáticos e pedagógicos, distinto da 
disponibilização de plataformas e softwares que facilitem o acesso, financiada no PT2020; 
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ii) Adotar processos desmaterializados de elaboração, distribuição, aplicação, realização e 
classificação das provas de avaliação interna e externa no âmbito da atividade do Instituto de 
Avaliação Educativa, IP; 
 

iii) Universalizar o acesso à utilização de recursos digitais para a monitorização da aptidão aeróbica, 
capacidade corporal e aptidão neuromuscular na disciplina de educação física e no desporto escolar. 

 
Tal como no investimento anterior, o uso eficaz dos recursos educativos digitais nas práticas pedagógicas 
pressupõe, como condição prévia, professores com competências digitais e confiança na sua utilização. Por 
isso mesmo, sendo a dimensão da capacitação docente central para o desenvolvimento da reforma proposta, o 
Plano de Capacitação Digital de Docentes em competências digitais está já em curso. Paralelamente, diversos 
apoios e recursos formativos (como tutoriais, websites) foram disponibilizados para consolidar as 
aprendizagens e a sua integração nos processos de ensino-aprendizagem. Esta capacitação tem-se centrado no 
desenvolvimento das competências digitais dos docentes, formadores e Embaixadores Digitais, no sentido de 
contribuir ativamente para o desenho e implementação do Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital da 
sua Escola. Para tal, os conteúdos das oficinas de formação assentam nas áreas de competência digital definidas 
no DigCompEdu (Envolvimento Profissional; Recursos Digitais; Ensino e Aprendizagem; Avaliação; 
Capacitação e Promoção da Competência Digital dos Aprendentes) com níveis de desenvolvimento e 
aprofundamento distintos. A sessões visam, sobretudo, a exploração e adoção de estratégias de integração 
significativa do digital em contexto educativo, a criação de recursos educativos que privilegiem a reflexão, 
partilha e utilização crítica do digital e o desenvolvimento de estratégias e metodologias úteis para que cada 
escola consiga desenhar o seu plano de ação. 

 

A tramitação dos processos aquisitivos será assegurada pela Secretaria Geral da Educação e Ciência. 

 

Desafio 4: ultrapassar a dispersão e ineficiência dos sistemas de gestão e informação do sistema 
educativo. 

A transição digital da educação só será plenamente alcançada se os desafios anteriores forem complementados 
com mudanças na forma como a Escola se relaciona com a Administração e com a Sociedade, através de 
revisão e atualização de metodologias e dos processos de gestão e administração escolar e da definição de uma 
estratégia clara para o desenvolvimento de sistemas de informação que os suportem. 

Para o efeito é necessário assegurar condições de acesso, quer do ponto de vista lógico, através da 
generalização, a todos os intervenientes dos processos educativos, de Sistemas de Informação adequados, 
eficientes e seguros, suportados por um sistema de gestão de identidades universal, quer do ponto de vista 
material, através da atualização do parque informático utilizado pelas escolas para atos administrativos e de 
gestão, constituído atualmente, na sua larga maioria (mais de 80%), por equipamentos obsoletos. 

É ainda fundamental definir um plano estratégico para os sistemas de informação que permita identificar, 
convergir, integrar e estabelecer um conjunto de linhas de ação e orientações para o desenvolvimento de novos 
sistemas e generalizar a utilização do sistema Escola360. 

Objetivo 4: criar condições para a gestão eficiente do processo de transição digital no sistema educativo. 

Implementação:  

i) Adotar um sistema único de identidade de alunos, docentes e outros trabalhadores de apoio à gestão, 
articulado com o sistema Escola 360, para controlo e perfilagem de acesso à rede e aos sistemas de 
informação, através da Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência. 
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ii) Dotar os agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas dos meios de computação adequados às 
necessidades administrativas e de gestão. 
 

iii) Convergir e integrar os sistemas de informação de Gestão Educativa e generalizar a utilização do 
sistema Escola360, tendo em vista um funcionamento mais eficiente e transparente do sistema 
educativo. Este investimento permitirá a racionalização da despesa das escolas e dos serviços do 
Ministério da Educação, assim como, a obtenção atempada da informação das necessidades (ex: 
gestão da rede das escolas; gestão do ciclo de vida do aluno). 

Com o processo de transferência de competências para as autarquias locais no domínio da Educação, iniciado 
com o Decreto-Lei n.º 21/2019, o pessoal não docente (assistentes técnicos e assistentes operacionais) tem 
vindo a ser progressivamente transferido para a administração local. As autarquias locais promovem 
obrigatoriamente formação contínua anual a todo o seu pessoal (Decreto-Lei n.º 86-A/2016) e, nesse âmbito, 
será promovida, com a Associação Nacional de Municípios Portugueses, a articulação entre a formação no 
domínio das competências digitais e os planos de formação contínua de cada uma das autarquias. 

 

Natureza do investimento:  

Pública. 

Público-Alvo: 

Alunos, professores e pessoal administrativo das escolas públicas. 

Calendário e riscos: 

A implementação do investimento decorrerá entre 2021 e 2025, com programações anuais para a atribuição 
das verbas previstas de acordo com as diversas ações a implementar ao abrigo deste investimento, de acordo 
com a seguinte calendarização: 

  2021 2022 2023 2024 2025 
Processos aquisitivos 4ºT         
Conetividade da internet da Rede Alargada da Educação   4ºT        
Escolas com ligação à Rede Alargada da Educação a 1 Gbps   4ºT        
Aquisição de computadores de uso individual (alunos e 
professores)  4ºT        
Equipamento adequado às necessidades administrativas e de 
gestão    4ºT       
Sistema de Gestão de Identidades   4ºT       
Novas redes de área local     4ºT     
Laboratórios de Educação Digital     4ºT     
Salas de aula com equipamentos de projeção     4ºT     
Recursos para a educação física e o desporto escolar   4º T   
Convergir sistemas de informação de Gestão Educativa       4ºT   
Produzir e Disponibilizar recursos educativos Digitais         4ºT 
Desmaterialização dos processos de avaliação (provas e 
exames )         4ºT 
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Prevê-se que a execução das medidas propostas decorra a partir do segundo semestre de 2021 até ao 4º trimestre 
de 2025. Os riscos à execução do investimento prendem-se com a capacidade de resposta do mercado, as 
variações de preço, o cumprimento dos prazos de execução e eventuais situações de litígio que paralisem os 
processos de aquisição. 

 

 

TD-C20-i02-RAA: Educação Digital (Açores) 

Desafios e Objetivos 

O investimento no Projeto "Açores - Educação Digital" pretende garantir o acesso à "sociedade de informação", 
promover a igualdade de oportunidades e induzir a melhorias significativas nos meios de aprendizagem, em 
consonância com o Plano de Ação para a Educação Digital da União Europeia, fomentando o desenvolvimento 
de competências digitais da comunidade educativa, no geral, e das novas gerações, em particular. 

A pandemia da COVID-19 e o consequente encerramento das escolas da Região, evidenciou a insuficiência de 
meios informáticos e a iliteracia digital que comprometeram a equidade de acesso às respostas educativas 
encontradas, o que fez despertar para a urgente necessidade de preparar a sociedade para uma transição digital, 
fundamental para aumentar as competências digitais da comunidade educativa e, concomitantemente, os níveis 
de sucesso dos nossos alunos e o imprescindível combate ao abandono escolar precoce. 

Neste sentido, pretende-se intervir ao nível das TIC e da literacia digital, em todos os ciclos de ensino (com 
especial atenção para os 1º e 2º ciclos), numa ação continuada a iniciar-se já no próximo ano letivo (2021/22) 
e que se prolongará nos anos letivos seguintes, em total conformidade com a estratégia para o futuro digital e 
a sociedade do conhecimento, referido no capítulo “Opções Estratégicas 2021-2024”, do plano “Orientações 
de Médio Prazo 2021-2024”, do XIII Governo Regional dos Açores. É, por isso, necessária a renovação do 
obsoleto parque informático da maioria das escolas da RAA, que não têm, neste momento, equipamentos em 
número suficiente para dar resposta aos requisitos mínimos que permitam implementar, com sucesso, a referida 
intervenção. 

Assim, a concretização dos referidos objetivos consubstancia-se através dos seguintes três eixos de ação:  

(I) Equipamentos 
(II) Recursos Educativos Digitais 
(III) Aquisição de Competências Digitais 

Estes eixos de ação implicam um investimento na modernização dos recursos tecnológicos dos espaços 
escolares, através da aquisição de equipamentos informáticos, de sala de aula, especializados e de laboratório, 
que serão utilizados pelos alunos e professores, e a criação de ambientes pedagógicos inovadores. Associada 
está a indispensável instalação ou reestruturação das redes de internet e wireless, aumentando a conetividade 
à mesma, e a aquisição e criação de recursos educativos digitais que visam a progressiva desmaterialização 
dos manuais escolares, assim como, a conceção de MOOCs (massive open online courses) que permitirão a 
aquisição de competências digitais pelos professores e encarregados de educação.  

Considerando a situação pandémica que originou a necessidade urgente do recurso às ferramentas digitais, 
nomeadamente, a prática do ensino à distância, será primordial suprimir a carência de equipamentos digitais e 
garantir o acesso seguro e de qualidade à internet, dotando as escolas de conectividade em todo o espaço 
escolar. Para além disso, é fundamental produzir e disponibilizar recursos educativos digitais de qualidade, 
generalizando a sua utilização em plataformas certificadas e acessíveis por todas as escolas, alunos e 
professores, ao mesmo tempo, que se promoverá o desenvolvimento de competências digitais, através da 
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criação e disponibilização de MOOCs. A partir de 2025, o eventual financiamento de licenças será assegurado 
pelo orçamento da Região Autónoma dos Açores.  

 Os professores terão acesso a formação específica no âmbito deste investimento, através de MOOC’s criados 
para o efeito e outras ofertas formativas já contempladas pelo sistema educativo regional. As formações para 
professores estão previstas e têm-se realizado, especialmente desde que surgiu a necessidade, por força da 
situação pandémica, de os dotar de competências digitais que não tinham ou que tinham num nível deficitário. 
No passado ano letivo realizaram-se várias formações online em ferramentas digitais como o Microsoft Teams 
e outras do pacote Microsoft 365. 

 

O investimento previsto nesta componente, destina-se essencialmente ao corpo docente e discente das escolas 
dos Açores, sendo que o mesmo se complementa com o investimento previsto na componente C19 – 
Administração Pública – Capacitação, Digitalização e Interoperabilidade, nomeadamente o investimento 
“Modernização e Digitalização da Administração Pública Regional (Açores)”, que atendendo à sua 
transversalidade a todos os serviços da administração pública regional, irá naturalmente abranger o pessoal 
afeto à gestão e administração das escolas dos Açores. Os equipamentos existentes para a administração escolar 
não necessitam de uma substituição e atualização tão urgente quanto os utilizados por professores e alunos, 
nas atividades letivas e de trabalho autónomo. Relativamente ao desenvolvimento de competências do pessoal 
administrativo, o mesmo tem previstas formações contínuas nas suas áreas específicas. 

