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Nota de abertura 
 
Na arquitetura do PRR, Portugal decidiu criar uma Comissão Nacional de 
Acompanhamento, constituída por personalidades independentes e por 
representantes da sociedade civil organizada, cuja composição se apresenta no 
Anexo 1 da parte A, comissão essa destacada na resolução ECO/592 de maio de 
2022, “como melhorar a participação da sociedade civil organizada nos planos 
nacionais de recuperação e resiliência?”, do Conselho Económico e Social Europeu 
e que refere: “Para o efeito, foi criado um organismo de supervisão, a Comissão 
Nacional de Acompanhamento (CNA) do Plano de Recuperação e Resiliência, 
composta, entre outros, por representantes dos parceiros sociais, do meio 
académico e do setor social. Estes intercâmbios de boas práticas são incentivados 
e servem de exemplo para os outros Estados-Membros.” 
 
Atendendo à complexidade e profundidade do PRR, o relatório está organizado em 
duas partes. Na parte A faz-se uma apreciação global da execução em 2022, 
incorporando um conjunto de recomendações. Na parte B realzia-se uma análise 
detalhada sobre o desenvolvimento dos vários investimentos, tendo por base o 
trabalho das comissões especializadas em torno das quais se organiza a CNA-PRR. 
No caso dos investimentos geridos pelas regiões autónomas dos Açores e da 
Madeira, porque existem comissões de acompanhamento regional pelos Governos 
Regionais, a sua análise será apresentada após estas comissões concluírem os seus 
relatórios anuais.  
 
Este relatório analisa a execução do PRR em Portugal no ano de 2022 e representa 
uma visão alargada de atores, baseada na evidência, e deve ser lido como um 
contributo, inserido num processo de melhoria contínua, mais do que um mero 
exercício de avaliação. Sendo a CNA-PRR representativa da sociedade civil, o 
objetivo fundamental é contribuir para uma execução cabal do PRR, não se 
limitando à análise do cumprimento das metas e dos marcos, mas indo mais além, 
tentando contribuir para aumentar a qualidade da execução dos vários 
investimentos, tendo sempre em vista os resultados e os impactos que possa 
causar na sociedade e na economia. 
 
Este relatório pretende ainda contribuir para aumentar a literacia sobre o PRR e 
também para promover uma discussão que se quer alargada e abrangente na 
sociedade portuguesa.  
 
Presidente da CNA-PRR 
Pedro Dominguinhos 
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PARTE A 
 

1. Nota introdutória 

1.1. Enquadramento do Plano de Recuperação e Resiliência 
O Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) português surge na sequência da 
criação do Mecanismo de Recuperação e Resiliência (MRR), motivado pela 
pandemia da COVID-19, de forma a conseguir mitigar os seus efeitos a nível social 
e económico.  
O MRR é um instrumento temporário, que disponibiliza 723,8 mil milhões de euros 
sob a forma de empréstimos (385,8 mil milhões de euros) e de subvenções (338 mil 
milhões de euros). O Mecanismo de Recuperação e Resiliência visa ajudar a UE a 
atingir o seu objetivo de neutralidade climática até 2050 e colocar a Europa numa 
via de transição digital, fomentando a criação de emprego, enquanto estimula o 
crescimento económico. 
Do ponto de vista temporal, Portugal submeteu a sua proposta no dia 22 de abril 
de 2021, tendo a decisão positiva sido tomada no dia 13 de julho desse mesmo ano 
e a assinatura formal dos acordos de financiamento e empréstimo ocorrido a 27 
desse mês. Na figura 1 apresentam-se os principais marcos no processo de 
aprovação do PRR em Portugal. 
 
Figura 1 – Horizonte temporal de aprovação do PRR Português 
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De uma forma global, o PRR português foi organizado em redor de 3 pilares, 
respondendo às orientações aprovadas a nível europeu: resiliência e dupla 
transição, climática e digital. 
Estes 3 pilares integram 20 componentes num financiamento global de 16,644 mil 
milhões de euros. Deste total, 13,9 mil milhões são subvenções e o restante provém 
de empréstimos. O PRR possui uma natureza inovadora face aos programas 
tradicionais europeus, na medida em que é orientado para o cumprimento de 
metas e marcos, todos eles negociados e acordados entre Portugal e a Comissão 
Europeia: são 341 metas e marcos, devidamente calendarizados até 2026, que 
pressupõem a concretização de 32 reformas e de 83 investimentos neste horizonte 
temporal. 
Na figura 2 apresenta-se a discriminação de cada uma das componentes, bem 
como o seu financiamento global, e a sua inclusão nos 3 pilares. 
 
Figura 2 – Organização do PRR Português 

 

 

O PRR é implementado através de beneficiários diretos (BD) e de beneficiários 
intermediários (BI), que celebraram contratos de financiamento com a Estrutura 
de Missão Recuperar Portugal (EMRP). Tal como pode ser verificado na figura 3, 
serão esses beneficiários que terão a responsabilidade de implementar o PRR no 
terreno em cada uma das componentes. Os beneficiários intermediários possuem 
a responsabilidade de selecionar os beneficiários finais para execução física e 
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financeira dos investimentos no terreno. Os pagamentos são feitos através de um 
adiantamento inicial, seguidos de pagamentos adicionais, após validação da 
despesa, tendo presente o cumprimento dos marcos e metas acordadas.  
 
Figura 3– Processo de implementação do PRR Português 

 

1.2. Funcionamento e atividade da CNA-PRR 
A Comissão Nacional de Acompanhamento do Plano de Recuperação e Resiliência 
(CNA-PRR) foi criada pelo DL 29-B/2021 de 4 de maio, onde se define a sua 
composição e as suas competências. A CNA-PRR integra a arquitetura do PRR 
português, a par da Comissão Interministerial, da Estrutura de Missão Recuperar 
Portugal e da Comissão de Auditoria e Controlo, conforme se apresenta na figura 
4. 
 
Figura 4 – Modelo de governação do PRR Português 
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A CNA-PRR funcionou de forma regular, sob a Presidência do Prof. António Costa 
Silva, até à elaboração do 1º relatório, cuja aprovação ocorreu em 18 de fevereiro de 
2022. No dia 30 de março o Prof. António Costa Silva tomou posse como Ministro 
da Economia e do Mar, deixando a Presidência da CNA-PRR. O novo Presidente da 
Comissão, Prof. Pedro Dominguinhos, foi designado no dia 28 de maio de 2022. 
Desde então, foi designada a chefe de gabinete, em julho de 2022, e em setembro 
iniciaram funções 3 técnicos superiores que completaram a estrutura técnica de 
apoio da CNA-PRR. Simultaneamente, a CNA-PRR passou a ter acesso ao Sistema 
de Acompanhamento e Monitorização (SAM) para entidades externas da EMRP, 
promovendo-se, desta forma, a capacidade de acesso à informação, mas acima de 
tudo a autonomia na elaboração de relatórios e de antecipação de riscos, 
aumentando a sua capacidade de intervenção.  
A CNA-PRR funciona em Plenário, onde têm assento todos os seus membros, 
funcionando ainda uma Comissão Permanente e Comissões Especializadas1. Na 
figura 5 é possível visualizar o seu funcionamento. 

 
Figura 5 – Funcionamento da CNA-PRR 

 

 

Para poder desenvolver as suas competências, a CNA-PRR desenvolve 4 atividades 
fundamentais, conforme descrito abaixo e em esquema, na figura 6:  

(i) recolha e tratamento de dados – a partir do sistema de 
acompanhamento de informação da EMRP é possível acompanhar a 
execução financeira do PRR por investimento, componente, bem como 
o estado do cumprimento das metas. Paralelamente, realiza-se a 
monitorização da imprensa, de forma a acompanhar os 
desenvolvimentos reportados pelos diferentes beneficiários;  

(ii) acompanhamento – assenta essencialmente em reuniões com os 
diferentes ministérios e com os beneficiários diretos e intermediários. 

 
1 A informação detalhada sobre a composição da CNA-PRR e das respetivas Comissões Especializadas 
pode ser encontrada no Anexo I da Parte A. 
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Nestas interações é possível obter dados mais específicos de cada 
investimento, perceber as dificuldades e obstáculos na implementação 
dos investimentos no terreno, para além de recolher sugestões de 
melhoria, a nível legislativo, administrativo, de reporte financeiro, 
relacionamento com a EMRP ou de outra natureza;  

(iii) reporte e recomendações – inserida numa metodologia de melhoria 
contínua, os objetivos desta atividade centram-se, por um lado, na 
apresentação das conclusões do trabalho da CNA-PRR à Comissão 
Interministerial, onde se inclui o ponto da situação da execução, 
recomendações que se entendem necessárias, bem como a 
identificação de boas práticas e por outro numa relação mais frequente 
com os responsáveis governamentais pela coordenação do PRR;  

(iv) avaliação e verificação – estas duas atividades são materializadas através 
de visitas ao terreno, junto dos beneficiários finais, para 
acompanhamento dos investimentos em desenvolvimento, onde 
também é possível auscultar as suas principais preocupações, identificar 
as dificuldades e recolher sugestões de melhoria. 

Do ponto de vista formal, a CNA-PRR mantém um dossier por beneficiário, que se 
mantêm atualizado numa plataforma colaborativa, a que têm acesso todos os 
membros da Comissão Permanente, para além de relatórios de visita e resumos 
de reuniões. A CNA-PRR elabora ainda relatórios de monitorização e 
acompanhamento do PRR com periodicidade mensal, bem como relatórios 
técnicos, centrados na análise de assuntos específicos, para apoio à Comissão 
Permanente e às respetivas Comissões Especializadas. 

Figura 6 – Estratégia operacional da CNA-PRR 
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1.3. Organização do relatório 
Este relatório (parte A) centra-se na análise do ano de 2022. Optou-se por esta 
análise temporal (ao invés do 2ºsemestre de 2022), em virtude da mudança do 
Presidente da CNA-PRR, do acesso ao sistema de informação que apenas ocorreu 
em julho de 2022 e da equipa de apoio apenas ter sido constituída em setembro 
de 2022. Só depois dessa data foi possível sistematizar a recolha da informação e 
acelerar a realização das reuniões de acompanhamento e visitas ao terreno. 
Em termos de estrutura, para além desta nota introdutória, o relatório desenvolve-
se em mais três capítulos. No próximo, apresenta-se uma análise global e sintética 
da execução do PRR durante o ano de 2022, centrando-se na execução financeira.  
No terceiro capítulo faz-se uma apreciação qualitativa da execução do PRR 
durante o ano 2022, resultante de uma análise da execução financeira, do grau de 
alinhamento com as metas/marcos e das reuniões e visitas mantidas durante os 
últimos meses.  
A apreciação qualitativa das componentes em cada Comissão Especializada, foi 
efetuado a partir de uma escala com quatro níveis: 

• ALINHADO COM O PLANEAMENTO: enquadrará medidas/investimentos 
que, para além de cumprirem com as metas definidas ou ser expectável o 
seu cumprimento, também não se identificam constrangimentos com 
prazos preparatórios, como sejam assinatura de contratos, lançamento de 
concursos públicos, défice de candidaturas ou outros relevantes.  

• NECESSÁRIO ACOMPANHAMENTO: enquadrará medidas/investimentos 
que, apesar de ser expectável o cumprimento dos marcos e metas definidos, 
poderão ter sido identificados alguns atrasos, tais como assinatura de 
contratos, concursos desertos, entre outros.  

• PREOCUPANTE: enquadrará medidas/investimentos, onde, não sendo de 
todo impossível o cumprimento dos marcos e metas, se identificam sinais 
preocupantes em termos de concretização junto dos beneficiários finais ou 
no âmbito de resultados expectáveis (p.ex. atrasos na comunicação de 
resultados de candidaturas ou assinaturas de contratos).  

• CRÍTICO: enquadrará medidas/investimentos cujo cumprimento dos 
marcos e metas se identifiquem como muito difíceis de ser cumpridos (quer 
pela forma como foram definidos, quer pelo desenvolvimento das atividades 
até ao momento) e que carecem de intervenção de fundo por parte da 
tutela, do modelo de gestão, ou de redesenho das medidas.  

Acrescem ainda as menções: 
• “ainda não acompanhado por investimentos, marcos e metas previstos 

serem para após este semestre” para os casos em que a CNA-PRR não teve 
oportunidade de acompanhar no semestre; 

• "informação não disponibilizada", no caso de as entidades não terem 
enviado a informação necessária a uma correta avaliação, após pedidos da 
CNA-PRR. 
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A parte A finaliza com um capítulo onde se faz um balanço global da execução do 
PRR em 2022, onde se apresentam pontos positivos, se identificam os principais 
riscos e se concretizam um conjunto de recomendações, algumas delas 
plasmadas nos relatórios detalhados das Comissões Especializadas. 

2. Análise da execução global do Plano de Recuperação e 
Resiliência 

2.1. Contexto socioeconómico, legal e normativo da execução do PRR em 
2022 

O ano de 2022 ficou marcado indelevelmente pela invasão da Ucrânia pela Rússia, 
bem como pela continuação da disrupção nas cadeias de abastecimento a nível 
global, com escassez de vários produtos, matérias-primas, bem como atraso nas 
entregas de vários materiais, essenciais para a produção de vários bens. Isso 
provocou um incremento relevante dos preços dos custos de transporte, do valor 
das matérias-primas, para além de atrasos nas entregas, fazendo derrapar os 
prazos e aumentar os orçamentos de vários investimentos. 
No segundo semestre de 2022, assistiu-se a um aumento das taxas de juro por 
parte dos bancos centrais, para combater a inflação. Esta situação contaminou a 
economia, com aumentos das prestações dos créditos, quer na habitação, quer no 
consumo. Os dados económicos publicados mais recentemente demonstram 
uma desaceleração do crescimento do PIB nos últimos dois trimestres para valores 
pouco acima de 0%.  
Em termos internos, o início do ano ficou marcado pelas eleições legislativas a 30 
de janeiro, tendo o novo governo tomado posse no dia 30 de março, em virtude da 
necessidade de repetição das eleições para o círculo eleitoral da Europa. Esta 
situação provocou atrasos naturais em várias decisões, com impacto direto no PRR. 
A lei orgânica do governo foi publicada a 9 de maio de 2022 e o Orçamento do 
Estado entrou em vigor no dia 28 de junho. 
O acordo operacional com a Comissão Europeia foi assinado em janeiro de 2022. É 
neste instrumento que se definem as regras de implementação do PRR. Isso 
significou que foi durante este ano que inúmeros beneficiários diretos e 
intermediários iniciaram ou deram continuidade a um conjunto significativo de 
concursos, quer seja para construção de vários projetos e infraestruturas previstas, 
quer seja para a seleção dos beneficiários finais para implementar física e 
financeiramente os projetos no terreno. Foi também em 2022 que os beneficiários 
intermediários definiram as regras de execução, de validação de despesa, bem 
como foram disponibilizadas as plataformas informáticas para comunicação entre 
os beneficiários finais e intermediários. Não foi adotada uma plataforma única, 
permitindo-se que cada beneficiário pudesse usar a plataforma que já utilizava 
antes ou então a que foi disponibilizada pela Recuperar Portugal. De notar que esta 
última plataforma foi disponibilizada no final do 3º trimestre do ano de 2022, 
apresentando ainda algumas limitações, que têm sido reportadas por algumas 
entidades. 
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2.2. Execução global 
 
No final de 2021 a Estrutura de Missão Recuperar Portugal ainda não tinha 
contratualizado a totalidade dos 16,644 mil milhões de euros com os beneficiários 
diretos e intermediários, apresentando uma taxa na ordem dos 92%, no total de 
15,339 mil milhões de euros. Só durante o ano de 2022 foi concluída a 
contratualização. 
A análise do montante de projetos aprovados, presente no gráfico 1, permite 
concluir que durante o ano de 2022 se assistiu a um crescimento significativo do 
montante de projetos aprovados, tendo mais que triplicado, passando de 3.520 
para 10.949 milhões de euros, com especial destaque para o pilar da Resiliência, 
cujo montante de aprovações mais do que quintuplicou. A taxa de aprovação 
global situa-se na ordem dos 66%, sendo a componente da transição digital a que 
apresenta uma taxa mais elevada, na ordem dos 79%, seguindo-se a resiliência, um 
pouco acima dos 66% e por fim a transição climática com 54% do montante total 
aprovado. 
 
Gráfico 1 – Montantes aprovados por pilar do PRR | Comparação 2021-2022  

 

A análise dos montantes pagos também revela um crescimento significativo 
durante o ano de 2022, conforme se visualiza no gráfico 2. O valor global passou de 
354 para 1.410 milhões de euros, tendo quase quadruplicado. O crescimento mais 
significativo verificou-se no pilar da resiliência, seguindo-se a transição digital e a 
transição climática. 
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Se se analisar a percentagem de pagamentos efetuados face aos projetos 
aprovados, esta situa-se nos 13%. Destaca-se o pilar da transição digital, com 23%, 
seguindo-se a transição climática com 13% e por fim a resiliência com 9%. 

Gráfico 2 – Montantes pagos por pilar do PRR | Comparação 2021-2022  

 

Quando se analisa a evolução dos montantes aprovados de 2021 para 2022 (tabela 
1), o crescimento mais significativo verifica-se nas empresas, com um valor de 2.829 
milhões de euros de incremento, seguindo-se as entidades públicas, depois as 
autarquias e áreas metropolitanas e as instituições de ensino superior. Em termos 
de crescimento dos pagamentos, destacam-se as entidades públicas, seguidas das 
escolas, empresas e das empresas públicas. 
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Tabela 1 – Montante dos projetos aprovados e pagos por tipo de Beneficiário  

 Montante Aprovado 
(milhões €) 

Montante Pago 
(milhões €) 

Taxa de Pagamento 
(%) 

  2021 2022 2021 2022 2021 2022 

Famílias 21 136 19 123 90,5% 90,4% 

Instituições 
de 
Economia 
Solidária e 
Social 

1 270 0 34 0,0% 12,6% 

Empresas 0,1 2.829 0,1 153 100,0% 5,4% 

Instituições 
Sistema 
Científico e 
Tecnológico 

0 131 0 9  6,9% 

Instituições 
de  Ensino 
Superior 

0 609 0 41  6,7% 

Escolas 228 247 30 212 13,2% 85,8% 

Autarquias 
e Áreas 
Metropolita
nas 

120 1.105 16 103 13,3% 9,3% 

Entidades 
Públicas 1.536 3.437 140 455 9,1% 13,2% 

Empresas 
Públicas 

1.614 2.186 155 279 9,6% 12,8% 

TOTAL 3.520 10.950 360 1.410 10,2% 12,9% 

 

3. Apreciação qualitativa da execução do PRR 
 

A apreciação qualitativa tem por base a análise da execução ao longo do ano de 
2022, as visitas efetuadas, reuniões e recolha de informação efetuada junto dos 
diferentes beneficiários diretos e intermediários, bem como dos Ministérios de 
tutela. Em cada componente e investimento analisado apresentam-se as 
observações genéricas e concretiza-se a apreciação global, de acordo como as 
menções referidas na nota introdutória, bem como se concretizam as 
recomendações que a CNA-PRR considera pertinentes. 
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3.1. Comissão Especializada do Social 
 

Tabela 2 – Apreciação das Componentes avaliadas na Comissão Especializada 
Social  

Componente C01 | Serviço Nacional de Saúde 
Observações globais Apreciação e recomendações 
Existem projetos relevantes ao nível da 
prestação de cuidados primários, desde a 
construção/remodelação de centros de saúde, 
passando pela disponibilização de meios 
complementares de diagnóstico, reforço da 
rede de cuidados continuados e cuidados 
paliativos, para além de investimentos na área 
da saúde mental. 
Esta componente pressupõe ainda a 
transferência de responsabilidade na área da 
saúde para os municípios  
 

A transferência de 
responsabilidades na área da 
saúde, para os municípios, não 
está concluída. Apesar de mais 
de 70 municípios já terem 
assinado os autos de 
transferência, esta é uma 
situação que se considera 
crítica. 
Por esta razão, a situação do 
investimento C01-i01 
(Cuidados de Saúde Primários 
com mais respostas) é 
considerada como sendo 
NECESSÁRIO 
ACOMPANHAMENTO. 
No caso dos centros de saúde, 
verifica-se que existem 
situações diferenciadas: 
alguns já estão concluídos ou 
em fase de conclusão; outros 
têm obras em curso; outros 
estão em fase de candidatura. 
A CNA-PRR considera 
importante acompanhar ao 
mais alto nível e de forma 
proativa, o processo de 
descentralização de 
competências da saúde para 
os municípios, contactando 
com as CIM ou municípios 
envolvidos, para antever as 
dificuldades. Da mesma 
forma, devem ser antecipadas 
as questões de financiamento 
plurianual, relativas a Recursos 
Humanos. Devem ser também 
acauteladas as componentes 
financeiras do funcionamento 
das unidades em gestão pelo 
setor social, de modo que não 
sejam interrompidas por falta 
ou insuficiência de verbas. 
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Adicionalmente, devem ser 
equacionados os custos de 
construção de vários 
investimentos, face ao 
aumento dos preços das 
matérias-primas e dos custos 
de energia. 
Por estas razões, 
relativamente aos restantes 
investimentos e 
subinvestimentos desta 
componente (C01-i02/i03/i04), 
considera-se também ser 
NECESSÁRIO 
ACOMPANHAMENTO. 

Componente C02 | Habitação 
Observações globais Apreciação e recomendações 
Esta componente pretende 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. Pretende 
ainda criar condições para acolhimento 
temporário, a pessoas em situação vulnerável 
ou de risco. 
Adicionalmente, pretende aumentar a oferta 
de alojamento estudantil para o ensino 
superior a custos acessíveis. 
Constituindo a segunda componente do PRR 
em termos de dotação orçamental (2733 M€), 
o nível de projetos já contratualizados (930 
M€) representa cerca de um terço do valor 
global. O montante efetivamente pago é de 
90 M€. 
Estão neste momento contratualizados cerca 
de 4.585 fogos, entre novas construções e 
reabilitações, repartindo-se por: cerca de 3.540 
para o programa de apoio à habitação; cerca 
de 800 para alojamento urgente e temporário 
e; cerca de 245 no parque público de 
habitação a custos acessíveis. 

No âmbito da habitação 
(C02.i01/i02/i05), o nível de 
projetos aprovado é baixo face 
às metas globais, antevendo-
se que durante o primeiro 
semestre de 2023, este 
número cresça de forma 
relevante. 
Os riscos associados à subida 
de preços e à falta de 
materiais e mão-de-obra 
devem ser devidamente 
acompanhados e medidas 
associadas à sua superação 
devem ser consideradas e 
implementadas, incluindo a 
recalendarização e/ou 
redefinição de metas no 
âmbito da reprogramação em 
curso. Esta situação leva-nos a 
considerar este investimento 
do PRR como PREOCUPANTE. 
Relativamente ao Alojamento 
Estudantil a custos acessíveis, 
foram assinados 116 contratos 
até final do ano, que 
representam cerca de 15.800 
camas. Neste momento 54 
projetos encontram-se em 
execução, num total de 5.700 
camas. Falta o pagamento de 
alguns adiantamentos e a 
plataforma para submissão de 
despesas ainda não está 
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operacional. Considera-se este 
investimento A NECESSITAR 
DE ACOMPANHAMENTO. 
Atendendo ao aumento dos 
custos de construção e ao 
atraso na entrega de alguns 
materiais, sugere-se que se 
possam recalendarizar 
algumas metas temporais, 
incluindo-as no processo de 
reprogramação em curso. 

Componente C03 | Respostas Sociais 
Observações globais Apreciação e recomendações 
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. 
Com uma dotação de 833 M€ em dezembro 
de 2022 tinham sido aprovados projetos 
correspondentes a 626 M€ tendo 
efetivamente sido pagos 60 M€. 

A apreciação global que se faz 
desta componente é muito 
positiva, com aprovação de 
um número relevante de 
projetos, existindo vários já em 
curso. Considera-se a 
componente ALINHADA COM 
O PLANEAMENTO. 
Apesar dessa apreciação, a 
CNA-PRR identificou como 
riscos, o aumento dos custos 
de construção que pode 
colocar pressão sobre os 
promotores e o atraso na 
entrega de viaturas elétricas. 
Existe ainda o risco 
relacionado com a escassez de 
mão-de-obra para as novas 
respostas socias a serem 
disponibilizadas. 
Realça-se ainda a necessidade 
de assegurar, que as respostas 
sociais constantes desta 
componente do PRR, se 
articulam com a Estratégia 
Nacional de Luta contra a 
Pobreza e com o Acordo de 
Parceria Portugal 2030. 
 
 

Componente C04 | Cultura 
Observações globais Apreciação e recomendações 
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 

Relativamente ao 
investimento relacionado com 
as redes culturais e transição 
digital (C04.i01), considera-se o 
mesmo ALINHADO COM O 
PLANEAMENTO.  
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de atividades de âmbito cultural e social de 
elevado valor económico. 
Durante o ano de 2022 foram lançados vários 
concursos quer na área da digitalização quer 
no que concerne ao património. 

Relativamente à componente 
do Património (C04.i02), 
considera-se este 
investimento a NECESSITAR 
DE ACOMPANHAMENTO, em 
virtude de alguns concursos 
desertos; do aumento de 
custos de construção; e da 
complexidade dos projetos no 
Museu Nacional de 
Arqueologia e no Teatro 
Nacional de S. Carlos. 
A CNA-PRR realça a 
necessidade de reavaliação 
das metas intermédias 
definidas, em particular na 
área do património. 
 
 
 

Componente C06 | Qualificações e Competências 
Observações globais Apreciação e recomendações 
Esta componente visa aumentar a capacidade 
de resposta do sistema educativo e formativo, 
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. 
Adicionalmente, pretende-se modernizar os 
estabelecimentos que ministram ensino 
profissional com o investimento em 365 
centros tecnológicos especializados nas áreas 
da informática, multimédia, indústria e 
energia. 
Pretende-se ainda reforçar as competências 
dos jovens nas áreas STEAM a nível superior e 
promover a formação ao longo da vida, em 
particular da população adulta e ativa, 
mitigando uma debilidade identificada há 
muito em Portugal, 
Com uma dotação de 1324 M€ em dezembro 
de 2022 tinham sido aprovados projetos 
correspondentes a 606 M€ tendo 
efetivamente sido pagos 123 M€. 

No caso da instalação e/ou 
modernização dos centros 
tecnológicos especializados 
(C06.i01.01), o 1º aviso foi 
avaliado e encontra-se na fase 
da contratualização com os 
promotores. Considera-se este 
investimento a NECESSITAR 
DE ACOMPANHAMENTO. 
Relativamente à 
Modernização da Oferta e dos 
Estabelecimentos do ensino e 
formação profissional 
(C06.i01.02) estão em cursos 
intervenções em mais de 16 
mil postos de formação e 
obras em alguns centros de 
formação. Está também 
constituído o Centro de 
Formação na área da Energia 
e Ambiente, através da 
parceria entre o IEFP, APREN e 
ADENE. Considera-se este 
investimento ALINHADO COM 
O PLANEAMENTO. 
No que concerne ao 
Compromisso Emprego 
Sustentável (C06.i02), e de 
acordo com informação da 
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tutela, estão aprovadas mais 
de 14,6 mil candidaturas, 
quase 50% da meta até 2023, e 
foram validados mais de 12,8 
mil contratos de trabalho. 
Considera-se este 
investimento ALINHADO COM 
O PLANEAMENTO. 
O Acelerador Qualifica 
(C06.i03.02) já certificou quase 
30 mil adultos (30% da meta 
global), para além de ter 
efetuado pagamentos 
superiores a 2M€ como 
medida de incentivo, de 
acordo com informação da 
tutela. Considera-se este 
investimento ALINHADO COM 
O PLANEAMENTO. 
Nos programas Impulso 
Adultos (C06.i03.03) e Jovens 
STEAM (C06.i04.01), 
identificaram-se dificuldades 
de implementação do 
programa, tais como a falta de 
candidatos em algumas 
formações; a não acreditação 
por parte da A3ES de outras; 
as mudanças dos órgãos de 
governo das IES; e alguma 
indefinição inicial nas normas 
que regulam o programa. 
Destaca-se, de forma 
expressiva, a utilização de 
metodologias pedagógicas 
ativas e inovadoras, estando os 
resultados alcançados 
alinhados com os KPIs 
definidos. Considera-se estes 
investimentos com sendo 
NECESSÁRIO 
ACOMPANHAMENTO, 
recomendando-se um 
acompanhamento de maior 
proximidade, no caso das IES 
que revelem resultados mais 
afastados do contratualizado. 
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3.2. Comissão Especializada de Economia e Empresas 
 

Tabela 3 – Apreciação das Componentes avaliadas na Comissão de Economia e 
Empresas  

Componente C05 | Capitalização e Inovação Empresarial 
Observações globais Apreciação e recomendações 
Agendas Mobilizadoras 
 
Esta medida inclui as 
Agendas/Alianças 
mobilizadoras para a inovação 
empresarial (C05-i01. 01) e 
as Agendas/Alianças verdes 
para a inovação empresarial 
(C05-i01.02) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As metas estabelecidas (6+4 contratos 
assinados em cada um dos tipos de agenda) 
foram largamente superadas, elevando as 
expetativas sobre os resultados a alcançar em 
2025 em termos de Produtos, Processos e 
Serviços a desenvolver (PPS) e sobre o 
impacto na transformação estrutural da 
economia portuguesa. É com base nesta 
evidência que, apesar da maioria das agendas 
aprovadas não ter ainda contratos totalmente 
validados, do valor de pagamentos realizados 
ser ainda reduzido, do modelo de 
acompanhamento ainda se encontrar em 
definição, dos riscos identificados no que 
respeita à contratação de recursos humanos 
altamente qualificados, a CNA avalia esta 
medida com sendo NECESSÁRIO 
ACOMPANHAMENTO. A CNA recomenda o 
envolvimento de todos os stakeholders: i) na 
definição de um modelo de 
acompanhamento adequado aos objetivos, 
que não ocupe tempo excessivo aos 
promotores dos projetos, em especial às 
PMEs; ii) na identificação das áreas em que é 
necessário simplificar os processos 
administrativos para alcançar um ritmo de 
execução e de pagamentos mais célere; iii) na 
monitorização dos prazos de pagamento após 
a entrega de pedidos de pagamento e na 
célere melhoria de processos para diminuir ao 
máximo esse tempo. 

Missão interface (C05.i02) 
 
Inclui o apoio aos Laboratórios 
Colaborativos e aos Centros de 
Tecnologia e Inovação para 
renovação da rede de suporte 
de Ciência e Tecnologia (C&T) e 
a sua orientação para o tecido 
produtivo 

A ultrapassagem da meta prevista justifica 
uma apreciação de ALINHADO COM O 
PLANEAMENTO nesta medida, neste ano, 
sendo que se recomenda: i) o 
acompanhamento da evolução do 
recrutamento de recursos humanos 
qualificados por constituir uma área de risco 
na execução dos projetos; ii) a 
operacionalização da plataforma de 
pagamentos que assegure a simplificação e 
celeridade do processo. 
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Agenda de investigação e 
inovação para a 
sustentabilidade da 
agricultura, alimentação e 
agroindústria (C05-i03) 
Inclui a Agenda de I&I para a 
sustentabilidade da 
agricultura, alimentação e 
agroindústria, e as medidas 
que visam disponibilizar os 
meios necessários para a 
requalificação dos polos da 
Rede de Inovação e para 
promover a I&I orientada para 
as necessidades do setor 
agrícola, tendo em vista a 
transição ecológica e digital. 

O atraso observado na avaliação de 
candidaturas no âmbito dos Avisos 
publicados em 2022, o número total de 
projetos contratados não ter ainda alcançado 
as metas definidas, o valor pago ser reduzido 
e não ter havido oportunidade para recolher 
informação junto dos beneficiários finais da 
medida, sustentam a apreciação desta 
medida como sendo NECESSÁRIO 
ACOMPANHAMENTO. 
  
 

Medidas de Apoio à 
Capitalização (C05-i06) 
Inclui os programas de apoio à 
capitalização às empresas a 
financiar através do Fundo de 
Capitalização e Resiliência 
(FdCR). Até ao momento foram 
lançados dois programas: 
Recapitalização Estratégica 
(Janela A, aberta até 
30/06/2023, e Janela B, já 
encerrada) e Consolidar (já 
encerrado). Dois outros 
programas foram objeto de 
consulta pública: Programa de 
Venture Capital e o Programa 
de Coinvestimento Deal-by-
Deal. 

Apesar da abertura demonstrada pela nova 
administração do BPF e da dinâmica 
demonstrada depois da sua tomada de posse, 
a baixa procura elegível por parte de 
empresas não financeiras ao programa de 
Recapitalização Estratégica; o atraso na 
avaliação das candidaturas elegíveis na Janela 
A; o atraso no lançamento de outros medidas 
de apoio à capitalização; o reduzido número 
de contratos celebrados; o baixo montante 
dos pagamentos realizados; e a inexistência 
de medidas concretas de investimento na 
literacia financeira de empresários e gestores 
de PMEs e Mid Caps coloca estas medidas 
numa situação CRÍTICA, sendo necessária 
intervenção da tutela. A CNA recomenda: i) 
publicação da lista de todos as candidaturas 
às medidas financiadas pelo FdCR e de toda a 
informação necessária para garantir a 
transparência do processo de seleção; ii) a 
publicação e atualização regular da 
informação sobre pagamentos efetuados a 
beneficiários finais quer nos programas de 
investimento direto quer nos programas de 
investimento através de intermediários 
financeiros; iii) o envolvimento de todos os 
atores no processo de melhoria da literacia 
financeira dos potenciais beneficiários finais 
das medidas de capitalização. 

Componente C16 | Empresas 4.0  
C16-i02.i02: Transição Digital das Empresas – Medida Empreendedorismo 
 
Observações globais 

 
Apreciação e recomendações 
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A medida Empreendedorismo 
inclui 3 iniciativas: Voucher 
para Startups - Novos Produtos 
Verdes e Digitais”; Reforço da 
Estrutura nacional para o 
empreendedorismo - Startup 
Portugal”; Vale para 
Incubadoras/ Aceleradoras 

A CNA avalia esta medida como sendo 
PREOCUPANTE, sendo necessárias medidas 
corretivas e/ou recalendarização. O atraso de 
lançamento das iniciativas vouchers e vales 
resultam no não cumprimento de vários 
marcos e metas anuais estabelecidos na 
Orientação Técnica Nº 06/C16-i02/2022 (Grupo 
B), A publicação do aviso Voucher para 
Startups ocorreu com atraso (do T1 2022 para 
T4 2022). Não foi publicado, durante o ano de 
2022, o Aviso Vale para Incubadoras/ 
Aceleradoras. Não foram atingidos os 
objetivos de nº de Vouchers e Vales definidos 
para o T3 2022. Pela positiva é de notar que a 
meta de nº de start-ups mapeadas foi 
largamente ultrapassada: 2123, em dezembro, 
muito acima da meta de 1250 estabelecida na 
Orientação Técnica. A CNA recomenda: i) o 
reforço da colaboração com os vários atores 
do ecossistema empreendedor como forma 
de acelerar a concretização destas iniciativas 
durante o ano de 2023; ii) a realização de 
análises de impacto sobre cada uma das três 
iniciativas, desde já, de forma a garantir a 
identificação e recolha de dados necessários. 

