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Estratégia Portugal 2030 | referencial estratégico para as políticas 
públicas em PortugalPara mais detalhes, consultar RCM 98/2020

Recuperar a economia e 
proteger o emprego

A visão de 
Portugal 
para a 

próxima 
década

Fazer da próxima década um 
período de recuperação e 

convergência de Portugal com a 
Europa

Mais resiliência e coesão social 
e territorial

https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-conselho-ministros/98-2020-148444002
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…. e o Portugal 2030 (Acordo de Parceria)
Ao Portugal 2030 acrescem outros instrumentos financiados por Fundos Europeus, num 

montante global de 52 mil M€.

22 995 M€

16 644 M€

9 769 M€

2 139 M€

 Portugal 2030  PRR PAC  REACT

Total = 51 547 M€

Notas: (1) O valor do Portugal 2030 já está deduzido das transferências  para a Cooperação Territorial e para o Connecting Europe

Facility/ Mecanismo Interligar a Europa (CEF/MIE) e a PAC inclui a componente de Desenvolvimento Rural incluída no Next

Generation EU.
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ACORDO DE PARCERIA | Programas

Nota: Designação dos PO não definitiva.

Demografia, Qualificações e 
Inclusão

Políticas Ativas de Emprego, Educação e 
Formação Profissional e Superior, 
Inclusão Social e Igualdade e não 

discriminação. 

Inovação e Transição digital

Digitalização, inovação, I&D e 
internacionalização de empresas e das 
instituições de interface e do sistema 

científico, descarbonização e formação 
de ativos. 

Ação Climática e 
Sustentabilidade 

Adaptação às alterações climáticas, 
economia circular, mobilidade urbana, 

transportes (e.g. ferrovia e portos).

Mar

Sustentabilidade das pescas, eficiência 
energética e descarbonização, 
biodiversidade, valorização dos 

produtos da pesca e  desenvolvimento 
local.

Norte Centro Lisboa Alentejo Algarve Açores Madeira

7 Programas 
Regionais 

Programas de Cooperação Territorial Europeia

Portugal participa num conjunto de Programas, em parceria com os
outros Estados Membros, nas vertentes transfronteiriça,
transnacional e regiões ultraperiféricas, e com os outros Estados
Membros e a Comissão Europeia, na vertente inter-regional.

Programa Assistência Técnica

Ações de capacitação das entidades envolvidas na
coordenação e gestão dos fundos, incluindo monitorização,
avaliação, comunicação, sistemas de informação e controlo.

Programas particularmente focados na dimensão territorial das políticas públicas/territorialização das políticas públicas, 
incluindo também os Planos Territoriais para uma Transição Justa.

4 Programas 
Temáticos
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O Portugal 2030 estrutura-se em torno de cinco objetivos estratégicos (OP) da União Europeia:

OP1 - Uma Europa mais inteligente,
investindo na inovação, na digitalização, na competitividade das empresas, 
nas competências para a especialização inteligente, transição industrial e 

empreendedorismo

OP2 - Uma Europa mais «verde», 
que aplique o Acordo de Paris e investa na transição energética, nas 

energias renováveis e na luta contra as alterações climáticas

OP3 - uma Europa mais conectada,
com redes de transportes estratégicas

OP4 - uma Europa mais social, 
na senda do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, apoiando o emprego de 

qualidade, a educação, as competências, a inclusão social e a igualdade de 
acesso aos cuidados de saúde

OP5 - uma Europa mais próxima dos cidadãos, 
através do apoio a estratégias de desenvolvimento a nível local e ao 

desenvolvimento urbano sustentável na UE

ACORDO DE PARCERIA | Estrutura
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Para mais detalhes, consultar aqui

Portugal é considerado  um país moderadamente inovador.

Melhor desempenho

• Atratividade de sistemas de investigação, em

particular co-publicações científicas internacionais

e estudantes de doutoramento estrangeiros,

• Digitalização

Declínio da performance

• Inovação, em particular nos processos de inovação

pelas PMEs

Performance abaixo da média

• Sustentabilidade ambiental

Resultados e desafios…
Resultados na economia | European Innovation Scoreboard 2021

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/45931
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Resultados e desafios… Resultados na economia | European Innovation Scoreboard 2021

Para mais detalhes, consultar aqui

Portugal é considerado 

um país moderadamente 

inovador.

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/45931
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As empresas no PT2030

OP1 - Uma Europa mais inteligente,
investindo na inovação, na digitalização, na 

competitividade das empresas, nas competências para a 
especialização inteligente, transição industrial e 

empreendedorismo

OP2 - Uma Europa mais verde, 
que aplique o Acordo de Paris e investa na transição 

energética, nas energias renováveis e na luta contra as 
alterações climáticas

OP3 - uma Europa mais conectada,
com redes de transportes estratégicas

OP4 - uma Europa mais social, 
na senda do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, 

apoiando o emprego de qualidade, a educação, as 
competências, a inclusão social e a igualdade de acesso 

aos cuidados de saúde

OP5 - uma Europa mais próxima dos cidadãos, 
através do apoio a estratégias de desenvolvimento a 

nível local e ao desenvolvimento urbano sustentável na 
UE

OP1 – Portugal mais competitivo e mais inteligente

OE 1.1 | Reforçar as capacidades de investigação e inovação e a adoção de 

tecnologias avançadas 

Apoios à criação de conhecimento científico e tecnológico
Apoios à criação, transferência e valorização do conhecimento
Apoio ao sistema tecnológico para reforço da competitividade