 

Natureza do investimento:  

O investimento previsto é de natureza pública. Não estão previstos investimentos enquadrados no regime de 
auxílios de estado. 

Implementação: 

O investimento será levado a cabo pelo departamento do Governo Regional dos Açores com competência em 
matéria de Educação – Secretaria Regional da Educação. 

 

Público-Alvo: 

Comunidade educativa. 

Calendário e riscos: 

O investimento decorrerá entre 2021 e 2025.  

No que concerne aos riscos e considerando que o arquipélago dos Açores é uma região ultraperiférica 
constituída por nove ilhas, distantes entre si e afastadas de Portugal continental, o que lhes confere uma dupla 
insularidade, apresenta condicionalismos geográficos que por sua vez, afeta, a aquisição e acesso a bens e 
serviços. Esta situação poderá influenciar o cumprimento dos prazos estabelecidos, considerando as 
dificuldades de transportes aéreos e marítimos, muitas vezes dependentes das condições climatéricas. 

 

Investimento TD-C20-i03-RAM: Programa de Aceleração da Digitalização da Educação na 
RAM  

 
Desafios e Objetivos: 
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Os desafios que se colocam atualmente à educação, quer pelos efeitos que a crise pandémica está a ter neste 
setor, quer pelos próprios desafios e exigências inerentes à evolução deste setor, exigem uma resposta não 
apenas através da escolarização e qualificação, de importancia inegável, mas também através da possibilidade 
de apropriação de um conjunto de competências, estratégias e ferramentas necessárias para alcançarem o 
sucesso educativo e profissional, tornando-os cidadãos preparados para integrar conhecimentos emergentes, 
comunicar de forma eficiente e resolver problemas complexos. 

Assim, há a destacar a necessidade de adaptação dos estabelecimentos da rede escolar aos novos desafios 
educativos/pedagógicos, com especial relevância aos desafios colocados pelo isolamento social imposto no 
âmbito do combate ao surto COVID-19, que fizeram emergir as necessidades de investimento em ferramentas 
e soluções digitais e outras de suporte aos novos modelos de educação). 

O referencial estratégico da Região nesta matéria, denominado Plano Estratégico para a Inovação Educacional 
nas escolas da RAM coloca o enfoque na necessidade de implementação de medidas específicas de política 
educativa que permitam atingir as metas da diversificação e elevação das qualificações académicas e 
profissionais nomeadamente no âmbito das competências digitais da população escolar regional. 

É igualmente destacada a necessidade ao nível do Plano de Desenvolvimento Económico e Social da RAM 
2030, que ao nível da Educação deverá ser integrado como prioridade o fomento das competências básicas, 
digitais e linguísticas nas várias modalidades de formação escolar, numa ótica de ajustamento dinâmico à 
evolução das necessidades da sociedade.  

Pretende-se um Sistema Educativo Regional mais proativo, inovador, inclusivo, autónomo, justo e aberto, 
disponibilizando uma aprendizagem de qualidade e uma formação e qualificação, que preparem as crianças e 
alunos para responderem aos desafios do século XXI, pelo que este investimento preconiza os seguintes 
objetivos: 

• Preparar e formar as crianças e jovens para os desafios do século XXI, dotando-os de competências e 
ferramentas necessárias para alcançarem o sucesso educativo e profissional; 

• Reforçar o processo de desmaterialização dos manuais escolares, pela implementação de uma 
estratégia de recursos digitais educativos (manuais digitais), que promovam a criação e a utilização de 
conteúdos digitais no processo de aprendizagem; 

• Criar condições para a aquisição de aprendizagens promovidas pela implementação de programas 
associados à Robótica Educacional, à Programação, às Tecnologias e aos Ambientes Inovadores de 
Aprendizagem; 

• Contribuir para a aquisição de competências específicas no domínio das Tecnologias Educativas e 
fomentar a sua aplicabilidade pedagógica; 

• Possibilitar abordagens concetuais e metodológicas inovadoras, proporcionadas pelas novas 
tecnologias, que melhor respondam aos desafios da aprendizagem no século XXI; 

• Disponibilizar às escolas recursos técnicos, tecnológicos facilitadores do acesso e do processo ensino-
aprendizagem; 

• Proporcionar ajudas técnicas e tecnologias de apoio aos estabelecimentos de educação e ensino, às 
instituições de educação especial e às famílias e aos jovens; 

• Promover uma abordagem inclusiva, integrada e contínua do percurso escolar de todos os alunos, com 
uma atenção prioritária aos alunos com apoio dos serviços da Educação Especial, garantindo a todos 
uma educação de qualidade ao longo da escolaridade obrigatória 

• Incentivar e apostar na diversidade de estratégias para ultrapassar as “barreiras” à aprendizagem, de 
modo a assegurar que todos os alunos tenham acesso ao currículo e às aprendizagens, levando todos e 
cada um ao limite das suas potencialidades; 
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• Melhorar as condições de acessibilidade dos estabelecimentos de educação e ensino, através do 
levantamento das condições gerais de acessibilidade, ao apetrechamento informático, à web, aos 
conteúdos digitais e a outros conteúdos adaptados; 

• Reforçar a conetividade digital e todo o novo ambiente digital e tecnológico que suportará o processo 
de digitalização dos manuais escolares; 

• Incrementar a acessibilidade e a inclusão nos estabelecimentos de educação e ensino, tirando 
sobretudo, partido das tecnologias digitais,  

• Aumentar a capacidade digital dos utilizadores (pessoal docente, técnicos superiores, pessoal não 
docente, e outros elementos da comunidade escolar) qualificando-os no domínio do digital; 

• Contribuir para a aquisição de competências específicas no domínio das Tecnologias Educativas e 
fomentar a sua aplicabilidade pedagógica; 

• Reforçar as infraestruturas, equipamentos e plataformas tecnológicas das escolas e do Sistema 
Educativo, incluindo o desenvolvimento do Projeto dos Manuais Digitais e todo o processo de 
comunicação e de segurança das informações e de monitorização de todo o sistema. 
 

Este investimento cuja prioridade é a implementação de uma estratégia implementação e desenvolvimento de 
recursos digitais educativos e tecnológicos, que promovam a criação e a utilização de conteúdos digitais no 
processo de aprendizagem escolar, sendo que para o efeito irá contemplar as seguintes intervenções: 

• Projeto dos Manuais Digitais visa a disponibilização de múltiplos recursos educativos digitais em 
diferentes formatos e diferentes tipologias (animações, simulações, vídeos tridimensionais ou outros), 
sendo ainda proporcionada a oferta conjugada dos manuais escolares em formato digital com uma 
plataforma onde pode ser feito o acesso a recursos multimédia complementares. De referir que ainda 
irá disponibilizar soluções adaptadas aos alunos que atendem a necessidades especiais específicas, e 
possibilitam a mobilização de medidas de suporte e apoio à aprendizagem, a título de exemplo 
identifica-se a ampliação das páginas dos Manuais Digitais até 400%, facilitando a leitura a estudantes 
de baixa visão, e o software de leitura de ecrã que tem como objetivo facilitar a utilização de 
ferramentas informáticas por parte de pessoas com deficiências visuais (compatibilidade com o 
NDVA); 

• Ambientes Inovadores de Aprendizagem que tem por objetivo criar e implementar Ambientes 
Inovadores de Aprendizagem para ajudar na reorganização e desenho das salas de aula, de modo a 
permitir novas abordagens metodológicas no processo de ensino e aprendizagem; 

• Núcleos de Inovação Educacional - Programação e Robótica que tem como um dos seus principais 
propósitos, disponibilizar Núcleos de Inovação Educacional que poderão ser utilizados pelos 
estabelecimentos de educação regionais, como alternativa e complemento a outras metodologias mais 
formais e tradicionais de ensino, intensificando-as e amplificando os seus resultados. Nos referidos 
núcleos, estarão disponíveis ferramentas/ equipamentos que possibilitem diferentes graus de 
sofisticação de aplicações tecnológicas e que permitam a aprendizagem de conteúdos educativos 
relacionados com as Ciências, Tecnologia, Engenharia, Eletrónica, Matemática, Artes, Línguas e 
Humanidades; que estimulam a aprendizagem através da resolução de problemas; 

• Formação de Recursos Humanos em Competências Digitais com a qual pretende-se investir na 
formação contínua que contribuía para a aquisição de competências específicas no domínio das TIC, 
nomeadamente digitais e tecnológicas, relativas à sua aplicabilidade pedagógica, que promova o 
sucesso educativo e a qualidade das experiências de ensino e das aprendizagens, pelo que deve estar 
contextualizada com o trabalho quotidiano do professor, que  estimule novos processos pedagógicos e 
didáticos de mudança, suscetíveis de gerar novas dinâmicas de trabalho colaborativo e que valorize a 
Escola enquanto local de trabalho e de formação/investigação; 
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• Implementação da rede estruturada nas Escolas da RAM, a qual servirá de base ao desenvolvimento 
do projeto Manuais Digitais, acima descrito, o qual exige a disponibilização de um conjunto de 
condições da infraestrutura de suporte à rede dos Manuais Digitais, em todos esses estabelecimentos 
de educação e ensino da RAM, baseada em tecnologia Cloud, através da conjugação de 3 fatores:  

i. Ligação à internet, com uma boa velocidade de acesso (download e upload) e com valores 
de desempenho constantes por parte do ISP (Internet Server Provider);  

ii. Equipamentos com alto desempenho de resposta aos pedidos, tanto para o processamento 
do sinal do ISP, como da própria rede WIFI;  

iii. Infraestruturas físicas de rede, bem definidas e estruturada. 

 

Natureza do investimento:  

O investimento previsto é de natureza pública. Não estão previstos investimentos enquadrados no regime de 
auxílios de estado. 

Implementação: 

Este investimento será levado a cabo pela Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnologia do Governo 
Regional da Madeira que tutela este setor. 
 
Público-Alvo: 
Alunos e professores de todos os níveis de educação 

Calendário e riscos: 

Este investimento decorrerá no horizonte temporal que se inicia em 2021 e perspetivando-se a sua conclusão 
em dezembro de 2025. 

Os riscos à execução do investimento prendem-se com eventuais atrasos nos procedimentos de contratação 
pública, a capacidade de resposta do mercado e o cumprimento dos prazos de execução. 

 

 

4. Autonomia estratégica e questões de segurança   

Não aplicável. 
 

5. Cross-border and multi-country projects   

Não aplicável. 

  

6. Dimensão Verde  

Não aplicável. 

 

7. Dimensão Digital  

A categoria de intervenção “012 – Serviços e aplicações de tecnologias de informação para as competências 
digitais e a inclusão social” é aquela que melhor reflete os dois investimentos propostos para promover a 
transição digital da educação, refletindo a preponderância das vertentes de infraestruturas e equipamentos no 
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âmbito destes investimentos, a qual contribui em 100% para a meta relativa ao investimento na transição 
digital. 