 

 

3.3. Comissão Especializada de Clima e Energia 
 

Tabela 4 – Apreciação das Componentes avaliadas na Comissão Especializada 
Energia e Clima  

Componente C10 | Mar 
Observações globais Apreciação e recomendações 

Esta componente tem vários investimentos 
distribuídos por diferentes entidades gestoras. 
Na medida C10-i01.01 (Hub Azul, Rede de 
Infraestruturas para a Economia Azul) existem 
vários investimentos, verificando-se um 
deslizar de prazos e metas, exigindo uma re-
calendarização global. É de ponderar a 
exiguidade das verbas inicialmente alocadas 
para estes investimentos.  
No subinvestimento C10-i03.02 (Centro de 
Operações de Defesa do Atlântico e 
Plataforma Naval) é necessário acompanhar a 
abertura de novo concurso público face ao 

No que diz respeito ao 
subinvestimento C10-i01.01 
(Hub Azul), os ajustamentos 
de calendarização propostos 
não colocam em causa a meta 
de desembolso prevista para o 
quarto trimestre de 2025, 
muito embora se possa 
solicitar o ajustamento da 
mesma, no âmbito da atual 
reprogramação do PRR. 
Recomenda-se à tutela um 
acompanhamento proativo no 
que diz respeito às 
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facto do primeiro ter ficado deserto, bem 
como a necessidade de reforço de verbas.  

exiguidades atuais das verbas 
alocadas aos financiamentos 
dos Hub Azul. Recomenda-se 
ainda o recurso a verbas do 
Portugal 2030, para 
disponibilizar financiamentos 
complementares, desde que 
não consubstancie duplo 
financiamento. Face aos 
atrasos verificados nas 
diferentes metas, considera-se 
a evolução neste 
subinvestimento como 
PREOCUPANTE, 
recomendando-se ainda a 
adoção de procedimentos 
integrados de projeto – 
conceção – construção. 
Face à situação existente no 
sub-investimento C10-i02 
considera-se o mesmo como 
ALINHADO COM O 
PLANEAMENTO. 
No caso do subinvestimento 
C10-i03.02 considera-se o 
mesmo como sendo 
NECESSÁRIO 
ACOMPANHAMENTO, 
recomendando-se o reforço de 
financiamento.  

Componente C11 | Descarbonização da indústria 
Observações globais Apreciação e recomendações 

O aviso para apoiar a elaboração de roteiros de 
descarbonização da indústria esteve aberto 
até 18.04.2022, recebeu 39 candidaturas, 
envolvendo 66 promotores de associações 
empresariais e centros tecnológicos. Não 
foram ainda publicados resultados. 
 
Esteve também aberto até 29/07/2022 o aviso 
para apoiar projetos de descarbonização da 
indústria (i.e. processos e tecnologias de baixo 
carbono na indústria; medidas de eficiência 
energética; incorporação de energia de fonte 
renovável e armazenamento de energia), 
tendo sido rececionadas 245 candidaturas, 
sobretudo de empresas não PME. Não foram 
ainda publicados resultados. 
 
 
 

Quer para a medida de apoio 
aos roteiros, quer aos projetos 
de descarbonização, o prazo 
para a publicação de 
resultados foi ultrapassado, 
face ao constante dos 
respetivos avisos. Reconhece-
se a dificuldade do processo 
de avaliação, nomeadamente 
pela demora na contratação 
de recursos humanos. 
 
Muito embora a assinatura dos 
contratos de descarbonização 
da indústria tenha como meta 
o 4º T de 2023, o facto de ter 
sido ultrapassado 
significativamente o tempo de 
decisão das candidaturas em 



  

CNA-PRR || RELATÓRIO ANUAL 2022 26 

 

ambos os incentivos, 
considera-se a evolução nesta 
componente como 
PREOCUPANTE, sendo 
necessárias medidas 
corretivas e/ou 
recalendarização. 

Componente C12 |Bioeconomia sustentável 
Observações globais Apreciação e recomendações 

Os projetos Integrados (Têxtil e Vestuário, 
Calçado e Resina Natural), com uma dotação 
total de 129,5 milhões euros, foram aprovados, 
o que cumpre a meta prevista para 2022. A 
Estratégia Nacional para as Compras Públicas 
Ecológicas revista, foi publicada em jan/23. 
 
Em 2022, o aviso relativo à beneficiação de 
povoamentos de pinheiro-bravo com 
potencial para a resinagem, resultou em 39 
candidaturas favoráveis, que mobilizarão 4,6 
milhões de euros, e uma área intervencionada 
de 4 354 ha, o que alinha com a meta prevista 
de 8 500 ha em 2025. 
 
As medidas relativas à gestão florestal e apoio 
à resinagem que inclui ações de vigilância, 
profissionais aderentes ao programa 
‘Resineiros Vigilantes’, aquisição de 
equipamentos para a atividade de gestão 
florestal, entre outros, têm sido cumpridas de 
acordo com o calendário e com os objetivos. 
 

Considera-se o andamento 
dos trabalhos desta 
componente como 
ALINHADO COM O 
PLANEAMENTO. 

Componente C13 | Eficiência Energética dos Edifícios 
Observações globais Apreciação e recomendações 

Relativamente à C13-i01 - Eficiência Energética 
em Edifícios Residenciais, em 2022, estiveram 
abertos avisos que mereceram uma elevada 
adesão por parte das famílias, o que 
determinou um reforço de dotação deste 
incentivo que agora totaliza 135M€. Até 
29.12.2022, foram rececionadas 106.131 
candidaturas e pagas 70.261 recebendo um 
total de 122,5 M€, ou seja, 91% do valor 
disponível, tendo as metas previstas para 2025 
já sido largamente ultrapassadas. 
 
O incentivo Vale Eficiência tem ficado muito 
aquém da expectativa, colocando em dúvida a 
meta final de 100.000 vales em 2025. Em 2022 
foram atribuídos quase 11.000 vales, tendo sido 

O andamento da medida 
relativa à eficiência energética 
em edifícios residenciais 
privados está ALINHADO COM 
O PLANEAMENTO. 
Recomenda-se, no entanto, 
que próximos avisos devem 
focar a tipologia de isolamento 
de coberturas e/ou 
pavimentos, e de paredes, por 
ser apontada como a mais 
custo-eficaz neste domínio. 
Manifesta-se preocupação no 
que diz respeito ao programa 
Vale Eficiência, 
recomendando-se a adoção 
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utilizados apenas 5.098. As várias causas estão 
identificadas, bem como soluções potenciais. 
 
Quanto às C13-i02 e C13-i03, eficiência 
energética nos edifícios da administração 
pública central e edifícios de serviços, 
estiveram abertos avisos para a eficiência 
energética nos edifícios de serviços até 
29/07/2022, e nos edifícios da administração 
pública central até 11.04.2022. Em ambos os 
casos, o processo de avaliação das 
candidaturas ainda decorre, não havendo por 
isso resultados publicados. Dada a natureza do 
incentivo, que implica a realização de obras de 
construção civil, este atraso (mais significativo 
no caso dos edifícios da administração 
pública), pode colocar em causa a 
concretização das metas para 2025 
(360.000m2 para os edifícios de serviços e 
1 255.000 m2 para os da administração 
pública). 
 
 
 
 
 
 
 
 

urgente das soluções 
preconizadas neste relatório. 
 
Dado o atraso verificado na 
publicação de resultados dos 
avisos relativos à eficiência 
energética nos edifícios da 
administração pública central 
e edifícios de serviços, avalia-
se a sua evolução como 
PREOCUPANTE, sendo 
necessárias medidas 
corretivas e/ou 
recalendarização. 
Reconhecendo o enorme 
esforço de todos os envolvidos 
no processo de avaliação, 
recomenda-se um melhor 
planeamento, alinhando os 
prazos contidos nos avisos e as 
condicionantes conhecidas 
subjacentes ao processo de 
avaliação das candidaturas. 
Pode eventualmente 
considerar-se o alargamento 
das equipas de avaliação. 
 

Componente C14 | Hidrogénio e Renováveis 
Observações globais Apreciação e recomendações 

O Aviso referente ao Apoio à produção de 
hidrogénio renovável e outros gases 
renováveis foi publicado no final de setembro 
2021, tendo fechado a 18/02/2022. Foram 
apresentadas 41 candidaturas, contudo, quase 
um ano após o fecho do mesmo, ainda não 
são conhecidos os resultados finais da 
avaliação deste primeiro concurso. 
 

Face ao atraso verificado na 
publicação dos resultados do 
concurso para a produção de 
hidrogénio e outros gases 
renováveis, considera-se a 
evolução nesta componente 
como PREOCUPANTE, sendo 
necessárias medidas 
corretivas e/ou 
recalendarização. 
Recomenda-se para o futuro 
Aviso, que os prazos de 
execução devem ter em conta 
a realidade dos mercados de 
fornecimento de 
equipamentos para projetos 
de hidrogénio renovável, 
relativamente a prazos de 
entrega alargados, e com 
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impacto na montagem do 
projeto. 

Componente C15 | Mobilidade Sustentável 
Observações globais Apreciação e recomendações 

Esta componente abrange: 
• dois financiamentos ao Metropolitano 

de Lisboa (Linha Vermelha até 
Alcântara e Metro Ligeiro de Superfície 
Odivelas-Loures)  

• dois financiamentos ao Metro do Porto 
(linha Casa da Música-Santo Ovídeo e 
linha BRT Boavista-Império) 

• o financiamento de 145 autocarros. 
 

Os contratos foram todos assinados com os 
operadores de transporte nas datas previstas, 
mas todos eles são de grande complexidade 
de execução 
  

Relativamente à Linha 
Vermelha até Alcântara 
considera-se o andamento dos 
trabalhos como sendo 
NECESSÁRIO 
ACOMPANHAMENTO e 
recomenda-se uma 
recalendarização. 
Relativamente à linha Casa da 
Música-Santo Ovídio 
considera-se o andamento dos 
trabalhos como sendo 
NECESSÁRIO 
ACOMPANHAMENTO e 
recomenda-se uma 
recalendarização e um reforço 
de verbas. 
Relativamente ao Metro 
Ligeiro de Superfície Odivelas-
Loures considera-se o 
andamento dos trabalhos 
como CRÍTICO, sendo 
necessária intervenção da 
tutela. 
Relativamente ao BRT 
Boavista-Império apesar de se 
considerar o andamento dos 
trabalhos como ALINHADO 
COM O PLANEAMENTO, 
recomenda-se 
recalendarização. 
Relativamente aos autocarros 
limpos, apesar de se 
considerar o andamento dos 
trabalhos como ALINHADO 
COM O PLANEAMENTO, 
recomenda-se uma 
recalendarização. 
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3.4. Comissão Especializada da Transição Digital 
 

Tabela 5 – Apreciação das Componentes avaliadas na Comissão Especializada 
Transição Digital  

Componente C01-i06 | Transição Digital na Saúde 
Observações globais Apreciação e recomendações 

Quando a CETD iniciou o acompanhamento 
desta componente considerou-se que os 
investimentos a realizar não se encontravam 
descritos com o detalhe suficiente para que a 
sua evolução futura pudesse ser avaliada. 
Assim foi solicitada a realização de um 
documento de trabalho com maior detalhe ao 
nível da definição dos vários projetos que iriam 
ser desenvolvidos bem como a estratégia 
subjacente. O documento em causa foi 
entregue e houve oportunidade de o discutir 
em detalhe com os responsáveis do Ministério 
da Saúde.  
Foi ainda solicitado um calendário detalhado 
com a execução prevista para esses projetos o 
qual foi também entregue prevendo-se a sua 
discussão no início de 2023. 
Em reuniões com os responsáveis do 
Ministério da Saúde foi discutida a estratégia 
subjacente à realização dos diversos projetos, 
os seus objetivos concretos, bem como o 
trabalho já realizado até à escrita do presente 
relatório. 

Considera-se, nesta data, a 
evolução desta componente 
como ALINHADO COM O 
PLANEAMENTO, após ter sido 
recebido pela CETD o 
documento com a lista dos 
projetos que serão realizados, 
bem como a sua 
calendarização, e prestados os 
esclarecimentos necessários. 
Dado ser necessário um 
amplo consenso sobre a 
definição dos sistemas de 
informação a desenvolver e 
sobre a normalização da 
informação a eles subjacente, 
recomenda-se a criação de 
um Conselho de Utilizadores 
como instrumento 
fundamental para a obtenção 
desse consenso.  
 
 

Componente C16 | Empresas 4.0  
Observações globais Apreciação e recomendações 

Esta componente envolve investimentos 
muito diferenciados, que abarcam a 
capacitação digital das empresas (formação 
de ativos); a transição digital das empresas 
(rede nacional de test beds, comércio digital e 
empreendedorismo); e a catalisação da 
transição digital de empresas (DIH e faturação 
eletrónica). Apenas a catalisação da transição 
digital se encontra com um ritmo adequado e 
um grau de amadurecimento suficiente. Nos 
outros investimentos verificam-se ainda 
necessidades de intervenção a vários níveis, 
nomeadamente um reforço continuado na 
disseminação e comunicação dos 
investimentos junto das empresas e outras 
entidades com potencial de apoio, bem como 
à população em geral. 

Considera-se que a situação 
da mesma no presente 
semestre, é PREOCUPANTE, 
sendo necessárias medidas 
corretivas e/ou 
recalendarização.  
Recomenda-se a reavaliação 
dos objetivos dos programas 
Academia Portugal Digital e 
Emprego + Digital. 
Recomenda-se o 
acompanhamento de perto 
das atividades dos vários 
Digital Innovation Hubs e Test-
Beds a fim de avaliar os 
primeiros resultados e concluir 
sobre a qualidade da 
execução. 
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Os objetivos enunciados em termos do 
universo de pessoas envolvidas nos programas 
Academia Portugal Digital e Emprego + 
Digital afiguram-se extremamente difíceis de 
cumprir. 
 

Considera-se inaceitável o 
tempo gasto na análise de 
candidaturas (veja-se 
exemplos dos Bairros Digitais) 
face ao tempo dado para 
preparação das mesmas. 
Recomenda-se ainda que 
durante a execução sejam 
precocemente identificadas as 
experiências mais bem-
sucedidas, para posterior 
divulgação e por forma a que 
sirvam de exemplo de boas 
práticas para as restantes.  
  

Componente C18 | Justiça Económica e Ambiente de Negócios 
Observações globais Apreciação e recomendações 
Após a análise dos documentos enviados com 
o detalhe dos investimentos a realizar e o 
conteúdo específico dos projetos, solicitou a 
CETD o envio de um calendário mais 
detalhado dos mesmos que ainda se aguarda.  
Destaca-se a criticidade de alguns dos 
projetos previstos bem como a existência de 
knowhow técnico específico sobre os sistemas 
legacy que dependem de um número muito 
pequeno de funcionários, o que representa 
um risco elevado no processo da respetiva 
evolução futura.   
Foi indicado pelos responsáveis do Ministério 
da Justiça que será dada atenção à 
capacitação/ recrutamento de recursos 
humanos especializados na área informática e 
de que se encontra em preparação interna a 
criação de equipas dedicadas à gestão do 
PRR, tendo sido tomadas medidas 
antecipatórias no que diz respeito à formação 
e capacitação das pessoas (p.ex. o programa 
LAB Justiça) 
A expectativa dos investimentos neste 
Ministério é grande esperando-se impactos 
significativos na vida dos cidadãos e das 
empresas, especialmente no que diz respeito 
ao tempo e custos de contexto, bem como na 
melhoria da eficiência e eficácia dos vários 
intervenientes no âmbito do ecossistema da 
Justiça.  
Considera-se importante realçar que tenha 
sido adotado desde o início o MOSAICO.  

Considera-se a evolução dos 
trabalhos nesta componente 
como estando ALINHADO 
COM O PLANEAMENTO. 
Recomenda-se o recurso ao 
mercado (por oposição ao 
desenvolvimento interno) para 
a construção dos novos 
sistemas a fim de evitar a 
dependência, em termos de 
conhecimento técnico sobre 
estas aplicações, de um 
conjunto pequeno de pessoas 
como se verificou no passado.  
Dado ser necessário um 
amplo consenso sobre a 
definição dos sistemas de 
informação a desenvolver e 
sobre a normalização da 
informação a eles subjacente, 
recomenda-se a criação de 
um Conselho de Utilizadores 
como instrumento 
fundamental para a obtenção 
desse consenso.  
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Componente C19 | Administração Pública Digital – Capacitação, Digitalização, 
Interoperabilidade e Cibersegurança 
Observações globais Apreciação e recomendações 
Esta componente envolve investimentos que 
abarcam os serviços eletrónicos sustentáveis 
(p.ex. Portal Único de Serviços Digitais e as 
regras MOSAICO); o reforço do quadro geral 
de cibersegurança; e Infraestruturas críticas 
digitais eficientes, seguras e partilhadas (p.ex. 
o desenvolvimento de sistema seguro de 
comunicação móvel para voz para os 
membros do Governo e respetivos gabinetes). 
Cada um destes investimentos encontra-se 
com os desenvolvimentos em linha com o 
previsto. 
 

Considera-se que a 
componente C19 tem uma 
apreciação de ALINHADO 
COM O PLANEAMENTO, com 
uma nota de relevo especial 
para a criação de linhas 
orientadoras para o sistema 
MOSAICO definidas pela AMA, 
bem como o “dashboard” do 
GNS. 
Recomenda-se a adoção 
obrigatória dessas normas 
para todos os sistemas a 
construir por todas as 
instituições da administração 
pública, dentro e fora do 
âmbito do PRR, incluindo a 
obrigatoriedade dessa adoção 
no caso de contratação 
pública para prestação de 
serviços de operadores 
privados ao Estado. 
Também o painel de controlo 
ou “dashboard” de gestão do 
PRR desenvolvido pelo GNS 
deverá ser avaliado com maior 
profundidade (em conjunto 
com outros idênticos a que a 
CNA-PRR teve também 
acesso), para uma adoção 
imediata e generalizada por 
parte de beneficiários diretos e 
intermediários de uma dessas 
ferramentas, sendo de 
desencorajar o 
desenvolvimento de outras, 
para a mesma função, a fim de 
obter a vantagem da 
utilização harmonizada e de 
um mesmo processo por 
todos os gestores do PRR. 

Componente C20 | Escola Digital  
Observações globais Apreciação e recomendações 
O maior investimento até ao momento resulta 
da aquisição de 600.000 computadores, 
entregues nas escolas para distribuição. Outro 
investimento relevante é a implementação 
das redes locais nas escolas. A entrega de 

A situação desta componente 
no presente semestre é 
considerada como 
PREOCUPANTE. 
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computadores a todos (alunos e professores) 
tem-se revelado muito difícil de cumprir, 
verificando-se que a principal razão indicada 
para a não entrega de computadores, a recusa 
por parte de um elevado número de famílias 
em recebê-los, acrescido do facto de, em 
algumas escolas, existirem dificuldades 
logísticas no processo de entrega dos 
equipamentos, processo que inclui a 
configuração dos mesmos para cada utilizador 
e a inscrição de cada entrega numa 
plataforma central.  
Paralelamente à entrega dos computadores, a 
implementação das redes locais nas escolas 
encontra-se ainda atrasada, face ao objetivo 
traçado, não tendo sido disponibilizado até ao 
momento nenhum calendário alternativo. 
 

Recomenda-se a elaboração 
de um calendário alternativo 
para a implementação das 
redes locais nas escolas bem 
como o reforço da logística de 
entrega de computadores 
pessoais pelas escolas e a 
reavaliação da declaração de 
responsabilidades exigida às 
famílias para entrega dos 
computadores.   
Recomenda-se ainda a 
agilização do processo de 
desmaterialização dos exames 
e dos manuais escolares por 
forma a que os alunos e 
docentes sejam estimulados 
na utilização dos seus 
computadores no dia a dia.  

 

3.5. Comissão Especializada do Território 
 

Tabela 6 – Apreciação das Componentes avaliadas na Comissão Especializada 
Território  

Componente C07 | Infraestruturas 
Observações globais Apreciação e recomendações 
Esta componente inclui a construção de várias 
ligações denominadas missing links, ligações a 
várias zonas empresariais, ligações 
transfronteiriças, bem como investimentos em 
áreas de acolhimento empresarial. São 
investimentos sob responsabilidade das 
Infraestruturas de Portugal, bem como de 
várias autarquias. Durante o ano de 2022 
foram desenvolvidos os trabalhos de 
elaboração de projetos, foram lançados 
inúmeros concursos, foram assinados vários 
contratos com empreiteiros e iniciou-se obra 
em vários locais. 

De uma forma global 
considera-se que os 
investimentos estão 
ALINHADOS COM O 
PLANEAMENTO, revelando 
uma forte capacidade das 
entidades responsáveis em 
desenvolver os vários 
processos. Destaca-se a 
complexidade das Áreas de 
Acolhimento Empresarial, pela 
transversalidade e 
complexidade dos 
investimentos exigidos, 
sugerindo-se uma articulação 
estreita entre as autarquias, 
CCDRs e Direção-Geral de 
Energia e Geologia. 
Atendendo ao aumento dos 
custos na construção, aos 



  

CNA-PRR || RELATÓRIO ANUAL 2022 33 

 

atrasos nas entregas de 
algumas matérias-primas e à 
escassez de mão-de-obra, 
recomenda-se uma 
recalendarização de alguns 
investimentos e reforço do 
financiamento. Recomenda-se 
ainda celeridade nas 
autorizações necessárias, quer 
seja as Resoluções do 
Conselho de Ministros, quer 
sejam as portarias de extensão 
de encargos. 

Componente C08 | Florestas 
Observações globais Apreciação e recomendações 

Esta componente abrange uma 
multiplicidade de subinvestimentos, cuja 
apreciação se torna mais complexa em virtude 
do número elevado de entidades gestoras 
(tanto diretas como intermediárias). Este 
investimento tem como objetivo aumentar o 
conhecimento sobre o território e poder atuar 
em tempo real, aumentar a resiliência das 
zonas rurais e promover a prevenção e 
combate aos fogos rurais, reforçar as 
competências das populações e dos agentes 
económicos ligados à floresta, para além de 
contribuir para promover o aproveitamento 
económico da floresta. 

De uma forma global 
considera-se que os 
investimentos incluídos nesta 
componente estão 
ALINHADOS COM O 
PLANEAMENTO. As várias 
entidades têm demonstrado 
uma capacidade elevada de 
implementação dos projetos 
no terreno. No caso do 
investimento C08-i01.03 
(Emparcelar para ordenar), 
atendendo às características 
da propriedade e ao 
enquadramento legal do 
apoio ao investimento, a 
situação considera-se 
PREOCUPANTE. Neste caso 
concreto, recomenda-se maior 
divulgação junto dos 
potenciais beneficiários, com 
envolvimentos das autarquias 
locais e alteração da legislação 
que permita desacoplar o 
empréstimo concedido pelo 
Fundo Ambiental da 
subvenção concedida pelo 
IFAP, no âmbito do PRR. 
Há ainda a registar a 
C08.i02.03 (Sistema Nacional 
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de Cadastro Predial), a 
NECESSITAR DE 
ACOMPANHAMENTO, face à 
tipologia de propriedades que 
podem ficar para última fase 
de cadastro e para as quais se 
antecipam dificuldades. 

Componente C09 | Gestão Hídrica 
Observações globais Apreciação e recomendações 
Esta componente inclui vários investimentos 
de montante significativo e especial 
complexidade, designadamente o 
Empreendimento de Fins Múltiplos do Crato 
(que inclui a construção da Barragem do 
Pisão) e o Plano de Eficiência Hídrica do 
Algarve (com a construção da dessalinizadora 
do Algarve, redução de perdas no setor urbano 
e aumento da eficiência no setor agrícola). 
Estes são investimentos que obrigam a uma 
forte coordenação entre os promotores e a 
Agência Portuguesa do Ambiente (APA), em 
particular no caso da barragem do Pisão, pela 
exigência significativa ao nível ambiental. 

No caso do Empreendimento 
de Fins Múltiplos do Crato foi 
obtida a Declaração de 
Impacto Ambiental, de forma 
condicionada, por parte da 
APA, estando a CIMAA a 
desenvolver os trabalhos para 
entregar o RECAPE com as 
medidas de mitigação 
propostas, designadamente 
alteração do traçado, 
realojamento da população da 
aldeia do Pisão e plantação de 
quercíneas para mitigar o 
abate derivado da construção 
do lago. Adicionalmente, estão 
em curso os projetos de 
execução necessários para 
lançar o concurso. Fruto 
destas alterações, o custo do 
projeto cresceu. Considera-se 
este investimento a 
NECESSITAR DE 
ACOMPANHAMENTO. 
Atendendo à complexidade 
deste investimento, 
recomenda-se a criação de 
uma estrutura dedicada para 
a sua gestão, bem como a 
colaboração com entidades 
semelhantes e com 
experiência na construção e 
gestão deste tipo de 
empreendimento. Deverá, 
ainda, começar a ser discutido 
o modelo de gestão após a 
construção do 
empreendimento. 
No caso do Plano de Eficiência 
Hídrica do Algarve, foi 
decidido aumentar a 
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capacidade da 
dessalinizadora, face ao 
projeto inicial, e o Estudo de 
Impacto Ambiental irá 
realizar-se considerando as 
opções de Albufeira e Lagos. O 
investimento na barragem de 
Odeleite está praticamente 
concluído. Ao nível agrícola, a 
adesão dos agricultores foi 
reduzida. Considera-se este 
investimento a NECESSITAR 
DE ACOMPANHAMENTO. 
Recomenda-se que seja 
definido rapidamente a 
financiamento adicional para 
o aumento da capacidade da 
dessalinizadora, que se 
promova uma maior 
proximidade junto dos 
agricultores de forma a 
identificar as suas 
necessidades e promover a 
comunicação das medidas 
previstas. Recomenda-se 
ainda uma alteração ao limiar 
mínimo do aviso para a 
eficiência hídrica no setor 
agrícola, que permita 
acomodar pequenos 
investimentos, que se situem 
abaixo dos 50.000 euros 
definidos. 

 

 

As versões detalhadas dos relatórios de cada Comissão Especializada encontram-
se na Parte B.  
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4. Balanço Global e Recomendações  
 

Este é o segundo relatório produzido pela CNA-PRR, correspondendo 
também ao segundo ano de execução do PRR. Compulsando os dados 
financeiros e a análise qualitativa, a par das reuniões realizadas com os 
diferentes atores responsáveis pela gestão e execução do PRR, apresentam-
se de seguida os pontos positivos, bem como os aspetos a melhorar e 
recomendações.  
  

4.1. Aspetos positivos  
i Submissão, aprovação e desembolso por parte da Comissão Europeia, dos 

dois primeiros pedidos de reembolso.  
ii Verificou-se que em 2022 um conjunto de beneficiários diretos lançaram 

concursos públicos e assinaram contratos de construção e de aquisição e 
bens. No mesmo sentido, vários beneficiários intermediários lançaram 
avisos de abertura de concursos e decidiram as candidaturas em tempo útil, 
fomentando a execução dos vários investimentos por parte dos 
beneficiários finais. Pela sua natureza significativa, refere-se a eficiência 
energética em edifícios residenciais privados, com dezenas de milhares de 
candidaturas aprovadas e pagas e o compromisso emprego sustentável. 

iii Alterações legislativas produzidas ao longo do ano pelo governo, na 
sequência da análise no terreno dos constrangimentos legais e 
administrativos na implementação do PRR, bem como de várias 
recomendações feitas, quer pela CNA-PRR, quer por outras entidades. 
Destaca-se a revisão do Código da Contratação Pública, o regime especial 
de execução de projetos PRR, o mecanismo especial de revisão de preços, a 
criação do mecanismo de restituição do IVA a várias entidades beneficiárias 
do PRR, a aprovação do Simplex ambiental, a alteração na legislação para 
atrair trabalhadores e estudantes estrangeiros e a dispensa de resolução do 
Conselho de Ministros para projetos acima de 10 milhões de euros e 
totalmente financiados pelo PRR, bastando autorização do Ministro da 
Tutela. Dever-se-á, no entanto, avaliar se algumas destas alterações apenas 
aplicadas aos projetos PRR não se devem tornar permanentes no 
ordenamento jurídico nacional de forma a tornar mais célere e eficaz todo o 
processo inerente às autorizações e aprovações no âmbito dos processos de 
contratação pública. 

iv Publicação do plano anual de avisos por parte da Recuperar Portugal, o que 
permite aos diferentes beneficiários planearem as suas atividades e 
definirem as prioridades na apresentação de candidaturas. Este é um aspeto 
particularmente sensível durante o ano de 2023, na medida em que se prevê 
a abertura dos concursos no âmbito do PT2030, o que criará maior pressão 
na preparação das candidaturas junto dos vários beneficiários.  

v Desenvolvimento de atividades de auditoria junto dos Beneficiários Diretos 
e Intermediários por parte da Recuperar Portugal, processo essencial, não 
apenas para perceber os mecanismos implementados por estas entidades 
em termos de controlo interno e capacidade de execução, o que permite 
antecipar riscos e propor medidas de mitigação, mas também para 
perceber o desenvolvimento dos vários projetos no terreno e os seus 
resultados.  
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vi Elaboração de relatório anual de execução do PRR, por parte da Recuperar 
Portugal e mais recentemente, e na sequência de recomendação da CNA-
PRR, relatório semestral, com informação mais detalhada e discriminada 
por componente e investimento.  

vii Inclusão do Presidente da CNA-PRR no circuito de avisos de abertura de 
concursos, o que possibilita o envio de sugestões de alteração. Este 
processo, apesar de apenas se ter iniciado no final de 2022, possibilitou a 
análise de vários avisos, tendo sido acolhidas várias recomendações 
efetuadas pela CNA-PRR.  

viii Abertura e disponibilidade manifestada pelos Ministérios, Beneficiários 
Diretos e Intermediários na interação com a CNA-PRR, quer seja na 
disponibilização de informação, nos esclarecimentos e transparência 
manifestada, bem como no acolhimento de sugestões feitas pela CNA.  

