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O papel dos fundos europeus na transformação da economia portuguesa

2021-
2029

Transição 
Climática

Resiliência 

Transição 
Digital

1 + de EUR 1,8 biliões de fundos comunitários repartidos 
por dois instrumentos | MFF e Next Generation EU

2 + EUR 50 mil milhões de subvenções alocadas a Portugal 
entre 2021 e 2029

3 PRR prevê EUR 13.944 milhões em subvenções, dos quais cerca 
de EUR 4 mil milhões directamente destinados às empresas  

4 PT2030 com um orçamento de cerca de EUR 34 mil milhões 
a aproveitar até 2029

5 Articulação entre vários instrumentos de financiamento 
comunitários, exigindo co-financiamento privado

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Plano de Recuperação e Resiliência 

PT 2020 Prorrogação

Quadro Financeiro Plurianual (QFP) 2021-2029

Instrumentos de financiamento para Portugal
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Resiliência
EUR 8.425M

C10: Mar

C11: Descarbonização da Indústria

C12: Bioeconomia Sustentável

C13: Eficiência Energética em Edifícios

C14: Hidrogénio e Renováveis

C15: Mobilidade Sustentável

Transição Climática
EUR 3.059M

C16: Empresas 4.0

C17: Sustentabilidade das Finanças 
Públicas

C18: Justiça Económica e Ambiente 
de Negócios

C19: Administração Pública mais 
Eficiente

C20: Escola Digital

Transição Digital
2.460M

C1: Serviço Nacional de Saúde                             1 383  M€

C2: Habitação

C3: Repostas Sociais

C4: Cultura

C5: Capitalização e Inovação Empresarial

C6: Qualificações e Competências

C7: Infra-estruturas

C8: Florestas

C9: Gestão Hídrica

1383

1 383 M€

1 583 M€

833 M€

243 M€

1 364 M€

1 324 M€

690 M €

615 M€

390 M€

252 M€

715 M€

145 M€

610 M€

370 M€

967M€

650 M€

406 M€

267 M€

578 M€

559 M€

PRR | Dimensões e Componentes

EUR 13.944 milhões em subvenções, dos quais cerca de EUR 4 mil milhões directamente destinados às empresas

O papel dos fundos europeus na transformação da economia portuguesa



4© 2021, KPMG & Associados – Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, S.A., sociedade anónima portuguesa e membro da rede global KPMG, composta por firmas membro independentes associadas com a KPMG International
Limited, uma sociedade inglesa de responsabilidade limitada por garantia. Todos os direitos reservados. O nome e logótipo da KPMG são marcas registadas usadas sob licença pelas firmas membro independentes da rede global KPMG

Transição Digital C16: Empresas 4.0
Transição Digital das Empresas EUR 450 M

Catalisação da Transição Digital das Empresas EUR 100 M

PRR | Alguns componentes e investimentos relevantes 
na perspectiva das empresas

Resiliência C5: Capitalização e Inovação 
Empresarial

Agendas/Alianças Mobilizadoras e Verdes 
para a Inovação Empresarial EUR 930 M*

Relançamento Económico da Agricultura 
Açoriana EUR 30 M

Transição Climática

C10: Mar Transição verde e digital e segurança 
nas pescas EUR 21 M

C11: Descarbonização da Indústria Descarbonização da Indústria EUR 715 M

C12: Bioeconomia Sustentável Bioeconomia EUR 145 M*

C13: Eficiência Energética em 
Edifícios

Eficiência energética em edifícios residenciais EUR 300 M*

Eficiência energética em edifícios de serviços EUR 70 M

Dimensão Componente Relevante Descrição do investimento Valor

O papel dos fundos europeus na transformação da economia portuguesa

* Investimentos com concursos já disponíveis (à data de 4 de Julho de 2021)
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Desafios e Oportunidades
O papel dos fundos europeus na transformação da economia portuguesa

Aspectos críticos a reter

1. Enquadramento dos investimentos nas prioridades europeias

2. Sinergia entre instrumentos de financiamento: 

calendário dos investimentos vs. calendário de concursos

3. Natureza dos investimentos (I&D, Inovação, Capacitação RH)

4. Âmbito territorial dos investimentos

5. Metas financeiras e técnicas a alcançar
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Dinâmica de actuação
O papel dos fundos europeus na transformação da economia portuguesa

• Visualizar um novo mercado global 
(100% digital, mais “verde” e à prova de pandemias)

• Desenhar programas e iniciativas realmente transformacionais

• Repensar “o negócio”, alinhando interesses, investindo 
e trabalhando em parcerias colaborativas com outras empresas 
e agentes económicos

• Investir em oportunidades de negócio com capacidade 
de gerar um efeito multiplicador

Alargar Horizontes
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Dinâmica de actuação
O papel dos fundos europeus na transformação da economia portuguesa

• Investimentos no âmbito da recuperação e resiliência 
a realizar no imediato (próximos 2 a 5 anos)

• Investimentos em R&D para preparar o futuro 
(Horizon Europe)

• Planos de transição energética e descarbonização 
da actividade (PRR + PT2030)

• Estrutura de sustentabilidade das operações 
e da actividade produtiva (PT 2030)

Alargar Horizontes Elaborar Planos
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Dinâmica de actuação
O papel dos fundos europeus na transformação da economia portuguesa

• Participação activa nas agendas de re-industrialização
(mobilizadoras e verdes)

• Utilização das novas Zonas Livres Tecnológicas (ZLTs) e de 
Digital Innovation Hubs para acelerar a inovação e a 
capacitação digital das empresas

• Candidaturas a financiamento no âmbito dos diversos 
mecanismos disponíveis (PRR, PT2030, Horizon Europe)

• Implementação de mecanismos complementares 
de financiamento

Alargar Horizontes Elaborar Planos Agir!
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Obrigado
_______________________________

Luis Magalhães
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