A transição digital prepara as gerações futuras para o grande desafio da educação no século XXI: o 
desconhecido. Os alunos que entram na escola hoje, estarão a ser preparados para profissões que ainda não 
existem. Como tal, o papel da escola terá de ser o de preparar o melhor possível os jovens para os desafios que 
poderão encontrar no seu percurso académico e, futuramente, profissional. Só uma sociedade digitalmente 
competente e atenta poderá estar preparada para o futuro que, naturalmente, encerra em si mesmo uma certa 
dose de incerteza. 

 

8. Do No Significant Harm 

Análise de quais dos objetivos ambientais que são suscetíveis de ser afetados pelo investimento, tendo em 
conta o seu ciclo de vida. 

8. Do No Significant Harm 

As reformas e os investimentos incluídos nesta componente estão, de forma geral, em linha com os 
investimentos sustentáveis previstos no Regulamento (EU) 2020/852 (Taxonomia), em particular os que se 
enquadram nos objetivos de transição digital, com a consequente utilização sustentável de recursos e prevenção 
e controlo da poluição, que advêm da desmaterialização e digitalização de procedimentos e conteúdos no setor 
da Educação.  

No entanto, considerando as medidas de apoio ao reforço de equipamentos tecnológicos e informáticos para 
os estabelecimentos de ensino e respetivos utilizadores, tanto alunos como docentes, a análise de quais os 
objetivos ambientais que são suscetíveis de ser afetados pelos investimentos, tendo em conta o seu ciclo de 
vida, é feita nesta secção. 

 

Reforma TD-r37: Reforma para a educação digital  

Parte 1 da lista de controlo do princípio de «não prejudicar significativamente» 

Indicar os objetivos ambientais que 
exigem uma avaliação substantiva da 
medida com base no princípio de 
«não prejudicar significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

Mitigação das alterações climáticas  X 
A Reforma para a Educação Digital pretende reduzir as desigualdades 
sociais e educativas no acesso aos conteúdos e ferramentas digitais e 
construir uma base para o exercício de cidadania e participação ativa. Ao 
garantir o acesso universal a alunos, pessoal docente e não docente às 
tecnologias e ferramentas que contribuem para o desenvolvimento de 
competências digitais, estará a contribuir para o combate às desigualdades 
sociais e educativas. 

A reforma preconizada nesta componente está ancorada nas metas da 
Estratégia Portugal 2030 e do recente Plano de Ação para a Educação 
Digital da Comissão Europeia para 2021-2027 e é consubstanciada na 
concretização de um conjunto de medidas educativas de médio-longo prazo, 
com foco na produção de conteúdos digitais, capacitação dos recursos, 
reforço das infraestruturas tecnológicas disponibilizadas e aumento da 
conectividade nos estabelecimentos de ensino. 

A reforma materializa os objetivos prioritários para a transição digital da 
Educação e encontra a sua concretização nos investimentos 
supramencionados desta componente. Posto isto, considera-se que a 

Adaptação às alterações climáticas  X 

Utilização sustentável e proteção dos 
recursos hídricos e marinhos 

 X 

Economia circular, incluindo a 
prevenção e a reciclagem de resíduos 

 X 

Prevenção e controlo da poluição   X 

Proteção e restauro da 
biodiversidade e dos ecossistemas 

 X 
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avaliação do cumprimento do princípio de «não prejudicar 
significativamente» se encontra salvaguardada nas respetivas análises da 
medidas TD-ED-C15-i1, TD-ED-C15-i2 e TD-ED-C15-i3. 

 

•Investimento TD-C20-i01: Transição digital na Educação 

Parte 1 da lista de controlo do princípio de «não prejudicar significativamente» 

Indicar os objetivos ambientais 
que exigem uma avaliação 
substantiva da medida com base 
no princípio de «não prejudicar 
significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

Mitigação das alterações 

climáticas 

 X 

Considerando que a medida pretende contribuir para a transição digital na 
Educação, através do fornecimento e da expansão de redes de conetividade nos 
estabelecimentos, disponibilização de equipamentos e modernização dos espaços 
de ensino, produção e disponibilização de conteúdos digitais educativos de 
qualidade, não são identificados ou não se anticipam impactes negativos 
significativos, diretos ou indiretos, ao longo do ciclo de vida das ações a apoiar, 
relativamente a este objetivo ambiental e, como tal, considera-se que o princípio 
de «não prejudicar significativamente» é cumprido. 

A medida é elegível para o domínio de intervenção 012 no anexo do Regulamento 
MRR, com um coeficiente para o cálculo de apoio aos objetivos em matéria de 
alterações climáticas e objetivos ambientais de  0%. Esta medida contribui com 
um coeficiente de 100% para o cálculo do apoio aos objetivos de transição digital 
e visa apoiar a implementação de recursos educativos digitais no processo de 
ensino, o que presumivelmente não constituem atividades que comprometem este 
objetivo ambiental. 

Adaptação às alterações 

climáticas 
 X 

Considerando a natureza da medida e das ações contempladas, destinadas a apoiar 
o processo de transição digital na Educação, através do reforço da conectividade 
e das condições dos estabelecimentos de ensino, não são identificados impactes 
negativos significativos, diretos ou indiretos, ao longo do ciclo de vida da medida 
neste objetivo ambiental. Como tal, considera-se que é assegurado o princípio de 
«não prejudicar significativamente». 

Utilização sustentável e 
proteção dos recursos hídricos 
e marinhos 

 X 

Considerando a natureza da medida e das intervenções contempladas, destinadas 
a apoiar o processo de transição digital na Educação, através do reforço da 
conectividade e das condições dos estabelecimentos de ensino, não se antecipam 
riscos de degradação ambiental relacionados com a preservação da qualidade da 
água e a pressão sobre os recursos hídricos ao longo do ciclo de vida da medida 
neste objetivo ambiental. Como tal, considera-se que o princípio de «não 
prejudicar significativamente» é assegurado. 

Economia circular, incluindo a 
prevenção e a reciclagem de 
resíduos 

X  
 

Prevenção e controlo da 

poluição  

 X 

A medida tem um impacto previsível não significativo, no objetivo ambiental da 
prevenção e controlo da poluição do ar, da água ou do solo, considerando a 
aquisição de material informático. Os efeitos diretos e os principais efeitos 
indiretos da medida e das ações contempladas, ao longo do seu ciclo de 
vida, poderão estar relacionados com a produção dos equipamentos necessários 
para a transição digital na educação, assim como com a extração de matérias-
primas e materiais raros associada. Particularmente no que se refere às ações de 
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reforço e expansão da rede e modernização dos estabelecimentos de ensino, pelo 
equipamento de cobertura wi-fi e informático individual, entre outros. O 
mesmo princípio de impacte potencial pode ser aplicado ao fim de vida destes 
materiais. 

Por outro lado, a medida visa apoiar a produção e disponibilização de conteúdos 
digitais educativos, podendo contribuir para o objetivo ambiental de transição para 
uma economia circular, nos termos do artigo 13º do Regulamento Taxonomia, 
através do uso mais eficiente de recursos como o papel e prevenção da poluição. 
Como tal, considera-se que é assegurado o princípio de «não prejudicar 
significativamente». 

Proteção e restauro da 
biodiversidade e dos 
ecossistemas  X 

Considerando a natureza da medida e das intervenções contempladas, destinadas 
a apoiar o processo de transição digital na Educação, através do reforço da 
conectividade e das condições dos estabelecimentos de ensino, não se antecipam 
riscos de degradação dos ecossistemas ou impacte na biodiversidade ao longo do 
ciclo de vida das ações a apoiar. Como tal, considera-se que o princípio de «não 
prejudicar significativamente» é assegurado. 

 

Parte 2 da lista de controlo do princípio de «não prejudicar significativamente» 

Perguntas Não Justificação substantiva  

Transição para uma economia circular, 
incluindo a prevenção e a reciclagem de 
resíduos. Prevê-se que a medida: 

i) conduza a um aumento significativo 
da produção, da incineração ou da 
eliminação de resíduos, com exceção 
da incineração de resíduos perigosos 
não recicláveis, ou 

ii) dê origem a ineficiências significativas 
na utilização direta ou indireta de 
qualquer recurso natural em qualquer 
fase do seu ciclo de vida que não são 
minimizadas por medidas adequadas, 
ou 

venha a causar danos significativos e de 
longo prazo no ambiente, no contexto da 
economia circular?  

X 

É expectável que as aquisições de equipamento informático e de cobertura de 
rede ou outros, para a concretização dos objetivos propostos com a 
implementação desta medida, sejam promovidas ao abrigo dos critérios em 
matéria de contratos públicos ecológicos da UE (para computadores, 
monitores, tablets, equipamento de projeção, impressoras e outros aplicáveis) 
uma vez que a natureza do investimento é maioritariamente pública. 

Adicionalmente, os equipamentos mencionados devem cumprir com os 
requisitos definidos no Decreto-Lei n.º 12/2011 quando à sua concepção 
ecológica e eficiência energética sempre que aplicável, e seja assegurado que 
não contêm as substâncias perigosas listadas no Anexo II da Diretiva n.º 
2011/65/EU do Parlamento Europeu, transposta pelo Decreto-Lei n.º 
79/2013, excepto quando as concentrações por peso não ultrapassam os 
valores estabelecidos no mesmo.  

Os equipamentos informáticos e outros deverão estar abrangidos por um 
plano de gestão de resíduos que deve incluir ainda especificações técnicas 
relativas à durabilidade, reparabilidade e reciclabilidade dos equipamentos 
elétricos e eletrónicos a adquirir e instalar, de acordo com as especificações 
do Decreto-Lei n.º 178/2006, Decreto-Lei n.º 67/2014 e Decreto-Lei n.º 152-
D/2017, pelo que não se prevê que a medida conduza a um aumento 
significativo da produção, da incineração ou da eliminação de resíduos, dê 
origem a ineficiências significativas na utilização direta ou indireta de 
qualquer recurso natural ou venha a causar danos significativos e de longo 
prazo no ambiente. 

A medida é elegível para o domínio de intervenção 012 no anexo do 
Regulamento MRR, com um coeficiente para o cálculo de apoio aos objetivos 
em matéria de alterações climáticas e objetivos ambientais de  0% e um 
coeficiente de 100% para o cálculo do apoio aos objetivos de transição 
digital. 
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Investimento TD-C20-i02-RAA: Educação digital (Açores) 

Parte 1 da lista de controlo do princípio de «não prejudicar significativamente» 

Indicar os objetivos ambientais 
que exigem uma avaliação 
substantiva da medida com base 
no princípio de «não prejudicar 
significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

Mitigação das alterações 

climáticas 

 X 

Considerando que a medida pretende contribuir para o objetivo da educação 
digital no Açores através da modernização dos recursos tecnológicos dos espaços 
escolares, aquisição de equipamentos informáticos especializados e de 
laboratório, instalação ou reestruturação das redes de internet e wireless, 
aumentando a conetividade, reforço das competências digitais e criação de 
recursos educativos digitais que visam a progressiva desmaterialização dos 
manuais escolares, não são identificados ou não se anticipam impactes negativos 
significativos, diretos ou indiretos, ao longo do ciclo de vida das ações a apoiar, 
relativamente a este objetivo ambiental e, como tal, considera-se que o princípio 
de «não prejudicar significativamente» é cumprido. 