 

4.2. Aspetos a melhorar e Recomendações  
a. É imprescindível que se acelerem os processos de decisão das candidaturas 

aos vários concursos. Ao longo de 2022 verificou-se que em vários avisos, 
especialmente naqueles que se destinam às empresas (Roteiros para a 
Descarbonização, Descarbonização da Indústria, Eficiência Energética em 
Edifícios de Serviços, Hidrogénio e Renováveis) existiram prazos na avaliação 
das candidaturas, que em alguns casos ultrapassaram já os 300 dias. 
Reconhecendo que pode ter existido um número elevado de candidaturas 
ou que a análise das propostas pode ser complexa, é essencial acelerar todos 
estes processos, quer seja pelo reforço das equipas dos vários organismos, 
quer seja pelo recurso à contratação de entidades externas para essa 
mesma avaliação. Recomenda-se também uma avaliação apurada dos 
processos em vigor, simplificando-os ou reorganizando, em detrimento da 
opção pela dilação de prazos de avaliação. Este atraso pode ter repercussões 
significativas nas decisões de investimento das empresas e na sua 
concretização no terreno, podendo colocar em causa o cumprimento de 
alguns marcos e metas, porquanto é consabido o atraso que existe na 
entrega de muitos equipamentos e matérias-primas. Para além disso, a 
concretização mais tardia dos projetos empresariais demorará a impactar a 
competitividade empresarial, bem como os efeitos em termos de 
descarbonização.  Para próximos avisos de concursos, recomenda-se que os 
Beneficiário Intermediários avaliem ex-ante essas condições e preparem 
planos de contingência para o caso de as candidaturas suplantarem as 
previsões e não ser possível decidir no prazo definido. Por outro lado, é 
essencial um esforço de redução de prazos de comunicação de resultados 
de avaliação previstos nos Avisos, que em vários casos se situam em 90 dias 
úteis.  

b. É importante que se acelerem os processos de aprovação das várias 
autorizações e alterações legislativas. Foram identificados alguns casos 
onde é necessária uma alteração na legislação para uma melhor execução 
do PRR e a sua concretização continua por acontecer. Adicionalmente, 
verifica-se que várias autorizações necessárias para uma gestão corrente 
adequada por parte dos beneficiários diretos e intermediários, demoram 
meses a ser concretizadas, designadamente nos mapas de pessoal, nas 
portarias de extensão de encargos ou na aquisição de viaturas. É 
fundamental aumentar a rapidez nestas autorizações, uma vez que a 
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inexistência destes recursos pode colocar em causa a normal execução dos 
projetos previstos no PRR. A natureza desconcentrada da execução do PRR, 
dispersa por 68 Beneficiários diferentes, exige maior clareza nas regras a 
serem implementadas junto dos diferentes beneficiários finais. Apesar da 
responsabilidade destes beneficiários, resultante dos contratos assinados 
com a Recuperar Portugal, é importante harmonizar regras e comunicar de 
forma fluída, tentando antecipar riscos e encontrar estratégias de mitigação. 
A complexidade da gestão do PRR, em particular nos projetos que envolvem 
a contratação pública e a emissão de pareceres da responsabilidade de 
várias entidades públicas, exige uma capacidade de planeamento elevada, 
para além de uma celeridade acrescida, em virtude dos prazos apertados 
para a sua concretização. O ano de 2022, bem como o ano de 2023 são 
particularmente exigentes, quer na aprovação de obras quer no lançamento 
de concursos e assinatura de contratos. Neste sentido, é essencial um maior 
espírito de cooperação entre as diferentes entidades, ultrapassando a 
cultura de silo organizacional, de forma a potenciar processos de 
cooperação interinstitucional.  

c. Para uma melhor transparência no processo de abertura de avisos, bem 
como para a possibilidade de recolha de contributos que enriquecerão os 
processos, recomenda-se que os avisos de abertura de concursos sejam 
objeto de um processo de consulta pública, ainda que durante um curto 
espaço de tempo, e que os diferentes beneficiários publiquem nos seus 
websites os contributos recebidos. É nossa convicção que este processo 
envolverá os putativos beneficiários, aumentando a concorrência, facilitará 
a apropriação das condições de candidatura e permitirá construir avisos 
mais consentâneos e alinhados com as necessidades dos atores no terreno 
e com os resultados que se pretendem alcançar.  

d. Em virtude da existência de liquidez no âmbito do PRR, recomenda-se uma 
atitude proativa da Recuperar Portugal e dos beneficiários intermediários 
no sentido de aumentar o valor de adiantamentos aos beneficiários finais 
(cuja moda se situa nos 13%, mas que em alguns casos se situa nos 10%), de 
forma a mitigar os constrangimentos de liquidez junto de alguns 
promotores, fomentando desta forma uma melhor execução dos 
investimentos.  

e. O processo de comunicação dos beneficiários diretos e intermediários 
relativamente ao PRR possui uma margem de melhoria significativa. Cerca 
de 30% dos beneficiários não faz qualquer referência ao PRR nos seus 
websites e a comunicação nas redes sociais é ainda mais ausente (de acordo 
com uma análise da CNA-PRR). A comunicação dos projetos e dos seus 
desenvolvimentos é essencial, não apenas para promover a transparência, 
mas também porque permite uma maior apropriação por parte da 
sociedade civil dos seus resultados e a forma como o PRR pode provocar 
impacto nas suas vidas. Neste sentido, deverão os diferentes beneficiários 
reforçar a comunicação dos projetos PRR sob a sua responsabilidade, 
independentemente e para além das normas básicas obrigatórias a ser 
cumpridas;  

f. Devido à dispersão de beneficiários intermediários, às diferentes 
plataformas de gestão das candidaturas e projetos e à não uniformização de 
procedimentos, os beneficiários finais têm muita dificuldade em aceder em 
tempo útil às respostas às suas legítimas dúvidas sobre os avisos. Deve ser 
feito um esforço relevante para melhorar a forma de contacto com os 
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beneficiários finais, bem como um esforço de simplificação nos 
procedimentos a adotar, respeitando a regras do MRR. Sugere-se ainda que 
se invista na interoperabilidade entre as plataformas das várias entidades, o 
que potencia ganhos significativos, quer no acesso a informação, quer na 
capacidade de gestão e antecipação de riscos; 

g. Tendo em conta a necessidade de detalhar e territorializar cada vez mais os 
investimentos ao abrigo do PRR, bem como interligar os mesmos com 
outros já executados ou em programação (como é o caso dos efetuados ao 
abrigo do PT2020 ou PT2030), devem ser preparadas as informações 
referentes ao território em que cada investimento é efetivamente 
implementado, discriminado ao nível do concelho.  

h. No concurso destinado às agendas/alianças mobilizadoras e verdes para a 
inovação empresarial, segundo informação publicitada pelo IAPMEI, foram 
selecionados 53 consórcios, um número muito significativo, sendo a grande 
maioria constituída por inúmeros parceiros. Dada a complexidade de 
gestão, a exigência e os desafios que os seus objetivos encerram, é 
fundamental que se defina o mais rapidamente possível o modelo de 
acompanhamento bem como as regras de execução e validação da 
despesa, auscultando-se os promotores. 

i. Durante o ano de 2022 existiu um reforço muito relevante da informação 
disponível no Portal Mais Transparência relacionada com o PRR, com 
discriminação dos projetos, da distribuição geográfica, dos beneficiários 
finais, fornecedores, entre muitas outras, o que permite um escrutínio por 
parte da sociedade civil da execução do PRR. Recomenda-se que se 
continue a fazer o investimento no Portal, designadamente na melhoria da 
sua usabilidade, da componente gráfica e cartográfica e na disponibilização 
de indicadores de execução. 

j. O ano de 2023 continuará a ser marcado pela guerra na Ucrânia, por um 
nível de preços elevado e também por taxas de juro acima das verificadas 
nos últimos anos. Adicionalmente, permanecerão as dificuldades de 
abastecimento nas cadeias de valor, com prazos de entrega mais dilatados 
de matérias-primas e equipamentos, essenciais para a concretização de 
muitos investimentos previstos no PRR. Isso significa custos de construção 
mais elevados do que o programado na aprovação do PRR e prazos de 
concretização de vários projetos mais longos. Esta situação é 
particularmente sensível, na medida em que o ano de 2023 é muito exigente 
nos marcos e metas a cumprir ao nível da assinatura de inúmeros contratos 
em várias componentes do PRR. Neste sentido, recomenda-se que, no 
processo de reprogramação em curso, se reforce o montante financeiro 
disponível para vários investimentos, em particular os mais afetados pelos 
fatores enunciados anteriormente, e que se recalendarizem algumas metas 
intermédias e/ou finais, no horizonte temporal 2026. 

k. A execução dos projetos previstos no PRR, a par da concretização do PT2030, 
bem como de outros investimentos em curso, exige uma capacidade 
elevada ao nível empresarial, uma quantidade de mão-de-obra significativa 
quer para o setor de construção e obras públicas, quer para os organismos 
públicos, quer ainda no âmbito das agendas mobilizadoras. São conhecidos 
os constrangimentos na sociedade portuguesa nesta área, que se podem 
avolumar em função da concretização do PRR em Espanha e nos restantes 
países europeus, quer no setor privado, quer no setor público, exigindo 
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alterações legais, algumas já em vigor, mas procurando outras alternativas 
que permitam ultrapassar esta escassez.  

l. Até este momento tem sido feito um grande esforço na execução do PRR, o 
que se compreende, acompanha e estimula, dada a natureza do PRR. No 
entanto, se é fundamental a execução, tão ou mais importante são os seus 
resultados e os seus impactos na sociedade, na economia portuguesa e no 
território. Recomenda-se que se desenhe uma estratégia global de 
avaliação desses resultados e impactos, que se definam os indicadores 
essenciais e que se possa começar a recolher a informação, disponibilizá-la 
e monitorizá-la, envolvendo as partes interessadas relevantes neste 
processo.  

m. É fundamental que se concretize a execução do website da CNA-PRR, 
processo que se arrasta desde 2021, para que se possa disponibilizar a 
informação produzida à sociedade civil, aumentando a transparência e 
contribuindo para que os relatórios de acompanhamento sejam do 
conhecimento de todos. 
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Anexo I 
 

Membros CNA-PRR e composição das Comissões Especializadas 

De acordo com o disposto no Decreto-Lei nº 29-B/2021, de 04 de maio, que 
estabelece o modelo de governação dos fundos europeus atribuídos a Portugal 
através do Plano de Recuperação e Resiliência, a CNA-PRR é o órgão de 
acompanhamento, integrando, de acordo com o artº 5º desse Dec. Lei, os seguintes 
membros:   

Personalidade independente de reconhecido mérito designada pelo Primeiro-
Ministro, que preside: 

Pedro Miguel de Jesus Calado Dominguinhos 

Nove personalidades designadas pela Comissão Interministerial: 

Álvaro Fernando de Oliveira Costa; 

Carlos Farinha Rodrigues; 

João Abel Peças Lopes; 

José Manuel dos Santos Fernandes (terminou intervenção em novembro de 
2022, a seu pedido); 

Maria Júlia Fonseca Seixas; 

Maria Leonor Prata Cerqueira Sopas; 

Maria Manuela Magalhães de Albuquerque Veloso (terminou intervenção 
em novembro de 2022, a seu pedido); 

Rogério dos Santos Carapuça; e 

Teresa Sá Marques. 

 

Completam a lista de membros, os representantes das seguintes entidades, de 
acordo com o definido nas alíneas c) a l): 

ANMP-Associação Nacional dos Municípios Portugueses 

AML- Área Metropolitana de Lisboa 

AMP - Área Metropolitana do Porto 

ANAFRE- Associação Nacional de Freguesias 

CIM Alto Minho 

CIM Alentejo Litoral 

CCDR Norte 

CCDR Centro 

CCDR Lisboa e Vale do Tejo 
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CCDR Alentejo 

CCDR Algarve 

CES-Conselho Económico e Social 

CGTP-Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses - Intersindical 
Nacional 

UGT - União Geral de Trabalhadores 

CIP- Confederação Empresarial de Portugal 

CCP- Confederação do Comércio e Serviços de Portugal 

CAP- Confederação dos Agricultores de Portugal 

CTP- Confederação do Turismo de Portugal 

CRUP- Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas 

CCISP- Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos 

CNCTI - Conselho Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação 

CNIS- Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade 

UMP- União das Misericórdias Portuguesas 

União das Mutualidades Portuguesas 

CNADS- Conselho Nacional do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

CONFECOOP- Confederação Cooperativa Portuguesa 

 

O Presidente da CNA-PRR, em conjunto com as nove personalidades 
designadas pela Comissão Interministerial, formam a Comissão 
Permanente, que coadjuva o Presidente e cujos membros coordenam as 
Comissões Especializadas. 

No âmbito das suas competências, os membros da CNA-PRR organizaram-
se em cinco Comissões Especializadas, para acompanhar com maior detalhe 
as várias componentes do PRR. A composição de cada Comissão 
Especializada é identificada no quadro seguinte: 

 

 

 

 

 



  

CNA-PRR || RELATÓRIO ANUAL 2022 43 

 

Entidade CE Social CE 
Território 

CE 
Economia e 
Empresas 

CE 
Transição 
Digital 

CE Clima 
e Energia 

ANMP A partir de 
2023 

    

AML      
AMP      
ANAFRE      
CIM Alto Minho      
CIM Alentejo 
Litoral 

     

CCDR Norte      
CCDR Centro      
CCDR Lisboa e 
Vale do Tejo 

     

CCDR Alentejo      
CCDR Algarve      
CES      
CGTP-IN      
UGT       
CIP      
CCP      
CAP      
CTP      
CRUP      
CCISP      
CNCTI       
CNIS      
UMP      
União das 
Mutualidades 
Portuguesas 

     

CNADS      
CONFECOOP      

 

 

 

 

 

 

 



  

CNA-PRR || RELATÓRIO ANUAL 2022 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

CNA-PRR || RELATÓRIO ANUAL 2022 45 

 

PARTE B 

Introdução 
Nesta parte encontram-se os relatórios das cinco Comissões Especializadas2 da 
CNA-PRR, sendo cada uma presidida por um/a coordenador/a, individualidade 
membro da Comissão Permanente, e composta por várias das entidades membros 
da CNA-PRR. Essa composição foi determinada de acordo com o interesse das 
mesmas e decisão em plenário.   
Cada uma destas Comissões Especializadas acompanha um conjunto de 
Componentes, conforme descrito no início de cada relatório, sendo o período de 
análise o ano de 2022. Devido às mudanças ocorridas na CNA-PRR e anteriormente 
explanadas, em 2022 só foi possível retomar as reuniões de acompanhamento com 
as entidades a partir de julho. 
Para as várias reuniões de acompanhamento3, efetuadas pelas Comissões 
Especializadas (e cuja lista pode ser consultada no final de cada relatório), foi 
efetuada uma apreciação antecipatória da execução física e financeira, bem como 
do cumprimento dos marcos e das metas, de acordo com os dados disponíveis. Foi 
posteriormente elaborado o respetivo relatório, que é composto por um sumário 
executivo, seguido de maior detalhe, para uma melhor compreensão das 
apreciações efetuadas. 
Cada Comissão Especializada reunião para discussão e apreciação das diferentes 
componentes em acompanhamento. As versões finais dos relatórios foram 
aprovadas por unanimidade em reunião plenária de 13 de fevereiro de 2023. 
O detalhe de cada componente (e respetivos investimentos e subinvestimentos), 
segue o seguinte formato de apresentação: 

i. Breve descrição dos objetivos gerais a atingir com o investimento ou 
subinvestimento em análise, de acordo com a proposta inscrita no 
Acordo de Parceria; 

ii. Quadro com a indicação do beneficiário direto (BD) ou do beneficiário 
intermediário (BI), responsável pela gestão desse investimento ou 
subinvestimento, bem como dos marcos e metas associados, que 
implicam controlo para desembolso; 

iii. Descrição sobre os resultados da recolha de informação junto das 
entidades responsáveis ou dos Ministérios de tutela, bem como alguns 
dados financeiros ou de execução, que serviram de base para a 
apreciação; 

iv. Apreciação e recomendações da CNA-PRR, referentes a cada 
investimento, subinvestimento ou componente. 

 
2 A lista de Comissões Especializadas e respetivos membros pode ser consultada no anexo I da Parte A 
3 Nas reuniões com as entidades acompanhadas, incluindo os respetivos Ministérios de tutela, esteve presente o 
Presidente da CNA-PRR, sendo acompanhado, quando possível, pelo/a respetivo/a coordenador/a da Comissão 
Especializada. Foram produzidos resumos de todas as reuniões, que se encontram nos arquivos da CNA-PRR, para 
memória futura. 
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Comissão Especializada Social 
 

Sumário Executivo 

No âmbito das atribuições da Comissão Especializada Social (CES), a mesma reuniu 
no dia 25/01/2023, tendo aprovado o presente relatório. 

Esta Comissão monitoriza os componentes C01 (Serviço Nacional de Saúde), C02 
(Habitação), C03 (Respostas Sociais), C04 (Cultura) e C06 (Qualificações e 
Competências). A subcomponente C01-i06 é acompanhada pela Comissão 
“Transição Digital”. 

Componente C01 | Serviço Nacional de Saúde 
Observações globais Apreciação e recomendações 
Existem projetos relevantes ao nível da 
prestação de cuidados primários, desde a 
construção/remodelação de centros de saúde, 
passando pela disponibilização de meios 
complementares de diagnóstico, reforço da 
rede de cuidados continuados e cuidados 
paliativos, para além de investimentos na área 
da saúde mental. 
Esta componente pressupõe ainda a 
transferência de responsabilidade na área da 
saúde para os municípios  
 

A transferência de 
responsabilidades na área da 
saúde, para os municípios, não 
está concluída. Apesar de mais 
de 70 municípios já terem 
assinado os autos de 
transferência, esta é uma 
situação que se considera 
crítica. 
Por esta razão, a situação do 
investimento C01-i01 
(Cuidados de Saúde Primários 
com mais respostas) é 
considerada como sendo 
NECESSÁRIO 
ACOMPANHAMENTO. 
No caso dos centros de saúde, 
verifica-se que existem 
situações diferenciadas: 
alguns já estão concluídos ou 
em fase de conclusão; outros 
têm obras em curso; outros 
estão em fase de candidatura. 
A CNA-PRR considera 
importante acompanhar ao 
mais alto nível e de forma 
proativa, o processo de 
descentralização de 
competências da saúde para 
os municípios, contactando 
com as CIM ou municípios 
envolvidos, para antever as 
dificuldades. Da mesma 
forma, devem ser antecipadas 
as questões de financiamento 
plurianual, relativas a Recursos 



  

CNA-PRR || RELATÓRIO ANUAL 2022 47 

 

Humanos. Devem ser também 
acauteladas as componentes 
financeiras do funcionamento 
das unidades em gestão pelo 
setor social, de modo que não 
sejam interrompidas por falta 
ou insuficiência de verbas. 
Adicionalmente, devem ser 
equacionados os custos de 
construção de vários 
investimentos, face ao 
aumento dos preços das 
matérias-primas e dos custos 
de energia. 
Por estas razões, 
relativamente aos restantes 
investimentos e 
subinvestimentos desta 
componente (C01-i02/i03/i04), 
considera-se também ser 
NECESSÁRIO 
ACOMPANHAMENTO. 

Componente C02 | Habitação 
Observações globais Apreciação e recomendações 
Esta componente pretende 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. Pretende 
ainda criar condições para acolhimento 
temporário, a pessoas em situação vulnerável 
ou de risco. 
Adicionalmente, pretende aumentar a oferta 
de alojamento estudantil para o ensino 
superior a custos acessíveis. 
Constituindo a segunda componente do PRR 
em termos de dotação orçamental (2733 M€), 
o nível de projetos já contratualizados (930 
M€) representa cerca de um terço do valor 
global. O montante efetivamente pago é de 
90 M€. 
Estão neste momento contratualizados cerca 
de 4.585 fogos, entre novas construções e 
reabilitações, repartindo-se por: cerca de 3.540 
para o programa de apoio à habitação; cerca 
de 800 para alojamento urgente e temporário 
e; cerca de 245 no parque público de 
habitação a custos acessíveis. 

No âmbito da habitação 
(C02.i01/i02/i05), o nível de 
projetos aprovado é baixo face 
às metas globais, antevendo-
se que durante o primeiro 
semestre de 2023, este 
número cresça de forma 
relevante. 
Os riscos associados à subida 
de preços e à falta de 
materiais e mão-de-obra 
devem ser devidamente 
acompanhados e medidas 
associadas à sua superação 
devem ser consideradas e 
implementadas, incluindo a 
recalendarização e/ou 
redefinição de metas no 
âmbito da reprogramação em 
curso. Esta situação leva-nos a 
considerar este investimento 
do PRR como PREOCUPANTE. 
Relativamente ao Alojamento 
Estudantil a custos acessíveis, 
foram assinados 116 contratos 
até final do ano, que 
representam cerca de 15.800 
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camas. Neste momento 54 
projetos encontram-se em 
execução, num total de 5.700 
camas. Falta o pagamento de 
alguns adiantamentos e a 
plataforma para submissão de 
despesas ainda não está 
operacional. Considera-se este 
investimento A NECESSITAR 
DE ACOMPANHAMENTO. 
Atendendo ao aumento dos 
custos de construção e ao 
atraso na entrega de alguns 
materiais, sugere-se que se 
possam recalendarizar 
algumas metas temporais, 
incluindo-as no processo de 
reprogramação em curso. 

Componente C03 | Respostas Sociais 
Observações globais Apreciação e recomendações 
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. 
Com uma dotação de 833 M€ em dezembro 
de 2022 tinham sido aprovados projetos 
correspondentes a 626 M€ tendo 
efetivamente sido pagos 60 M€. 

A apreciação global que se faz 
desta componente é muito 
positiva, com aprovação de 
um número relevante de 
projetos, existindo vários já em 
curso. Considera-se a 
componente ALINHADA COM 
O PLANEAMENTO. 
Apesar dessa apreciação, a 
CNA-PRR identificou como 
riscos, o aumento dos custos 
de construção que pode 
colocar pressão sobre os 
promotores e o atraso na 
entrega de viaturas elétricas. 
Existe ainda o risco 
relacionado com a escassez de 
mão-de-obra para as novas 
respostas socias a serem 
disponibilizadas. 
Realça-se ainda a necessidade 
de assegurar, que as respostas 
sociais constantes desta 
componente do PRR, se 
articulam com a Estratégia 
Nacional de Luta contra a 
Pobreza e com o Acordo de 
Parceria Portugal 2030. 
 
 

Componente C04 | Cultura 
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Observações globais Apreciação e recomendações 
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. 
Durante o ano de 2022 foram lançados vários 
concursos quer na área da digitalização quer 
no que concerne ao património. 

Relativamente ao 
investimento relacionado com 
as redes culturais e transição 
digital (C04.i01), considera-se o 
mesmo ALINHADO COM O 
PLANEAMENTO.  
Relativamente à componente 
do Património (C04.i02), 
considera-se este 
investimento a NECESSITAR 
DE ACOMPANHAMENTO, em 
virtude de alguns concursos 
desertos; do aumento de 
custos de construção; e da 
complexidade dos projetos no 
Museu Nacional de 
Arqueologia e no Teatro 
Nacional de S. Carlos. 
A CNA-PRR realça a 
necessidade de reavaliação 
das metas intermédias 
definidas, em particular na 
área do património. 
 
 
 

Componente C06 | Qualificações e Competências 
Observações globais Apreciação e recomendações 
Esta componente visa aumentar a capacidade 
de resposta do sistema educativo e formativo, 
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. 
Adicionalmente, pretende-se modernizar os 
estabelecimentos que ministram ensino 
profissional com o investimento em 365 
centros tecnológicos especializados nas áreas 
da informática, multimédia, indústria e 
energia. 
Pretende-se ainda reforçar as competências 
dos jovens nas áreas STEAM a nível superior e 
promover a formação ao longo da vida, em 
particular da população adulta e ativa, 
mitigando uma debilidade identificada há 
muito em Portugal, 

No caso da instalação e/ou 
modernização dos centros 
tecnológicos especializados 
(C06.i01.01), o 1º aviso foi 
avaliado e encontra-se na fase 
da contratualização com os 
promotores. Considera-se este 
investimento a NECESSITAR 
DE ACOMPANHAMENTO. 
Relativamente à 
Modernização da Oferta e dos 
Estabelecimentos do ensino e 
formação profissional 
(C06.i01.02) estão em cursos 
intervenções em mais de 16 
mil postos de formação e 
obras em alguns centros de 
formação. Está também 
constituído o Centro de 
Formação na área da Energia 
e Ambiente, através da 
parceria entre o IEFP, APREN e 
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Com uma dotação de 1324 M€ em dezembro 
de 2022 tinham sido aprovados projetos 
correspondentes a 606 M€ tendo 
efetivamente sido pagos 123 M€. 

ADENE. Considera-se este 
investimento ALINHADO COM 
O PLANEAMENTO. 
No que concerne ao 
Compromisso Emprego 
Sustentável (C06.i02), e de 
acordo com informação da 
tutela, estão aprovadas mais 
de 14,6 mil candidaturas, 
quase 50% da meta até 2023, e 
foram validados mais de 12,8 
mil contratos de trabalho. 
Considera-se este 
investimento ALINHADO COM 
O PLANEAMENTO. 
O Acelerador Qualifica 
(C06.i03.02) já certificou quase 
30 mil adultos (30% da meta 
global), para além de ter 
efetuado pagamentos 
superiores a 2M€ como 
medida de incentivo, de 
acordo com informação da 
tutela. Considera-se este 
investimento ALINHADO COM 
O PLANEAMENTO. 
Nos programas Impulso 
Adultos (C06.i03.03) e Jovens 
STEAM (C06.i04.01), 
identificaram-se dificuldades 
de implementação do 
programa, tais como a falta de 
candidatos em algumas 
formações; a não acreditação 
por parte da A3ES de outras; 
as mudanças dos órgãos de 
governo das IES; e alguma 
indefinição inicial nas normas 
que regulam o programa. 
Destaca-se, de forma 
expressiva, a utilização de 
metodologias pedagógicas 
ativas e inovadoras, estando os 
resultados alcançados 
alinhados com os KPIs 
definidos. Considera-se estes 
investimentos com sendo 
NECESSÁRIO 
ACOMPANHAMENTO, 
recomendando-se um 
acompanhamento de maior 
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proximidade, no caso das IES 
que revelem resultados mais 
afastados do contratualizado. 

 

Relatório detalhado 

 

Componente C01 | Serviço Nacional de Saúde 
Para monitorizar esta componente foram realizadas reuniões com o Ministério da 
Saúde e a Administração Central do Sistema de Saúde I.P. (ACSS) 

 

C01-i01 - Cuidados de Saúde Primários com mais respostas 

A reforma dos cuidados de saúde primários assume um papel decisivo preparando 
o sistema para responder aos desafios atuais e para reduzir as assimetrias 
locais/regionais, bem como as assimetrias no acesso e nas condições de saúde. 
Permitirá ainda atender às necessidades concretas de vários grupos populacionais, 
através dos seguintes 4 objetivos estratégicos. 

I. 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 e 
assegurando a continuidade dos cuidados ao longo da vida dos cidadãos; 

II. Rever a carteira de serviços dos agrupamentos de Centros de Saúde, 
alargando 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; 

III. 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; 

IV. Potenciar as respostas de proximidade, com enfoque no domicílio e na 
comunidade, intervindo nas populações de maior risco e vulnerabilidade e 
fomentando a desinstitucionalização e o regime de ambulatório dos 
cuidados. 

C01-i01 
Cuidados de Saúde Primários com mais respostas 
BI - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAÚDE I.P. 

Ano/trimestre Meta/marco Pedido de 
desembolso 

2022/Q1 Marco: Entrada em vigor dos termos para a referenciação de 
episódios de urgência avaliados como brancos, azuis ou verdes 

nos serviços de urgência de hospitais para outros tipos de 
serviços de saúde, incluindo cuidados de saúde primários 

2º 

2023/Q2 Marco: Entrada em vigor de atos jurídicos no domínio dos 
cuidados de saúde primários 

4º 

2023/Q4 Meta: Construção de novas unidades de saúde (objetivo 20) 5º 
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2023/Q4 Meta: Disponibilização de acesso ao instrumento de estratificação 
do risco para apoiar a governação clínica nas unidades funcionais 

dos agrupamentos de centros de saúde (1000) 

5º 

2026/Q1 Marco: Completação da cobertura nacional dos programas de 
rastreio e diagnóstico precoce nos cuidados de saúde primários 

10º 

2026/Q2 Meta: Construção de novas unidades de saúde (objetivo 100) 10º 
2026/Q2 Marco: Aumento da capacidade de resposta dos cuidados de 

saúde primários e alargamento dos seus domínios de intervenção 
10º 

2026/Q2 Marco: Remodelação das instalações e dos equipamentos de 
saúde para garantir a acessibilidade, a qualidade e condições de 

segurança nos cuidados de saúde primários 

10º 

2026/Q2 Marco: Reforço dos cuidados assentes na comunidade e das 
intervenções domiciliárias e comunitárias 

10º 

 

Nas diversas reuniões efetuadas com a ACSS, a CNA-PRR tentou clarificar diversos 
elementos referentes à implementação do PRR neste segmento, nomeadamente: 
a metodologia adotada na escolha dos centros de saúde; a descentralização de 
competências para as autarquias; e a construção de novas unidades de saúde. 

No que concerne à escolha dos centros de saúde, foi comunicado que foi feita 
consulta às Administrações Regionais de Saúde (ARS) para identificar as 
necessidades, sendo que estas têm competências para definir as necessidades e 
alocar recursos. As ARS definiram prioridades, conjugando também com outros 
financiamentos em curso (PT2020) ou futuros (PT2030). 

Em relação à descentralização de competências para as autarquias, a ACSS 
considera que existem já autarquias disponíveis, estando a aguardar a publicação 
do diploma em Diário da República, sendo que no caso de algumas Comunidades 
Intermunicipais (CIM) todos os municípios entrarão de uma só vez. Esta é uma 
meta que não foi cumprida no final de 2022. 

No que diz respeito à construção de novas unidades de saúde (que incluem 
também extensões de centros de saúde), foi dada prioridade às que já se 
encontravam em construção em 2021. Das 58 possíveis no aviso, estão em análise 
49 candidaturas. Existem propostas para utilização de construção modular. Não 
identificaram riscos para atingir a meta de 100 (indicaram inclusivamente 
overbooking). Quanto aos custos, as estimativas base são de 2020, pelo que ainda 
estão a avaliar, quer com os municípios, quer com os hospitais, a necessidade de 
financiamento adicional, sendo que já estão identificados riscos na construção e 
entrega de materiais. 

No caso da requalificação de unidades, de acordo com a ACSS, os maiores custos 
identificados são os dos custos de reconstrução. Estes custos não afetam os 
municípios, uma vez que a obra lhes será entregue pronta. O problema reside nos 
custos de financiamento de recursos humanos no futuro. 

Até 31 de dezembro de 2022 foram aprovadas 126 candidaturas nesta área 
correspondentes a um valor de 121.7 M€. Apesar de uma elevada taxa de 
contratação já efetuada (90%) a taxa de pagamento já realizada resume-se ao 
adiantamento: 12,1 M€, cerca de 10% do valor aprovado.  
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Apreciação 

A transferência de responsabilidades na área da saúde para os municípios não está 
concluída, sendo que mais de 70 municípios já assinaram os autos de 
transferência, sendo que esta é uma situação que se considera crítica. 
Face às informações prestadas e aos dados conhecidos, a CNA-PRR recomenda o 
acompanhamento deste investimento ao mais alto nível, bem como, de forma 
proativa, o acompanhamento do processo de descentralização de competências 
da saúde para os municípios, contactando com as CIM ou municípios envolvidos, 
para antecipar as dificuldades. Da mesma forma, devem ser antecipadas as 
questões de financiamento plurianual, relativas a recursos humanos. Nesta 
questão, deve ser tomada especial atenção às necessidades, de modo que não se 
corram os riscos de existência de estruturas físicas e/ou equipamentos, sem os 
devidos recursos humanos que permitam a sua operação ou uma operação 
ineficaz. A mesma situação se passa no caso do financiamento para lá de 2025, para 
as equipas comunitárias de saúde mental. 
Esta é uma área a que deve ser dada especial atenção, na criação de instrumentos 
de acompanhamento pós-PRR.  
Apesar de ter sido mencionada a atenção às necessidades de formação para novos 
equipamentos (p.ex. os de emergência, em conjunto com INEM), esta questão 
deve ser assegurada proativamente por parte das ARS, avaliando e suprindo estas 
necessidades e garantindo um plano pós-PRR. 
Consideram-se estes investimentos como sendo NECESSÁRIO 
ACOMPANHAMENTO. 
À EMRP, recomenda-se uma atitude proativa no que diz respeito à identificação 
de constrangimentos na utilização do SI, bem como a preparação frequente de 
formação (com um guia detalhada e exaustivo) e uma linha de contacto telefónico 
direto para todos os utilizadores (beneficiários diretos e intermediários), para além 
do email, sem constrangimentos de acesso ou contacto. 
Identificou-se como boa prática, e à semelhança de outros organismos, a criação 
de dashboards de gestão regular. Recomenda-se que a tutela promova a 
interligação com outras entidades, que tenham estas ferramentas em níveis mais 
avançados, para partilha. 
 

C01-i02 - Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados e Rede Nacional 
de Cuidados Paliativos 

Este investimento articula-se com a “Reforma Nova Geração de Equipamentos e 
Respostas Sociais” da Componente 03, 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. 

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 no regulamento da 
atribuição de apoios financeiros pelas ARS, de forma a colmatar as necessidades 
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identificadas na região no âmbito da Rede Nacional de Cuidados Continuados 
Integrados (RNCCI) e da Rede Nacional de Cuidados Paliativos (RNCP). 
 

C01-i02 
Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados e Rede Nacional de 
Cuidados Paliativos 
BI - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAÚDE I.P. 

Ano/trimestre Meta/marco Pedido de 
desembolso 

2022/Q1 Marco: Entrada em vigor do regulamento relativo à atribuição 
de apoios financeiros pelas Administrações Regionais de 

Saúde 

2º 

2023/Q4 Meta: Reforço da capacidade de resposta da Rede Nacional 
de Cuidados Continuados Integrados e da Rede Nacional de 
Cuidados Paliativos, na vertente domiciliária (objetivo 1200) 

5º 

2025/Q4 Meta: Reforço da capacidade de resposta da Rede Nacional 
de Cuidados Continuados Integrados e da Rede Nacional de 

Cuidados Paliativos, nas vertentes de internamento e 
ambulatório (objetivo 7400) 

9º 

 

Em 2022 entrou em vigor o regulamento relativo à atribuição de apoios financeiros 
pelas ARS cumprindo assim o marco estabelecido para esse ano. Foram 
igualmente aprovados 15 projetos correspondentes a um valor de 205 M€. No 
entanto, somente cerca de 1% desse montante foi contratualizado e nenhum valor 
foi efetivamente pago. Note-se, porém, que nenhum dos investimentos tinha 
conclusão prevista durante o ano de 2022. 

Apreciação 

A recomendação da CNA-PRR é que seja acautelada, de forma razoável e em 
negociações participadas, as componentes financeiras do funcionamento das 
unidades em gestão pelo setor social, de modo que não sejam interrompidas por 
falta ou insuficiência de verbas. Recomenda-se ainda uma análise dos custos de 
construção, em virtude do aumento dos preços das matérias-primas e dos custos 
da energia. Esta é uma área a que deve ser dada especial atenção, na criação de 
instrumentos de acompanhamento pós-PRR. 

Considera-se este investimento como sendo NECESSÁRIO ACOMPANHAMENTO. 

 

C01-i03 Conclusão da Reforma da Saúde Mental e implementação da Estratégia 
para as Demências 

Este investimento visa apoiar a concretização da Reforma da saúde mental, 
contribuindo assim para o reforço do SNS e para a melhoria da resposta às 
necessidades em saúde da população portuguesa, com os seguintes objetivos 
principais: 

• Criar respostas residenciais na comunidade que permitam a 
desinstitucionalização dos doentes residentes em hospitais psiquiátricos ou no 
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setor social, que não beneficiam da oferta de cuidados da Rede Nacional de 
Cuidados Continuados Integrados (RNCCI); 

• Construir 4 unidades de internamento em hospitais gerais, eliminando os 
internamentos de agudos em Hospitais Psiquiátricos; 

• Criar 15 Centros de Responsabilidade Integrados (CRI); 
• Requalificar as instalações dos serviços locais de saúde mental (SLSM) já 

existentes, intervindo em 20 entidades; 
• Criar 40 equipas comunitárias com os rácios definidos no Programa Nacional 

para a Saúde Mental (PNSM) (1/200 mil habitantes na pessoa adulta, 1/100 na 
infância e adolescência); 

• Alargar a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados- Saúde Mental 
(RNCCI-SM), com aumento progressivo do número de lugares, até atingir 1.500; 

• Qualificar os internamentos de psiquiatria forense e construir 3 unidades 
forenses de transição para a comunidade (inimputáveis em liberdade para 
prova); 

• Contruir uma nova unidade forense (Sobral Cid) e remodelar outras duas (Centro 
Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa-CHPL e Hospital de Magalhães Lemos-HML); 

• Implementar os Planos Regionais de Saúde para as Demências, a nível das cinco 
Administrações Regionais de Saúde (ARS) do território continental. 

C01-i03 
Conclusão da Reforma da Saúde Mental e implementação da Estratégia para as 
Demências 
BI - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAÚDE I.P. 

Ano/trimestre Meta/marco Pedido de 
desembolso 

2022/Q4 Marco: Realização de ações de sensibilização e de formação para 
«construir os percursos dos doentes» no contexto das demências 

3º 

2025/Q4 Meta: Renovação das unidades e do equipamento de psiquiatria 
forense (objetivo 3) 

9º 

2025/Q4 Marco: Conclusão do reforço da rede de cuidados de saúde 
mental 

9º 

 

A conclusão da Reforma da Saúde Mental e implementação da Estratégia para as 
Demências tem uma dotação prevista de 88 M€, tendo até 31 de dezembro de 2022 
sido aprovadas 39 candidaturas com um valor correspondente a 41,2 M€. A grande 
parte das candidaturas aprovadas já está contratualizada (98%), sendo que 11% 
foram efetivamente pagas, o que corresponde a um valor de 4,7M€. 

Os projetos já aprovados englobam a construção de unidades residenciais forenses 
de transição; a criação de Equipas Comunitárias de Saúde Mental para adultos, 
infância e adolescência; novas unidades de internamento em Hospitais Gerais; a 
requalificação das instalações dos Serviços Locais de Saúde Mental existentes; 
entre outras. 

De acordo com a ACSS há ainda alguns investimentos atrasados, mas em 
andamento. Está totalmente contratualizada a criação de unidades de 
internamento em hospitais. Em requalificação encontram-se 20 serviços mentais 
em todo o território e em 15 centros de responsabilidade integrados. As equipas 
comunitárias de saúde mental estão já no terreno, com o financiamento para os 
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recursos humanos. Neste caso trata-se de projeto-piloto inovador, para o qual foi 
necessária uma nova abordagem, financiada pelo PRR, que precisa de acautelar 
financiamento para lá de 2025. Terá de ser inscrito no orçamento de Estado de 2025 
verba para os recursos humanos, de forma permanente. 

Associada à saúde mental, está a necessidade de formação e sensibilização, quer 
dos recursos humanos no terreno, quer da população. Neste sentido, estão a ser 
preparadas as primeiras ações (com instituições de ensino superior), que irão 
arrancar com uma ação de sensibilização nacional e mediática. 

Apreciação 

Considera-se este investimento como sendo NECESSÁRIO ACOMPANHAMENTO. 