OE 1.2 | Aproveitar as vantagens da digitalização para os cidadãos, empresas e 

governos

Apoios à transição digital das empresas e da Administração Pública Regional e Local

OE 1.3 | Reforçar o crescimento e a competitividade das PME e criação de emprego

Apoios à qualificação, digitalização e internacionalização
Apoios ao investimento empresarial para o reforço da competitividade

OE 1.4 | Desenvolver competências para a especialização inteligente, a transição 

industrial e o empreendedorismo

OE 1.5 | promover a conectividade digital
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As empresas no PT2030

OP1 - Uma Europa mais inteligente,
investindo na inovação, na digitalização, na 

competitividade das empresas, nas competências para a 
especialização inteligente, transição industrial e 

empreendedorismo

OP2 - Uma Europa mais verde, 
que aplique o Acordo de Paris e investa na transição 

energética, nas energias renováveis e na luta contra as 
alterações climáticas

OP3 - uma Europa mais conectada,
com redes de transportes estratégicas

OP4 - uma Europa mais social, 
na senda do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, 

apoiando o emprego de qualidade, a educação, as 
competências, a inclusão social e a igualdade de acesso 

aos cuidados de saúde

OP5 - uma Europa mais próxima dos cidadãos, 
através do apoio a estratégias de desenvolvimento a 

nível local e ao desenvolvimento urbano sustentável na 
UE

OP2 – Portugal mais verde

OE 2.1 | Promover a eficiência energética e redução das emissões de gases de efeito 

de estufa

Apoios à descarbonização na indústria – sistema de incentivos

OE 2.2 | Promover as energias renováveis

OE 2.6 | Promover a transição para uma economia circular

Apoios à diversificação da produção de energia a partir de fontes de energia renovável

OP4 – Portugal mais social

OE 4.d | Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários; ambiente de 

trabalho saudável; envelhecimento ativo e saudável

Apoios à formação de ativos empregados em contexto de posto de trabalho
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Alguns desafios…

• Maior ênfase nas realizações e

resultados a atingir, bem como na

monitorização e avaliação das

intervenções e da política.

• Reforçar responsabilização dos

beneficiários.

• No período 2021-27 não existe

um quadro de desempenho, mas

a revisão intercalar traduz

possibilidade de ajustamento com

afetação final de montantes

Escrutínio e simplificação

Concentração e parceria

Orientação para resultados

Capacitação institucional
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Ecossistema dos fundos
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Melhorar a Governação

Apoiar as Instituições

Capacitar as Pessoas

Eixos
estratégicos

Elementos
facilitadores

Melhorar a 

capacidade de 

gestão estratégica

Melhorar a 

capacidade de 

gestão operacional

Aumentar a 

capacidade de 

atuação dos 

beneficiários

Criar condições

de suporte 

para uma execução 

eficaz, impactante e 

reconhecida

Estratégia de capacitação

Por Eixo 
Estratégico

Recomendações
sobre:
conteúdo das 
políticas e dos 
programas, dos 
regulamentos, 
práticas de gestão 
de recursos e 
programas

Deverão ser 
atendidos pelos 
atores políticos e 
pela 
administração.

Objetivos
específicos

Por eixo 
estratégico

10 metas a 

alcançar para 

aumentar a 

capacidade de 

executar os 

fundos

Projetos
estruturantes

Plano de Ação Sistema de 
monitorização

Indicadores de 

realização

Indicadores de 

resultado

Monitorização 

por projeto 

estruturante

Monotorização 

da estratégia

ACADEMIA DOS FUNDOS1

CAPACITAÇÃO PARA A 
ABORDAGEM TERRITORIAL DO 
PT2030

CAPACITAÇÃO PARA 
OPERACIONALIZAÇÃO DA 
ESPECIALIZAÇÃO INTELIGENTE

CAPACITAÇÃO PARA A 
AVALIAÇÃO E ORIENTAÇÃO PARA 
RESULTADOS

PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO 
DA PROCURA

PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO 
E VISIBILIDADE EXTERNA

2

3

4

5

6

Roteiro da capacitação dos fundos
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• Maior participação dos atores na preparação dos instrumentos

• Maior previsibilidade na operacionalização dos instrumentos

• Não acrescentar complexidade à regulamentação europeia

• Clareza e adequação das estruturas organizacionais à execução

• Equipas adequadas |dimensão e competências

• Pessoas motivadas

• Sistemas adequados | digitalização

• Maior participação dos atores da preparação dos instrumentos

• Criação do balcão único

• Criação de um call center – “linha dos fundos”

• Sistemas de informação eficientes

• Interoperabilidade entre sistemas de informação

Eixo
estratégico

Elementos
facilitadores

Aumentar a 
capacidade de 
atuação dos 
beneficiários

Criar condições 
de suporte para 
uma execução 
eficaz, impactante e 
reconhecida

Melhorar a 
capacidade de 
gestão estratégica

Melhorar a 
capacidade de 
gestão operacional

Roteiro da capacitação dos fundos (cont.)
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Thank you

www.adcoesao.pt

http://www.adcoesao.pt/
https://www.facebook.com/ADCoesao
https://www.linkedin.com/company/ad&c-ag%C3%AAncia-para-o-desenvolvimento-e-coes%C3%A3o-ip/
https://twitter.com/ADeCoesao
https://www.instagram.com/adcoesao/
https://www.youtube.com/channel/UCIMTrvZIBdBj4-tGyFns1FQ