A medida é elegível para o domínio de intervenção 012 no anexo do Regulamento 
MRR, com um coeficiente para o cálculo de apoio aos objetivos em matéria de 
alterações climáticas e objetivos ambientais de  0%. Esta medida contribui com 
um coeficiente de 100% para o cálculo do apoio aos objetivos de transição digital 
e visa apoiar a implementação de recursos educativos digitais nos 
estabelecimentos de ensino nos Açores, o que presumivelmente não constituem 
atividades que comprometem este objetivo ambiental. 

Adaptação às alterações 

climáticas 
 X 

Considerando a natureza da medida e das ações contempladas, destinadas a 
contribuir para a educação digital nos Açores, através do reforço da conectividade 
e recursos educativos digitais, não são identificados impactes negativos 
significativos, diretos ou indiretos, ao longo do ciclo de vida da medida neste 
objetivo ambiental. Como tal, considera-se que é assegurado o princípio de «não 
prejudicar significativamente». 

Utilização sustentável e 
proteção dos recursos hídricos 
e marinhos 

 X 

Considerando a natureza da medida e das intervenções contempladas, destinadas 
a contribuir para a educação digital nos Açores, através do reforço da 
conectividade e recursos educativos digitais, não se antecipam riscos de 
degradação ambiental relacionados com a preservação da qualidade da água e a 
pressão sobre os recursos hídricos ao longo do ciclo de vida da medida neste 
objetivo ambiental. Como tal, considera-se que o princípio de «não prejudicar 
significativamente» é assegurado. 

Economia circular, incluindo a 
prevenção e a reciclagem de 
resíduos 

X  
 

Prevenção e controlo da 

poluição  

 X 

A medida tem um impacto previsível não significativo, no objetivo ambiental da 
prevenção e controlo da poluição do ar, da água ou do solo, considerando a 
aquisição de material informático. Os efeitos diretos e os principais efeitos 
indiretos da medida e das ações contempladas, ao longo do seu ciclo de 
vida, poderão estar relacionados com a produção dos equipamentos necessários 
para o objetivo de educação digital nos Açores, assim como com a extração de 
matérias-primas e materiais raros associada. Particularmente no que se refere às 
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ações de modernização dos recursos tecnológicos dos espaços escolares, aquisição 
de equipamentos e aumento da conectividade nos estabelecimentos de ensino. O 
mesmo princípio de impacte potencial pode ser aplicado ao fim de vida destes 
materiais. 

Por outro lado, a medida visa apoiar a progressiva desmaterialização dos manuais 
escolares, podendo contribuir para o objetivo ambiental de transição para uma 
economia circular, nos termos do artigo 13º do Regulamento Taxonomia, através 
do uso mais eficiente de recursos como o papel e prevenção da poluição. Como 
tal, considera-se que é assegurado o princípio de «não prejudicar 
significativamente». 

Proteção e restauro da 

biodiversidade e dos 

ecossistemas  X 

Considerando a natureza da medida e das intervenções contempladas, destinadas 
a contribuir para a educação digital nos Açores, através do reforço da 
conectividade e recursos educativos digitais, não se antecipam riscos de 
degradação dos ecossistemas ou impacte na biodiversidade ao longo do ciclo de 
vida das ações a apoiar. Como tal, considera-se que o princípio de «não prejudicar 
significativamente» é assegurado. 

 

Parte 2 da lista de controlo do princípio de «não prejudicar significativamente» 

Perguntas Não Justificação substantiva  

Transição para uma economia circular, 
incluindo a prevenção e a reciclagem de 
resíduos. Prevê-se que a medida: 

iii) conduza a um aumento significativo 
da produção, da incineração ou da 
eliminação de resíduos, com exceção 
da incineração de resíduos perigosos 
não recicláveis, ou 

iv) dê origem a ineficiências significativas 
na utilização direta ou indireta de 
qualquer recurso natural em qualquer 
fase do seu ciclo de vida que não são 
minimizadas por medidas adequadas, 
ou 

venha a causar danos significativos e de 
longo prazo no ambiente, no contexto da 
economia circular?  

X 

É expectável que as aquisições de equipamentos digitais móveis e de 
cobertura de rede ou outros, para a concretização dos objetivos propostos 
com a implementação desta medida, sejam promovidas ao abrigo dos 
critérios em matéria de contratos públicos ecológicos da UE (para 
computadores, monitores, tablets ou outros aplicáveis) uma vez que a 
natureza do investimento é maioritariamente pública. 

Adicionalmente, os equipamentos mencionados devem cumprir com os 
requisitos definidos no Decreto-Lei n.º 12/2011 quando à sua concepção 
ecológica e eficiência energética sempre que aplicável, e seja assegurado que 
não contêm as substâncias perigosas listadas no Anexo II da Diretiva n.º 
2011/65/EU do Parlamento Europeu, transposta pelo Decreto-Lei n.º 
79/2013, excepto quando as concentrações por peso não ultrapassam os 
valores estabelecidos no mesmo.  

Os equipamentos informáticos e outros deverão estar abrangidos por um 
plano de gestão de resíduos que deve incluir ainda especificações técnicas 
relativas à durabilidade, reparabilidade e reciclabilidade dos equipamentos 
elétricos e eletrónicos a adquirir e instalar, de acordo com as especificações 
do Decreto-Lei n.º 178/2006, Decreto-Lei n.º 67/2014 e Decreto-Lei n.º 152-
D/2017, pelo que não se prevê que a medida conduza a um aumento 
significativo da produção, da incineração ou da eliminação de resíduos, dê 
origem a ineficiências significativas na utilização direta ou indireta de 
qualquer recurso natural ou venha a causar danos significativos e de longo 
prazo no ambiente. 

A medida é elegível para o domínio de intervenção 012 no anexo do 
Regulamento MRR, com um coeficiente para o cálculo de apoio aos objetivos 
em matéria de alterações climáticas e objetivos ambientais de  0% e um 
coeficiente de 100% para o cálculo do apoio aos objetivos de transição 
digital. 

 

  



23 
 

 

Investimento TD-C20-i03-RAM: Programa de Aceleração da Digitalização da Educação na RAM  

Parte 1 da lista de controlo do princípio de «não prejudicar significativamente» 

Indicar os objetivos ambientais que 
exigem uma avaliação substantiva 
da medida com base no princípio de 
«não prejudicar significativamente» 

Sim Não Justificar caso seja selecionada a opção «Não» 

Mitigação das alterações climáticas 

 X 

Considerando que a medida pretende contribuir para a aceleração da 
digitalização da educação na Madeira através da disponibilização de recursos 
técnicos e tecnológicos às escolas, da desmaterialização de processos, do 
reforço da capacitação dos recursos e das infraestruturas digitais, não são 
identificados ou não se anticipam impactes negativos significativos, diretos 
ou indiretos, ao longo do ciclo de vida das ações a apoiar, relativamente a este 
objetivo ambiental e, como tal, considera-se que o princípio de «não 
prejudicar significativamente» é cumprido. 

A medida é elegível para o domínio de intervenção 012 no anexo do 
Regulamento MRR, com um coeficiente para o cálculo de apoio aos objetivos 
em matéria de alterações climáticas e objetivos ambientais de 0%. Esta 
medida contribui com um coeficiente de 100% para o cálculo do apoio aos 
objetivos de transição digital e visa apoiar a implementação de recursos 
educativos digitais nos estabelecimentos de ensino na Madeira, o que 
presumivelmente não constituem atividades que comprometem este objetivo 
ambiental. 

Adaptação às alterações climáticas 

 X 

Considerando a natureza da medida e das ações contempladas, destinadas a 
contribuir para a aceleração da digitalização da educação na Madeira através 
da disponibilização de recursos técnicos e tecnológicos às escolas e da 
desmaterialização de processos, não são identificados impactes negativos 
significativos, diretos ou indiretos, ao longo do ciclo de vida da medida neste 
objetivo ambiental. Como tal, considera-se que é assegurado o princípio de 
«não prejudicar significativamente». 

Utilização sustentável e proteção 

dos recursos hídricos e marinhos 

 X 

Considerando a natureza da medida e das intervenções contempladas, 
destinadas a contribuir para a aceleração da digitalização da educação na 
Madeira através da disponibilização de recursos técnicos e tecnológicos às 
escolas e da desmaterialização de processos, não se antecipam riscos de 
degradação ambiental relacionados com a preservação da qualidade da água e 
a pressão sobre os recursos hídricos ao longo do ciclo de vida da medida neste 
objetivo ambiental. Como tal, considera-se que o princípio de «não prejudicar 
significativamente» é assegurado. 

Economia circular, incluindo a 

prevenção e a reciclagem de 

resíduos 

 X 

Considerando que a medida se destina a apoiar a aceleração da digitalização 
da educação na Madeira através da disponibilização de recursos técnicos e 
tecnológicos às escolas e em particular a reforçar o processo de 
desmaterialização dos manuais escolares, pela implementação de uma 
estratégia de recursos digitais educativos (manuais digitais), poderá contribuir 
positivamente para o objetivo ambiental de transição para uma economia 
circular, nos termos do artigo 13º do Regulamento Taxonomia, através do uso 
mais eficiente de recursos como o papel e prevenção da poluição. Como tal, 
considera-se que é assegurado o princípio de «não prejudicar 
significativamente». 

Por outro lado, é expectável que as necessidades em termos de aquisição de 
equipamentos informáticos, caso existam, sejam promovidas ao abrigo dos 
critérios em matéria de contratos públicos ecológicos da UE (para 
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computadores, monitores, tablets ou outros aplicáveis) uma vez que a natureza 
do investimento é maioritariamente pública. 

Prevenção e controlo da poluição  

 X 

Considerando a natureza da medida e das intervenções contempladas, 
destinadas a contribuir para a aceleração da digitalização da educação na 
Madeira através da disponibilização de recursos técnicos e tecnológicos às 
escolas e da desmaterialização de processos, não se antecipam riscos de 
poluição do ar, água e solo ao longo do ciclo de vida das ações a apoiar. Como 
tal, considera-se que o princípio de «não prejudicar significativamente» é 
assegurado. 

Proteção e restauro da 

biodiversidade e dos ecossistemas 

 X 

Considerando a natureza da medida e das intervenções contempladas, 
destinadas a contribuir para a aceleração da digitalização da educação na 
Madeira através da disponibilização de recursos técnicos e tecnológicos às 
escolas e da desmaterialização de processos, não se antecipam riscos de 
degradação dos ecossistemas ou impacte na biodiversidade ao longo do ciclo 
de vida das ações a apoiar. Como tal, considera-se que o princípio de «não 
prejudicar significativamente» é assegurado. 