 

C01-i04 Equipamentos dos Hospitais Seixal, Sintra, Lisboa 

Este investimento tem como objetivo alavancar o reforço da rede hospitalar numa 
região altamente pressionada, principalmente nas áreas suburbanas, altamente 
povoadas e na sua maioria mais constrangidas social e economicamente, através 
da aquisição de equipamentos para o Hospital de Lisboa Oriental e para os 
hospitais de proximidade do Seixal e de Sintra. 

C01-i04 
Equipamentos dos Hospitais Seixal, Sintra, Lisboa 
BI - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAÚDE I.P. 

Ano/trimestre Meta/marco Pedido de 
desembolso 

2022/Q4 Meta: Criação de 10 novos Centros de Responsabilidade 
Integrados nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde 

3º 

2023/Q1 Marco: Entrada em vigor do novo regime de exclusividade para 
o exercício de funções no Serviço Nacional de Saúde 

4º 

2024/Q1 Marco: Entrada em vigor do novo Plano de Contabilidade de 
Gestão do Serviço Nacional de Saúde 

6º 

2024/Q2 Marco: Entrada em vigor do plano de ação para reforçar os 
mecanismos de compra centralizada de medicamentos 

6º 

2024/Q4 Meta: Reforço das respostas de hospitalização domiciliária nos 
hospitais do Serviço Nacional de Saúde (objetivo 5000) 

7º 

2025/Q4 Meta: Criação de 25 novos Centros de Responsabilidade 
Integrados nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde 

9º 

2026/Q2 Marco: Aquisição de equipamento para os hospitais de Lisboa 
Oriental, Seixal e Sintra 

10º 

 

Com uma dotação prevista de 180 M€ até ao momento somente foi aprovado um 
projeto referente à aquisição dos equipamentos para o Hospital de Proximidade 
de Sintra no valor de 17.6 M€, tendo sido efetivamente pago 2,3 M€. 

Apreciação 

Considera-se este investimento como sendo NECESSÁRIO ACOMPANHAMENTO. 
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C01-i09: Sistema Universal de Apoio à Vida Ativa (SUAVA) 

Com este investimento pretende-se implementar o SUAVA, cujo objetivo é de 
promover o bem-estar físico e emocional das populações através da atividade 
física, mediante as seguintes ações: 

• 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;  

• a prática desportiva em contexto familiar e comunitário enquanto incentivo 
ao aumento da mobilidade ativa da comunidade, através dos mecanismos 
existentes no Desporto Escolar;  

• o incentivo à prática de atividade física através do contexto laboral, 
fomentando a implementação de medidas que facilitem e estimulem a 
atividade física. 

C01-i09 
Sistema Universal de Apoio à Vida Ativa 
BD - IPDJ, IP - INSTITUTO PORTUGUÊS DO DESPORTO E JUVENTUDE, I.P. 

Ano/trimestre Meta/marco Pedido de 
desembolso 

2025/Q3 Meta: Conclusão da implementação nas escolas dos programas 
«Desporto Escolar Territórios» e «Desporto Escolar Sobre Rodas». 

9º 

2025/Q3 
 

Marco: Lançamento da campanha nacional para o Sistema 
Universal de Apoio à Vida Ativa e a plataforma tecnológica 

conexa. 

9º 

 

Apreciação 

Ainda não acompanhado por investimentos e metas previstos serem para após 
este semestre 

 

Componente C02 | Habitação 
Para monitorizar esta componente foram realizadas reuniões com o Instituto da 
Habitação e Reabilitação Urbana, I.P. (IHRU) e a Agência ERASMUS +. 

C02-i01 - Programa de apoio ao acesso à habitação 

O Programa de Apoio ao Acesso à Habitação (1.º Direito) tem uma abordagem 
transversal, incluindo ainda outras carências, como a ausência de infraestruturas e 
equipamentos básicos, insalubridade e insegurança do local de residência, a 
precariedade ou inexistência de vínculo contratual, a sobrelotação ou inadequação 
da habitação às necessidades especiais dos residentes com deficiência ou 
mobilidade reduzida. 

A entrega do número de habitações contratadas às famílias previamente 
identificadas nas estratégias locais de habitação é contratualizada com 
municípios, através das Estratégias Locais de Habitação (ELH). Os novos edifícios 
terão necessidades de energia primária, pelo menos 20 % inferiores aos requisitos 
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dos edifícios com necessidades quase nulas de energia (com exceção dos projetos 
em curso ou orçamentados para 2021 e 2022). 

C02-i01 
Programa de apoio ao acesso à habitação 
BI- Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU) 

Ano/trimestr
e 

Meta/marco Pedido de 
desembolso 

2022/Q3 Meta: Programa de apoio ao acesso à habitação – Assinatura 
de 75 acordos de colaboração ou de financiamento. 

3º 

2023/Q3 Meta: Programa de apoio ao acesso à habitação – As 
habitações adquiridas, construídas (eficiência energética 

elevada) ou reabilitadas (com melhor desempenho 
energético) são disponibilizadas a famílias (3000 fogos). 

5º 

2026/Q2 Meta: Programa de apoio ao acesso à habitação – As 
habitações adquiridas construídas (eficiência energética 

elevada) ou reabilitadas (com melhor desempenho 
energético) são disponibilizadas a famílias. (26000 fogos). 

 

10º 

 

Pelo facto de o programa “1º Direito” estar iniciado antes do PRR, as estratégias 
locais de habitação já estão adiantadas, pelo que isso permitiu priorizar as opções 
que os municípios (os grandes promotores) já haviam identificado, mas também 
outros promotores, tal como definido (setor público, setor social, cooperativas ou 
associações).  Por esse facto, as metas A estão cumpridas até 2024, sendo apenas 
6 os municípios que faltam iniciar as suas estratégias.  

Os problemas com que se confrontam neste momento, são os custos das obras e 
o aumento dos preços, para além da escassez de matérias-primas, uma vez que os 
protocolos foram assinados com valores de 2021. Apesar desta situação, os 
contratos para cada obra são fechados aos valores atuais e já existe muita 
construção prevista. Para além disso, várias soluções estão a ocorrer com o formato 
de reabilitação, podendo haver um equilíbrio de custos. 

A existência de concursos que ficam desertos, constitui um dos maiores riscos 
identificados. Ainda que estes concursos sejam lançados de novo após algum 
tempo, é insuficiente pensar que o simples passar do tempo permite a superação 
dos problemas, sendo recomendada uma intervenção proativa na identificação 
dos vários tipos de problemas identificados e no encontrar de novas soluções. 

A opção pela reabilitação está a ser utilizada em vários municípios, sempre que 
existam fogos disponíveis, permitindo acelerar o programa e reduzir os custos das 
intervenções. Esta opção deve garantir que a qualidade das habitações se 
mantém, de acordo com as regras de construção do próprio programa. 

Com uma dotação de 1211 M€, em 31/12/2022 tinham sido aprovados 407 
candidaturas. De acordo com o IHRU; os projetos aprovados representam 3.540 
fogos (960 novas construções e 2.580 reabilitações). Neste momento encontram-
se em análise várias candidaturas, o que faz antever o crescimento do número de 
projetos contratados, com a construção de novos fogos e reabilitações de outros.  

Apreciação 
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Considera-se este investimento como PREOCUPANTE, sendo necessárias 
medidas corretivas e/ou recalendarização. 
 

C02-i02 Bolsa Nacional de Alojamento Urgente Temporário 

Com a Bolsa Nacional de Alojamento Urgente Temporário, pretende-se criar uma 
resposta estruturada e transversal para as pessoas que carecem de soluções de 
alojamento de emergência (devido a acontecimentos excecionais ou imprevisíveis 
ou a situações de risco iminente) ou de transição (situações que, pela sua natureza, 
necessitam de respostas de alojamento de acompanhamento, antes de poderem 
ser encaminhadas para uma solução habitacional definitiva), tendo em vista a sua 
inclusão social, proteção e autonomização, o combate às desigualdades e a 
garantia de uma adequada proteção social face a situações de risco e emergência. 

Com este investimento, pretende-se o desenvolvimento de 2.000 alojamentos de 
emergência ou de acolhimento/ transição, de natureza mais transversal e de 473 
fogos, 3 bloco habitacionais e 5 centros de instalação temporários. Estão também 
previstos espaços especificamente para as forças de segurança. 

C02-i02 
Bolsa Nacional de Alojamento Urgente e Temporário 
BI- Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU) 

Ano/trimestre Meta/marco Pedido de 
desembolso 

2022/Q3 Meta: Bolsa Nacional de Alojamento Urgente e Temporário – 
Assinatura de 500 acordos de financiamento para alojamento de 

emergência e de transição. 

3º 
 

2023/Q3 Meta: Bolsa Nacional de Alojamento Urgente e Temporário – 
Habitações com obras de construção iniciadas para alojamentos 

de emergência e de transição (a serem construídas de acordo 
com a norma de eficiência energética ou reabilitadas com 

melhoria do desempenho energético) que se encontram em 
construção (objetivo nº 700). 

5º 

2024/Q3 Meta: Bolsa Nacional de Alojamento Urgente e Temporário – 
Assinatura de 1000 acordos de financiamento para alojamentos 

de emergência e de transição. 
 

7º 

2026/Q2 Meta: Bolsa Nacional de Alojamento Urgente e Temporário – 
Alojamentos de emergência e de transição criados (construídos 
de acordo com a norma de eficiência energética ou reabilitados 

com melhoria do desempenho energético) e entregues aos 
promotores (objetivo nº 2000). 

 

10º 

2026/Q2 
 

Meta: 473 Alojamentos entregues às forças de segurança 
promotoras. 

 

10º 

 

Os projetos aprovados permitem a construção ou reabilitação de cerca de 800 
alojamentos. De acordo com informação do IHRU ainda não existem obras em 
execução reportadas pelos beneficiários finais. 
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De acordo com o IHRU, os atrasos verificados podem ser atribuídos à subida de 
preços e à falta de materiais e mão de obra, mas igualmente às dificuldades iniciais 
de coordenação entre as várias entidades envolvidas na implementação desta 
componente (Instituto da Segurança Social, Alto Comissariado para as Migrações, 
Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género, Associação Nacional de 
Municípios Portugueses). 

Com uma dotação inicial de 176 M€, foram apresentadas 82 candidaturas, 
correspondente a cerca de 30% do valor do investimento previsto. 

Apreciação 

Considera-se este investimento como PREOCUPANTE, sendo necessárias 
medidas corretivas e/ou recalendarização. 
 

C02-i05 Parque público de habitação a custos acessíveis (vertente 
empréstimos MRR) 

Esta componente do PRR visa a construção e reabilitação para 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 tradicional, por 
incompatibilidade entre os seus rendimentos e os valores de renda praticados. O 
investimento previsto prevê 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. 

C02-i05 
Parque habitacional público a custos acessíveis 
BI- Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU) 

Ano/trimestre Meta/marco Pedido de 
desembolso 

2022/Q3 Meta: Parque habitacional público a custos acessíveis – 
Habitações com obras iniciadas (construídos de acordo com a 

norma de eficiência energética ou reabilitados com melhoria do 
desempenho energético) (520 habitações). 

3º 
 

2024/Q3 Meta: Parque habitacional público a custos acessíveis – 
Habitações atribuídas (construídos de acordo com a norma de 

eficiência energética ou reabilitados com melhoria do 
desempenho energético) (1.700 habitações). 

7º 

2024/Q3 Meta: Parque habitacional público a custos acessíveis – 
Habitações com obras iniciadas (construídos de acordo com a 

norma de eficiência energética ou reabilitados com melhoria do 
desempenho energético) (4.100 habitações). 

 

7º 

2025/Q3 Meta: Parque habitacional público a custos acessíveis – 
Habitações atribuídas (construídos de acordo com a norma de 

eficiência energética ou reabilitados com melhoria do 
desempenho energético) (3.970 habitações). 

 

9º 
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2026/Q2 
 

Meta: Parque habitacional público a custos acessíveis – 
Habitações atribuídas (construídos de acordo com a norma de 

eficiência energética ou reabilitados com melhoria do 
desempenho energético) (6.800 habitações). 

 

10º 

 

A meta final (a realizar até ao 2º T 2026) pressupõe a entrega de 6.800 habitações 
às famílias elegíveis, através da cedência de habitações a custos acessíveis ou de 
um programa municipal. 

A operacionalização do investimento previsto (775 M€) é coordenada pelo IHRU, 
em estreita colaboração com os municípios, no que respeita aos programas 
municipais de promoção de rendas acessíveis. Até ao fim de 2022 tinham sido 
efetivamente pagos 3,7 M€. De acordo com os dados fornecidos pelo IHRU, estão 
concluídos 62 fogos e encontram-se 184 em construção. Foram lançados 153 
concursos, tendo 8 ficado desertos e 68 encontram-se em fase de contratação. 

Apreciação 

Considera-se este investimento como PREOCUPANTE, sendo necessárias 
medidas corretivas e/ou recalendarização. 
 

C02-i06 Alojamento estudantil a custos acessíveis (vertente empréstimos MRR) 

Este investimento tem como objetivo aumentar a oferta nacional de alojamento 
estudantil a preços acessíveis. uma vez que se trata de um dos maiores obstáculos 
ao acesso ao ensino superior. O investimento consistirá na disponibilização de 
15.000 camas adicionais para estudantes, através da construção de novos edifícios, 
da reabilitação de edifícios existentes e da modernização e expansão das 
residências para estudantes existentes. 
 

C02-i06 
Alojamento Estudantil a custos acessíveis (fonte de financiamento: empréstimo) 
BI - AGÊNCIA NACIONAL PARA A GESTÃO DO PROGRAMA ERASMUS + 
EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO 

Ano/trimestre Meta/marco Pedido de 
desembolso 

2022/Q3 Meta: Alojamento estudantil a custos acessíveis – número de 
lugares de alojamento estudantil com concursos lançados 

(objetivo nº 7.000) 

3º 
Por completar 

2023/Q3 Meta: Alojamento estudantil a custos acessíveis (objetivo nº 
7.000) 

5º 

2024/Q3 Meta: Alojamento estudantil a custos acessíveis (objetivo nº 
12.500) 

7º 

2026/Q1 Meta: Alojamento estudantil a custos acessíveis (objetivo nº 
15.000) 

10º 

 

O processo de seleção dos beneficiários finais decorreu em 3 fases, de fevereiro a 
julho de 2022, culminando numa lista final de 131 candidaturas aprovadas. 
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Entre 16 de setembro e 31 de dezembro de 2022 foram outorgados formalmente 
116 contratos, tendo sido também anunciado pelo Governo o reforço da dotação 
inicial disponível para financiamento de 12 projetos aprovados, mas não 
financiados (10 de nova construção e 2 de adaptação de edifícios com alteração de 
uso), com recurso a uma fonte de financiamento, a definir, num total de 72 M€. 

De acordo com a Agência ERASMUS+, dos 116 contratos já assinados, 54 projetos 
têm execução física, totalizando a intervenção em 7.271 camas, das quais 3.765 são 
nova oferta e 3.506 são renovações de camas em residências de estudantes em 
funcionamento. Em termos contratuais, os projetos com execução física em curso 
representam um montante total de 158 M€, tendo sido pagos quase 10 M€, a título 
de adiantamento.   

A tabela seguinte apresenta a distribuição das camas em alojamento estudantil, 
por NUTS II: 

NUTS II Nº de camas 

Norte 4.573 

Centro 4.335 

Região de Lisboa 4.191 

Alentejo 1.748 

Algarve 719 

RAMadeira 234 

TOTAL 15.800 

 

Apreciação 

Realça-se a iniciativa da Agência Nacional ERASMUS+ de adaptar, em articulação 
com o COMPETE 2020, a Plataforma de Acesso Simplificado (PAS) para gestão e 
acompanhamento dos projetos financiados (finalizada em novembro de 2022) e 
que permitiu agilizar os procedimentos de submissão de documentos para 
reembolso. Importa, no entanto, disponibilizar o módulo de pagamentos aos 
promotores e concluir o pagamento dos adiantamentos a alguns beneficiários 
finais.  

Realça-se a publicação de todos os resultados na página internet da Agência, 
revelando uma preocupação com a informação e com a transparência 
(https://pnaes.pt/candidatura/) 

Em termos de execução, identificam-se dois riscos essenciais: i) o aumento dos 
custos de construção, traduzido no aumento do índice publicado pelo INE. Esta 
situação originou que alguns concursos tivessem ficado desertos, obrigando a um 
relançamento com preço base superior (com incremento que pode chegar até 

https://pnaes.pt/candidatura/
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cerca de 25%); ii) a escassez de matérias-primas que tem provocado um aumento 
dos prazos de entrega, potenciando um atraso na execução dos projetos. 

Analisando toda a informação disponível considera-se este investimento com 
sendo NECESSÁRIO ACOMPANHAMENTO.  

Recomenda-se um alargamento dos prazos até 12 meses, em sede de 
recalendarização, de forma a acomodar os riscos identificados e que se têm 
concretizado no terreno. Recomenda-se, ainda, dentro da disponibilidade 
financeira existente, um reforço da verba disponível de financiamento por cama 
construída/remodelada. 

 

Componente C03 | Respostas Sociais 
 

Para monitorizar esta componente foram realizadas reuniões com o Ministério do 
Trabalho, Solidariedade e Segurança Social (MTSSS) e com o Ministério da 
Saúde. Não foi possível reunir com as áreas Metropolitanas de Lisboa e do Porto. 

C03-i01 Nova Geração de Equipamentos e Respostas Sociais 

Este investimento tem como objetivo a modernização e alargamento da rede de 
serviços de apoio social, através da implementação da Nova Geração de 
Equipamentos e Respostas Sociais, traduzido nas seguintes ações: 

• Requalificação da rede de equipamentos e respostas sociais; melhoria das 
condições de trabalho; contratação de recursos humanos de áreas de formação 
especializada; soluções de wi-fi e material informático e capacitação digital; 
melhoria da eficiência energética dos edifícios. 

• Alargamento da rede de equipamentos e respostas sociais (Infância, pessoas 
idosas e pessoas com deficiência ou incapacidades), com respostas qualificadas, 
mas também com respostas diversificadas (ex. habitação colaborativa, aldeias 
sociais ou residências assistidas). 

• Nova geração do apoio domiciliário, para um Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) 
inovador, flexível e multifacetado, e integrado; 

• Possibilitar a utilização de meios digitais, permitir a teleassistência e a 
integração e partilha de informação entre os diferentes cuidadores e a pessoa 
cuidada. 

• Criação de equipas para projeto piloto Radar Social, com um projeto piloto, com 
duração de 3 anos. 

• Aquisição de viaturas elétricas, garantindo a prestação de serviços de 
proximidade às populações e assegurando a sustentabilidade ambiental dessas 
soluções. 

C03-i01 
Nova Geração de Equipamentos e Respostas Sociais 
BI - INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.. 

Ano/trimestre Meta/marco Pedido de 
desembolso 
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2022/Q2 Marco: Adjudicação de contratos de apoio aos organismos 
promotores para a criação e alargamento da rede de 

equipamentos sociais / respostas sociais. 

2º 

2024/Q4 Meta: Constituição das 278 equipas de intervenção social 
(Radar Social) 

7º 

2026/Q1 Meta: Criação de 2500 novos lugares e renovação dos 
existentes em equipamentos sociais 

10º 

2026/Q1 Meta: Entrega de 35400 veículos elétricos 10º 
2026/Q1 Meta: 28.000 Utentes e funcionários dos serviços de apoio 

domiciliário recebem tablets, apoio técnico ou acesso a 
formação 

10º 

 

Com uma dotação de 417 M€ este é o programa mais expressivo da componente 
C03 a realizar até 2026. Até 31/12/2022, tinham sido aprovadas 1512 candidaturas, 
correspondendo a 252,3M€. O valor pago era de 23,4M€. 

Nos avisos já finalizados, destaca-se: 

• Intervenção em 13.435 lugares, sendo 12.563 novos, resultante de 233 
candidaturas aprovadas, nas Creches, Estrutura Residência para Pessoas 
Idosas (ERPI), Serviço de Apoio Domiciliário (SAD), Centro de Dia, Centro de 
Atividades e Capacitação para a Inclusão (CACI) e Residências e 
Autonomização e Inclusão (RAI), o que representou 213,6 M€ de 
investimento; 

• Intervenção em 733 lugares na Habitação colaborativa, resultante de 20 
candidaturas aprovadas com investimento de 18,1 M€ e de 22 lugares em 
Comunidades de Inserção, com investimento de 500 mil euros em duas 
candidaturas. 

• Estão em análise candidaturas a dois avisos para: (i) Creches e RAI, com 5500 
lugares a intervencionar; (ii) e ERPI, SAD, Centro de Dia e CACI nos concelhos 
afetados pelos fogos de 2022;  

• 1.242 candidaturas em execução para aquisição de cerca de 1.300 viaturas 
elétricas, num investimento de cerca de 35 M€. 

Um dos principais constrangimentos detetados prende-se com o aumento dos 
custos de construção. O MTSSS criou, em parceria com o Banco Português de 
Fomento, uma linha de apoio para que as dificuldades de tesouraria e 
financiamento possam ser solucionadas.  

Outro dos problemas identificados diz respeito aos lares, onde se torna necessária 
uma alteração de fundo na legislação, que é muito restritiva, não permitindo por 
exemplo a utilização do vulgo “vivendas”, onde são apoiadas poucas pessoas. Isso 
pode implicar uma alteração legislativa, devendo-se discutir a portaria com os 
parceiros sociais, tendo presente que as obras têm de estar concluídas até 2026, 
com licença emitida. O grande objetivo é fomentar a economia formal.  

Atendendo à disrupção das cadeias de valor, na sequência da guerra na Ucrânia, 
existe um atraso na entrega das viaturas elétricas. 

No caso da nova geração de apoios domiciliários, há um objetivo de conseguir que 
as pessoas estejam sempre ligadas, através de equipamentos digitais. A aquisição 
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dos equipamentos por lotes e não equipamento a equipamento, poderá permitir 
um menor investimento com maior cobertura, situação que o MTSSS se encontra 
a acompanhar. 

De referir que o MTSSS criou equipas distritais para acompanhar a execução dos 
projetos e apoiar os promotores na resolução de dúvidas e problemas. 

Adicionalmente, e tendo presente a experiência do primeiro aviso, foram alteradas 
as exigências em termos documentais ao nível da candidatura, simplificando-a, 
passando essa exigência apenas para a fase da contratação.  

Uma outra alteração relevante protagonizada pelo MTSSS está relacionada com o 
licenciamento das obras, passando este a ficar apenas na competência das 
autarquias. 

Apreciação 

A CNA-PRR recomenda uma atenção especial ao apoio às instituições do setor 
social ou do setor privado, no que diz respeito à adequação à contratação pública 
(quando aplicável), evitando que haja incumprimento por desconhecimento sobre 
a aplicação de tão complexo procedimento. 

Sugere-se que, no caso da nova geração de apoios domiciliários, o MTSSS se 
interligue com a área do Ministério da Saúde que lida com as questões da 
teleassistência médica, para que se adequem as respostas, colocando a 
centralidade na pessoa e não nos equipamentos.  

Analisando toda a informação disponível, considera-se este investimento 
ALINHADO COM O PLANEAMENTO 

 

C03-i02 Acessibilidades 360º 

O objetivo desta medida do PRR consiste em reforçar o investimento na melhoria 
das acessibilidades físicas para pessoas com deficiência ou incapacidades em todo 
o território contribuindo para mitigar os fatores de isolamento das pessoas com 
deficiência. 

Os investimentos serão efetuados em vias públicas e em edifícios públicos, que não 
configuram infraestruturas dedicadas, de acordo com os requisitos das 
acessibilidades regulamentadas pela legislação nacional (DL n.º 163/2006, de 8 de 
agosto), subdividindo-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). 
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C03-i02 
Acessibilidades 360º 
BI - INSTITUTO NACIONAL PARA A REABILITAÇÃO, I.P. 

Ano/trimestre Meta/marco Pedido de 
desembolso 

2023/Q2 Meta: 190 Habitações com melhoria da acessibilidade para 
pessoas com mobilidade reduzida 

4º 

2025/Q4 Meta: 200.000 m2 - Espaço público com melhoria da 
acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida 

9º 

2025/Q4 Meta: 1.000 Habitações com melhoria da acessibilidade para 
pessoas com mobilidade reduzida 

9º 

2025/Q4 Meta: 1.500 Serviços públicos com melhoria da acessibilidade 
para pessoas com mobilidade reduzida 

9º 

 

Com uma dotação de 45 M€, de acordo com a tutela, em 31 de dezembro tinham 
sido aprovadas: 

• 19 candidaturas para intervenção no espaço público, que representam cerca 
de 78 mil m2, num investimento de 4,1 M€; 

• 125 candidaturas para intervenção em edifícios públicos, num investimento 
de cerca de 730 mil €; 

• 18 intervenções em habitações, num investimento de cerca de 103 mil €, não 
tendo sido ainda aprovada nenhuma candidatura. 

Segundo o MTSSS, ainda se está a avaliar a necessidade de ajustes no caso dos 
valores à construção. Estão também a ser preparadas propostas mais criativas ao 
nível da intervenção em casas de pessoas idosas, mas efetuadas por entidades 
terceiras, podendo permitir que se mantenham nas suas casas. 

No caso da intervenção em casas de pessoas com deficiência, foi permitido que as 
Câmaras Municipais pudessem fazer obra, mas essa possibilidade não foi suficiente 
para ter abrangência. Estão a equacionar outros formatos, como, por exemplo, 
serem as próprias pessoas a efetuarem as obras. 

Apreciação 

A CNA-PRR recomenda que seja avaliada o mais breve possível, toda a 
problemática relativa à efetivação de obra em casas de terceiros, uma vez que 
poderão existir problemas de validação de despesa na parte final do processo 
(auditoria), bem como estudar a possibilidade de atribuição de vales (à semelhança 
do que acontece com o Vale Eficiência), caso esta dificuldade não seja 
ultrapassada. 

Analisando toda a informação disponível, considera-se este investimento 
ALINHADO COM O PLANEAMENTO 

 

C03-i05 Plataforma +Acesso 

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, 
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nomeadamente recursos e medidas de apoio, bem como legislação temática em 
vigor. 

A plataforma irá permitir a consulta de conteúdos georreferenciados relativos à 
localização de imóveis públicos e privados, acessíveis e utilizáveis por todos. 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 investimento subdivide-se em cinco programas:  

• Georreferenciação da localização de imóveis públicos e viabiliza a inclusão de 
privados;  

• Sistemas de informação e posicionamento global (GPS) para o interior de 
imóveis públicos de grandes dimensões e viabilizar a inclusão de imóveis 
privados;  

• Georreferenciação de lugares de estacionamento para pessoas com mobilidade 
condicionada;  

• Serviço de informação;   
• Call-Center de interpretação de Língua Gestual Portuguesa. 

 

C03-i05 
Plataforma +Acesso  
BD - INSTITUTO NACIONAL PARA A REABILITAÇÃO, I.P. 

Ano/trimestre Meta/marco Pedido de 
desembolso 

2021/Q4 Marco: Publicação do concurso para a construção de 
infraestruturas digitais no âmbito das Acessibilidades 360° 

1º 

2024/Q4 Marco: Plataforma de informação digital para pessoas com 
deficiência 

7º 

2025/Q4 Marco: Centro de atendimento telefónico para Língua 
Gestual Portuguesa 

9º 

 

Até 30 de novembro de 2022 tinham sido aprovados 2 contratos no valor de 1,5 M€ 
referentes a 2 fornecedores tendo sido já pago o equivalente a 0,5 M€. 

Em termos de atividades realizadas, destaca-se: 

• Arranque dos trabalhos para os módulos de georreferenciação de imóveis 
públicos e de lugares de estacionamento para pessoas com mobilidade 
condicionada, para além do serviço de informação. 

• Desenvolvimento de atividades entre o INR/EMPA e AMA para definição do 
módulo do call center para LGP. 

Apreciação 

Analisando toda a informação disponível, considera-se este investimento 
ALINHADO COM O PLANEAMENTO 



  

CNA-PRR || RELATÓRIO ANUAL 2022 68 

 

C03-i06: Operações integradas em comunidades desfavorecidas nas Áreas 
Metropolitanas de Lisboa e do Porto 

C03-i06.01: Programa Bairros Saudáveis 

Este investimento tem como objetivo principal 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 visam 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. 

 

C03-i06.01 
Programa Bairros Saudáveis 
BI - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAÚDE I.P. 

Ano/trimestre Meta/marco Pedido de 
desembolso 

2024/Q2 Marco: Publicação de um relatório de acompanhamento 
relativo às medidas tomadas em cada intervenção 

6º 

 

Segundo a informação prestada pelo Ministério da Saúde, encontrava-se 
totalmente executado no final de 2022, ainda que essa informação não estivesse 
refletida no valor global de execuções do PRR, por ainda não estar em 
funcionamento a plataforma de reporte. 

Apreciação 

Analisando toda a informação disponível, considera-se este investimento 
ALINHADO COM O PLANEAMENTO 

 

C03-i06.02: Operações integradas em comunidades desfavorecidas na Área 
Metropolitana de Lisboa 

Com estes investimentos, pretende-se uma abordagem integrada que permita 
promover a inclusão social de comunidades desfavorecidas e que vivem em 
situação de carência e exclusão na Área Metropolitana de Lisboa.  

Este investimento é composto por um conjunto de ações que incluirão a 
capacitação das comunidades, o desenvolvimento de abordagens novas e 
inovadoras para a coesão social e intervenções no espaço público, infraestruturas 
sociais e desportivas e habitações. 
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C03-i06.02 
Operações Integradas em Comunidades Desfavorecidas na Área Metropolitana 
de Lisboa 
BI - ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA 

Ano/trimestre Meta/marco Pedido de 
desembolso 

2022/Q1 Marco: Assinatura de acordos entre a Área Metropolitana de 
Lisboa e as unidades técnicas locais, que definirão o âmbito das 

medidas a serem apoiadas 

2º 
 

2024/Q2 Marco: Publicação de um relatório de acompanhamento pela 
Área Metropolitana de Lisboa relativo às medidas tomadas em 

cada um dos 6 domínios de intervenção 

6º 

2025/Q4 Meta: Execução total de pelo menos 90 % das medidas 9º 

 

No final de 2022 foram assinados os contratos nas duas Áreas Metropolitanas, 
sendo projetos que incluem um trabalho em parceria entre municípios, freguesias, 
associações, instituições de solidariedade, instituições de ensino superior, numa 
intervenção em ações materiais e imateriais que pretendem combater a pobreza. 

Na AML foram aprovadas 31 operações integradas, incorporando 688 projetos de 
intervenção em 67 comunidades desfavorecidas (abrangendo todos os concelhos 
que a constituem), num investimento global de cerca de 121,3 M€.  

Apreciação 

Analisando toda a informação disponível, considera-se este investimento ALINHADO COM 
O PLANEAMENTO 

 

C03-i06.03: Operações integradas em comunidades desfavorecidas na Área 
Metropolitana do Porto 

Com estes investimentos, pretende-se uma abordagem integrada que permita 
promover a inclusão social de comunidades desfavorecidas e que vivem em 
situação de carência e exclusão na Área Metropolitana do Porto.  

Este investimento é composto por um conjunto de ações que incluirão a 
capacitação das comunidades, o desenvolvimento de abordagens novas e 
inovadoras para a coesão social e intervenções no espaço público, infraestruturas 
sociais e desportivas e habitações. 

 

C03-i06.03 
Operações Integradas em Comunidades Desfavorecidas na Área Metropolitana 
do Porto  
BI - ÁREA METROPOLITANA DO PORTO 

Ano/trimestre Meta/marco Pedido de 
desembolso 

2022/Q1 Marco: Assinatura de acordos entre a Área Metropolitana do 
Porto e as unidades técnicas locais, que definirão o âmbito das 

medidas a serem apoiadas 

2º 
 

2024/Q2 Marco: Publicação de um relatório de acompanhamento pela 
Área Metropolitana do Porto relativo às medidas tomadas em 

cada um dos 6 domínios de intervenção 

6º 
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2025/Q4 Meta: Execução total de pelo menos 90 % das medidas 9º 

 

No final de 2022 foram assinados os contratos nas duas Áreas Metropolitanas, 
sendo projetos que incluem um trabalho em parceria entre municípios, freguesias, 
associações, instituições de solidariedade, instituições de ensino superior, numa 
intervenção em ações materiais e imateriais que pretendem combater a pobreza. 

Na AMP foram aprovadas 7 candidaturas (em sete concelhos distintos), totalizando 
cerca de 121 M€ de investimento. 

Apreciação 

Analisando toda a informação disponível, considera-se este investimento 
ALINHADO COM O PLANEAMENTO 

 
Componente C04 | Cultura 
Para monitorizar esta componente foi realizada reunião com o Ministério da 
Cultura. 

C04-i01 Redes Culturais e Transição Digital 

Este investimento tem como objetivo modernizar a infraestrutura tecnológica dos 
equipamentos culturais públicos e promover a respetiva transição digital. 
Para a modernização da infraestrutura tecnológica da rede de equipamentos 
culturais, as principais ações são: 

• Aquisição de equipamentos informáticos, bibliotecas itinerantes online e 
sistemas de informação e catálogos integrados, para 239 bibliotecas 
públicas; 

• Cobertura de wi fi em 50 museus, palácios e monumentos; 
• Aquisição de equipamento de projeção digital de cinema e de vídeo, 

imagem e tecnologia para 155 cineteatros e centros de arte contemporânea 
públicos; 

• Modernização Tecnológica dos laboratórios de conservação e restauro do 
Estado; 

• Modernização Tecnológica do ANIM - Arquivo Nacional da Imagem em 
Movimento; 

• Instalação do Arquivo Nacional do Som. 
No caso da digitalização de artes e património, as principais ações são: 

• Digitalização e virtualização de espólio (20 milhões de imagens) de 
bibliotecas públicas; 

• Digitalização e virtualização de espólio (19,5 milhões de documentos) de 
arquivos nacionais; 

• Digitalização de 59.500 registos de acervos de museus públicos; 
• Visitas virtuais em 65 museus; 
• Digitalização de 1.000 filmes portugueses da Cinemateca- 
• Criação da Plataforma de Empréstimo de Livros Eletrónicos (junto de cerca 

de 300 bibliotecas públicas). 
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C04-i01 
Redes Culturais e Transição Digital  
BI - GEPAC - GABINETE DE ESTRATÉGIA, PLANEAMENTO E AVALIAÇÃO 
CULTURAIS 

Ano/trimestre Meta/marco Pedido de 
desembolso 

2022/Q2 Marco: Especificações tecnológicas para a rede de 
equipamentos culturais 

2º 

2024/Q4 Marco: Entrega de infraestruturas tecnológicas 
modernizadas para a rede de equipamentos culturais 

9º 

2025/Q4 Meta: Apoio financeiro para a transição digital de livrarias 
(objetivo 200). 

9º 

2025/Q4 Marco: Digitalização e virtualização de coleções públicas 9º 
2025/Q4 Meta:  Apoio financeiro para a tradução e edição de obras 

literárias (objetivo: 5200) 
9º 

 

De acordo com informação do Ministério da Cultura a meta correspondente ao 
apoio financeiro para a transição digital de livrarias já está concluída. Foram 
também assinados os 150 contratos relativos aos equipamentos digitais para a rede 
de cineteatros. A larga maioria dos concursos encontra-se lançado e em fase de 
avaliação de candidaturas, faltando apenas 4. Alguns concursos têm sofrido 
atrasos, fruto da existência de processos de litigância de algumas entidades 
envolvidas ou de terem ficado desertos, obrigando ao seu relançamento com um 
preço superior.  

Com uma dotação orçamental de 93 M€ em 31 de dezembro de 2022 tinham sido 
aprovadas 27 candidaturas correspondentes a um valor de 47 M€ praticamente 
todos contratualizados nessa data. O valor efetivamente pago correspondia a 
menos de 10% dos montantes aprovados (4,4 M€). 

Apreciação 

Analisando toda a informação disponível, considera-se este investimento 
ALINHADO COM O PLANEAMENTO 

 

C04-i02 Património Cultural 

Com este investimento o objetivo é: requalificar equipamentos culturais 
classificados como património cultural, de forma a adaptar estas instalações às 
novas normas ambientais; a intervenção em parques verdes históricos com flora e 
fauna únicas; e a criação de um programa “saber-fazer”. Será composto pelas 
seguintes intervenções: 
• criação de um repositório de informação e documentação sobre produção 

artesanal nacional, identificação e levantamento de matérias-primas; 
• instalação de laboratórios e rotas do centro tecnológico da iniciativa "Saber 

Fazer" (proteção das profissões e das técnicas artesanais), incluindo a 
comercialização dos produtos; 

• criação de um catálogo de atividades (pedagógicas e informativas sobre 
técnicas tradicionais) realizadas no Centro Tecnológico do Saber Fazer; 
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• conclusão de obras em museus, monumentos, palácios nacionais e teatros 
nacionais que impliquem renovação e/ou requalificação. 

 

C04-i02 
Património Cultural 
BI - FSPC - FUNDO DE SALVAGUARDA DO PATRIMÓNIO CULTURAL (Direção 
Geral do Património Cultural) 

Ano/trimestre Meta/marco Pedido de 
desembolso 

2022/Q4 Marco: Instituição da rede «Saber Fazer» 3º 
2023/Q3 Meta: 49 Assinatura de contratos para a requalificação e 

conservação de edifícios que são património cultural e de 
teatros nacionais 

5º 

2025/Q4 Meta: Conclusão das 49 obras de requalificação e conservação 
de edifícios que são património cultural e de teatros nacionais 

9º 

 

O ano de 2022 foi um ano mais intenso em termos de preparações, de concurso, 
de reuniões com autarquias e respetivas negociações e de preparação de 
procedimentos. Os procedimentos de contratação estão descentralizados por 
vários serviços, sendo grande parte das vezes suportados por contratos com 9 
autarquias (exemplos, os museus locais), sendo que existem projetos lançados 
diretamente por duas direções-gerais. 

Sendo o património a área cujos concursos públicos são de maior valor, também é 
aquela que tem sido mais afetada pela existência de concursos desertos. Nestes 
casos, o preço é o fator mais significativo embora tenha sido possível ajustar alguns 
trabalhos a executar (mantendo o preço final). 

Em termos de cumprimento das exigências de eficiência energética, estas são 
metas muito difíceis de cumprir em edifícios de arquitetura antiga (p.ex. eficiência 
em janelas, tais como vitrais).   

No caso do Museu Nacional de Arqueologia, foi solicitado ao Tribunal de Contas 
um pedido de autorização para utilização de um projeto de arquitetura anterior. 
Caso não seja autorizado, todo o procedimento tem de ser lançado novamente. No 
caso do Teatro Nacional de S. Carlos, estamos na presença de um projeto muito 
complexo, tendo em conta que a arquitetura é antiga. Está a decorrer o processo 
de seleção para elaboração do projeto de arquitetura, revelando-se difícil a 
contratação da obra até final de 2023.  

Existem vários concursos a decorrer para as obras nos vários museus, existindo 
alguns mais atrasados.  

Com uma dotação de 150 M€, as 50 candidaturas aprovadas e contratualizadas até 
31 de dezembro de 2022 esgotam essa verba. O montante pago (10 M€) refere-se 
ainda a adiantamentos. 

No que diz respeito ao projeto “Saber fazer” a meta foi cumprida. Estão neste 
momento criadas 6 rotas, das 30 previstas e tem-se registado um trabalho 
intensivo da DGARTES com as autarquias. 
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Apreciação 

Analisando toda a informação disponível, considera-se este investimento com 
sendo NECESSÁRIO ACOMPANHAMENTO 
Identifica-se como boa prática o que está a ser feito no Convento de Cristo, em 
Tomar, onde é possível acompanhar em tempo real a evolução das obras de 
requalificação da janela manuelina.  
Sugere-se que se recalendarizem as metas intermédias em alguns dos 
investimentos na área do património. 
 

Componente C06 | Qualificações E Competências 
Para monitorizar esta componente foi realizada reunião com o Ministério do 
Trabalho, Solidariedade e Segurança Social (MTSSS), com o Ministério da 
Educação e com a Direção Geral do Ensino Superior. 

 

C06-i01.01 Instalação e/ou modernização dos centros tecnológicos 
especializados 

Este investimento consiste em 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. 
 

C06-i01.01 
Instalação e/ou modernização dos Centros Tecnológicos Especializados 
BI - IGeFE - INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO, I.P. 

Ano/trimestre Meta/marco Pedido de 
desembolso 

2025/Q1 Meta: 310 Centros Tecnológicos Especializados renovados 
ou construídos 

8º 

2025/Q4 Meta:  365 Centros Tecnológicos Especializados renovados 
ou construídos 

9º 

 

O 1º Aviso foi lançado durante o ano de 2022, tendo os resultados provisórios sido 
publicados durante o mês de novembro, estando a aguardar-se a publicação dos 
resultados finais. Houve a opção pela contratação de uma instituição de Ensino 
Superior para avaliação das candidaturas, tendo sido reconhecido a sua elevada 
capacidade neste exercício. Considera-se este procedimento uma boa prática, que 
pode ser utilizado por outras entidades, sobretudo quando existem candidaturas 
complexas e em número elevado. 

Os resultados provisórios, bem como os contactos realizados com vários 
promotores, permitem alguma reflexão, embora não definitiva, mas que pode ser 
utilizada para melhoria do segundo aviso: 

• A seleção para financiamento por NUTSIII foi feita de acordo com a 
ordenação nacional, o que fez com que algumas regiões tenham ficado com 
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vagas por atribuir, apesar de existirem candidaturas com classificação 
positiva nas áreas tecnológicas. Importa clarificar no Aviso esta metodologia; 

• O financiamento médio por CET, permite antever que o valor global previsto 
no investimento, não vai ser totalmente comprometido para os 365 centros 
previstos. Deve equacionar-se aumentar o número de CET a financiar, se se 
comprovar esta situação, devendo ser definidas as regras para afetação às 
CIMs dos novos centros; 

• Atendendo à morosidade dos processos de contratação pública, deve ser 
equacionado no segundo aviso a abertura de todas as vagas disponíveis. 

• Atendendo à complexidade do processo de contratação pública, que a fase 
de implementação implica, em particular nas escolas públicas, deve ser 
definido um modelo articulado entre as várias instituições que atuam nesta 
área, para concretizar estes procedimentos; 

• Deve ser garantido que os Agrupamentos e escolas, possuem a liquidez 
necessária para poder concretizar a aquisição dos equipamentos previstos 
nas candidaturas aprovadas. 

Apreciação 

Analisando toda a informação disponível, considera-se este investimento com 
sendo NECESSÁRIO ACOMPANHAMENTO  

 

C06-i01.02 Modernização da oferta e dos estabelecimentos de ensino e da 
formação profissional 

Este subinvestimento visa robustecer a infraestrutura tecnológica dos 
estabelecimentos educativos com oferta de ensino profissional, dotar as oficinas 
das escolas e dos centros de formação profissional da rede do IEFP de 
equipamentos essenciais à prática educativa e formativa, ajustar e requalificar os 
espaços físicos das escolas e centros de formação profissional e criar, instalar e 
requalificar centros e polos da rede de formação setorial da rede do IEFP. 

C06-i01.02 
Modernização da oferta e dos estabelecimentos de ensino e da formação 
profissional - Modernização da Formação Profissional 
BD - INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, I.P. (IEFP) 

Ano/trimestre Meta/marco Pedido de 
desembolso 

2023/Q4 Meta: 14.100 Postos de formação beneficiados 5º 
2025/Q4 Meta: 22.000 Postos de formação beneficiados 9º 

 

Com uma dotação global de 230M€, estão comprometidos 115,8 M€, repartidos da 
seguinte forma: 

• 16.108 postos de formação em intervenção ou intervencionados (51% digital, 
13% ambiente e energia, 12% indústria 4.0 e 20% setoriais). Neste momento 
existem 5.472 postos de formação já equipados. Estes investimentos 
totalizam 32,8 M€. 

• No caso das obras de construção, estão 83 M€ comprometidos. Serão 
construídos 5 novos centros de gestão direta (Albufeira, Arganil, Santiago do 
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Cacém, Odivelas e Lousada) e 5 centros serão reabilitados (Coimbra, Vila 
Real, Figueira da Foz, Santiago do Cacém e Évora). Estes investimentos 
permitem a intervenção em cerca de 6.000 postos de formação, sendo cerca 
de 4.100 novos. 

Foi já celebrado um acordo entre o IEFP, APREN e ADENE para criação do Centro 
de Formação na área do Ambiente e Energia, que será localizado em Santiago do 
Cacém, embora com intervenção nacional.  Em termos do centro digital, está a ser 
preparado, em conjunto com a APDC, um modelo que privilegia a formação online, 
sem necessidade de espaços físicos. 

Até agora foi identificada uma dificuldade com a posse de alguns terrenos onde 
está prevista a construção de três centros. Caso não se resolva esta situação, terão 
de ser encontrados novos locais.  

Apreciação 

Analisando toda a informação disponível, considera-se este investimento 
ALINHADO COM O PLANEAMENTO 

 

C06-i02 Compromisso Emprego Sustentável 

Esta medida visa a promoção do trabalho digno e pretende promover e incentivar 
a criação de emprego permanente de carácter excecional, através 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; 

• promoção de uma mudança de paradigma na criação de emprego, que 
concorra para mitigar a segmentação excessiva do mercado de trabalho 
português. 

Estão 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. 

C06-i02 
Compromisso Emprego Sustentável 
BI - INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, I.P. 

Ano/trimestre Meta/marco Pedido de 
desembolso 

2023/Q4 Meta: 30.000 Apoio financeiro a contratos permanentes 5º 

 

De acordo com o MTSS, vai ser antecipada a reforma que diz respeito ao combate 
às desigualdades entre homens e mulheres. A esta data existe já a interligação 
entre o Gabinete de Estratégia e Planeamento (GEP) e a Autoridade para as 
Condições do Trabalho (ACT) para identificação das empresas com mais de 50 
trabalhadores e cujo desnível de vencimentos seja superior a 5% (limite definido 
pela CE). Estas empresas serão contactadas para apresentarem um projeto de 
alteração. Nesta área está a ser preparado um selo para distinção de empresas que 
se destacam pela positiva, sendo que o limite vai ser mais apertado do que a 
diretiva europeia (1%).  
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Com uma dotação de 230 M€ em 31 de dezembro de 2022 tinham sido aprovadas 
13.559 candidaturas, perfazendo um total de 116,1 M€. Destas candidaturas, 
estavam já validados 12.844 contratos de trabalho estando efetuados pagamentos 
no montante de 54,8M€. 

 

Apreciação 

Sendo esta uma das componentes do PRR em que a desigualdade de género pode 
ser atenuada, a CNA-PRR é de parecer que esta preocupação deve estar presente 
na implementação desta medida e mesmo ser reforçada. 
Analisando toda a informação disponível, considera-se este investimento 
ALINHADO COM O PLANEAMENTO 
 

C06-i03.02 Incentivo Adultos - Acelerador Qualifica 

Este subinvestimento tem como objetivo, aumentar a taxa de participação e de 
certificação, no âmbito de processos de Reconhecimento, Validação e Certificação 
de Competências (RVCC), conducentes à melhoria das qualificações de nível não 
superior das pessoas, através da introdução de um apoio a adultos, que se 
encontrem em fases consolidadas do processo, à semelhança de outras 
modalidades formativas de adultos. Irá abranger a rede de 316 centros qualifica, 
por todo o país e atribuir um apoio financeiro individual de 1,25 IAS. 

C06-i03.02 
Incentivo Adultos - Acelerador Qualifica 
BI - AGÊNCIA NACIONAL PARA A QUALIFICAÇÃO E O ENSINO PROFISSIONAL, I.P. 

Ano/trimestre Meta/marco Pedido de 
desembolso 

2025/Q4 Meta: Número adicional de participantes em medidas de 
apoio à melhoria das qualificações dos adultos (100.000) 

9º 

 

De acordo com as informações prestadas pelo MTSSS, à data de 31/12/2022, os 
resultados, para apoio financeiro equivalente a 1,25 IAS aos beneficiários, eram os 
seguintes: 

• 29.314 certificações de adultos em RVCC (29,3% taxa de execução da 
meta)  

• 54.246 adultos elegíveis para incentivo RVCC, dos quais 4.370 pagos, 
no valor de 2.406.821,29€  

 

Apreciação 

Analisando toda a informação disponível, considera-se este investimento ALINHADO COM 
O PLANEAMENTO 

 

C06-i03.03 Impulso Adultos 
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Com este subinvestimento pretende-se apoiar a conversão e atualização de 
competências, de adultos ativos, em formações de curta duração no ensino 
superior (universidades e politécnicos), de nível inicial e/ou de pós-graduação, 
assim como a formação ao longo da vida, em articulação com empregadores 
públicos e privados, incluindo:  

• apoiar programas, “escolas” e/ou “alianças” de formação superior inicial e 
pós-graduada, em consórcio com empregadores (incluindo diplomas de 
pós-graduação e mestrados); 

• promover uma rede de, pelo menos, dez “Escolas” e/ou “Alianças” para a 
formação pós-graduada, com pelo menos quatro iniciativas no interior do 
país até ao 3º trimestre de 2023, na forma de consórcios entre instituições 
de ensino superior e empregadores. 

Implementado em conjunto com o Programa Impulso Jovens STEAM através de 
um único concurso, aberto e competitivo, estará disponível a partir do ano letivo 
2021/22 e deverá decorrer até ao fim do ano letivo 2025/2026, com o objetivo de 
apoiar pelo menos 23 mil participantes. 
 

C06-i03.03 
Impulso Adultos 
BI - DGES - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR 

Ano/trimestre Meta/marco Pedido de 
desembolso 

2025/Q4 Meta: 23.000 Participantes nas medidas de apoio à melhoria 
das qualificações dos adultos 

9º 

 

Com uma dotação de 130 M€, em 31 de dezembro de 2022 tinham já sido 
aprovadas e contratualizadas 33 candidaturas, envolvendo mais de 70 IES, com um 
valor global próximo da dotação do programa. O valor efetivamente pago nessa 
data, representava cerca de 11% (13,8 M€). 

As IES estão a implementar os seus programas de formação, desde as 
microcredenciais, passando por Pós-Graduações e Mestrados, em áreas 
diversificadas, desde a Saúde às Ciências Empresariais, passando pela Tecnologias 
e Engenharias. Foram também criadas várias Escolas de Pós-Graduação. 

No final de novembro, as IES submeteram o primeiro relatório intermédio de 
execução, sendo possível acompanhar a sua concretização global e por instituição 
no site da DGES. 

Entre as dificuldades de implementação do programa, identificadas pela IES, 
destacam-se: a falta de candidatos em algumas formações; a não acreditação de 
outras por parte da A3ES; as mudanças dos órgãos de governo das IES; e alguma 
indefinição inicial nas normas que regulam o programa. Destaca-se, de forma 
expressiva, a utilização de metodologias pedagógicas ativas, a penetração das 
formações em faixas etárias acima dos 40 anos, bem como a utilização do b-
learning de forma significativa. 

Os KPI alcançados superam, em termos globais, o contratado para o final de 2022. 
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Apreciação 

A informação sobre todo o processo concursal e as candidaturas aprovadas está 
disponível online, no website da DGES, sinal de transparência no processo 
(https://www.dges.gov.pt/pt/pagina/candidatura_IMPULSO), bem como os 
resultados do primeiro relatório intermédio de execução 
(https://www.dges.gov.pt/pt/pagina/indicadores-de-implementacao-
pagamentos), o que se considera uma boa prática, que deve ser replicada por 
outros Beneficiários Intermédios. 

Analisando toda a informação disponível, considera-se este investimento com 
sendo NECESSÁRIO ACOMPANHAMENTO, recomendando-se um 
acompanhamento mais próximo às IES que revelem dificuldades na 
implementação. 

 

C06-i04.01 Impulso jovens STEAM 

Com esta componente do PRR, pretende-se promover e apoiar iniciativas, a 
desenvolver e implementar por parte das instituições de ensino superior, incluindo 
universidades e politécnicos, em consórcio com empregadores, orientadas para 
aumentar a graduação superior de jovens em áreas de ciências, tecnologias, 
engenharias, artes/ humanidades e matemática. 

De uma forma geral, o Impulso Jovem STEAM tem como objetivos: a) Apoiar 10 mil 
estudantes em cursos de ensino superior em áreas de ciência, tecnologia, 
engenharia, artes/ humanidades e matemática até ao segundo trimestre de 2025; 
b) Beneficiar pelo menos 10 mil estudantes anualmente pelas intervenções de 
modernização de infraestruturas e equipamentos, permitindo o aumento de 
capacidade e a introdução de práticas pedagógicas inovadoras; c) Apoiar 650 
Clubes Ciência Viva nas escolas, por forma a alargar a Rede de Clubes de Ciência 
Viva a todos os agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas da rede, assim 
como apoiar a instalação e desenvolvimento de 20 Escolas Ciência Viva, por forma 
a alargar à Rede de Centros Ciência Viva. 

C06-i04.01 
Impulso Jovens STEAM  
BI - DGES - DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR 

Ano/trimestre Meta/marco Pedido de 
desembolso 

2025/Q1 Meta: Número adicional de estudantes formados em cursos 
do ensino superior em domínios STEAM (nº 7500) 

8º 

2025/Q4 Meta: Número adicional de estudantes formados em cursos 
do ensino superior em domínios STEAM (nº 10000) 

9º 

 

Com uma dotação de 122 M€, em 31 de dezembro de 2022 tinham já sido aprovadas 
e contratualizadas 31 candidaturas, com um valor global próximo da dotação do 
programa. O valor efetivamente pago nessa data representava cerca de 15% (17,9 
M€). 

https://www.dges.gov.pt/pt/pagina/candidatura_IMPULSO
https://www.dges.gov.pt/pt/pagina/indicadores-de-implementacao-pagamentos)
https://www.dges.gov.pt/pt/pagina/indicadores-de-implementacao-pagamentos)
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No final de novembro as IES submeteram o primeiro relatório intermédio de 
execução, sendo possível acompanhar a sua concretização global e por instituição 
no site da DGES. 

As IES estão a implementar os seus programas de formação, desde as 
microcredenciais, passando por Cursos de Especialização Tecnológica e 
Licenciaturas, nas áreas STEAM (áreas diversificadas, desde a Saúde às Ciências 
Empresariais, passando pela Tecnologias e Engenharias). 

Entre as dificuldades de implementação do programa, identificadas pela IES, 
destacam-se: a falta de candidatos em algumas formações; a não acreditação por 
parte da A3ES de outras; as mudanças dos órgãos de governo das IES; e alguma 
indefinição inicial nas normas que regulam o programa. Destaca-se, de forma 
expressiva, a utilização de metodologias pedagógicas ativas por parte dos 
docentes nas suas estratégias pedagógicas.  

Os KPI alcançados estão alinhados com o contratado para o final de 2022. 

Apreciação 

A informação sobre todo o processo concursal e as candidaturas aprovadas está 
disponível online, no website da DGES, sinal de transparência no processo 
(https://www.dges.gov.pt/pt/pagina/candidatura_IMPULSO), bem como os 
resultados do primeiro relatório intermédio de execução 
(https://www.dges.gov.pt/pt/pagina/indicadores-de-implementacao-
pagamentos), o que se considera uma boa prática, que deve ser replicada por 
outros Beneficiários Intermédios. 

Analisando toda a informação disponível, considera-se este investimento com 
sendo NECESSÁRIO ACOMPANHAMENTO, recomendando-se um 
acompanhamento mais próximo às IES que revelem dificuldades na 
implementação. 

 

Lista das reuniões da CES 

• Em 02/11/2022, com o Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana, I.P., para 
acompanhamento da C02; 

• Em 11/11/2022, com o Ministério da Saúde e a Administração Central do 
Sistema de Saúde I.P., para acompanhamento da componente C01; 

• Em 14/11/2022, com o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança 
Social, para acompanhamento das componentes C03 e C06; 

• Diversas reuniões com a Agência ERASMUS+ para acompanhamento da 
C06; 

• Em 16/01/2023, com o Ministério da Cultura, para acompanhamento da C04; 
• Em 19/01/2023 com a Direção Geral do Ensino Superior, para 

acompanhamento da C06. 

 

 

https://www.dges.gov.pt/pt/pagina/candidatura_IMPULSO
https://www.dges.gov.pt/pt/pagina/indicadores-de-implementacao-pagamentos)
https://www.dges.gov.pt/pt/pagina/indicadores-de-implementacao-pagamentos)
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Comissão Especializada de Economia e Empresas 
 

Sumário Executivo 

No âmbito das suas atribuições, a Comissão Especializada Economia e Empresas4 
(CEEE) reuniu no dia 10/01/2023, tendo aprovado o presente relatório.  

Esta Comissão monitoriza três componentes, todas em conjunto com outras 
Comissões, a componente C05 (Capitalização e Inovação Empresarial) que 
também é acompanhada pela Comissão Especializada Território, a C06 
(Qualificações e Competências) que é acompanhada mais diretamente pela 
Comissão Social e a C16 (Empresas 4.0) que é acompanhada também pela 
Comissão Transição Digital.  

 
Componente C05 | Capitalização e Inovação Empresarial 
Observações globais Apreciação e recomendações 
Agendas Mobilizadoras 
 
Esta medida inclui as 
Agendas/Alianças 
mobilizadoras para a inovação 
empresarial (C05-i01. 01) e 
as Agendas/Alianças verdes 
para a inovação empresarial 
(C05-i01.02) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As metas estabelecidas (6+4 contratos 
assinados em cada um dos tipos de agenda) 
foram largamente superadas, elevando as 
expetativas sobre os resultados a alcançar em 
2025 em termos de Produtos, Processos e 
Serviços a desenvolver (PPS) e sobre o 
impacto na transformação estrutural da 
economia portuguesa. É com base nesta 
evidência que, apesar da maioria das agendas 
aprovadas não ter ainda contratos totalmente 
validados, do valor de pagamentos realizados 
ser ainda reduzido, do modelo de 
acompanhamento ainda se encontrar em 
definição, dos riscos identificados no que 
respeita à contratação de recursos humanos 
altamente qualificados, a CNA avalia esta 
medida com sendo NECESSÁRIO 
ACOMPANHAMENTO. A CNA recomenda o 
envolvimento de todos os stakeholders: i) na 
definição de um modelo de 
acompanhamento adequado aos objetivos, 
que não ocupe tempo excessivo aos 
promotores dos projetos, em especial às 
PMEs; ii) na identificação das áreas em que é 
necessário simplificar os processos 
administrativos para alcançar um ritmo de 

 
4 A composição das Comissões Especializadas, encontra-se descrita no relatório global integrado da CNA-PRR. 



  

CNA-PRR || RELATÓRIO ANUAL 2022 81 

 

execução e de pagamentos mais célere; iii) na 
monitorização dos prazos de pagamento após 
a entrega de pedidos de pagamento e na 
célere melhoria de processos para diminuir ao 
máximo esse tempo. 

Missão interface (C05.i02) 
 
Inclui o apoio aos Laboratórios 
Colaborativos e aos Centros de 
Tecnologia e Inovação para 
renovação da rede de suporte 
de Ciência e Tecnologia (C&T) e 
a sua orientação para o tecido 
produtivo 

A ultrapassagem da meta prevista justifica 
uma apreciação de ALINHADO COM O 
PLANEAMENTO nesta medida, neste ano, 
sendo que se recomenda: i) o 
acompanhamento da evolução do 
recrutamento de recursos humanos 
qualificados por constituir uma área de risco 
na execução dos projetos; ii) a 
operacionalização da plataforma de 
pagamentos que assegure a simplificação e 
celeridade do processo. 

Agenda de investigação e 
inovação para a 
sustentabilidade da 
agricultura, alimentação e 
agroindústria (C05-i03) 
Inclui a Agenda de I&I para a 
sustentabilidade da 
agricultura, alimentação e 
agroindústria, e as medidas 
que visam disponibilizar os 
meios necessários para a 
requalificação dos polos da 
Rede de Inovação e para 
promover a I&I orientada para 
as necessidades do setor 
agrícola, tendo em vista a 
transição ecológica e digital. 

O atraso observado na avaliação de 
candidaturas no âmbito dos Avisos 
publicados em 2022, o número total de 
projetos contratados não ter ainda alcançado 
as metas definidas, o valor pago ser reduzido 
e não ter havido oportunidade para recolher 
informação junto dos beneficiários finais da 
medida, sustentam a apreciação desta 
medida como sendo NECESSÁRIO 
ACOMPANHAMENTO. 
  
 

Medidas de Apoio à 
Capitalização (C05-i06) 
Inclui os programas de apoio à 
capitalização às empresas a 
financiar através do Fundo de 
Capitalização e Resiliência 
(FdCR). Até ao momento foram 
lançados dois programas: 
Recapitalização Estratégica 
(Janela A, aberta até 
30/06/2023, e Janela B, já 
encerrada) e Consolidar (já 
encerrado). Dois outros 
programas foram objeto de 
consulta pública: Programa de 
Venture Capital e o Programa 
de Coinvestimento Deal-by-
Deal. 

Apesar da abertura demonstrada pela nova 
administração do BPF e da dinâmica 
demonstrada depois da sua tomada de posse, 
a baixa procura elegível por parte de 
empresas não financeiras ao programa de 
Recapitalização Estratégica; o atraso na 
avaliação das candidaturas elegíveis na Janela 
A; o atraso no lançamento de outros medidas 
de apoio à capitalização; o reduzido número 
de contratos celebrados; o baixo montante 
dos pagamentos realizados; e a inexistência 
de medidas concretas de investimento na 
literacia financeira de empresários e gestores 
de PMEs e Mid Caps coloca estas medidas 
numa situação CRÍTICA, sendo necessária 
intervenção da tutela. A CNA recomenda: i) 
publicação da lista de todos as candidaturas 
às medidas financiadas pelo FdCR e de toda a 
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informação necessária para garantir a 
transparência do processo de seleção; ii) a 
publicação e atualização regular da 
informação sobre pagamentos efetuados a 
beneficiários finais quer nos programas de 
investimento direto quer nos programas de 
investimento através de intermediários 
financeiros; iii) o envolvimento de todos os 
atores no processo de melhoria da literacia 
financeira dos potenciais beneficiários finais 
das medidas de capitalização. 

Componente C16 | Empresas 4.0  
C16-i02.i02: Transição Digital das Empresas – Medida Empreendedorismo 
 
Observações globais 

 
Apreciação e recomendações 

A medida Empreendedorismo 
inclui 3 iniciativas: Voucher 
para Startups - Novos Produtos 
Verdes e Digitais”; Reforço da 
Estrutura nacional para o 
empreendedorismo - Startup 
Portugal”; Vale para 
Incubadoras/ Aceleradoras 

A CNA avalia esta medida como sendo 
PREOCUPANTE, sendo necessárias medidas 
corretivas e/ou recalendarização. O atraso de 
lançamento das iniciativas vouchers e vales 
resultam no não cumprimento de vários 
marcos e metas anuais estabelecidos na 
Orientação Técnica Nº 06/C16-i02/2022 (Grupo 
B), A publicação do aviso Voucher para 
Startups ocorreu com atraso (do T1 2022 para 
T4 2022). Não foi publicado, durante o ano de 
2022, o Aviso Vale para Incubadoras/ 
Aceleradoras. Não foram atingidos os 
objetivos de nº de Vouchers e Vales definidos 
para o T3 2022. Pela positiva é de notar que a 
meta de nº de start-ups mapeadas foi 
largamente ultrapassada: 2123, em dezembro, 
muito acima da meta de 1250 estabelecida na 
Orientação Técnica. A CNA recomenda: i) o 
reforço da colaboração com os vários atores 
do ecossistema empreendedor como forma 
de acelerar a concretização destas iniciativas 
durante o ano de 2023; ii) a realização de 
análises de impacto sobre cada uma das três 
iniciativas, desde já, de forma a garantir a 
identificação e recolha de dados necessários. 

 

Relatório detalhado 

Componente C05 | Capitalização e Inovação Empresarial 
Para monitorizar esta componente foram realizadas reuniões com o IAPMEI, com 
o Banco Português de Fomento e com o IFAP.  

C05-i01.01: Agendas/Alianças mobilizadoras para a inovação empresarial 
 e 
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C05-i01.02: Agendas/Alianças verdes para a inovação empresarial 
As agendas mobilizadoras e agendas verdes (a partir daqui designadas por 
agendas) visam consolidar e expandir sinergias entre o tecido empresarial e o 
sistema científico e tecnológico em Portugal, contribuindo para o incremento da 
competitividade e resiliência da economia portuguesa, com base em I&D, na 
inovação e na diversificação e especialização da estrutura produtiva. A dotação 
inicialmente atribuída às duas medidas é de 930 milhões de euros.  

C05-i01.01 
C05-i01.02 

Agendas/ Alianças mobilizadoras para a Inovação Empresarial (558 M€) 
Agendas/ Alianças verdes para a Inovação Empresarial (372 M€) 
BI-IAPMEI 

Ano/trimestre Meta/marco Pedido de 
desembolso 

2022/Q4 Marco: Celebração de 6 Contratos para desenvolvimento de 
novos bens e serviços em áreas estratégicos relevantes 

(Agendas de Inovação). 

3º 

2022/Q4 Marco: Celebração de 4 Contratos para desenvolvimento de 
novos bens e serviços em áreas estratégicos relevantes 

(Agendas de Inovação). 

3º 

2025/Q1 Marco: Conclusão da execução dos 6 contratos (pactos de 
inovação ou projetos mobilizadores) 

9º 

2025/Q1 Marco: Conclusão da execução dos 4 contratos (pactos de 
inovação ou projetos mobilizadores) 

9º 

 

Em 2021 na Fase I das Agendas foram selecionadas 70 Agendas que tiveram acesso à Fase 
II, em 2022. 

Em 2022 prosseguiu o processo de seleção das propostas finais de agendas5 e a 17 de junho 
soube-se que o júri internacional selecionou 51 das 64 propostas finais apresentadas. Após 
a fase de alegações, foram aprovadas mais duas agendas, totalizando 53 (Quadro abaixo)6.  

 Aprovados Não Aprovados Total 
 Nº Investimento  Nº Investimento  Nº Investimento  
Agendas Mobilizadoras 31 3,612,420,220 € 8 392,478,767 € 39 4,004,898,987 € 

Agendas Verdes 22 4,062,766,734 € 3 317,762,538 € 25 4,380,529,272 € 
Total 53 7,675,186,954 € 11 710,241,305 € 64 8,385,428,259 € 

 

As 51 propostas inicialmente aprovadas correspondem a um incentivo total de 2 871,8 
milhões de euros, que face à dotação inicial de 930 milhões de euros exige um reforço de 
1 941,8 milhões de euros, existindo o compromisso do governo de que não faltará 
financiamento para executar as agendas. Dado o número muito superior de agendas e 
investimento contratado, é razoável esperar a superação das metas inicialmente previstas, 
com impacto ao nível da diversificação e transformação estrutural da economia 
portuguesa. 

 
5 A 19 de janeiro com a publicação da Portaria nº 43-A/2022, criando o sistema de incentivos «Agendas para a 
Inovação Empresarial» e a 31 de janeiro do Aviso “Convite à apresentação de Propostas finais para 
Desenvolvimento de Projetos no âmbito das Agendas Mobilizadoras para a Inovação Empresarial. Este aviso foi 
objeto de republicação a 15 de fevereiro, 17 de março e 20 de setembro. 
6 A lista de decisão com identificação das propostas finais encontra-se disponível em: 
https://www.iapmei.pt/PRODUTOS-E-SERVICOS/Incentivos-Financiamento/Sistemas-de-Incentivos/Plano-de-
Recuperacao-e-Resiliencia/Agendas-para-a-Inovacao-Empresarial.aspx  
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O processo negocial para fixar o montante de apoio a atribuir a cada agenda está ainda em 
curso. Até ao final de 2022 foram assinados 38 contratos7, 14 totalmente validados e 24 em 
processo de validação administrativa. A validação administrativa exige a verificação do 
cumprimento das regras da UE relativas aos auxílios de Estado, auxílios regionais e ainda 
regime Minimis, para além das empresas terem de demonstrar que possuem capacidade 
financeira para executar o projeto, atestada pela declaração de ROC, ou quando não existe, 
pela análise casuística por parte do IAPMEI. Falta, ainda, concluir o processo negocial com 
15 consórcios, que incluem 9 situações que levantam questões mais difíceis de resolver8. É 
expectável que durante os meses de janeiro e fevereiro de 2023 sejam assinados os termos 
de aceitação em falta, com exceção das situações mais problemáticas. 

Até ao final de dezembro foram pagos adiantamentos às 14 agendas validadas, num total 
de 74,1 milhões de euros, o que corresponde a 12% do total contratado (616 785 730,08 €). 
Existe a expetativa de pagamento de mais 150 a 160 milhões de euros até ao final de março 
de 2023, à medida que se concluir a validação dos contratos de mais agendas. A nível 
financeiro a periodicidade de submissão das despesas por um consórcio será definida, 
estando ainda a ser discutida a periodicidade (3, 4 ou 6 meses) que melhor responda às 
necessidades das empresas e capacidade administrativa de resposta por parte do IAPMEI. 
Recomenda-se a monitorização do período (nº de dias) decorrido entre a entrega de um 
pedido de pagamento e a data em que o pagamento é efetuado, com o objetivo de 
assegurar a celeridade, identificando áreas de melhoria, através da simplificação de 
processos. Face ao limite de 13% do montante contratado, que pode ser solicitado a título 
de adiantamento9, importa ter presente que eventuais atrasos no reembolso de despesas 
efetuadas serão especialmente penalizadores para a tesouraria das PME e Instituições de 
Ensino Superior (IES) que participam nos consórcios. 