 

 

Ver Tabela 1: milestones e metas do anexo. 

 

9. Milestones, metas e calendarização   

 

Ver Tabela 2: Milestones e metas do Anexo 1. 

 

10. Financiamento e custos  

As estimativas de custo apresentadas abaixo não incluem, por regra, o IVA. 

 

 Investimento TD-C20-i01: Transição digital na Educação 

A despesa anual prevista (milhões de euros) para a implementação da Reforma para a Educação Digital é: 

 

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Total 

TD-C20-i01: Transição digital na Educação 182,5 144 125 25 23,5 0 500 

 

 

Fundamentação dos custos apresentados 

Todos os cálculos foram realizados considerando o universo da rede pública de estabelecimentos de ensino 
básico e secundário, num total de 4435 escolas. 

Exceto quando indicada outra origem, os custos apresentados resultam de consultas informais ao mercado. 
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Nas iniciativas de maior complexidade tecnológica (quer sejam predominantemente de software ou de 
hardware) é impossível, nesta fase, estimar custos com um maior grau de precisão do que o apresentado. Com 
efeito, a concretização destas iniciativas carece da realização de estudos prévios e/ou da conceção de projetos 
concretos que permitam definir opções de arquitetura, requisitos funcionais e especificações técnicas, sem as 
quais não é possível identificar, na maior parte das vezes, soluções técnicas concretas, dimensionar esforço, 
criar uma Bill of materials, montar um Caderno de Encargos e, consequentemente, estimar com rigor o seu 
preço. 

Mesmo quando é possível antecipar algumas soluções tecnológicas concretas, os níveis de desconto 
alcançáveis num processo aquisitivo concorrencial para grandes volumes de unidades são altamente variáveis 
e imprevisíveis.  

Por estes motivos os custos a seguir apresentados representam a melhor estimativa possível nesta fase, 
considerando fornecimentos semelhantes, provas de conceito e projetos piloto, experiência dos especialistas 
de cada área consultados para o efeito, e estão em linha com os preços praticados pelo mercado em Portugal. 

 

Objetivo 1: assegurar o fornecimento de conetividade de qualidade às escolas de modo a permitir a utilização 
universal de equipamentos e acesso a recursos educativos digitais por alunos, professores e trabalhadores de 
apoio à gestão em contexto educativo.  

  

Valores previstos (milhões de euros): 

 

2021 2022 2023 2024 2025 Total 

0 86 64 0 0 150 

 

i) Para a expansão da conetividade à internet da Rede Alargada da Educação de 40 para 300Gbps foi 
previsto um investimento total de 5M€. Este valor destina-se à aquisição de equipamentos ativos de 
rede para comutação e encaminhamento de pacotes, com um valor estimado de 2M€; de equipamentos 
de proteção,  segurança e filtragem de conteúdos, com um valor estimado de 2M€; instalação de troços 
de fibra ótica de elevada capacidade entre as instalações do(s) fornecedor(es) do serviço de acesso 
internet e o Centro de Processamento de dados do Ministério da Educação (1M€). Estes valores 
dependem de opções técnicas a definir em sede de projeto, nomeadamente a concentração do tráfego 
de saída para a internet num ou mais pontos dispersos geograficamente pelo país, bem como do nível 
de disponibilidade ou das funcionalidades de segurança que se pretendam implementar. O custo do 
serviço de acesso à internet não está incluído por se tratar de uma despesa recorrente.  
 

ii) Para dotar todas as escolas com ligação à Rede Alargada da Educação com, pelo menos, 1Gbps, foi 
previsto um investimento total de 35M€ destinado à aquisição dos CPE a instalar em cada escola para 
garantir o nível de desempenho pretendido e um elevado nível de disponibilidade. Considerou-se um 
custo médio por escola de 7900€ para aquisição de dois routers. Trata-se de um valor aproximado, 
uma vez que a gama do equipamento e as suas especificações técnicas dependem da dimensão da 
escola, de funcionalidades a definir em sede de projeto, e do nível de desconto sobre o preço de lista 
alcançável num processo aquisitivo de grande volume (não sendo inéditos níveis de desconto 
superiores a 50% sobre o preço de lista para projetos desta dimensão e tipologia). 
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iii) Para ampliar as redes de área local das escolas foram estimados valores médios por escola de 5000€ 
para os serviços de instalação de 40 access points com um preço unitário de 345€ e outros 
equipamentos ativos de rede no valor de 6000€, o que perfaz um valor total de 24800€ por escola. 
Considerando o universo de 4435 estabelecimentos de ensino básico e secundário da rede pública, este 
investimento representa um valor total de 110M€.  Atendendo a que o último grande investimento em 
redes de área local nas escolas decorreu há mais de 10 anos é impossível determinar, sem a realização 
de site surveys, o estado atual da infraestrutura em cada local, bem como que parte desta pode ser 
reaproveitada. Consideraram-se, por isso, valores médios para a substituição alguns de equipamentos 
ativos de rede, a instalação integral de novos Access Points Wi-Fi e a possibilidade de proceder à 
substituição de parte da infraestrutura passiva de rede em algumas escolas. Previamente ao lançamento 
dos processos aquisitivos para concretização deste objetivo será necessário realizar sites surveys às 
escolas e definir os princípios orientadores para a realização dos 4435 projetos de instalação de 
instalação de redes de área local, um por cada escola. 

 

Objetivo 2: criar condições para a utilização integrada dos diferentes equipamentos tecnológicos no processo 
de ensino-aprendizagem, presencial, misto e a distância, e para a participação dos alunos em projetos 
específicos para o desenvolvimento de competências digitais.    

 

Valores previstos (milhões de euros): 

 

2021 2022 2023 2024 2025 Total 

180 20,5 27,5 0 0 228 

 

i) Considerou-se o fornecimento e instalação de 40 mil projetores com um custo médio unitário 
de 675€, o que perfaz um investimento total de 27M€ para o universo das escolas consideradas. 
Considerou-se 40 mil projetores por serem os necessários para equipar todas as salas do país 
com projetores.   
 
 

ii) Para a instalação dos LED estimou-se um investimento de 16200€ por laboratório, resultante 
da aquisição de 12 computadores genéricos com um custo unitário de 350€ e de outros 
equipamentos específicos (impressoras 3D, equipamentos de teste e medição, sensores, 
microcontroladores, single board computers, placas de desenvolvimento, kits de componentes 
eletrónicos, kits para robótica, entre outros) com um valor médio de 12000€. A lista exata 
destes equipamentos será definida por cada escola, no âmbito da sua autonomia e gestão 
flexível do currículo, em função das linhas de ação dos seus projetos educativos, dos interesses 
dos alunos e das competências digitais do corpo docente. O investimento total previsto para 
os 1300 laboratórios perfaz 21M€. 

 
iii) Relativamente à aquisição de computadores portáteis de uso individual para professores e 

alunos, para concluir a universalização da medida é necessário adquirir cerca de 600 mil 
equipamentos, o que considerando um preço médio de 300€ (preço médio das aquisições 
anteriores) representa um investimento total de 180M€. 
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Objetivo 3: criar condições para a melhoria e utilização generalizada de recursos educativos digitais, incluindo 
nos processos de avaliação. 

 

Valores previstos (milhões de euros): 

 

2021 2022 2023 2024 2025 Total 

1 23 23,5 23 23,5 94 
 

i) Para a produção de recursos educativos digitais estimou-se um valor médio de 220,000€ por disciplina, 
repartidos entre criação conceptual e didática (72,500€), produção de materiais, edição digital e 
desenvolvimento (125,000€), e validação científico-pedagógica (25,000€). Considerando as cerca de 
330 disciplinas presentes nas matrizes curriculares do ensino básico e secundário, incluindo cursos 
profissionais e ensino artístico, representa um investimento total de 73,5M€. A este valor prevê-se 
adicionar cerca de 6,5M€ para a criação de uma Biblioteca Digital e repositório de ebooks, repartidos 
entre custos de conceção, criação de imagem e promoção (500,000€), desenvolvimento aplicacional 
(3,5M€), aquisição de ebooks (1,5M€), e aquisição de infraestrutura tecnológica para alojamento 
(1M€), o que perfaz um investimento total de 80M€. 
 

ii) Para a adoção de processos de desmaterialização das provas e exames finais de classificação, estimou-
se um investimento total de 12M€, que permite ir aumentando de forma gradual o número de provas 
abrangidas até 2025. Estes custos visam a elaboração, distribuição, aplicação, realização e 
classificação das provas garantindo a sua qualidade, fiabilidade e segurança, bem como a aquisição da 
infraestrutura tecnológica de suporte ao sistema. 
 

iii) Para o desenvolvimento de recursos digitais para a educação física e o desporto escolar está previsto 
um investimento de 2M€ repartido entre custos de conceção, criação de imagem e promoção 
(500,000€), desenvolvimento aplicacional (1M€), e produção de conteúdos específicos (500,000€), até 
final de 2023. 

 

Objetivo 4: criar condições para a gestão eficiente do processo de transição digital no sistema educativo. 

 

Valores previstos (milhões de euros): 

 

2021 2022 2023 2024 2025 Total 

1,5 14,5 10 2 0 28 

 

i) A adoção do sistema único de identidades para toda a comunidade educativa (alunos, pessoal docente 
e não docente) terá um custo de 2M€, repartido entre custos de licenciamento de software (500,000€), 
consultoria, parametrização/configuração de software e desenvolvimento aplicacional (1M€), e de 
aquisição de infraestrutura tecnológica para alojamento do sistema (500,000€). 
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ii) Para dotar os agrupamentos de escolas e as escolas não agrupadas com meios de computação 

adequados às necessidades administrativas e de gestão considerou-se o fornecimento de até 15000 
equipamentos (entre computadores, scanners e impressoras) com um custo médio unitário de 400€, 
num total de 6M€. 
 

iii) Considerou-se um valor total de 20M€ até 2025 para convergir e integrar os sistemas de informação 
de gestão educativa, repartidos por custos de consultoria e desenvolvimento aplicacional (8M€), 
licenciamento de software (5M€), e infraestrutura tecnológica (7M€). 

 

Investimento TD-C20-i02-RAA: Educação digital (Açores) 

Todos os cálculos foram realizados considerando um universo de 165 escolas, em 40 Unidades Orgânicas 
(UO), de acordo com a organização do sistema educativo na Região Autónoma dos Açores, por cada uma das 
9 ilhas, que caracteriza bem a dispersão e necessidades acrescidas ao arquipélago: 

                                                      

Exceto quando indicada outra origem, os custos apresentados resultam de consultas ao mercado. Foram 
considerados preços unitários sem IVA. 