O elevado número de recursos humanos altamente qualificados necessários para realizar 
os investimentos previstos nas agendas, constituem uma área de preocupação por dois 
motivos:  

i) A potencial escassez de doutorados, em número suficiente para satisfazer a pressão 
criada pelo aumento da procura, que resulta desta e de outras medidas do PRR. Esta 
situação pode levar à necessidade de os ir recrutar ao exterior, o que levanta vários 
desafios associados às barreiras à mobilidade internacional quando se consideram 
origens extracomunitárias, e à diminuta competitividade dos salários nacionais no caso 
de origens comunitárias, onde estão a decorrer outros PRR que também geram 
necessidades de recursos qualificados; 

ii) O contexto regulamentar a cumprir pelas instituições de ensino superior, que as obriga 
à celebração de contratos de 6 anos quando recrutam doutorados, o que não é 
compatível com o menor prazo de duração dos projetos (3 anos). A CNA recomenda que 
seja avaliada a possibilidade de utilizar outros modelos de recrutamento, como, por 
exemplo, a cedência de Recursos Humanos, utilizada no programa europeu Horizonte 
Europa ou modelos que facilitem e incentivem a transferência de contratos de 
investigadores entre as IES e as empresas. 

A CNA reuniu com o IAPMEI a 29 de setembro e manifestou a sua preocupação sobre o 
modelo de acompanhamento das agendas. O IAPMEI informou que o acompanhamento 

 
7 Em 23/07/2022 foram assinados contratos com 13 consórcios e em 17/09/2022 mais 18 contratos e 
posteriormente 7. 
8 Alguns consórcios pediram prorrogação de prazo para assinatura, quer porque houve alteração na sua 
composição, quer porque, pela sua dimensão, foi necessário tempo adicional para que todos assinassem, quer 
ainda porque alguns parceiros tiveram de regularizar a situação junto da Segurança Social e/ou da Autoridade 
Tributária. 
9 https://recuperarportugal.gov.pt/wp-content/uploads/2021/12/OT_6_2021-Metodologia-de-pagamentos-dos-
apoios_Vr1.0_SITE.pdf 
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financeiro e técnico-administrativo seria assegurado através de um Key Account Manager, 
como acontece com outras medidas. Durante a negociação dos contratos com cada 
consórcio acordou-se que existirá um reporte de progresso (WPs e Produtos, Processos e 
Serviços) trimestral. No final de dezembro o IAPMEI informou que está ainda a preparar o 
modelo de acompanhamento, tendo-se comprometido de partilhar o modelo com a CNA 
e de o discutir com os consórcios. Existirá também um acompanhamento mais estratégico 
(pelos membros da CCA e peritos), numa base semestral, de onde poderão resultar 
recomendações a cada um dos consórcios. Adicionalmente, está prevista a organização de 
um evento anual, para prestar contas, promover a transparência do processo e incentivar 
a partilha de experiências e de boas práticas. 

Apreciação global da componente 

As metas estabelecidas nesta medida foram largamente superadas, elevando as 
expetativas sobre os resultados a alcançar em 2025 em termos de PPS e sobre a respetiva 
contribuição para uma efetiva transformação estrutural da economia portuguesa. É com 
base nesta evidência que, apesar da maioria das agendas aprovadas não ter ainda 
contratos totalmente validados, do valor de pagamentos realizados ser ainda reduzido, do 
modelo de acompanhamento ainda se encontrar em definição, dos riscos identificados no 
que respeita à contratação de recursos humanos altamente qualificados, a CNA-PRR avalia 
a situação desta medida com sendo NECESSÁRIO ACOMPANHAMENTO. A CNA-PRR 
recomenda o envolvimento de todos os stakeholders: i) na definição de um modelo de 
acompanhamento adequado aos objetivos, que não ocupe tempo excessivo aos 
promotores dos projetos, em especial às PMEs; ii) na identificação das áreas em que é 
necessário simplificar os processos administrativos para alcançar um ritmo de execução e 
de pagamentos mais célere; iii) na monitorização dos prazos de pagamento após a entrega 
de pedidos de pagamento e na célere melhoria de processos para diminuir ao máximo esse 
tempo. 

 

C05-i02: Missão interface – renovação da rede de suporte C&T e orientação para 
o tecido produtivo 

O objetivo deste investimento é reforçar e capacitar o Sistema de Investigação e 
Inovação, e, de forma particular, fomentar a sua articulação com a indústria, por 
forma a assegurar uma eficaz transferência de tecnologia e a valorização 
económica e social do conhecimento. 

Pretende-se alargar e reforçar o novo modelo de financiamento para as 
instituições de interface baseado na estrutura 1/3 de financiamento base, 1/3 de 
financiamento competitivo e 1/3 de financiamento proveniente do mercado, 
segundo a estratégia já adotada no lançamento dos Laboratórios Colaborativos 
desde 2017. Este investimento assegurará, numa fase inicial, o 1/3 de financiamento 
base, que posteriormente será financiado por via de receitas fiscais. 

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. 
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C05-i02 
Missão Interface – renovação da rede de suporte científico e tecnológico e 
orientação para o tecido produtivo (186 M€)  
BI -  AGÊNCIA NACIONAL DE INOVAÇÃO, S.A. (ANI) 

Ano/trimestre Meta/marco Pedido de 
desembolso 

2022/Q4 Marco: Celebração de contratos com entidades de interface, 
incluindo Laboratórios Colaborativos – CoLAB (20) 

3º 

2025/Q4 Marco: Benefício pelas empresas dos serviços prestados pelas 
entidades de interface, incluindo Laboratórios Colaborativos – 

CoLAB (500 empresas) 

9º 

 

Esta medida inclui o apoio aos Laboratórios Colaborativos (CoLAB) e aos Centros 
de Tecnologia e Inovação (CTI) e tem uma dotação total de 186 milhões de euros 
para garantir o financiamento público de base, cerca de 1/3 do total do 
financiamento anual, até 2026. Cada um dos dois avisos abertos em 2022, um para 
CoLAB e outro para CTI, apresentava uma dotação indicativa de 80 milhões de 
Euros. 

Até ao final de dezembro foram assinados 21 contratos com CoLAB, o que 
ultrapassa a meta estabelecida (20 contratos até ao final do 4º Trimestre de 2022). 
Há ainda 14 contratos em negociação, que se esperam concluir em breve. 

Durante o ano de 2022 foram reconhecidos 31 CTI através de despacho do 
Secretário de Estado da Economia10. As candidaturas ao financiamento encerraram 
em novembro e estão em fase de avaliação, prevendo-se a assinatura dos primeiros 
contratos no final de janeiro/fevereiro de 2023. Existe a expetativa de 
financiamento a todos os CTI que cumpram os requisitos, ainda que tal possa 
implicar o ajuste do financiamento solicitado por cada CTI de forma a não 
ultrapassar a dotação disponível. Durante o período de execução está previsto que 
as verbas não executadas por um CTI possam ser transferidas para outros de forma 
a assegurar a aplicação de toda a dotação disponível e o respetivo impacto sobre a 
economia nacional. 

Os relatórios de execução a apresentar anualmente pelos CoLAB e CTI devem 
permitir medir os progressos quantitativos em termos do número de empresas 
que beneficiam dos serviços prestados. A meta a alcançar no 4º trimestre de 2025 
é de 500 empresas beneficiárias dos serviços destas instituições de interface. 

De notar a preocupação manifestada por alguns CoLAB e CTI sobre a dificuldade 
que estão a encontrar no recrutamento dos Recursos Humanos altamente 
qualificados que são necessários para executar os projetos, um resultado do 
aumento da procura destas pessoas por parte de vários projetos aprovados no 
âmbito do PRR. Outras áreas de preocupação dos CTI prendem-se com a forma 

 
10 Em 8 de agosto foi publicada uma lista de 26 CTIs (Despacho n.º 9799-A/2022), sendo que a 2 de novembro o 
Despacho n.º 12688/2022 publicou a lista integral das 31 entidades reconhecidas como CTIs. 
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como vão ser calculados os custos com os Recursos Humanos nas atividades de 
caráter não económico e sobre os requisitos de justificação das despesas aplicados. 

Aguarda-se informação sobre a disponibilização da plataforma para submissão de 
pedidos de pagamento. 

Apreciação global 

A ultrapassagem da meta de contratos prevista justifica uma apreciação de 
ALINHADO COM O PLANEAMENTO nesta medida, neste ano, sendo que se 
recomenda: i) o acompanhamento da evolução do recrutamento de recursos 
humanos qualificados por constituir uma área de risco na execução dos projetos; 
ii) a operacionalização da plataforma de pagamentos que assegure a simplificação 
e celeridade do processo. 

C05-i03: Agenda de investigação e inovação para a sustentabilidade da 
agricultura, alimentação e agroindústria [Agenda de Inovação para a 
Agricultura 20|30] 

Esta medida inclui a Agenda de Inovação para a Agricultura que visa promover o 
crescimento do setor agroalimentar e ainda investimentos que têm como objetivo 
impulsionar a investigação e a inovação que contribua para a transição ecológica 
e digital do setor agrícola, com vista a uma agricultura sustentável. Para além de 
apoio a projetos de Investigação & Inovação, da renovação/requalificação de polos 
da Rede Nacional de Inovação na Agricultura, Alimentação e Desenvolvimento 
Rural, terá ainda 5 projetos no âmbito da Transição Digital no Ministério da 
Agricultura. 

A modernização dos Polos da Rede de Inovação, inclui a renovação/ requalificação 
das infraestruturas e equipamentos científicos de laboratórios, estruturas piloto, 
estações centro experimentais, coleções de variedades regionais e efetivos de 
raças autóctones. Combinando os recursos do Ministério da Agricultura com os de 
outros stakeholders, com responsabilidade na execução da estratégia de 
investigação e inovação, visa reforçar-se o ecossistema de investigação e inovação 
agrícola e agroalimentar. Os polos irão ter um modelo de governação que incluirá 
atores de cada região, bem como Instituições de Ensino Superior. 

C05-i03 
Agenda de investigação e inovação para a sustentabilidade da agricultura, 
alimentação e agroindústria (93 M€) 
BD e BI- IFAP 

Ano/trimestre Meta/marco Pedido de 
desembolso 

2021/Q3 Marco: Processo de concurso para projetos de investigação e 
inovação 

1º 

2025/Q3 Meta: Conclusão de 5 projetos de inovação e investigação 
focalizados nos aspetos digitais da Agenda de Inovação para a 

Agricultura 2030 (12 M €) 

9º 

2025/Q3 Meta: Desenvolvimento de até 105 projetos de inovação e 
investigação focalizados nos aspetos ecológicos da Agenda de 

Inovação para a Agricultura 2030 (45 M€) 

9º 

2025/Q4 Meta: Renovação/requalificação de 24 polos de inovação 
agrícola (36 M €) 

9º 
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Dos 13 avisos já publicados nesta medida, 2 dizem respeito à rede de inovação (Iniciativa 13 
da Agenda acima referida) e os restantes a apoios à I&D em 11 iniciativas (1 a 11) da Agenda 
11.  

Medidas 
Dotação 

(M€) 
Candidaturas 

(n)º 

Aprovados 
Pagamentos 

(M€) 

% 
Aprov. / 
Dotaçã
o (M€) 

% 
Pag. / 
Aprov
. (M€) 

nº M€ 

Agendas de I&D 45 624 85 17,7 0,5 39% 3% 

Polos de Inovação 36 25 23 31,7 0,1 88% 0,19% 
Projetos de 
transição digital 12   4,9  41%  

RE-C05-i03 93   54,3 0,6 58% 1% 
 

A 31 de dezembro de 2022, os dados do sistema de informação da EMRP revelam 
os resultados da avaliação dos 5 Avisos publicados em 2021 e as candidaturas nos 
13 Avisos. Observa-se: 

• a aprovação de 85 agendas de I&D correspondendo a 17,7 milhões de euros, 
tendo sido efetuados pagamentos no valor de 0,5 milhões de euros, 3% do 
valor aprovado. O número total de projetos aprovados corresponde a 85% da 
meta acordada (100 projetos). 

• a aprovação de projetos de renovação/requalificação de 23 polos de 
inovação, no valor de 31,7 milhões de euros, tendo sido pagos 60.835 euros, 
ou seja 0,19% do valor aprovado.  

• 8 contratos no valor total de 4.9 milhões de euros, relacionados com a 
Transição Digital. Merece destaque o Portal Único da Agricultura, uma 
iniciativa emblemática da Agenda de Inovação para a Agricultura. O 
concurso público, lançado em dois lotes, foi ganho pela Delloite (quase 1 
milhão de euros) e pela Accenture (3.2 milhões de euros). O portal irá 
permitir o desenvolvimento de um “lago de dados” (Data Lake), 
contribuindo para modernização do Ministério da Agricultura12. 

• ainda não se conhecem resultados da avaliação das candidaturas dos 7 
avisos abertos em 2022: 246 projetos de I&D e 2 Polos. As datas de 
encerramento da submissão de candidaturas nestes avisos variam entre 
5/08/2022 (Polos de Inovação) e entre 29/07/2022 e 30/11/2022 nos projetos 
de I&D, revelando demora na avaliação das candidaturas. 

A CNA-PRR reuniu com o IFAP a 16 de novembro para recolher informação.  

O IFAP considera que o elevado número e qualidade das candidaturas recebidas 
revela as competências existentes no setor, havendo vários projetos que só não 
foram apoiados por já ter sido esgotada a dotação orçamental definida em cada 
Aviso13. 

 
11 https://www.ifap.pt/portal/prr-c05-candidaturas. 
12 Os 5 projetos de Transição digital incluem: Plano de Ação para a Transformação digital: Data Lake & Analytics; 
Portal Único; Reorganiza; Fraude & Fiscalização. 
13 A informação disponibilizada pela EMRP não inclui dados sobre o valor de investimento das candidaturas. 
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Avisos  
Candidatura

s (nº) 
Aprovado

s (nº) 

% 
aprovado

s 
02/C05-i03/2021 (Agenda de Inovação para a Agricultura 

20|30) 98 26 27% 

03/C05-i03/2021 (Mitigação das alterações climáticas) 24 14 58% 

09/C05-i03/2021 (Agricultura 4.0) 113 23 20% 

10/C05-i03/2021 (Territórios Sustentáveis) 143 22 15% 
 

Relativamente aos projetos de I&D, o IFAP considera que adotou boas práticas 
designadamente: 

• Criação de uma bolsa de iniciativas na fase de candidaturas, o que permitiu 
uma avaliação prévia de duplicação de atividades, tendo as entidades 
promotoras de projetos sido alertadas para o risco de duplicação, existindo 
a possibilidade de criar parcerias com outros promotores.  

• Preocupação em simplificar o processo de candidatura, avaliação e 
pagamento. Adotaram-se formulários e processos de avaliação das 
candidaturas simplificados, o que mereceu o feedback positivo dos 
concorrentes. A Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural 
assegurou a análise das candidaturas, contratando peritos externos para as 
análises técnicas, que depois integrou na avaliação global. Foi preparada 
uma lista exaustiva, explicativa e clara de um conjunto de perguntas 
frequentes, quer relacionadas com as candidaturas, quer com os processos 
de pagamentos (https://www.ifap.pt/prr-c05-perguntas-frequentes#03). 
Adotaram-se custos simplificados, o que permite garantir pagamentos em 
contínuo, para adiantar aos promotores os meios financeiros essenciais à 
realização dos projetos. 

• Após conclusão dos projetos, os resultados serão disponibilizados online, 
para serem difundidos e transferidos para a sociedade. 

 

Apreciação global 

Face ao atraso observado na avaliação de candidaturas no âmbito dos Avisos 
publicados em 2022; ao facto de o número total de projetos contratados não ter 
ainda alcançado as metas definidas; ao valor pago ser reduzido; e não ter havido 
oportunidade para recolher informação junto dos beneficiários finais da medida, a 
CNA avalia a situação desta medida com sendo NECESSÁRIO 
ACOMPANHAMENTO.  

C05-i06: Capitalização de empresa e resiliência financeira/Banco Português de 
Fomento (vertente empréstimos MRR) 

Nesta medida, e com recurso à vertente de empréstimos do Instrumento de 
Recuperação e Resiliência, pretende-se realizar um aumento do capital do Banco 
Português de Fomento, de modo a acomodar flutuações de balanço decorrentes 
da implementação do InvestEU, programa europeu com quatro janelas de 

https://www.ifap.pt/prr-c05-perguntas-frequentes#03
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investimento, de cariz estratégico, no qual o BPF assumirá o papel de 
implementing partner. 

Em acréscimo, este investimento compreende também a criação de um 
instrumento de capitalização para combater a grave depauperação de capital 
próprio no tecido empresarial português, em particular nas pequenas e médias 
empresas. A recapitalização prevista, realizada maioritariamente através de 
instrumentos de capital e quase-capital, é direcionada ao aumento da autonomia 
financeira das empresas. 

C05-i06 
Capitalização de empresas e resiliência financeira 
BI - Banco Português de Fomento (1.550 M€)  

Ano/trimestre Meta/marco Pedido de 
desembolso 

2021/Q3 Marco: Desenvolvimento da política de investimento 
(capitalização) e adoção da mesma pela entidade gestora do 

veículo 

1º 

2022/Q1 Notificação à Comissão Europeia sobre a decisão favorável do 
Pillar Assessment do BPF 

2º 

2022/Q1 Transferência de capital de 250 000 000 EUR do Governo 
português para o BPF e adoção da política de investimento do 

BPF 

2º 

2023/Q4 Entrega, por um instrumento de capitalização, de um total de 1 
300 000 000 EUR a empresas portuguesas não financeiras em 

capital próprio e quase-capital próprio, em conformidade com a 
política de investimento do instrumento 

5º 

2025/Q4 Foram assinadas 100% das garantias disponibilizadas pelo 
aumento de capital. 

9º 

 

Em Janeiro de 2022 o Banco Português de Fomento (BPF) lançou dois programas 
de apoio à capitalização financiadas pelo Fundo de Capitalização e Resiliência 
(FdCR): o programa de Recapitalização Estratégica, um programa de investimento 
direto em Beneficiários Finais, com um orçamento de 400 milhões de euros, e o 
programa Consolidar, um programa de investimento através de intermediários 
financeiros, com um orçamento inicial de 250 milhões de euros, posteriormente 
duplicado face à elevada procura verificada.   

A informação disponível sobre os dois programas encontra-se resumida no quadro 
seguinte. 

Programas  
Dataca

p 
Candidatura

s 
Aprovados 

Contratado
s 

Pagamento
s 

M€ nº M€ nº M€ nº M€ nº M€ 
Recapitalização 

Estratégica 400 68 417,3 10 34,66 6 30,9 4 18,0 

Consolidar* 500 33 1213,6 14 500.0 1 27,5 4 0 
* Programa destinados a Intermediários Financeiros que devem investir em empresas não 
financeiras. 

No que respeita ao programa de Recapitalização Estratégica, o período de 
investimento da Janela B (Instrumento disponibilizado ao abrigo do Quadro 
Temporário de Auxílio Estatal em que não é exigido um coinvestidor privado) 
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encerrou a 30/06/2022 e o período de investimento da Janela A (Instrumentos 
disponibilizado em condições de mercado, em que o coinvestidor privado tem de 
aportar um montante de pelos menos 30% da ronda de investimento), terminava 
a 31/12/2022, data que, no final de dezembro, foi adiada para 30/06/2023. 

A 4 de julho de 2022 foram publicados os resultados da Janela B. Todas as 12 
candidaturas recebidas correspondendo a um investimento total de 76,7 milhões 
de euros foram aprovadas, ainda que só duas com coinvestimento privado. No 
início de agosto o número é corrigido para 11 candidaturas e 36,7 milhões de euros, 
depois da empresa Pluris Investments ter desistido do empréstimo de 40 milhões 
de euros. Em dezembro verifica-se mais uma desistência, por parte da empresa 
Orbitur. Em 4/1/2023, o ponto de situação publicado no site do BPF revela 10 
operações aprovadas, correspondendo a um investimento de 34,66 milhões de 
euros. Destas operações foram contratadas 6, correspondendo a 30,9 milhões de 
euros e 4 destas receberam cerca de 18 milhões de euros, o que corresponde a uma 
taxa de execução de 4,5%. 

Os dados disponíveis para o conjunto das Janelas A e B indicam um total de 68 
candidaturas recebidas pelo BPF, correspondendo a 417,3 milhões de 
investimento. As 39 candidaturas elegíveis correspondem a 167,5 milhões de euros, 
42% da dotação orçamental prevista. Há, assim 29 candidaturas em avaliação na 
Janela A, correspondentes a um investimento de cerca de 116,8 milhões de euros14. 
Não existem ainda operações aprovadas nesta Janela15 não existindo informação 
sobre o prazo (mínimo e máximo) de avaliação das candidaturas. 

Apesar das candidaturas dos intermediários financeiros ao programa Consolidar 
terem encerrado 15 dias úteis após a publicação do Aviso, em janeiro de 2022, a lista 
de candidaturas aprovadas só foi publicada a 29 de setembro de 2022, a par com a 
informação sobre a duplicação da dotação deste programa. O Consolidar recebeu 
33 candidaturas submetidas por Sociedades de Capital de Risco e Sociedades 
Gestoras de Capital de Risco, correspondendo a intenções de investimento 
superiores a 1.200 milhões de euros. Foram aprovadas 14 candidaturas, 
correspondendo a operações de investimento do FdCR no valor total de 500 
milhões de euros. Entre as candidaturas aprovadas inclui-se a da Portugal Capital 
Ventures, uma empresa detida a 80% pelo BPF, o que levanta interrogações sobre 
como foi assegurada a independência no processo de seleção. A 29/12 /2022 tinha 
sido assinado um contrato, correspondendo a 27,5 milhões de euros, o que 
corresponde a uma taxa de execução de 5,5%16. Não foram ainda efetuados 
pagamentos. De notar que o período de investimento dos Intermediários 
Financeiros em Beneficiários Finais termina a 31/12/2025, data que pode ser 
prorrogada mediante decisão do BPF, de acordo com o disposto na Política de 
Investimento do FdCR. 

Em 13 de julho de 2022, a CNA reuniu com a administração do BPF e ao abrigo da 
sua função de “Acompanhar as medidas de informação, comunicação e de 
promoção de uma maior transparência, participando ativamente na definição dos 

 
14 Valores obtidos subtraindo nº de candidaturas elegíveis, as 10 aprovadas e as duas desistências (Anexo II). 
15 https://www.bpfomento.pt/pt/prr/ consultado a 03.01.2023. 
16 https://www.bpfomento.pt/pt/prr/ consultado a 03.01.2023. 

https://www.bpfomento.pt/pt/prr/
https://www.bpfomento.pt/pt/prr/
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modelos a utilizar”17, solicitou ao BPF que analisasse a possibilidade de passar a 
disponibilizar informação adicional relativamente aos Instrumentos Financeiros 
financiados pelo FdCR, incluindo informação sobre as candidaturas recebidas, as 
pontuações atribuídas nos critérios de seleção previstos nas fichas de cada 
produto, entre outras. Em dezembro, e na sequência da reunião entre a CNA e a 
nova administração do BPF, que ocorreu a 30 de novembro, foi publicada 
informação no website do BPF. De notar que há ainda informação publicada no 
portal mais transparência, que permite saber qual a pontuação final atribuída às 
operações aprovadas pelo BPF (Anexo II – várias tabelas).  

A transparência do BPF relativamente à concretização do processo de seleção das 
candidaturas poderia ter ainda a vantagem de evitar reclamações de candidatos 
que não obtêm elementos mínimos necessários para informar o exercício do 
direito de audiência prévia. Entre estes elementos incluem-se: lista completa dos 
candidatos e das candidaturas, ordenação e pontuação das candidaturas, 
relatórios de avaliação e outros documentos que fundamentam a pontuação 
atribuída às candidaturas e a decisão final sobre as mesmas. O BPF tem 
argumentado que não pode satisfazer os pedidos que lhe são dirigidos por vários 
candidatos por se tratar de informação sujeita a segredo comercial ou industrial 
ou sobre a vida interna de empresas e afirma que a metodologia adotada para a 
avaliação e seleção das candidaturas apresentadas ao Programa Consolidar é 
robusta. O processo interposto pela Menlo Capital contra o BPF junto do Tribunal 
Administrativo e Fiscal de Sintra ilustra as divergências entre candidatos e BPF no 
que respeita ao acesso a informação sobre o processo de avaliação de 
candidaturas18. 

A bem da transparência na aplicação de fundos públicos, a CNA insiste na 
necessidade de publicar a lista de todos os candidatos às medidas de apoio à 
capitalização, informação sobre o cumprimento (ou não) das condições de 
elegibilidade, a pontuação obtida em cada um dos critérios de seleção e a ata da 
reunião de avaliação e seleção de candidaturas. A CNA não pede que seja 
divulgada informação sigilosa que possa revelar o segredo comercial de um 
negócio, mas apenas a informação necessária para o acompanhamento da 
aplicação da medida. 

A CNA recomenda também, que o BPF realize um acompanhamento próximo do 
investimento realizado nos beneficiários finais por parte dos intermediários 
financeiros, monitorizando a evolução de indicadores de capitalização, 
crescimento e rentabilidade dos beneficiários finais em todas as medidas 
financiadas pelo FdCR. Recomenda-se a divulgação dos resultados deste 
acompanhamento, por medida, com uma periodicidade trimestral. 

A 9 de dezembro, na sequência do que ficou acordado com a CNA na reunião de 
30 de novembro, o BPF abriu uma consulta pública, destinada a obter contributos 

 
17 17 Decreto-Lei n.º 29-B/2021 de 4 de maio.  
18 Para informação mais detalhada sobre o processo ver: https://eco.sapo.pt/2022/12/15/tribunal-ordena-
suspensao-do-programa-do-banco-de-fomento-para-capitais-de-risco/ e https://eco.sapo.pt/2023/01/05/menlo-
capital-contesta-em-tribunal-interesse-publico-invocado-por-banco-de-fomento-para-desbloquear-o-
consolidar/ 

https://eco.sapo.pt/2022/12/15/tribunal-ordena-suspensao-do-programa-do-banco-de-fomento-para-capitais-de-risco/
https://eco.sapo.pt/2022/12/15/tribunal-ordena-suspensao-do-programa-do-banco-de-fomento-para-capitais-de-risco/
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sobre o lançamento de novos Instrumentos de capital e quase capital, a financiar 
pelos 475 milhões de euros ainda disponíveis no FdCR. A consulta pública incluía o 
pedido de contributos sobre dois Instrumentos Financeiros pré-estruturados o 
Programa de Venture Capital (instrumento que assume uma estrutura de fundo 
de fundos) e o Programa de Coinvestimento Deal-by-Deal (instrumento que 
assume forma de investimento direto em empresas, sempre em coinvestimento 
com investidores), cada um com uma dotação de 200 milhões de euros. Sendo de 
valorizar a atitude de abertura do BPF importa, contudo, fazer duas observações: 

• O prazo limitado em que a consulta pública esteve aberta (de 9 de 
dezembro a 19 de dezembro) pode ter limitado os contributos recebidos. 

• Não se compreende porque é que as fichas dos dois programas publicada 
no site do BPF estão mais incompletas do que as fichas que foram enviadas 
à CNA e que esta divulgou por todos os seus membros. Recomenda-se que 
de futuro a informação publicada no site corresponda à versão mais 
completa. 

Face a uma evidente insuficiência de literacia financeira no tecido empresarial 
português (atuais e futuros empreendedores e gestores), torna-se claro que a 
criação de instrumentos financeiros só terá efeitos significativos se as pessoas os 
compreenderem na sua totalidade e se conseguirem fazer escolhas informadas. A 
CNA tem insistido na necessidade do BPF encontrar formas eficazes de melhorar 
a literacia financeira de empresários e gestores de PMEs e Mid Caps competitivas 
nos mercados internacionais e com potencial de crescimento, que ainda 
apresentam um grande desconhecimento sobre a variedade de instrumentos 
financeiros disponíveis. Para tal revela-se essencial acompanhar o lançamento das 
medidas de apoio à capitalização com repetidas ações de divulgação e de 
formação abrangendo todos os setores de atividade económica. A eficácia destas 
ações e a construção de relações de confiança entre o BPF e as empresas não 
financeiras requer da parte do BPF um conhecimento mais próximo dos decisores 
que gerem as empresas localizadas em vários territórios nacionais e o trabalho em 
rede com diferentes atores do ecossistema de financiamento em Portugal. Em 
dezembro de 2022 a CNA enviou ao BPF várias sugestões que visam aumentar a 
literacia financeira nas empresas e melhorar a disseminação da informação sobre 
as medidas de apoio à capitalização (Anexo III)19. 

Apreciação global 

Apesar da abertura demonstrada pela nova administração do BPF e da dinâmica 
demonstrada depois da sua tomada de posse, a baixa procura elegível por parte 
de empresas não financeira ao programa de Recapitalização Estratégica, o atraso 
na avaliação das candidaturas elegíveis na Janela A, o atraso no lançamento de 
outros medidas de apoio à capitalização, o reduzido número de contratos 
celebrados, o baixo montante dos pagamentos realizados e a inexistência de 
medidas concretas de investimento na literacia financeira de empresários e 
gestores de PMEs e Mid Caps coloca estas medidas numa situação CRÍTICA, sendo 
necessária intervenção da tutela. A CNA-PRR recomenda: i) publicação da lista de 

 
19 Estas sugestões completam as que foram feitas em reunião a 9 de setembro de 2021, no documento enviado a 
18 de janeiro de 2022, na reunião de 13 de julho de 2022 e na reunião de 30 de novembro de 2022. 
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todos as candidaturas às medidas financiadas pelo FdCR e de toda a informação 
necessária para garantir a transparência do processo de seleção; ii) a publicação e 
atualização regular da informação sobre pagamentos efetuados a beneficiários 
finais quer nos programas de investimento direto quer nos programas de 
investimento através de intermediários financeiros; iii) o envolvimento de todos os 
atores no processo de melhoria da literacia financeira dos potenciais beneficiários 
finais das medidas de capitalização.  

Componente C16 |Empresas 4.0 
Esta componente foi avaliada no âmbito da Comissão Especializada Transição 
Digital (CETD). No entanto, efetua-se neste relatório uma apreciação das medidas 
de empreendedorismo. Para acompanhar o subinvestimento em 
acompanhamento, foram efetuadas reuniões com o IAPMEI e a Associação start-
up Portugal. 

C16-i02: Transição Digital das Empresas 

Este subinvestimento, tem como objetivo contribuir para a transformação dos 
modelos de negócio das PME portuguesas e para a sua digitalização, visando uma 
maior competitividade e resiliência. 

Para além do programa de empreendedorismo (no qual a CEEE irá focar a sua 
apreciação) existem outros três (Rede Nacional de Test Beds; Comércio Digital; 
eTransição Digital-Coaching 4.0), que serão avaliados no âmbito da Comissão 
Especializada Transição Digital.  

O programa de empreendedorismo, inclui o reforço na aposta estratégica de 
desenvolvimento do ecossistema empreendedor, que passa por apoiar 
diretamente startups (novos produtos e serviços com forte componente digital e 
verde); pela consolidação da estrutura existente de apoio ao empreendedorismo 
(Associação Startup Portugal); e pelo apoio ao desenvolvimento de incubadoras e 
aceleradoras. Integra 3 projetos: “Voucher para Startups – Novos Produtos Verdes 
e Digitais”, “Reforço da Estrutura nacional para o empreendedorismo” e “Vale para 
Incubadoras/ Aceleradoras”. 

C16-i02 
Transição Digital das Empresas 
BI – IAPMEI | gestão atribuída à Associação Startup Portuga (Startup Portugal) 

Ano/trimestr
e 

Meta/marco Pedido de 
desembolso 

2025/Q3 Meta: Empresas em fase de arranque mapeadas na 
plataforma da Startup Portugal 

9º 

2025/Q3 Meta: PME e incubadoras de empresas diretamente apoiadas 
por programas de digitalização 

9º 

 

No quadro seguinte sintetiza-se informação sobre a dotação orçamental, metas e 
breve ponto de situação das três iniciativas, que no seu conjunto têm uma dotação 
de 125 milhões de euros. 
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Iniciativas Dotação orçamental Metas 
(T3 – 2025) 

Ponto de situação 

Voucher para 
Startups - Novos 

Produtos Verdes e 
Digitais” 

90 M€ 
(apoio não reembolsável de 

30 000 € por start-up). 

3 000 voucher 
para startups 

verdes e digitais 

Aviso para 45 M€ 
aberto a 3/11/2022. 

Reforço da Estrutura 
nacional para o 

empreendedorismo - 
Startup Portugal” 

15 M€ 
(sendo 7,5M€ para 
capacitar a Startup 

Portugal e 7,5M€ para o 
consórcio com a ESNA - 
Europe Startup Nations 

Alliance) 

Registo de 5 
000 startups no 

Startup Hub. 
 
 

Orientação Técnica Nº 
06/C16-i02/2022 

publicada a 6/07/2022 
(inclui indicadores a 

monitorizar 
anualmente) 

Vale para 
Incubadoras/ 
Aceleradoras 

20 M€ 
(apoio não reembolsável 
entre 10 k€ e 150 k€ por 

Incubadora/Acel.) 

400 vales 
Incubadoras/Ac

eleradoras 

Expetativa de abertura 
de Aviso em Janeiro de 

2023 

 

A iniciativa Voucher para Startups apoia projetos simplificados de startups (PMEs 
criadas há menos de 10 anos) enquadrados na promoção de modelos de negócio, 
produtos ou serviços digitais com contributo positivo para a transição climática 
através da 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.  
O aviso publicado em novembro abre concurso em modalidade em contínuo que 
prevê: 

• Três tipos de operações: apoio ao arranque e crescimento; o apoio à 
participação em programas de ignição e aceleração; o apoio ao 
desenvolvimento de projetos piloto destinados à demonstração de 
tecnologia ou modelo de negócio/serviço. 

• Processo de seleção trimestral tendo em conta a data de entrada das 
candidaturas. As candidaturas de cada cut-off trimestral são analisadas pela 
Startup Portugal, entidade gestora da medida, através da verificação do 
cumprimento, ou não, de 3 critérios: a) relevância do projeto face aos 
objetivos da medida; b) capacidade de implementação dos beneficiários; c) 
impacto do projeto na competitividade dos beneficiários. A proposta de 
decisão fundamentada sobre o apoio a atribuir às candidaturas é 
apresentada pela Startup Portugal ao Grupo de Acompanhamento do 
Empreendedorismo do Comité Coordenador da Componente C16 do PRR. 
Este grupo integra, para além da Startup Portugal, o IAPMEI, Estrutura de 
Missão Portugal Digital e o COMPETE20. A CNA alerta para o risco do 
processo de seleção adotado poder resultar na concentração de aprovações 
num reduzido número de setores e/ou regiões, o que não contribuiria para 
a coesão territorial. 

• A decisão sobre o financiamento dos projetos é tomada pelo IAPMEI no 
prazo de 40 dias úteis a contar da data de cada cut-off trimestral. O IAPMEI 

 
20 Portaria n.º 135-A/2022, de 5 de abril que aprova o Regulamento do Sistema de Incentivos «Empresas 4.0». 
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notifica os candidatos da decisão final no prazo máximo de 5 dias úteis, a 
contar da data da decisão. 

• O montante de financiamento não reembolsável a conceder no âmbito do 
Aviso corresponde a 30.000€ por beneficiário, pago em 6 tranches de 5k€21.  

• Para facilitar o pagamento, os custos indiretos são calculados com base em 
custos simplificados (15% dos custos com recursos humanos).  

• Os projetos têm uma duração máxima de dezoito meses a contar da data 
de assinatura do Termo de Aceitação, tendo de estar concluídos no máximo 
até 30 de setembro de 2025. 

Não tendo tido acesso prévio ao Aviso, a 10 de novembro, a CNA-PRR enviou 
sugestões à Startup Portugal: 

i. Utilização a data de entrada na plataforma como critério de ordenação das 
candidaturas aprovadas sempre que o valor das candidaturas for superior à 
dotação do cut-off. 

ii. Publicação regular de informação sobre a dotação ainda disponível. 
iii. Disponibilização, nos websites onde são publicados os avisos, da legislação 

referida no aviso e, na medida do possível, a tentativa de descodificação da 
mesma de forma a facilitar a preparação das candidaturas por parte de 
jovens empresas22.  

iv. Produção de respostas a um conjunto de questões frequentes (FAQ), 
incluindo as seguintes clarificações: 
• As candidaturas não aceites são desclassificadas e os promotores têm 

de submeter novamente o seu processo? 
• Como é avaliada a data de elegibilidade das despesas (Ponto 9 do aviso), 

em projetos não selecionados num cut-off, mas que venham a ser 
selecionados em cut-offs seguintes e em que os promotores efetuem 
investimento à data da primeira candidatura. 

• Ao prever o pagamento em 6 tranches de 5k€, 5 delas a título de 
adiantamento, isso significa que envio da despesa pelos promotores e a 
validação da mesma pelo IAPMEI apenas será realizada no pagamento 
final? 

• Existe algum mecanismo previsto de forma a prevenir que exista 
concentração de projetos na mesma área ou essa não é uma 
preocupação? 

• Seria importante clarificar, em termos de consequência da despesa 
aceite a seguinte afirmação: “Não serão privilegiadas aquisições de 
soluções ou componentes de soluções tecnológicas com origem em 

 
21 O montante de financiamento será atribuído ao abrigo do enquadramento de “Auxílios De Minimis”, 
Regulamento (UE) nº 1407/2013 da Comissão, de 18 de dezembro, com o limite máximo de 200 000 € durante 3 
exercícios financeiros por empresa única. 
22 No caso deste aviso, por exemplo, é necessária a avaliação de conformidade com: Portaria nº 135-A/2022, de 1 de 
abril; Decreto-Lei n.º 372/2007, de 6 de novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 143/2009, de 16 de junho; 
Enquadramento de “Auxílios De Minimis”, Regulamento (UE) nº 1407/2013 da Comissão, de 18 de dezembro; Todas 
as disposições legais aplicáveis, constantes do ponto 13. Do Aviso (contratação pública; igualdade de 
oportunidades e género; tratamento de dados pessoais; publicitação dos apoios). 
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fornecedores específicos, devendo-se manter a “neutralidade 
tecnológica”, uma vez que estes promotores não seguem ao CCP). 

A Startup Portugal elaborou um plano de comunicação da medida nas redes 
sociais e dois webinares, um em português e outro, em inglês, que ao todo tiveram 
mais de 700 participantes. A CNA-PRR propôs neste domínio: 

• a criação de ligações diretas com as instituições de ensino superior (IES) 
aproveitando as sinergias com as incubadoras das IES e com as redes 
alumni; 

• trabalho conjunto com autarquias e parques empresariais; 
• criação de um relacionamento mais aprofundado com as Incubadoras, 

dado o incentivo e potencial que essas entidades têm para dinamizar os 
vouchers e a criação de empresas. De realçar também que através da Rede 
Nacional de Incubadoras se poderão ainda alavancar programas de 
interligação entre incubadoras, potenciando assim o crescimento das 
próprias empresas (incubadas, alumni ou parceiras). 

Tendo presente a importância da coesão territorial, a CNA sugeriu que se avaliem 
ações específicas para dinamizar a procura localizada em territórios mais 
desfavorecidos, bem como o empreendedorismo feminino (por exemplo, em 
majoração). Tais ações podem ser equacionadas em desenhos de avisos, na 
construção dos formulários/avaliação e também ao nível da comunicação. 
A iniciativa “Reforço da Estrutura Nacional para o Empreendedorismo – Startup 
Portugal “incluiu, para além do reforço da estrutura da Startup Portugal, um 
investimento numa plataforma de mapeamento e monitorização de todo o 
ecossistema e desenvolvimentos contínuos, no total de 2 M€ (valor estimado com 
base em projetos análogos e consultas informais ao mercado). Os requisitos da 
plataforma estão a ser definidos e o concurso público deverá ser lançado no 
primeiro trimestre de 2023. 
Atualmente, a Startup Portugal utiliza a dealroom, baseada em informação 
pública. A nova plataforma deverá recolher informação variada, junto de entidades 
relevantes para o ecossistema, que agregam stakeholders, sejam eles investidores, 
incubadoras, empresas tecnológicas ou outros, permitindo validar e completar a 
informação já disponível. Pretende-se que a plataforma “permita uma interação 
rápida e fácil entre stakeholders do ecossistema, nomeadamente, incubadoras, 
universidades e investidores, e seja um ponto de contacto, de estabelecimento de 
parcerias, de iniciativas comuns, que possam por via desta plataforma informática 
aproximar estas entidades”23. 
A CNA-PRR sugeriu à Startup Portugal que tenha em consideração os seguintes 
pontos:  

• validação e atualização periódica dos dados de caraterização das startups 
portuguesas já incluídas na base de dados, para além da introdução de 
informação sobre mais startups e scale-ups;  

• prever a elaboração de relatórios anuais sobre o ecossistema português;  

 
23 https://eco.sapo.pt/2022/12/20/startup-portugal-quer-retrato-mais-claro-do-ecossistema-e-vai-lancar-nova-
plataforma-de-mapeamento/ 
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• garantir que Portugal é incluído nos relatórios elaborados entidades 
europeias (públicas ou privadas);  

• facilitar o acesso à informação da plataforma por parte dos atores do 
ecossistema empreendedor português através de uma subscrição de 
âmbito nacional.  

Mais uma vez, a parceria com IES, investigadores e outros stakeholders será 
fundamental no aumento do número de start-ups e outros atores do ecossistema 
empreendedor com informação validada na plataforma e para que a informação 
produzida pela plataforma possa informar decisões de parceria, de investimento e 
de políticas públicas. 
Por último, a iniciativa Vale para Incubadoras / Aceleradoras ainda não tem um 
Aviso aberto, estando anunciado a sua publicação para breve24. E, isto apesar de 
em setembro, a Startup Portugal ter organizado sessões de trabalho com cerca de 
60 incubadoras para conhecer as suas necessidades antes de desenhar um aviso 
que lhes respondesse. Vai ser aplicado um conceito de incubadora abrangente e 
inclusivo. Há a preocupação de ter um aviso simples, que não obrigue a contratar 
consultoras para preparar a candidatura. Estão previstos webinars para divulgação 
do Aviso, à semelhança do que foi feito nos Vouchers para Startups. 
Uma outra preocupação com esta medida resulta do texto em língua inglesa 
entregue à Comissão Europeia estabelecer uma meta “400 entities” a serem 
apoiadas pela iniciativa, um número muito superior às cerca de 160 incubadoras 
que existem no país. Esta em curso um pedido de retificação, fundamentado com 
base num lapso na tradução do texto em português. 
 
Apreciação global 

A CNA-PRR aprecia esta medida como PREOCUPANTE, sendo necessárias 
medidas corretivas e/ou recalendarização. Contribui para apreciação: i) o atraso de 
lançamento das iniciativas vouchers e vales que resultam no não cumprimento de 
vários marcos e metas anuais, estabelecidos na Orientação Técnica Nº 06/C16-
i02/2022 (Grupo B); ii) a publicação, com atraso, do aviso Voucher para Startups (do 
T1 2022 para T4 2022); iii) não ter sido publicado em 2022 o Aviso Vale para 
Incubadoras/ Aceleradoras; e iv) não terem sido atingidos os objetivos de nº de 
Vouchers e Vales definidos para o T3 2022. Pela positiva é de notar que a meta de 
nº de start-ups mapeadas foi largamente ultrapassada: 2.123, em dezembro, muito 
acima da meta de 1.250 estabelecida na Orientação Técnica.  

A CNA-PRR recomenda: i) o reforço da colaboração com os vários atores do 
ecossistema empreendedor como forma de acelerar a concretização destas 
iniciativas durante o ano de 2023; ii) a realização de análises de impacto sobre cada 
uma das três iniciativas, desde já, de forma a garantir a identificação e recolha de 
dados necessários. 

 

 
24 https://eco.sapo.pt/2022/12/15/candidaturas-aos-20-milhoes-para-incubadoras-de-startups-abrem-ate-final-do-
ano/ 
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Lista das reuniões da CEEE25 

• Em 13/07/2022, com a administração do Banco Português de Fomento para 
ponto de situação das medidas de apoio à capitalização “Recapitalização 
Estratégica” e “Consolidar” (C05.i06). 

• Em 29/09/2022, com o IAPMEI, para ponto da situação das componentes C5 
e C16; 

• Em 21/10/2022, com a Associação Startup Portugal, para ponto de situação 
das medidas de empreendedorismo da componente C16; 

• Em 16/11/2022 com o IFAP, para ponto de situação do investimento C05.i03; 
• Em 30/11/2022, com a administração (recentemente nomeada) do Banco 

Português de Fomento para ponto de situação das medidas de apoio à 
capitalização já lançadas e das medidas a lançar (C05.i06). 

Anexos 

A - Ponto de situação das medidas de apoio à capitalização financiados pelo FdCR em 4 
de janeiro de 2022 

 

NOTA: A interpretação da informação publicada neste quadro deve ter em consideração 
que enquanto no programa Consolidar a soma das Candidaturas Aprovadas, Elegíveis e 
Não Elegíveis é igual à das candidaturas Recebidas, no Programa de Recapitalização 
Estratégica, o número de Candidaturas Elegíveis inclui as Aprovadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 
25 O Presidente da CNA esteve presente em todas as reuniões, sendo acompanhado, sempre que possível, pela 
Coordenação da CEEE. 
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B1 – Programa de Recapitalização Estratégica – Listagem das Operações Aprovadas antes 
das desistências 

 

NOTA: Posteriormente a Pluris Investments e a Orbitur desistiram das candidaturas 
aprovadas. Fonte: /www.bpfomento.pt/pt/catalogo/fundo-de-capitalizacao-e-
resiliencia/programa-de-recapitalizacao-estrategica/  

B2 - Programa Recapitalização Estratégica – pontuação obtida pelos Beneficiários Finais 
com operações aprovadas 

Empresa Sede Pontuação* 

Coindu – Componentes para a Indústria Automóvel, S.A. Vila N. de Famalicão 1.7 

Enging – Make Solutions, S.A. Oliveira do Hospital 1.7 

ERT – Têxtil Portugal, S.A. Santa Maria da Feira 2.0 

Hubel Agrícola SGPS S.A Olhão 1,8 

Lunainvest - SGPS, S.A. Albufeira 1.7 

MD Group S.A Leiria 2.2 

Orbitur – Intercâmbio de Turismo, S.A.(desistiu) Porto 1.9 

Qualhouse – Produtos Alimentares, Lda. Loures 1.8 

Têxtil António Falcão, S.A. Barcelos 1.9 

Travel Store - Prestação de Serviços - Viagens, S.A. Lisboa 1.7 

Viagens Abreu, S.A. Porto 2.1 
Fonte: https://transparencia.gov.pt; * pontuação global que resulta da aplicação da matriz de com 
critérios de seleção incluída na ficha do produto (escala de 1 a 3). 

 

https://transparencia.gov.pt/
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C1 – Programa Consolidar - Listagem das Operações Aprovadas 

  

Fonte: www.bpfomento.pt/pt/catalogo/fundo-de-capitalizacao-e-resiliencia/programa-consolidar/  

 Sociedade Gestora Sede Pontuação Global* 

ActiveCap Lisboa 2.7 

Fortitude Capital Lisboa 2.2 

Grosvenor Lisboa 2.5 

Growth Partners Cascais 2.5 

HCapital Partners Lisboa 2.4 

Horizon Equity Partners Lisboa 2.4 

Inter-Risco Porto 2.3 

Oxy Capital Lisboa 2.5 

Portugal Ventures Porto 2.3 

Touro Capital Partners Lisboa 2.4 

Core Capital Lisboa 2.4 

Crest Capital Partners Lisboa 2.5 

Draycott Lisboa 2.4 

ECS Capital Lisboa 2.5 
Fonte: https://transparencia.gov.pt; * pontuação global que resulta da aplicação da matriz de 
com critérios de seleção incluída na ficha do produto (escala de 1 a 3). 

Propostas Incluídas na resposta à consulta pública aberta pelo BPF – 19 dezembro 2022 

http://www.bpfomento.pt/pt/catalogo/fundo-de-capitalizacao-e-resiliencia/programa-consolidar/
https://transparencia.gov.pt/
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Propostas de melhoria | Aumento significativo de literacia financeira nas empresa e 
futuros empresários e empreendedores 

i. As associações empresariais setoriais, entre outras organizações próximas das 
empresas não financeiras, estão especialmente bem posicionadas para 
desempenhar um papel ativo neste processo. Parcerias com entidades como a 
aicep, que tem experiência de organizar academias de formação, poderá ser outra 
via a explorar. Dado o curto período de investimento dos programas já lançados e a 
lançar, é urgente iniciar a formação, avaliando os seus resultados e corrigindo o que 
se revelar necessário. 

ii. Incremento das parcerias (formais ou informais) com entidades relevantes do apoio 
à criação e crescimentos de empresas (p.ex. IAPMEI, startup Portugal, incubadoras 
e aceleradoras, associações empresariais, etc), para a integração destes aspetos nos 
seus programas de literacia financeira, formação ou capacitação; 

iii. Avaliação da integração obrigatória, de um programa de capacitação financeira 
avançado, para todas as empresas que venham a beneficiar de instrumentos 
financeiros, incluindo nesses programas, para além da gestão de topo, outros 
colaboradores; 

iv. Avaliar a possibilidade de, em parceria com instituições de ensino superior, criar 
programas regulares (como definido em 3.) para promover a capacitação de mais 
empresas, em várias fases de crescimento, podendo considerar essa capacitação 
como uma majoração de avaliação no âmbito das candidaturas.  

Propostas de melhoria | Disseminação dos instrumentos financeiros 

v. Incorporar esta disseminação em programas de formação e capacitação, nas áreas 
de gestão ou administração de empresas, a definir em conjunto com instituições de 
ensino superior; 

vi. Avaliar outras parcerias que possam ter um efeito capilaridade, tais como os 
Contabilistas Certificados; 

vii. Incorporar esta temática, em parceria com as entidades relevantes do apoio à 
criação e crescimento de empresas (p.ex. IAPMEI, start-up Portugal, incubadoras e 
aceleradoras, associações empresarias, etc), no âmbito dos seus próprios programas 
de disseminação, avaliando a possibilidade de capacitar os seus próprios gestores 
de programas; 

viii. Avaliar a criação de momentos de comunicação célere em formatos adaptados para 
redes sociais, fomentando ao mesmo tempo a literacia financeira e a 
desmistificação da utilização dos instrumentos financeiros.  

ix. Criação de MOOCs, em parceria com IAPMEI e IES, a disponibilizar na plataforma 
NAU, para reforçar a comunicação sobre estes instrumentos financeiros. 
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Comissão Especializada de Clima e Energia 
 

Sumário Executivo 

No âmbito das atribuições da Comissão Especializada de Clima e Energia26 (CECE), 
a mesma reuniu no dia 16/01/2023, tendo aprovado o presente relatório. 

Esta Comissão monitoriza as componentes C10 (Mar), C11 (Descarbonização da 
Indústria), C12 (Bioeconomia Sustentável), C13 (Eficiência Energética dos 
Edifícios), C 14 (Hidrogénio e Renováveis) e C15 (Mobilidade Sustentável).  

 
Componente C10 | Mar 
Observações globais Apreciação e recomendações 

Esta componente tem vários investimentos 
distribuídos por diferentes entidades gestoras. 
Na medida C10-i01.01 (Hub Azul, Rede de 
Infraestruturas para a Economia Azul) existem 
vários investimentos, verificando-se um 
deslizar de prazos e metas, exigindo uma re-
calendarização global. É de ponderar a 
exiguidade das verbas inicialmente alocadas 
para estes investimentos.  
No subinvestimento C10-i03.02 (Centro de 
Operações de Defesa do Atlântico e 
Plataforma Naval) é necessário acompanhar a 
abertura de novo concurso público face ao 
facto do primeiro ter ficado deserto, bem 
como a necessidade de reforço de verbas.  

No que diz respeito ao 
subinvestimento C10-i01.01 
(Hub Azul), os ajustamentos 
de calendarização propostos 
não colocam em causa a meta 
de desembolso prevista para o 
quarto trimestre de 2025, 
muito embora se possa 
solicitar o ajustamento da 
mesma, no âmbito da atual 
reprogramação do PRR. 
Recomenda-se à tutela um 
acompanhamento proativo no 
que diz respeito às 
exiguidades atuais das verbas 
alocadas aos financiamentos 
dos Hub Azul. Recomenda-se 
ainda o recurso a verbas do 
Portugal 2030, para 
disponibilizar financiamentos 
complementares, desde que 
não consubstancie duplo 
financiamento. Face aos 
atrasos verificados nas 
diferentes metas, considera-se 
a evolução neste 
subinvestimento como 
PREOCUPANTE, 
recomendando-se ainda a 
adoção de procedimentos 
integrados de projeto – 
conceção – construção. 
Face à situação existente no 
sub-investimento C10-i02 

 
26 A composição das Comissões Especializadas, encontra-se descrita no anexo I da Parte A 
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considera-se o mesmo como 
ALINHADO COM O 
PLANEAMENTO. 
No caso do subinvestimento 
C10-i03.02 considera-se o 
mesmo como sendo 
NECESSÁRIO 
ACOMPANHAMENTO, 
recomendando-se o reforço de 
financiamento.  

Componente C11 | Descarbonização da indústria 
Observações globais Apreciação e recomendações 

O aviso para apoiar a elaboração de roteiros de 
descarbonização da indústria esteve aberto 
até 18.04.2022, recebeu 39 candidaturas, 
envolvendo 66 promotores de associações 
empresariais e centros tecnológicos. Não 
foram ainda publicados resultados. 
 
Esteve também aberto até 29/07/2022 o aviso 
para apoiar projetos de descarbonização da 
indústria (i.e. processos e tecnologias de baixo 
carbono na indústria; medidas de eficiência 
energética; incorporação de energia de fonte 
renovável e armazenamento de energia), 
tendo sido rececionadas 245 candidaturas, 
sobretudo de empresas não PME. Não foram 
ainda publicados resultados. 
 
 
 

Quer para a medida de apoio 
aos roteiros, quer aos projetos 
de descarbonização, o prazo 
para a publicação de 
resultados foi ultrapassado, 
face ao constante dos 
respetivos avisos. Reconhece-
se a dificuldade do processo 
de avaliação, nomeadamente 
pela demora na contratação 
de recursos humanos. 
 
Muito embora a assinatura dos 
contratos de descarbonização 
da indústria tenha como meta 
o 4º T de 2023, o facto de ter 
sido ultrapassado 
significativamente o tempo de 
decisão das candidaturas em 
ambos os incentivos, 
considera-se a evolução nesta 
componente como 
PREOCUPANTE, sendo 
necessárias medidas 
corretivas e/ou 
recalendarização. 

Componente C12 |Bioeconomia sustentável 
Observações globais Apreciação e recomendações 

Os projetos Integrados (Têxtil e Vestuário, 
Calçado e Resina Natural), com uma dotação 
total de 129,5 milhões euros, foram aprovados, 
o que cumpre a meta prevista para 2022. A 
Estratégia Nacional para as Compras Públicas 
Ecológicas revista, foi publicada em jan/23. 
 
Em 2022, o aviso relativo à beneficiação de 
povoamentos de pinheiro-bravo com 
potencial para a resinagem, resultou em 39 
candidaturas favoráveis, que mobilizarão 4,6 

Considera-se o andamento 
dos trabalhos desta 
componente como 
ALINHADO COM O 
PLANEAMENTO. 
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milhões de euros, e uma área intervencionada 
de 4 354 ha, o que alinha com a meta prevista 
de 8 500 ha em 2025. 
 
As medidas relativas à gestão florestal e apoio 
à resinagem que inclui ações de vigilância, 
profissionais aderentes ao programa 
‘Resineiros Vigilantes’, aquisição de 
equipamentos para a atividade de gestão 
florestal, entre outros, têm sido cumpridas de 
acordo com o calendário e com os objetivos. 
 
Componente C13 | Eficiência Energética dos Edifícios 
Observações globais Apreciação e recomendações 

Relativamente à C13-i01 - Eficiência Energética 
em Edifícios Residenciais, em 2022, estiveram 
abertos avisos que mereceram uma elevada 
adesão por parte das famílias, o que 
determinou um reforço de dotação deste 
incentivo que agora totaliza 135M€. Até 
29.12.2022, foram rececionadas 106.131 
candidaturas e pagas 70.261 recebendo um 
total de 122,5 M€, ou seja, 91% do valor 
disponível, tendo as metas previstas para 2025 
já sido largamente ultrapassadas. 
 
O incentivo Vale Eficiência tem ficado muito 
aquém da expectativa, colocando em dúvida a 
meta final de 100.000 vales em 2025. Em 2022 
foram atribuídos quase 11.000 vales, tendo sido 
utilizados apenas 5.098. As várias causas estão 
identificadas, bem como soluções potenciais. 
 
Quanto às C13-i02 e C13-i03, eficiência 
energética nos edifícios da administração 
pública central e edifícios de serviços, 
estiveram abertos avisos para a eficiência 
energética nos edifícios de serviços até 
29/07/2022, e nos edifícios da administração 
pública central até 11.04.2022. Em ambos os 
casos, o processo de avaliação das 
candidaturas ainda decorre, não havendo por 
isso resultados publicados. Dada a natureza do 
incentivo, que implica a realização de obras de 
construção civil, este atraso (mais significativo 
no caso dos edifícios da administração 
pública), pode colocar em causa a 
concretização das metas para 2025 
(360.000m2 para os edifícios de serviços e 
1 255.000 m2 para os da administração 
pública). 

O andamento da medida 
relativa à eficiência energética 
em edifícios residenciais 
privados está ALINHADO COM 
O PLANEAMENTO. 
Recomenda-se, no entanto, 
que próximos avisos devem 
focar a tipologia de isolamento 
de coberturas e/ou 
pavimentos, e de paredes, por 
ser apontada como a mais 
custo-eficaz neste domínio. 
Manifesta-se preocupação no 
que diz respeito ao programa 
Vale Eficiência, 
recomendando-se a adoção 
urgente das soluções 
preconizadas neste relatório. 
 
Dado o atraso verificado na 
publicação de resultados dos 
avisos relativos à eficiência 
energética nos edifícios da 
administração pública central 
e edifícios de serviços, avalia-
se a sua evolução como 
PREOCUPANTE, sendo 
necessárias medidas 
corretivas e/ou 
recalendarização. 
Reconhecendo o enorme 
esforço de todos os envolvidos 
no processo de avaliação, 
recomenda-se um melhor 
planeamento, alinhando os 
prazos contidos nos avisos e as 
condicionantes conhecidas 
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subjacentes ao processo de 
avaliação das candidaturas. 
Pode eventualmente 
considerar-se o alargamento 
das equipas de avaliação. 
 

Componente C14 | Hidrogénio e Renováveis 
Observações globais Apreciação e recomendações 

O Aviso referente ao Apoio à produção de 
hidrogénio renovável e outros gases 
renováveis foi publicado no final de setembro 
2021, tendo fechado a 18/02/2022. Foram 
apresentadas 41 candidaturas, contudo, quase 
um ano após o fecho do mesmo, ainda não 
são conhecidos os resultados finais da 
avaliação deste primeiro concurso. 
 

Face ao atraso verificado na 
publicação dos resultados do 
concurso para a produção de 
hidrogénio e outros gases 
renováveis, considera-se a 
evolução nesta componente 
como PREOCUPANTE, sendo 
necessárias medidas 
corretivas e/ou 
recalendarização. 
Recomenda-se para o futuro 
Aviso, que os prazos de 
execução devem ter em conta 
a realidade dos mercados de 
fornecimento de 
equipamentos para projetos 
de hidrogénio renovável, 
relativamente a prazos de 
entrega alargados, e com 
impacto na montagem do 
projeto. 

Componente C15 | Mobilidade Sustentável 
Observações globais Apreciação e recomendações 

Esta componente abrange: 
• dois financiamentos ao Metropolitano 

de Lisboa (Linha Vermelha até 
Alcântara e Metro Ligeiro de Superfície 
Odivelas-Loures)  

• dois financiamentos ao Metro do Porto 
(linha Casa da Música-Santo Ovídeo e 
linha BRT Boavista-Império) 

• o financiamento de 145 autocarros. 
 

Os contratos foram todos assinados com os 
operadores de transporte nas datas previstas, 
mas todos eles são de grande complexidade 
de execução 
  

Relativamente à Linha 
Vermelha até Alcântara 
considera-se o andamento dos 
trabalhos como sendo 
NECESSÁRIO 
ACOMPANHAMENTO e 
recomenda-se uma 
recalendarização. 
Relativamente à linha Casa da 
Música-Santo Ovídio 
considera-se o andamento dos 
trabalhos como sendo 
NECESSÁRIO 
ACOMPANHAMENTO e 
recomenda-se uma 
recalendarização e um reforço 
de verbas. 



  

CNA-PRR || RELATÓRIO ANUAL 2022 107 

 

Relativamente ao Metro 
Ligeiro de Superfície Odivelas-
Loures considera-se o 
andamento dos trabalhos 
como CRÍTICO, sendo 
necessária intervenção da 
tutela. 
Relativamente ao BRT 
Boavista-Império apesar de se 
considerar o andamento dos 
trabalhos como ALINHADO 
COM O PLANEAMENTO, 
recomenda-se 
recalendarização. 
Relativamente aos autocarros 
limpos, apesar de se 
considerar o andamento dos 
trabalhos como ALINHADO 
COM O PLANEAMENTO, 
recomenda-se uma 
recalendarização. 

 
Relatório detalhado 

Componente C10 | Mar 
Para monitorizar esta componente foram realizadas reuniões com o Ministério da 
Economia e do Mar, com o IAPMEI e com a Marinha.  

C10-i01.i01: Hub Azul, Rede de Infraestruturas para a Economia Azul 

A execução deste investimento visa agregar em polos nacionais de infraestruturas 
costeiras (novas e existentes), com acesso à água: laboratórios e zonas de teste; 
locais para prototipagem; scale-up pré e industrial; espaço de incubação e 
alavancagem de empresas; bem como a criação de uma plataforma física e virtual, 
em rede, para dinamizar a bioeconomia azul e outras áreas emergentes da 
economia do mar em Portugal e na Europa, em estreita ligação às instituições de 
ensino superior nacionais.  

 

C10-i01.01 
Hub Azul, Rede de Infraestruturas para a Economia Azul (87 M€) 
BI- Secretaria de Estado do Mar 

Ano/trimestre Meta/marco Pedido de 
desembolso 

2025/Q4 
 

Conclusão da instalação e/ou requalificação dos Hubs Azuis 9º 
 

2025/Q4 Aprovação dos relatórios finais relativos a 70 projetos que 
apoiam a inovação, a transição energética e a redução do 
impacto ambiental para entidades do setor da pesca 

9º 

 

O ponto de situação relativo aos polos é o seguinte: 



  

CNA-PRR || RELATÓRIO ANUAL 2022 108 

 

 
Polo 

 
Ponto de situação 

 
H1 – Pólo de Empresas 

e Shared Ocean Lab 
Lisboa / Município de 

Lisboa 
 

No segundo trimestre de 2022 procedeu-se, conforme 
previsto, ao lançamento do Concurso Público para 
recuperação da Doca de Pedrouços. 
O lançamento do Concurso Público para Construção dos 
Acessos ao Mar em Algés foi adiado para o segundo trimestre 
de 2023, o que significa um atraso de um ano. 
A Câmara Municipal de Lisboa já identificou um armazém a 
ser recuperado, ao invés de nova construção. 
 

H2 – Polo IPMA – 
Oeiras Mar / IPMA 

 

Foram lançados com três trimestres de atraso os concursos 
públicos internacionais para: 
• o reforço da capacidade de Navios do IPMA - Lançamento 

de concursos públicos para aquisição de equipamentos 
para o Navio Mário Ruivo. 

• a Rede Colaborativa para a Tecnologia Oceânica/Oeiras 
Mar - Lançamento do concurso para polo Oeiras na 
modalidade conceção construção. 

Relativamente à “Rede Colaborativa para a Tecnologia 
Oceânica/Oeiras Mar - Lançamento do concurso do Sistema 
de Modelação Oceano Atmosfera de Muito Alta Resolução 
Espacial e Temporal” foi assinado o contrato em agosto de 
2022, esperando-se a conclusão da execução até ao fim do 
ano. 
 

H3 – Polo Peniche 
Smart Ocean Open-

Labs / Associação para 
a Promoção e 

Desenvolvimento do 
Parque de Ciência e 
Tecnologia do Mar 

Peniche 
 

Foi lançado o Concurso Público para loteamento e infra-
estruturas para área de acolhimento empresarial 
DOCAPESCA / Smart Ocean. 
Foi também lançado em nov/22 o concurso público para o 
“Smart Ocean Open-Labs” da DOCAPESCA / Smart Ocean, 
embora com atraso de 2 trimestres. 
Neste polo foi identificado um acréscimo de 1,3 M€ na 
empreitada. O projeto está a ser modificado para tentar 
acomodar, dentro da verba disponível, as obras necessárias 
 

H4 - Desenvolvimento 
do Projeto de Reforço 

do Polo de Aveiro / 
Universidade de Aveiro 
 

Estão atrasados para o primeiro trimestre de 2023 os 
lançamentos dos concursos públicos para equipar o 
Laboratório Nacional para a Rastreabilidade dos Produtos da 
Pesca e Aquacultura, a instalar no CITAQUA e para equipar o 
Laboratório para a Produção 5.0 Super-Intensiva de Algas e 
Bivalves, a instalar também no CITAQUA. 
A Universidade de Aveiro irá utilizar o modelo de conceção-
construção no lançamento dos procedimentos de 
contratação. 
 

H5 – Polo Leixões I – 
INESCTEC - Consórcio 
do Ocean.Plus (APDL, 

INESCTEC, INEGI, 
CIIMAR, Fórum 

Oceano) 
 

Foi celebrado com ligeiro atraso (em 12/08/2022) o acordo de 
constituição do consórcio do Ocean.Plus entre as partes 
envolvidas: INESC TEC, CIIMAR; FORUM OCEANO; INEGI; APDL 
e CMM. 
Foi atrasado para o segundo trimestre de 2023 o concurso de 
conceção e construção associado à instalação do Ocean Plus 
(a lançar até 06/2023). Nesta fase estão a ser celebrados 
contratos complementares essenciais à empreitada com o 
objetivo do procedimento ser o mais expedito possível, tendo 
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em conta o contexto atual: aquisição de serviços de 
consultadoria, revisão e acompanhamento de projeto e obra 
de execução de hub azul na plataforma logística do porto de 
Leixões. 
 

H6 – Polo Leixões II – 
FEUP 

 

Foi adiado para o terceiro trimestre de 2023, o concurso 
público para aquisição da estação de operação móvel e do 
hardware de sensorização. 
No Hub de Leixões (H5 e H6) quer o INESC TEC quer a UP irão 
lançar os procedimentos recorrendo ao modelo de conceção-
construção; 
 

H7 – Polo Algarve / 
Município Olhão 

 

Foi adiado para o terceiro trimestre de 2023, o lançamento de 
concurso público para o Pólo do Algarve. A elaboração dos 
projetos de arquitetura e especialidades encontra-se em 
curso. 
A Câmara Municipal de Olhão acomodará eventuais 
aumentos de custos. 
 

H8 - Blue Hub School 
 

Foi adiado para o segundo trimestre de 2023 o lançamento do 
Concurso Público para aquisição de equipamentos para o 
ENIDH: Centro internacional de formação em segurança. Está 
em curso a identificação das especificações técnicas do 
parque de segurança marítimo, prevendo-se o lançamento 
dos procedimentos de aquisição de equipamentos no 2º 
trimestre de 2023. 
 

H9 – Modelo de 
Negócio - Forum 

Oceano 
 

Está previsto (com atraso) para o primeiro trimestre de 2023, a 
criação do modelo de negócio e eleição da equipa de gestão 
da rede integrada do Hub Azul. 
 

 

Apreciação  

Verificam-se adiamentos de prazos e metas, exigindo uma recalendarização global, 
recomendando-se a adoção de procedimentos integrados de projeto conceção-
construção. É de temer a exiguidade das verbas inicialmente alocadas para estes 
investimentos, pelo que se recomenda à tutela uma intervenção proativa no 
acompanhamento desta situação. Recomenda-se o recurso a verbas do PT2030, pois esta 
pode vir a ser uma solução possível para financiamentos complementares (não 
consubstanciando matéria de duplo financiamento, ao abrigo da legislação vigente).  

Os ajustamentos de calendarização propostos em cada marco ou meta, não colocam em 
causa a meta de desembolso prevista para o quarto trimestre de 2025. Contudo, face aos 
atrasos verificados nas diferentes metas, considera-se a evolução neste investimento como 
PREOCUPANTE, sendo necessárias medidas corretivas e/ou recalendarização. 
Recomenda-se por isso o ajuste da meta de desembolso para o segundo trimestre de 2026, 
no âmbito da reprogramação do PRR. 

A CNA-PRR irá envidar esforços para acompanhar de perto este investimento, através de 
visitas ao terreno no 2º semestre de 2023. 
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C10-i02 Transição Verde e Digital e Segurança nas Pescas 

Este investimento tem como meta a execução de 70 projetos que apoiam a 
inovação, a transição energética e a redução do impacto ambiental para entidades 
do setor da pesca. 

C10-i02 
Transição Verde e Digital e Segurança nas Pescas 
BI- IFAP I.P 

Ano/trimestre Meta/marco Pedido de 
desembolso 

2025/Q4 Meta: Aprovação dos relatórios finais relativos a 70 projetos que 
apoiam a inovação, a transição energética e a redução do 
impacto ambiental para entidades do setor da pesca 

9º 

 

Das 38 candidaturas aprovadas no âmbito do 1º aviso de abertura de concurso, que 
ocorreu no 4º trimestre de 2021, encontram-se em fase de execução 36. Foi lançado 
em dezembro de 2022 o 2º Aviso, decorrendo as candidaturas até ao dia 28 de 
fevereiro de 2023, de modo a atingir a meta dos restantes 35 contratos assinados 
até junho de 2023. 