Eixo 1: Equipamentos 

1.1 Comunicação e Conectividade 
1.2 Equipamentos móveis 
1.3 Equipamentos para sala de aula 

 

Valores previstos (euros): 

 

 
2021 2022 2023 2024 2025 Total 

Eixo 1 2 223 000 5 961 450 5 981 050 9 110 100 5 253 400 28 529 000 

Comunicação 
e 

Conectividade 
- 1 795 300 1814 900 1329 900 129 900 5070 000 

Equipamentos 
móveis 1 525 000 2745 150 2745 150 6 58 200 4425 500 17799 000 

Ilhas Unidades Orgânicas Escolas

Santa Maria 1 6
São Miguel 21 88
Terceira 7 34
Graciosa 1 5
São Jorge 3 5
Pico 3 12
Faial 2 11
Flores 1 3
Corvo 1 1
Total 40 165
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Equipamentos 
para sala de 

aula 
698 000 1421 000 1421 000 1422 000 3613 000 5660 000 

 

No que respeita a 1.1 - Comunicação e Conectividade: 

• Foi considerado um custo de 970 mil Euros para restruturação da rede de internet existente nas escolas da 
RAA, tendo-se calculado um valor médio de cerca de 24 250 Euros por cada uma das 40 Unidades 
Orgânicas (UO), numa intervenção a realizar nos anos de 2022 e 2023 (total de 4 semestres). 

o Os equipamentos atualmente instalados nas UO não permitem velocidade gibabit. É necessário 
Investimento para modernização equipamentos ativos de distribuição, os Switchs, atualmente com 
mais de 10 anos, em todas as 40 UO da RAA, num universo de 165 escolas, chegando.se a uma 
média de 13 Switchs de 24 portas POE. O valor de investimento de referência para aquisição, 
para cada unidade orgânica, de 13 novos equipamentos ativos (Switchs) é de 24 250€ por UO. A 
referência no mercado são equipamentos CISCO Catalyst 9200L 24-port PoE+, 4 x 10G.  

• 2 milhões e 400 mil Euros para instalação de nova rede de internet fixa, tendo sido calculado um valor 
médio de cerca de 60 mil Euros por cada uma das 40 UO e respetivas 165 escolas, numa intervenção a 
realizar durante os anos de 2022, 2023 e 2024 (6 semestres). 

o As Unidades Orgânicas têm infraestruturas passivas (rede de cabos e tubagens) com mais de dez 
(10) anos. Estas redes de cabos, de fibras óticas, de condutas e salas técnicas, não estão em 
conformidade com as normas regulamentadas pela Autoridade Nacional de 
Comunicações(ANACOM) para as Infraestruturas de Telecomunicações em Edifícios (ITED). 
Não se encontrando em conformidade com o ITED não suportam as novas bandas largas, da 
ordem dos gigabits (CAT6), inviabilizando estas larguras de banda nas escolas dos Açores 
inviabiliza-se, também, os respetivos projetos que dela necessitam, como a rede WIFI AC/AX. 
Muitas das Unidades Orgânicas possuem redes com cablagem CAT5 ou inferior (Cat 4 , Cat 3) 
que tem de ser completamente removida e substituída por nova rede cablada e certificada para 
CAT6.Os Açores possuem escolas sem qualquer rede estruturada, algumas encontram-se em 
edifícios históricos, escolas já com rede estruturada mas que necessita de intervenção pelo que o 
investimento de 60.000€ é o valor médio, estimado, para o projeto e respetiva execução de nova 
ITED, considerando o universo das quarenta (40) unidades orgânicas dos Açores. 

• 1 milhão e 200 mil Euros para instalação de cobertura wireless, calculando-se um valor médio de cerca de 
30 mil Euros por Unidade Orgânica, num universo de 40 UO, com previsão de implementação durante os 
anos de 2022, 2023 e 2024. 

o As redes WIFI tem equipamento em utilização, pontos de acesso WIFI(AP), com mais de 10 anos, 
modelos do tipo CISCO AIR-AP1030-E-K9, estes equipamentos não permitem a integração na 
controladora central do GRA bem como inviabilizam as novas normas WIFI (IEEE 802.11ac) 
com velocidade gigabit. Investimento necessário para modernização de todos os pontos de acesso. 
Necessidade de, em média por UO, de 68 AP’s de interior, 4 para o exterior e respetivos 5 switchs 
de 24 portas para suportar as ligações dos novos AP’s à controladora central. A referência no 
mercado são equipamentos: 

▪ 5 - Cisco Catalyst 9200L 24-port PoE+, 4 x 10G, 70 – 9.327€ 
▪ 68 - Cisco Aironet 1815i – E – K9 + licença LIC-CT5520-1A - Cisco 5520 Wireless 

Controller 1 AP Adder License – 18.224€ 
▪ 4 - Cisco Aironet 1852e – E - K9 + licença LIC-CT5520-1A - Cisco 5520 Wireless 

Controller 1 AP Adder License – 2.449€ 
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▪ 500 mil Euros para renovação de estruturas e upgrades, tudo para assegurar a 
comunicação e conectividade. Prevendo-se que as intervenções possam ser maiores com 
o passar do tempo, a verba reservada para os dois semestres do primeiro ano de 
intervenção será menor que nos restantes. Deste modo, para os dois semestres de 2022 
foram contabilizados 110 300 €, tendo sido reservado o valor de 129 900 € para os dois 
semestres de 2023, o mesmo valor para os dois semestres de 2024, repetindo-se também 
este valor nos dois semestres de 2025. 

o As “escolinhas” não tem rede estruturada, sendo necessário investimento em upgrade das 
comunicações e conetividade nestas escolas. Estas 137 escolas, dependentes das UO, necessitam 
de uma atualização dos equipamentos ativos. Estimativa para uma “escolinha” 3.649,64€, 
incluindo a instalação de dois AP, um novo Switch e o upgrade da rede cablada. 

No que se refere aos 1.2 - Equipamentos móveis: 

• Foi considerado um custo de um 1 milhão e 119 mil Euros para aquisição de 6 600 tablets destinados ao 
Pré-Escolar e 1.º Ciclo, considerando-se um valor médio de cerca de 169,49 € por tablet, 6 milhões e 204 
mil Euros para aquisição de 18 300 computadores portáteis para os restantes ciclos e secundário, tendo-se 
considerado o valor de cerca de 338,98 € como valor unitário de cada máquina, de acordo com a respetiva 
consulta ao mercado. 

o Pela Resolução do Conselho do Governo n.º 45/2021 de 26 de fevereiro de 2021 foi autorizado o 
lançamento de um concurso público internacional para a aquisição de 5 000 equipamentos no 
decorrer do ano 2021. 

• 3 milhões e 250 mil Euros para aquisição de periféricos (impressoras 3D, projetores, pens, auscultadores, 
robôs, etc.), tendo-se calculado um valor médio de 19 700 Euros por cada uma das 165 escolas. Tratando-
se de material muito variado e cuja necessidade, de escola para escola, poderá ser diferenciada, foi 
atribuído este valor médio. Estas Intervenções realizar-se-ão durante os anos de 2022, 2023, 2024 e 2025 
(total de 8 semestres). 

o Para efeitos de demonstração do cálculo do valor médio por escola, foram considerados os 
seguintes equipamentos e quantidades por escola: 

▪ 1 impressora 3D 
▪ 6 vídeo projetor 
▪ 45 auscultadores 
▪ 15 Robot Educativo 
▪ 1 impressora até A3 

    
Periféricos Preço Unitário Quantidade  Valor Total 

impressora 3d            2 858,87 €  1            2 858,87 €  
Video Projetor            1 094,27 €  6            6 565,62 €  
Auscultador               126,27 €  45            5 682,15 €  
Robot               305,08 €  15            4 576,20 €  
Impressora A3            3 850,00 €  1            3 850,00 €  

  68           19 682,84 €  

    
 

• Consideraram-se 826 mil Euros para aquisição de memória RAM (prevendo-se um necessário futuro 
upgrade das máquinas). O cálculo foi feito com referência às 18 300 máquinas portáteis a adquirir e que, 
dada uma maior exigência a nível de desempenho, por força de atualizações de sistemas operativos e 
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software, necessitarão de intervenções para melhorar a sua capacidade de processamento. Assim, foi 
atribuído um valor médio de cerca de 45,03 € a cada uma das 18 300 máquinas a adquirir. Este tipo de 
intervenção está previsto para ocorrer apenas em 2024 e 2025 (total de 4 semestres). 

• Para upgrades de sistema, modernização e compra de software, considerou-se o valor de 6 milhões e 400 
mil Euros. Também neste caso é impossível contabilizar quantas máquinas necessitarão de intervenções 
de upgrade ou reparação. No entanto, com o natural desgaste decorrente do seu uso e com as previsíveis 
atualizações de sistemas operativos e software, este tipo de intervenção revelar-se-á necessária. Com este 
cenário no horizonte, foi atribuído um valor médio de 160 00 € a cada UO (num total de 40), cabimentado 
nos anos de 2024 e 2025 (4 semestres), uma vez que, não serão previsíveis necessidades de upgrade ou 
reparações nos primeiros anos de vida das máquinas, abrangidas, como é óbvio, pelas respetivas garantias. 

Para os 1.3 - Equipamentos de salas de aula: 

• Foram contabilizados 850 mil Euros para aquisição de ecrãs interativos, considerando-se um valor de cerca 
de 2 425 € por ecrã e atribuindo-se 2 a cada uma das 165 escolas (330 ecrãs no total). Acresce um valor 
de cerca de 6% para efeitos de transporte do mobiliário para os Açores + transporte inter ilhas + seguros 
de transporte. A previsão é de que os ecrãs sejam disponibilizados às escolas durante 2022, 2023 e 2024 
(total de 6 semestres). 

• O valor de 1 milhão 320 mil Euros foi o apurado para a aquisição de mobiliário modular. Neste caso 
considerou-se o valor unitário de cerca de 140 € para o mobiliário a atribuir a um aluno. Apontando para 
a possibilidade de equipar três salas por escola com este tipo de mobiliário modular e considerando uma 
média de 18 alunos por sala, chegamos ao número de 54 alunos por escola, num universo de 165 escolas, 
totaliza 8 910 unidades deste tipo de mobiliário para todas as escolas da Região. Acresce um valor de cerca 
de 6% para efeitos de transporte do mobiliário para os Açores + transporte inter ilhas + seguros de 
transporte. Esta intervenção decorrerá durante 2022, 2023 e 2024 (total de 6 semestres). 

• Para aquisição de equipamentos especializados e de laboratório – Ensino Artístico, Matemática, Física e 
Química, Biologia, Artes Visuais, etc., considerou-se o valor de 3 milhões 490 mil Euros. Este valor é 
também impossível de descrever detalhadamente, uma vez que se prende com necessidades específicas de 
cada escola e, como tal, terá de ser analisado caso a caso. Escolas há em que o material especializado de 
que necessitam são pianos (casos das escolas com conservatórios), outras em que as necessidades se 
prenderão com remodelações de laboratórios de física e química e aquisição de novo material para os 
mesmos, outras em que as intervenções a realizar serão ao nível de oficinas de trabalho de disciplinas de 
caráter mais prático, como por exemplo artes ou eletrónica, etc. Como tal, foi feito o cálculo de um valor 
médio a atribuir a cada uma das 40 UO, tendo-se chegado a 87 250 €. A intervenção decorrerá em todos 
os anos da implementação do PRR, de 2021 a 2025. 

 

Eixo 2: Recursos Educativos Digitais 

2.1 Aquisição de RED’s – Manuais Escolares Digitais 
2.2 Criação de RED’s 

 

Valores previstos (euros): 
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2021 2022 2023 2024 2025 Total 

Eixo 2 1 760 200 1 760 200 1 760 200 1 760 200 1 760 200 8 801 000 

Aquisição de 
Manuais 
Digitais 

1 750 000 1 750 000 1 750 000 1 750 000 1 750 000 8 750 000 

Criação de 
REDs 10 200 10 200 10 200 10 200 10 200 51 000 

 

• No que respeita à Aquisição de Recursos Educativos Digitais (REDs), neste caso concreto, Manuais 
Escolares Digitais, estima-se um custo de 8 milhões e 750 mil Euros para aquisição de materiais 
disponíveis no mercado (manuais digitais). Apurou-se este valor considerando o valor médio de 250 €, por 
aluno, num universo de aproximadamente 35 mil. O valor médio de 250€ por aluno foi calculado com base 
no exemplo do valor dos manuais digitais passiveis de serem utilizados no 7º ano de escolaridade (12 
manuais - ), que de acordo com a Porto Editora ascende a 268€ (IVA incluído). A intervenção decorrerá 
em todos os anos da implementação do PRR, de 2021 a 2025. O valor de 250€ é o valor médio por aluno 
para aquisição de manuais digitais, que pode ser considerado representativo do universo que vai desde o 
1.º Ciclo ao Secundário. Os manuais digitais para os alunos do 1.º Ciclo são em menor número e, logo, 
mais económicos, mas contrastam com os manuais digitais para os alunos do Secundário, mais técnicos e 
em maior número e, naturalmente, com um valor superior. O valor apresentado por aluno pode, portanto, 
conforme referido anteriormente, ser considerado como um valor médio. O valor total apresentado por ano 
é referente à aquisição de manuais de acordo com a aquisição de equipamentos móveis (tablets e 
computadores portáteis) prevista para esse mesmo ano. Deste modo, estabelece-se uma lógica de 
fornecimento dos equipamentos móveis complementados com os manuais digitais. Os restantes manuais 
digitais, a adquirir posteriormente a 2025, serão contemplados no orçamento da RAA. 

• 51 mil Euros foi o valor avançado para a contratação de um serviço anual para a produção de REDs, com 
um valor de 10 200 €. Esta necessidade justifica-se com a ausência de manuais digitais ou escassez de 
REDs para disciplinas que sejam ofertas de escola, por exemplo. Prevê-se o desenvolvimento de um 
mínimo de 36 Recursos Educativos Digitais (RED's) e um máximo de 48 RED's. A intervenção decorrerá 
em todos os anos da implementação do PRR, de 2021 a 2025 

 

Eixo 3: Aquisição de Competências Digitais 

3.1 MOOC’s 
3.2 Portal Aquisição Competências Digitais  
3.3 Tutoriais 

 

 

Valores previstos (euros): 

 

 
2021 2022 2023 2024 2025 Total 
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Eixo 3 42 000 157 000 157 000 157 000 157 000 670 000 

MOOC’s - 102 250 102 250 102 250 102 250 409 000 

Portal 
Aquisição 

Competências 
Digitais 

42 000 42 000 42 000 42 000 42 000 210 000 

Tutoriais - 12 750 12 750 12 750 12 750 51 000 

 

• Foi considerada a criação de MOOC’s para docentes (12 MOOC’s ao valor unitário de 17 mil Euros) e 
verba igual para a criação de 12 MOOC’s para os Encarregados de Educação, totalizando 409 mil Euros. 

Relativamente aos docentes, a presente situação pandémica veio colocar a descoberto as várias carências 
formativas ao nível da utilização das tecnologias digitais, quer em contextos de E@D, quer em sala de 
aula. Como tal, estão previstos 12 Moocs destinados a docentes: 

1. Metodologias didáticas que potenciam contextos de aprendizagem associativos e colaborativos; 
2. Ferramentas digitais para aplicar em diferentes âmbitos educativos; 
3. Estratégias e ferramentas de avaliação em contextos de E@D; 
4. Ambientes educativos inovadores – como ensinar transformando o espaço da sala de aula; 
5. Desenhar atividades interativas em ambientes de aprendizagem online; 
6. Criar e gerir recursos educativos digitais em sala de aula e em E@D; 
7. Inteligência artificial básica para escolas; 
8. Criatividade, Inovação e mudança; 
9. O storytelling na construção de narrativas em sala de aula e no E@D; 
10. Blended Learning – Personalizando a educação dos alunos; 
11. Inovação e Design Thinking; 
12. Gamificação como ferramenta para educar. 

 
Considerando de fundamental importância a presença e participação dos Encarregados de Educação na 
vida escolar dos seus educandos, estão pensados 12 Moocs destinados aos mesmos, a saber: 

1. Ferramentas digitais de e-mail, vídeo-chamada e armazenamento de informação; 
2. Monitorização e controlo das aprendizagens do educando em contextos de Ensino a Distância 

(doravante E@D); 
3. Educar para a cidadania: como trabalhar em conjunto com o seu educando valores de cidadania como: 

direitos humanos, igualdade de género, educação ambiental, etc.; 
4. Estilos de educação parental – estratégias para fazer face a problemas no rendimento e 

aproveitamento escolar dos educandos; 
5. A responsabilidade dos Encarregados de Educação na educação e formação dos educandos – o 

estatuto do aluno; 
6. Literacia digital e segurança online; 
7. Acesso a serviços públicos e privados utilizando canais digitais; 
8. Gestão de tempo e stress; 
9. Como estimular a criatividade no seu educando; 
10. Redes sociais: perigos e cuidados a ter na sua utilização; 
11. Competências e literacia informática básica; 
12. Vídeo jogos e aprendizagem 
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• Relativamente à criação do Portal de Aquisição de Competências Online para Docentes, foi considerado 
o valor de 210 mil Euros, de acordo com a complexidade e implementação e atualização do mesmo e 
baseado em experiências semelhantes, tais como o Projeto REDA - portal de Recursos Educativos Digitais 
Abertos - https://reda.azores.gov.pt/. A criação do portal envolve os seguintes custos: 

o Desenvolvimento e programação do portal, de acordo com as necessidades especificas de um 
portal do género, que envolve muitas variáveis e detalhes a considerar e a prever de forma a 
facilitar a interação com o utilizador – 80.000,00€; 

o Contratação de serviços específicos, que garanta as devidas e necessárias atualizações decorrentes 
do próprio crescimento do portal, a nível de utilizadores e materiais. Está também prevista a 
criação de um sistema de chat com recurso a inteligência artificial, que possa dar resposta a 
algumas das questões mais frequentes e previsíveis, colocadas pelos utilizadores do portal – 
130.000,00€. 

• No que concerne à obtenção de um conjunto de ferramentas de formação para utilização em contexto 
educativo (tutoriais) foi estimado um custo de 51 mil Euros para a sua produção, o que envolve a criação 
e disponibilização, durante 5 anos, de mínimo de 20 conteúdos e um máximo de 30 (incluindo vídeos, 
imagens gráficas e infografias). 

 

Investimento TD-C20-i03-RAM: Programa de Aceleração da Digitalização da Educação na RAM  

 

N.º 
Proj 

Designação do Investimento 2021 2022 2023 2024 2025 
Valor de 

investimento 

P1 Projeto dos Manuais Digitais  1,9 2,6 2,3 1,8 8,6 M€ 

P2 Ambientes Inovadores de Aprendizagem     0,38 0,78 0,58 0,46 2,2 M€ 

P3 
Núcleos de Inovação Educacional – 
Programação e Robótica 
 

  0,5 0,8 1,4 1,4 4,1 M€ 

P4 Formação de Recursos em Competências 
Digitais  

  0,98 0,97 0,98 0,97 3,9M€ 

P5 
Implementação da rede estruturada nas 
Escolas da RAM 

 0,67 0,6  0,5   0,43 2,2 M€ 

  Total  5,75 5,76 5,06 
 

4,43 5,75 5,76 5,06 21 M€ 

 

Projeto dos Manuais Digitais 
 
Este investimento conta com um custo total estimado de 8 600 000,00€ repartido em 2 grandes vetores: 
• Manuais Digitais (inclui, para todos os alunos de cada ano (15 410 alunos): 1 Tablet, 1 Licença de acesso 

à Escola Virtual válida para cada ano letivo; 1 Capa compatível com o tablet com personalização; 1 Licença 
do Knox Manage válida para cada ano letivo; 1 Licença pessoal e intransmissível da versão digital de cada 
manual escolar adotado para o de escolaridade - 8 497 658,90 €. Para este cálculo foi considerado o preço 
médio de 551,43€ (Evidência 1) por aluno que cobre todos os elementos que fazem parte do “Kit Manual 

https://reda.azores.gov.pt/
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Digital” que é entregue a cada aluno, valor abaixo do valor apurado e resultante da consulta de mercado e 
do histórico de projetos anteriores e que pode sofrer pequenas variações de acordo com o preço de mercado 
dos manuais adotados por cada escola.  

 
Constituição "Kit"   
Componente Valor (€) Evidência 

1 Tablet 295,64 Orçamento n.º EV240720 

 1 Licença de acesso à Escola Virtual  23,58 Orçamento n.º EV40720 

1 Capa compatível com o tablet com personalização 28,5 Orçamento n.º EV240720 

 1 Licença do Knox Manage válida para cada ano letivo 18,24 Orçamento n.º EV240720 

1 Licença pessoal versão digital de cada manual escolar  219 (a) 

 584,96  
 

(a) Licença Manuais Digitais 

Ano 
Valor 

(€) Evidência 

5.º ano  203,83 Orçamento EV190199 - Orçamento n.º EV240720 

6.º ano  171,05 orçamento EV190199 

7.ano  282,28 EV250620 

Valor médio 219  
 
 
 
• Equipamento e Tecnologias para o Apoio Escolar Online (Apoio complementar ao Projeto dos Manuais 

Digitais) - 102 341,10€. Este valor resulta da consulta de mercado (evidência 2 e 2_prints), dos 
equipamentos e software necessários, para a produção, edição, compilação e disponibilização de recursos 
educativos digitais personalizados ao contexto da Região Autónoma da Madeira, bem como no apoio 
online, individualizado aos nossos alunos e do histórico de projetos anteriores. 

 

 
Ambientes Inovadores de Aprendizagem  
 
Este investimento conta com um custo total estimado de 2,2M€ repartido em 2 grandes vetores:  
 
• Espaços/salas de Ambientes Inovadores de Aprendizagem, promotores de sucesso escolar, de inclusão e 

de literacia digital estão previstos 2M€ distribuindo-se da seguinte forma: 

 
- 25 Salas Ambientes Inovadores de Aprendizagem para escolas do 2º e 3º ciclos e ensino secundário - 30 mil 
euros cada (evidência 3 – cálculos e 3a, 3b, 3c e 3d) - 750 000€; Este valor resulta da consulta de mercado, de 
mobiliário e equipamentos necessários para a criação e implementação de um Ambiente Inovador de 
Aprendizagem ao nível das escolas dos 2º e 3º ciclos e ensino secundário no contexto da Região Autónoma da 
Madeira e do histórico de projetos anteriores. 

- 22 Salas “makerspace”, para escolas do 1º ciclo do ensino básico - 20 mil cada (evidência 4 – cálculos e 4a 
a 4g) - 440 000€ Este valor resulta da consulta de mercado, de mobiliário e equipamentos necessários para a 
criação e implementação de um Ambiente Inovador de Aprendizagem ao nível das escolas do 1º ciclo no 
contexto da Região Autónoma da Madeira e do histórico de projetos anteriores. 



36 
 

 

- 15 Espaços para estabelecimentos de Educação de Infância -10 mil cada (evidência 5-calculos e 5a a 5d) - 
150 000€; Este valor resulta da consulta de mercado, de mobiliário e equipamentos necessários para a criação 
e implementação de um Ambiente Inovador de Aprendizagem ao nível dos estabelecimentos de Educação de 
infância no contexto da Região Autónoma da Madeira e do histórico de projetos anteriores.  

- 20 Espaços Inovadores (baseado no conceito da Sala Snoezelen) promotores de Inclusão e literacia digital - 
19 500 euros cada - 390 000€ (evidência 6). Este valor resulta da consulta de mercado, de mobiliário e 
equipamentos necessários para a criação e implementação de um Ambiente Inovador de Aprendizagem com 
respostas e recursos específicos de apoio à aprendizagem e à inclusão e à redução das barreiras à participação 
dos alunos, especialmente os que apresentam necessidades educativas especiais e específicas em contexto 
educativo e escolar, ao nível das escolas no contexto da Região Autónoma da Madeira e do histórico de projetos 
anteriores. 

 

• - Material didático e pedagógico específico de apoio à aprendizagem e à inclusão -100 000€. Este valor 
obtido resulta da consulta de mercado foi considerada a partir de um valor médio de um conjunto de 
material e equipamento para complementar a resposta educativa ao nível de apoio específico à 
aprendizagem e à inclusão e à redução das barreiras à participação dos alunos, especialmente às crianças 
e alunos que apresentam necessidades educativas especiais e específicas em contexto das Unidades 
Especializadas e de Ensino Estruturado dos Centros de Apoio à Aprendizagem, ao nível das escolas no 
contexto da Região Autónoma da Madeira e do histórico de projetos anteriores. 

28 kits x 3.587,47 (evidência 7) 
 
• - Material e equipamento para o Ensino à distância - 170 000€. Este valor resulta da consulta de mercado, 

de soluções específicas de acompanhamento de alunos que não se encontram em situação presencial das 
aulas, mas têm, de acompanhar à distância a lecionação das componentes do currículo e do histórico de 
projetos anteriores. 

33 kits x 5.109€ (evidência 8 – cálculos e 8ª, 8b e 8c) 
 
• Tecnologias Adaptadas, facilitadoras de acessibilidade ao currículo e à aprendizagem - 200 000€ 

(Evidência 9). Este valor resulta da consulta de mercado, de soluções específicas de acompanhamento de 
alunos que necessitam de apoios (equipamentos, software, mobiliário e materiais adaptados) ao nível das 
acessibilidades quer em situação presencial em contexto escolar, quer em situação não presencial e do 
histórico de projetos anteriores. 

 
 
Núcleos de Inovação Educacional – Programação e Robótica 
 
Este investimento conta com um custo total estimado de 4,1M€ repartido em 3 grandes vetores:  

• O valor obtido para os Núcleos de Inovação Educacional Móvel e para os Núcleos de Inovação 
Educacional,  resulta da consulta de mercado foi considerada a partir de um valor médio de um conjunto 
de material e equipamento das áreas da Robótica; Realidade Aumentada; Realidade Virtual; Impressão 
3D; Eletrónica; Ciências Experimentais; STEAM e Educação para os Média,  para complementar a 
resposta educativa ao nível de uma aprendizagem de qualidade que desenvolve as competências essenciais 
previstas no Perfil dos Alunos no Final da Escolaridade Obrigatória, bem como as exigidas pelos desafios 
colocados pelo Século XXI e do histórico de projetos anteriores. 
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. 2 Núcleos de Inovação Educacional Móvel (NIE) – 184 073€ cada (evidência 10- cálculos e 10a a 
10c) - 368 146€, 
Cada Núcleo inclui 1 veículo de transporte + material e equipamento diversificado (Robótica | 
Realidade Aumentada | Realidade Virtual | Impressão 3D | Eletrónica)  
 

• Núcleos de Inovação Educacional, constituídos em cada escola, através da aquisição de kits diversificados 
(Robótica e Programação; Ciências Experimentais; STEAM; Multimédia) - 1.616.854 € distribuindo-se 
da seguinte forma: 

- Kits de robótica com programação tangível (Estabelecimentos de Educação Pré-Escolar) -   
  1825€ cada (evidência 11) x100 Kits =182 500€; 
- Kits de robótica - 1 Kit por escola do 1º ciclo (94 escolas) x 1940,25€ (evidência 12 - cálculos e 12a) 
=182 383€; 
- Kits de robótica - 1 Kit por escola do 2º, 3º ciclos e secundário (35 escolas) x 1880€ (evidência 13) 
=65 800€; 
- Kits Ciências Experimentais - 1 Kit por escola do 1º, 2º e 3º ciclos (129 escolas) x 1039€ (evidência 
14 – cálculos e evidência 12a) 

=134 031€; 
- Kits de Biologia; Física e Química (1 Kit por escola dos 2º, 3º ciclos e secundário (35 escolas)  
  x 13 814€ (evidências 15) = 483 490€; 
- Kits STEAM (1 Kit por escola do 1º, 2º, 3º ciclos e secundário (129 escolas) x 2 250€ (evidência 16, 
16a e 16b) 
  =290 250€; 
- Kits Audiovisual/Multimédia (1 Kit por escola do 1º, 2º, 3º ciclos e secundário (40 escolas)  
  x 6,960€ (evidência 17, 17a  e 17a prints) = 278 400€ 

 
•  Aquisição de equipamentos para o desenvolvimento da Disciplina de Ciências de Computação nas escolas 

de 1º ciclo da RAM - 50 PC para cada escola do 1º ciclo (94 escolas x 450€ x 50 PC´s - 2 115 000€. Este 
valor resulta do valor média que é obtido da consulta de mercado de equipamentos que cumpram os 
seguintes requisitos: ecrã táctil; teclado, conetividade via wi-fi e bluetooth, e compatível com a utilização 
prevista ao nível das Ciências da Computação. (evidência 18) 

 

Surface 
GO2_64GB 

Surface 
GO2_128GB Valor médio nº escolas nº 

equip./escola 

397,9 498,2 448 94 50 

     

valor  nº escolas nº 
equip./escola 

  
450 94 50   2 115 000€   

 
 

Formação de Recursos em Competências Digitais (evidência 19) 

Este investimento conta com um custo total estimado de 3 900 000€ compreendendo diversos projetos em cada 
um destes domínios de formação e capacitação de pessoal docente, técnicos superiores e pessoal não docente 
envolvido nesses projetos:  

A carga horária prevista corresponde à duração média de cada ação de formação (15h) e garante o cumprimento 
do mínimo da carga horária anual de formação exigida aos docentes para efeitos de progressão na carreira 
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docente (12,5h), de acordo com o quadro legal em vigor. Cada formando realizará várias ações de formação 
de acordo com a necessidade de capacitação pessoal nos vários domínios e dentro do conjunto de ações 
indicado abaixo. .A remuneração  por hora autorizado ao formador que desenvolve e promove as respetivas 
formações e com o histórico das formações anteriores, é de 40 euros. 

- Robótica e Programação 

- Ensino à distância 

- Ambientes Inovadores de Aprendizagem 

- Educação para os Media 

- STEAM (Ciência, Tecnologia. Engenharia, Arte e Matemática) 

- Ciências Experimentais 

- Formação para a disciplina de Ciências de Computação 

- Formação para o Projeto Microsoft 

- Formação de pessoal docente e não docente para utilização das salas de Inclusão e literacia digital 
(conceito de sala Snoezelen) 

- Formação sobre a utilização de plataformas digitais, segurança e proteção dos dados dos utilizadores 

500 grupos x 13 formandos = 6.500 formandos (pessoal docente, técnicos superiores e pessoal não docente) 

500 grupos x 195 horas (média de horas que inclui as várias formações da lista acima) = 97 500 horas  

97 500 horas x 40€ (preço/hora formador) = 3 900 000€ 

 
 
 
Implementação da rede estruturada nas Escolas da RAM 

A implementação desta rede servirá de base ao desenvolvimento do projeto Manuais Digitais, acima descrito, 
o qual exige a disponibilização de um conjunto de condições da infraestrutura de suporte em todos os 
estabelecimentos de educação e ensino da RAM, baseada em tecnologia Cloud, através da conjugação de 3 
fatores:  

- Ligação à internet, com uma boa velocidade de acesso (download e upload) e com valores de desempenho 
constantes por parte do ISP (Internet Server Provider);  

- Equipamentos com alto desempenho de resposta aos pedidos, tanto para o processamento do sinal do ISP, 
como da própria rede WIFI;  
- Infraestruturas físicas de rede, bem definidas e estruturada. 

 

Este investimento conta com um custo total estimado de 2,2M€ repartido em 2 vetores: 

• Equipamentos ativos e passivos relativos às escolas, repartindo-se da seguinte forma: 

- Escolas do 1º ciclo – 848 620€. (evidência 20, 23 e 24) 

- Escolas dos 2º e 3º ciclos do ensino básico e do ensino secundário – 1 151 380€ (evidência 21, 23, 
24 e 25) 

Este valor resulta da consulta de mercado, de equipamentos e serviços necessários para a 
implementação de uma rede estruturada Wi-Fi de grande capacidade de resposta e segurança que vão 
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servir especificamente o projeto dos Manuais Digitais, mas também outros projetos da Comunidade 
Educativa ao nível das escolas de todos os ciclos no contexto da Região Autónoma da Madeira e do 
histórico de projetos anteriores. 

 
• Serviços de educação de apoio e monitorização da Direção Regional de Educação em relação á rede 

estruturada das Escolas (aquisição de meios de trabalho, programas e tecnologias de gestão e 
monitorização da rede, soluções que garantam a operacionalidade dos sistemas afetos á rede, bem como 
permitam um aumento da segurança da informação e do acesso aos dados,) - 200 000€ (evidência 22, 23, 
24 e 25) 

 

 

11. Fundamentação do pedido de empréstimo  

Não aplicável. 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