Apreciação  

Face à situação existente, considera-se o andamento dos trabalhos neste 
investimento ALINHADO COM O PLANEAMENTO. 
Na reunião realizada foi possível identificar, desde já, como mais-valia, o impacto 
positivo que a reconversão da frota pesqueira está a ter em alguns estaleiros 
nacionais, como o aumento das encomendas, a capacidade de cooperação que 
demonstram, designadamente na aquisição conjunta de matérias-primas, 
contribuindo para a dinamização do setor.  
 

C10-i03.02 Centro de Operações de Defesa do Atlântico e Plataforma Naval  

O principal objetivo deste subinvestimento é a 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, tais como os de emergência ou atividades de 
monitorização da ecologia do mar e integrando novos meios tecnológicos de 
observação, monitorização e intervenção oceânica, tais como sistemas robóticos 
aéreos ou submarinos. 
O Centro de Operações pretende reforçar os meios de observação do oceano, 
contribuindo para o objetivo de criar um “Oceano Digital”, que permita a criação 
de conhecimento e, simultaneamente, apresentar soluções que reforcem a 
capacidade nacional e internacional para intervir sobre os Oceanos. 
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C10-i03.01 
Pilar I - Plataforma Naval Multifuncional e Pilar II - Centro de Operações 
BD - Marinha/Autoridade Marítima Nacional  

Ano/trimestre Meta/marco Pedido de 
desembolso 

2022/Q3 Marco: Assinatura do contrato relativo à «Plataforma Naval de 
Natureza Multifuncional» e ao Centro de Operações 

3º 

2023/Q4 Finalização da Academia do Arsenal do Alfeite 5º 
2025/Q4 Marco: Receção e aceitação da «Plataforma Naval de Natureza 

Multifuncional» e do «Centro de Operações» 
9º 

 

A assinatura dos contratos de construção referentes à Plataforma Naval de 
Natureza Multifuncional e ao Centro de Operações, está dependente dos 
resultados do concurso público 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). O concurso foi 
lançado em junho de 2022, mas ficou deserto. Está a preparar-se o relançamento 
do Concurso que depende de autorização governamental e reforço orçamental, 
fruto do aumento dos preços, em particular do aço, o que se prevê que ocorra no 
1º trimestre de 2023.  

Relativamente à infraestrutura (obras de adaptação e equipamentos) da Academia 
do Arsenal do Alfeite, que deveria estar concluída no terceiro trimestre de 2022, 
estão em curso as atividades tendentes à finalização das obras de adaptação das 
instalações, estabelecimento da base tecnológica e aquisição de mobiliário, 
estando a empreitada da obra de requalificação do edifício ainda a decorrer, com 
atrasos justificados por problemas logísticos, designadamente prazos de entrega 
de materiais e equipamentos, e, sobretudo, pela necessidade de realização de 
trabalhos complementares. O prazo de conclusão da obra foi prorrogado por 60 
dias. 

Apreciação 

Face à situação existente, com os atrasos relativamente ao previsto, consideramos 
o andamento dos trabalhos desta componente com sendo NECESSÁRIO 
ACOMPANHAMENTO, embora se anteveja a conclusão dos trabalhos em tempo, 
caso seja assinado contrato para a Plataforma multifuncional. Recomenda-se o 
reforço do financiamento, face ao aumento de custos de materiais. 

 
Componente C11 | Descarbonização Da Indústria 
Para monitorizar esta componente foi realizada reunião com o IAPMEI e com o 
Ministério da Economia e do Mar.  

C11-i01 Descarbonização da Indústria 

O objetivo deste investimento é promover e apoiar financeiramente a iniciativa da 
indústria nacional para uma atuação pluridimensional no plano ambiental, 
estando estruturado para o desenvolvimento de projetos em quatro vertentes:  

i. Processos e tecnologias de baixo carbono na indústria;  
ii. Adoção de medidas de eficiência energética na indústria;  
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iii. Incorporação de energia de fonte renovável e armazenamento de energia e 
o apoio à capacitação das empresas; 

iv. Elaboração de instrumentos de informação e de apoio.  
Visa ainda alavancar a descarbonização do setor industrial e empresarial e 
promover uma mudança de paradigma na utilização dos recursos, concretizando 
medidas do Plano Nacional de Energia e Clima 2030 (PNEC 2030) e contribuindo 
para acelerar a transição para uma economia neutra em carbono. 
  

C11-i01 
Descarbonização da Indústria (715 M€) 
BI- IAPMEI 

Ano/trimestre Meta/marco Pedido de 
desembolso 

2021/Q4 Marco: Primeiro concurso para projetos de descarbonização 
industrial 

1º 

2023/Q4 Meta: Assinatura de contratos que atribuem apoio financeiro 5º 
2025/Q4 Meta: Apoio financeiro a projetos de descarbonização 

industrial 
9º 

 

Foi constituído um Comité Coordenador27, sob a coordenação do IAPMEI, I. P., para 
as iniciativas da Descarbonização da Indústria, com o objetivo de desenvolver, 
coordenar e monitorizar a execução das ações previstas neste investimento. 
 

Roteiros de descarbonização (10 M€) 

O aviso lançado em abril de 2022, teve 39 candidaturas, envolvendo um total de 66 
promotores, que, sendo associações industriais, implicam um impacto efetivo em 
centenas de empresas, muito embora não seja possível avaliar ainda em termos 
concretos. A informação relativa às candidaturas a este aviso foi publicada no 
website do IAPMEI, com detalhe. 

Até ao final de 2022, passados que estavam oito meses desde a submissão das 
candidaturas e sem resultados, a expectativa gerada nos beneficiários com a 
especificação no aviso de que “A decisão de seleção da candidatura será proferida 
pelo IAPMEI, no prazo de 60 dias (úteis), a contar da data-limite para apresentação 
de candidaturas” deve ser sublinhada. 

Apoio à descarbonização da indústria (250 M€)  

Ao contrário dos roteiros para a descarbonização, não é disponibilizada informação 
no site do IAPMEI sobre o perfil das candidaturas rececionadas no âmbito do 1º 
aviso (candidaturas até julho de 2022), estando o 2ª aviso já a decorrer, com data 
de candidaturas até fevereiro de 2023, pelo que não é possível fazer qualquer 
apreciação. Sendo a mesma entidade, não é percetível a razão de uma prática 
distinta de publicação de resultados.  

Na reunião com o IAPMEI, foi informada a existência de 245 candidaturas (123 
NPME; 84 médias; 37 pequenas; 1 micro). Deve ser salientada a dificuldade sentida 

 
27 https://www.iapmei.pt/PRODUTOS-E-SERVICOS/Incentivos-Financiamento/Documentos-
Incentivos/Despacho12047.aspx 
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na chamada de empresas PME a esta medida, e que pode ser originada em vários 
fatores, entre os quais: 

(i) o tempo insuficiente para comunicar e para capacitar as empresas para 
esta medida; 

(ii) a baixa atratividade da forma como a subvenção é calculada, ou seja, 
diferencial entre a tecnologia existente (mais poluente) e a futura (mais 
verde e com diminuição da emissão de gases com efeito de estufa), 
acrescendo o facto de este aspeto dever ser confirmado com uma 
auditoria. As maiores empresas estão mais capacitadas e capazes de 
pagar esta exigência, enquanto as PME não têm, na maioria dos casos, 
esta possibilidade. Acresce o facto de o mercado das auditorias estar 
sobrecarregado e sem possibilidade para responder.  

O 2º aviso (aberto em final 2022) contém alterações que vão ao encontro das 
sugestões da CNA, com potencial para atrair um maior número de candidaturas, 
em particular por empresas de menor dimensão, na tipologia de projetos mais 
simplificados até ao montante de 200 mil euros. Em primeiro lugar, a aferição da 
poupança poder ser medida pela redução do consumo, através da comparação do 
consumo antes e após o investimento (o que pode ser feito de forma documental), 
deixando por isso de ser exigida a auditoria energética. Em segundo lugar, a 
utilização de apoio através do auxílio de Minimis (ajudas de reduzido valor 
concedidas a uma empresa), não sendo por essa razão suscetíveis de afetar de 
forma significativa o comércio e a concorrência entre Estados-Membros.  

 

Apreciação 

Sublinha-se pela negativa, a expectativa gerada nos beneficiários dos Roteiros para 
a Descarbonização, com o prazo de 60 dias (úteis) para seleção de candidaturas, 
quando, no final de 2022 e tendo passado oito meses desde a submissão, ainda não 
estavam publicados os resultados. Recomenda-se fortemente o planeamento 
destas medidas no sentido de assegurar as condições para o processo de avaliação 
em simultâneo com a publicação dos avisos. Recomenda-se o reforço da equipa 
de gestão no sentido de assegurar todas as condições atempadamente, aspeto 
que a CNA-PRR sabe estar em andamento.  No que diz respeito à adesão à medida 
dos Roteiros de Descarbonização, considera-se que foi boa, abarcando uma gama 
de setores de atividade muito diversificada.  
Recomenda-se a disponibilização de indicadores relativos às candidaturas 
submetidas no apoio aos projetos de descarbonização da indústria, em moldes 
similares ao que está feito para os Roteiros, e que permitam apreciar o perfil da 
adesão a este incentivo, sendo de recomendar igual prática por todos os 
beneficiários intermédios, para efeitos de transparência e informação pública. 
Muito embora a assinatura dos contratos de descarbonização da indústria tenha 
como meta o 4º T de 2023, pelo facto de ter sido ultrapassado significativamente o 
tempo de decisão das candidaturas em ambos os incentivos, considera-se a 
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evolução nesta componente como PREOCUPANTE, sendo necessárias medidas 
corretivas e/ou recalendarização.  
 

Componente C12 | Bioeconomia Sustentável 
Para monitorizar esta componente foi realizada reunião com o Fundo Ambiental.  

C12-i01 Bioeconomia: Projetos Integrados (Têxtil e Vestuário, Calçado e Resina 
Natural) e Beneficiação de Povoamentos de Pinheiro Bravo com Potencial para 
a Resinagem 

Este investimento tem como objetivo acelerar a produção e valorização de 
produtos de alto valor acrescentado a partir de recursos biológicos, em alternativa 
às matérias de base fóssil, através de investimentos em três fileiras da Bioeconomia 
Sustentável: Têxtil e Vestuário; Calçado; e Resina Natural. É ainda objetivo a 
beneficiação de povoamento de pinheiro-bravo com potencial para a resinagem. 

 

C12-i01.01 

Bioeconomia: Projetos Integrados (Têxtil e Vestuário, Calçado e Resina Natural) e 
Beneficiação de Povoamentos de Pinheiro Bravo com Potencial para a 
Resinagem – 140,25 M€ 
BI- Fundo Ambiental 
BI- ICNF 

Ano/trimestre Meta/marco Pedido de 
desembolso 

2021/Q3 Assinatura do protocolo para 2021 do Programa "Resineiros 
Vigilantes" 

1º 

2022/Q2 Aprovação dos projetos apresentados pelos consórcios para o 
desenvolvimento de novos produtos, tecnologias e processos da 
bioeconomia nos setores do têxtil e vestuário, do calçado e da 
resina natural 

2º 

2025/Q4 Novos produtos, tecnologias e processos-piloto que integrem 
recursos de base biológica (15) 

9º 
 

2025/Q4 Desenvolvimento de florestas de pinheiro-bravo com potencial 
de produção de resina (8.500 ha) 

9º 

 

Projetos integrados (Têxtil e Vestuário, Calçado e Resina Natural) 

Em maio de 2022 foram aprovados os projetos integrados, ilustrados no quadro 
abaixo e que, em conjunto, mobilizam 160 parceiros e quase 240 M€, sendo a 
dotação atribuída de 54% deste valor (129,5M€). Atualmente, está a decorrer a 
tramitação do 1º pedido de pagamento pelos 3 consórcios.  
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Apreciação 

Muito embora o acompanhamento dos impactos de inovação dos projetos 
integrados venha a ser realizada pelo comité de acompanhamento, recomenda-
se, assim que possível, que os consórcios disponibilizem informação atualizada, de 
preferência num website de acesso público, sobre o desenvolvimento dos projetos, 
incluindo o modelo de governo dos consórcios, calendário de reuniões, indicadores 
selecionados por cada projeto e relatórios de monitorização.  

A CNA-PRR irá envidar esforços para, em conjunto com o Fundo Ambiental, efetuar 
o acompanhamento no terreno a um dos consórcios, no 2º semestre de 2023, para 
apreciar e registar o ponto de partida, por forma a ser possível, posteriormente, 
avaliar o impacto alcançado. 

Beneficiação de Povoamentos de Pinheiro Bravo com Potencial para a 
Resinagem 

Foram rececionadas 48 candidaturas (que englobam tipologias de entidades 
diversas, desde Empresas, Cooperativas/Associações sem fins lucrativos, 
Comunidades Locais, Juntas de Freguesia), ao 1º aviso (submissão de candidaturas 
até 23/06/2022), e com uma dotação de 5,5 M€, das quais 39 obtiveram proposta 
favorável (após análise das pronúncias). Estas 39 candidaturas mobilizarão 4,6 M€, 
cerca de 84% da dotação total prevista para o Aviso e totalizam uma área de 4 
354,34 hectares (ha), sendo a taxa de comparticipação deste Aviso de 100%. 

A meta aprovada com a Comissão Europeia é de 8 500 ha no 4ºT de 2025, 
representando as candidaturas aprovadas 51% daquela meta, o que se apresenta 
como positivo, traduzindo a oportunidade de revitalização de um setor que já foi 
importante para a economia portuguesa, e que permita responder 
consideravelmente aos níveis de autoabastecimento, enquanto promove a gestão 
florestal sustentável, e a redução da perigosidade de incêndios rurais. 

 Apreciação 

Assim que possível, recomenda-se a disponibilização no site da Internet do Fundo 
Ambiental, dos indicadores que permitam apreciar a distribuição espacial do 
incentivo atribuído, a área florestal intervencionada, relatórios de monitorização, 
entre outros, por forma a possibilitar a qualquer cidadão a consulta do andamento 
dos projetos. 
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Recomenda-se também a identificação de um conjunto de indicadores de 
impacto deste investimento, por forma a poder avaliar-se o seu impacto, em 
termos económicos e sociais.   

 

C12-i01.02  Bioeconomia - Gestão Florestal e Apoio à Resinagem 

Este subinvestimento tem como objetivo implementar o programa “Resineiros 
Vigilantes” que estabelece como objetivo a integração dos resineiros no exercício 
de ações de vigilância em locais estratégicos, nas áreas sob gestão do resineiro e 
áreas contíguas, tendo em consideração o risco de incêndio e os locais objeto de 
resinagem. Foi elaborado, para o efeito, um protocolo entre o ICNF, I.P. e a 
RESIPINUS – Associação de Destiladores e Exploradores de Resina. 

C12-i01.02 
Bioeconomia  
BD - ICNF  

Ano/trimestre Meta/marco Pedido de 
desembolso 

2021/Q3 
 

Assinatura do protocolo para 2021 do Programa 
"Resineiros Vigilantes" 

1º 
 

2025/Q4 Desenvolvimento de florestas de pinheiro-bravo com 
potencial de produção de resina (8500 ha) 

9º 

 

Assinatura do protocolo para 2021 do Programa ‘Resineiros 
Vigilantes’ e Adesões anuais ao Programa de ‘Resineiros Vigilantes’: 
decorreram do protocolo firmado entre o ICNF, I.P. e a RESIPINUS – Associação de 
Destiladores e Exploradores de Resina, em 21/07/2021, tendo em vista a realização 
das ações de vigilância, por parte de entidades associadas da referida associação, 
tendo, até ao momento, sido efetuadas duas campanhas de vigilância, nos anos de 
2021 e 2022. De notar que este Protocolo constituía um marco tendo sido 
alcançado na data prevista.  

A campanha de vigilância de 2021 envolveu 17 entidades que operaram nos 
distritos de Viseu, Leiria, Viana do Castelo, Coimbra, Setúbal, Santarém, Bragança, 
Castelo Branco, e Vila Real, cobrindo um total de 40 freguesias. Em relação ao ano 
de 2022, participaram um total de 18 entidades, distribuídas pelos distritos de 
Braga, Coimbra, Guarda, Leiria, Santarém, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu e que 
realizaram ações de vigilância em 22 concelhos e 37 freguesias, tendo contado com 
a adesão de 88 profissionais.” 

Aquisição de equipamentos e materiais para a atividade do resineiro e 
atividades complementares: em 2021 foram lançados três anúncios, tendo havido 
27 entidades concorrentes. As quatro entidades adjudicatárias, num total de 3,8 
mil milhões de euros, fornecem (i) maquinaria pesada para o ICNF, I.P. [finalizada]; 
(ii) 20 veículos ligeiros de combate a incêndios [em fase de entrega de viaturas]; (iii) 
e ferramentas manuais, motomanuais e acessórios para veículos de combate, 
prevenção e supressão de incêndios [finalizado para o caso de uma das entidades 
adjudicatárias e por finalizar no caso de outra]. 
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Reabilitação de um edifício público para a instalação da academia do resineiro: 
em fase de análise e estudo para lançamento de projeto de especialidades. 

Estudo do potencial de resinagem em áreas geridas pelo Estado: anúncio 
lançado em 2022, três entidades concorrentes, a entidade adjudicatária já finalizou 
o estudo no valor de 68 500€. 

Apreciação global da componente 

A estratégia nacional revista para as compras públicas ecológicas foi aprovada pelo 
Conselho de Ministros em janeiro de 2023, pelo que se considera o andamento dos 
trabalhos desta componente como ALINHADO COM O PLANEAMENTO 

 

Componente C13 | Eficiência Energética Dos Edifícios 
Para monitorizar esta componente foram realizadas reuniões com o Fundo 
Ambiental e com o Ministério do Ambiente e Ação Climática.  

C13-i01 Eficiência energética em edifícios residenciais 

O objetivo desta medida é a promoção de investimentos em renovação energética, 
num número significativo de edifícios residenciais; fomentar a eficiência 
energética e de recursos; reforçar a produção de energia de fontes renováveis em 
regime de autoconsumo; e combater a pobreza energética. Algumas das ações 
passíveis de financiamento são as seguintes: 

i. Melhorias passivas ao nível da envolvente, através, por exemplo, do 
isolamento térmico das paredes, das coberturas e dos envidraçados; 

ii. 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); 

iii. 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; 

iv. Intervenções que visem a eficiência hídrica, incluindo a substituição de 
equipamentos por equipamentos mais eficientes; 

v. 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. 
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C13-i01 
Eficiência Energética em Edifícios Residenciais – 300 M€ 
BI- Fundo Ambiental 

Ano/trimestre Meta/marco Pedido de 
desembolso 

2024/Q2 Renovação para a eficiência energética em edifícios residenciais 
privados (830 000 m2) 

6º 

2025/Q2 Renovação para a eficiência energética em edifícios residenciais 
privados (1 020 000 m2) 

8º 

2025/Q3 "Vales eficiência" distribuídos a agregados familiares em 
situação de pobreza energética para substituir equipamentos 
antigos e adotar soluções eficientes do ponto de vista 
energético (100 000) 

9º 

2025/Q4 Capacidade adicional de produção de energia renovável para 
autoconsumo e para utilização em comunidades de energia 
renovável no setor residencial privado (35 MW) 

9º 

 

Edifícios mais sustentáveis 

As metas acordadas com a Comissão Europeia28 implicam atingir 830.000 m2 no 
2ºT de 2024, mais 1.020.000 m2 no 2ºT 2025, e 35 MW no 4º T de 2025. Segundo 
apuramento do Fundo Ambiental, a redução do consumo de energia primária 
tinha como meta 30%, tendo sido já obtido 47,4 %; a área renovada de edificado 
está em 10,07 km², e a capacidade FER em 151 MW. Pode-se afirmar que o 
desempenho deste incentivo ultrapassou, e de forma significativa, as metas 
acordadas.  

Em 2022, estiveram abertos avisos que mereceram uma elevada adesão por parte 
das famílias (01/C13-i01/2021). Este facto determinou um reforço de dotação deste 
incentivo que agora totaliza 135M€ (Despacho n.º 11510/2022 de 28 de setembro 
2022). Até 29.12.2022, foram rececionadas 106.131 candidaturas, e pagas 70.261 
recebendo um total de 122,5 M€, ou seja, 91% do valor disponível, sendo o valor 
médio do incentivo pago por candidatura de 1 743,3 €. O valor alavancado com 
estas candidaturas foi de 189 M€. As tipologias com maior adesão foram os 
sistemas solares fotovoltaicos (37,2% das candidaturas aprovadas), as bombas de 
calor (26,1%) e as janelas eficientes (23,8%). As medidas relativas a isolamento em 
coberturas e/ou pavimentos, e isolamento de paredes objeto de apoio 
representam 1,2% do total de candidaturas aprovadas. Os distritos de Lisboa e Porto 
reúnem 31,6% do total de candidaturas pagas, seguidos dos distritos de Braga, 
Aveiro e Setúbal representando 26%.   

Para eventuais novos avisos, recomenda-se que o foco seja na tipologia relativa ao 
isolamento em coberturas e/ou pavimentos, e isolamento de paredes, por ser 
usualmente apontada como a medida mais custo-eficaz no domínio da eficiência 
energética de edifícios e de melhoria do conforto térmico dos seus habitantes. 

Vale eficiência 

O incentivo Vale Eficiência (02/C13-i01/2021) ficou muito aquém da meta 
intermédia para 2022 (45.000 vales no 3ºT), sendo a meta final 100.000 vales no 3º 

 
28 https://recuperarportugal.gov.pt/wp-content/uploads/2021/12/Anexo-Revisto.pdf 
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T de 2025. Até ao final de 2022, foram submetidas 17.873 candidaturas (beneficiários 
finais, isto é, famílias), e atribuídos 10.985 vales, ou seja, cerca de 11% da meta 
prevista. No entanto, foram utilizados apenas 5.080 vales em medidas, isto é, cerca 
de 50% dos vales já atribuídos. Existem 4.383 de candidaturas não elegíveis, ou seja, 
¼ das candidaturas submetidas, interessando saber quais as causas da não 
elegibilidade para identificar as mais frequentes e avaliar alterações que possam 
evitar casos futuros de não-elegibilidade.  

Do total de vales atribuídos, a maioria são para os distritos do Porto e Lisboa (37%), 
seguido de Braga (10,6%), Setúbal (8,4%) e Aveiro (7%), com os restantes distritos 
com uma adesão muito baixa, o que faz antecipar um desconhecimento da 
medida e/ou iliteracia na preparação da candidatura. A despesa média por vale é 
de 1 718,50 €, o que significa um investimento próprio de cerca de 25% em média. 
A aplicação do vale tem sido aplicada prioritariamente a janelas eficientes (41%), 
bombas de calor (32%) e sistemas solares fotovoltaicos (16%), com impacto direto 
na melhoria do conforto térmico das habitações e produção de eletricidade para 
autoconsumo. A capacidade total instalada de energia renovável, que inclui 
bombas de calor, caldeiras e recuperadores, sistemas solares térmicos e painéis 
fotovoltaicos, totaliza 9,4MW. Os sistemas de isolamento em paredes, coberturas 
e/ou pavimentos têm sido negligenciados (0,6%), facto justificado sobretudo pelo 
baixo valor do vale. A área de edificado intervencionada pelos vales já executados 
é de 428.332 m2. 

O número de fornecedores elegíveis é 1.360, estando ativos um pouco menos que 
1.000, valor relativamente baixo face à expectativa do número de vales a atribuir 
para esta medida, sendo a maioria fornecedores de bombas de calor, janelas 
eficientes e sistemas solares fotovoltaicos. Importa averiguar sobre as causas da 
baixa atratividade destes agentes do mercado. 

Este incentivo tem candidaturas abertas até 31 de março de 2023.  

Claramente esta medida deve ser reequacionada em vários aspetos, estando em 
curso no Ministério do Ambiente e Ação Climática (MAAC) alguma reflexão e ideias, 
como constatado aquando da reunião havida em 08.11.2022.  Algumas das razões 
para o insucesso desta medida e possíveis soluções incluem: 

i. Divulgação muito limitada aos potenciais interessados, desconhecimento 
sobre os benefícios das medidas na melhoria do conforto térmico e na fatura 
energética do agregado familiar, e falta de literacia para a submissão de 
candidaturas, traduzido no muito baixo número de candidaturas; o MAAC 
tem previsto uma parceria com a Associação Nacional das Freguesias para 
uma divulgação mais fina em todo o território nacional, e para apoio à 
submissão de candidaturas; 

ii. Baixo interesse por parte de fornecedores, seja por as empresas do setor já 
se encontrarem a trabalhar em outras medidas de eficiência energética e 
não conseguem dar resposta ou não considerarem interessante 
financeiramente, seja porque teriam que fazer o trabalho e receber o vale 
posteriormente, ou mesmo porque não têm interesse em obras tão 
pequenas; o MAAC tem em análise alterações para um próximo aviso que 
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poderá incluir a parceria com entidade financeira para adiantamento ao 
fornecedor, aumentar o valor do vale ou permitir mais do que um vale por 
pessoa.  

Importa dar nota da complexidade associada ao processo de atribuição dos 
incentivos, ilustrada por exemplo, com o prazo de caducidade das certidões das 
frações entre a data de candidatura e a atribuição do incentivo. Sobre este aspeto, 
o Fundo Ambiental está a preparar protocolos com a Autoridade Tributária e com 
a Segurança Social para que as certidões mantenham a validade no processo todo, 
evitando estar a solicitar novamente aos proprietários novas certidões válidas.  

Apreciação  

Para além das sugestões já avançadas pelo MAAC, e que se reconhecem como 
promissoras, recomenda-se ainda as seguintes: 

i. Verificar a possibilidade de alargar o vale eficiência a arrendatários, uma vez 
há uma elevada probabilidade de as pessoas que estão integradas em tarifa 
social estarem em casa arrendada. 

ii. Explorar a limitação existente no mercado da construção civil de 
fornecedores de soluções de isolamento, seja de paredes exteriores e/ou 
pavimentos e coberturas, ou de modelos de negócio adequados destas 
soluções, podendo estar a limitar a adoção deste tipo de medidas, 
consideradas entre as mais custo-eficazes em matéria de eficiência 
energética de edifícios (p.ex. possibilidade de se poder fazer lotes maiores 
para intervenção gerando maior volume para as empresas, passando o 
formato do aviso a ser de candidatura pelas famílias nesses lotes). 

iii. Considerar diferentes tipos de taxas de financiamento e/ou majorações 
consoante a tipologia de medidas por forma a conferir maior 
competitividade a medidas passivas de eficiência energética da habitação. 

iv. Dado a baixa execução deste incentivo, e o impacto potencial que pode 
desempenhar na redução da pobreza energética em Portugal, deve ser 
conferido carácter de urgência e dedicação permanente à sua resolução. 

Por fim, refira-se que está aberto o aviso de apoio à concretização de Comunidades 
de Energia Renovável e Autoconsumo Coletivo nos edifícios residenciais (03/C13-
i01/2022), até 31 de janeiro de 2023 (adiado de 31 de outubro de 2022), não havendo 
por isso informação para análise.   

O subinvestimento relativo à eficiência energética em edifícios residenciais 
privados, no âmbito do programa Edifícios Mais Sustentáveis tem tido uma 
dinâmica muito virtuosa, tendo ultrapassado a meta intermédia, pelo que se 
considera o mesmo como ALINHADO COM O PLANEAMENTO. Sobre o programa 
Vale Eficiência, recomendando-se a adoção urgente das soluções preconizadas 
neste relatório por forma a poder-se atingir as metas preconizadas. 
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C13- i02 Eficiência energética em edifícios da administração pública central 

Com este subinvestimento pretende-se promover investimentos em renovação 
energética, num número significativo de edifícios da administração pública central 
e de instituições de ensino (todos os níveis); fomentar a eficiência energética e de 
recursos; e reforçar a produção de energia de fontes renováveis em regime de 
autoconsumo, através de ações de natureza idêntica à descrita para o 
subinvestimento anterior. 

 

C13-i02 
Eficiência Energética em Edifícios da Administração Pública Central – 240 M€ 
BI- Fundo Ambiental 

Ano/trimestre Meta/marco Pedido de 
desembolso 

2025/Q1 Renovação para a eficiência energética em edifícios da 
administração pública central (1 065 000m2) 

8º 

2025/Q4 Renovação para a eficiência energética em edifícios da 
administração pública central (1 255 000m2) 

9º 

2025/Q4 Capacidade adicional de produção de energia renovável para 
autoconsumo e para utilização em comunidades de energia 
renovável em edifícios da administração pública central (28 MW) 

9º 

 

Em 2022, estiveram abertos avisos para a promoção da eficiência energética em 
edifícios da administração pública central existentes (01/C13-i02/2021) até 
11.04.2022. A meta intermédia em 2022 (4ºT) considera a intervenção em 250.000 
m2 de edificado, lembrando que a meta acordada com a Comissão Europeia é de 
1.065.000 m2 no 1ºT de 2025 e de 1.255.000 m2 no 4ª T de 2025. Uma vez que o 
processo de avaliação das candidaturas está a decorrer, ainda sem resultados 
publicados, aquela meta intermédia não foi atingida em 2022, esperando-se 
recuperar em 2023. A informação obtida permite apreciar que a principal causa 
deste atraso se deve à demora de procedimentos concursais com as entidades 
externas que fazem a avaliação das candidaturas, bem como à complexidade das 
candidaturas.  

Dada a elevada adesão de organismos da administração pública a este incentivo, 
o Ministério do Ambiente procedeu a um aumento de dotação de 40 para 200 M€, 
em aviso republicado em 12/10/2022, o que se reconhece como muito positivo, 
acompanhando a forte adesão dos organismos beneficiários.  

Muito embora sem informação disponível sobre as candidaturas rececionadas, as 
tipologias consideradas e o montante envolvido, pode-se antecipar como ponto 
crítico, a eventual dificuldade da sua execução, dadas as atuais limitações no setor 
da construção num contexto de inflação, aumento dos custos dos materiais e falta 
de mão de obra.  

Apreciação  

Sublinha-se a expectativa gerada nos beneficiários com a especificação nos avisos 
de que “A decisão de seleção da candidatura apresentada será proferida pela 
entidade gestora do Fundo Ambiental, no prazo de 60 dias (úteis), a contar da data 
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de apresentação de cada candidatura”. Tendo já passado nove (9) meses desde a 
submissão das candidaturas, e ainda sem resultados publicados, recomenda-se 
fortemente o planeamento destas medidas, no sentido de assegurar as condições 
para o processo de avaliação, em simultâneo com a publicação dos avisos, 
sabendo-se da morosidade de contratação pública de equipas externas. 
Compreende-se que a avaliação deste tipo de candidaturas pode ser complexa, 
pelo que este planeamento é ainda mais importante, para que seja salvaguardada 
a legítima expectativa dos beneficiários potenciais e para uma execução eficaz no 
calendário acordado. Recomenda-se o reforço da equipa de gestão no sentido de 
assegurar todas as condições atempadamente.    

Recomenda-se ainda a disponibilização, no site do Fundo Ambiental, de 
estatísticas relativas ao número, tipologia e localização (concelho ou NUTS II), entre 
outras, associadas às candidaturas recebidas, bem como às aprovadas, por forma 
a ser possível a qualquer cidadão ter uma ideia concreta do perfil de aderentes e 
beneficiários deste incentivo. 

O aviso relativo ao financiamento de medidas que fomentem a produção de 
energia elétrica a partir de fontes renováveis em regime de ACC (autoconsumo 
coletivo) e CER (comunidade de energia renovável) (02/C13-i02/2022) está a 
decorrer até 31 janeiro de 2023, não havendo por isso informação para análise. 

Embora reconhecendo as causas que justificam o atraso na publicação dos 
resultados, a sua evolução é avaliada como PREOCUPANTE, pois suscita 
preocupação quanto à possibilidade de os objetivos não serem atingidos nos 
prazos previstos (embora recuperável e/ou em vias de recuperação), sendo 
necessárias medidas corretivas e/ou recalendarização. 

 

C13- i03 Eficiência energética em edifícios de serviços 

O objetivo desta medida é idêntico ao da anterior e consubstancia-se pela mesma 
tipologia de ações, mudando apenas o foco da tipologia de beneficiários finais. 

 

C13-i03 
Eficiência Energética em Edifícios de Serviços – 70 M€ 
BI- Fundo Ambiental 

Ano/trimestre Meta/marco Pedido de 
desembolso 

2025/Q1 Renovação para a eficiência energética em edifícios de serviços 
privados (315 000 m2) 

8º 

2025/Q4 Capacidade adicional de produção de energia renovável para 
autoconsumo e para utilização em comunidades de energia 
renovável no setor dos serviços privados (28 MW) 

9º 

2025/Q4 Renovação para a eficiência energética em edifícios de serviços 
privados (360 000 m2) 

9º 

 

Em 2022, estiveram abertos avisos (01/C13-i03/2022) até 29/07/2022, com uma 
dotação global de 20M€. A meta intermédia em 2022 (4ºT) é a intervenção em 



  

CNA-PRR || RELATÓRIO ANUAL 2022 123 

 

45.000 m2 de edificado, sendo a meta acordada com Bruxelas de 315.000 m2 no 1ºT 
de 2025 e de 360.000 m2 no 4º T de 2025. Uma vez que o processo de avaliação das 
candidaturas está a decorrer, ainda sem resultados publicados, aquela meta 
intermédia não foi atingida em 2022, esperando-se recuperar em 2023. A 
informação obtida permite-nos apreciar que, a principal causa deste atraso se deve 
à demora de procedimentos concursais com as entidades externas que fazem a 
avaliação das candidaturas, bem como à complexidade das mesmas.  

Da reunião havida com o Fundo Ambiental, sabe-se que o número de candidaturas 
submetidas foi elevado, o que irá esgotar a dotação disponível (20 M€). O primeiro 
critério será a data de submissão da candidatura, seguido do mérito, não sendo 
considerada a territorialidade como fator de seleção.  

Apreciação  

Sublinha-se a expectativa gerada nos beneficiários com a especificação nos avisos 
de que “A decisão de seleção da candidatura apresentada será proferida pela 
entidade gestora do Fundo Ambiental, no prazo de 60 dias (úteis), a contar da data 
de apresentação de cada candidatura”. Tendo já passado nove (9) meses desde a 
submissão das candidaturas, e ainda sem resultados publicados, recomenda-se 
fortemente o planeamento destas medidas no sentido de assegurar as condições 
para o processo de avaliação em simultâneo com a publicação dos avisos, 
sabendo-se da morosidade de contratação pública de equipas externas. 
Compreende-se que a avaliação deste tipo de candidaturas pode ser complexa, 
pelo que este planeamento é ainda mais importante, para que seja salvaguardada 
a legítima expectativa dos beneficiários potenciais, e para uma execução eficaz no 
calendário acordado. Eventualmente, e se se considerar eficaz, recomenda-se o 
alargamento das equipas de avaliação externa, bem como o reforço da equipa de 
gestão no sentido de assegurar todas as condições atempadamente.    

Recomenda-se ainda a disponibilização, no site do Fundo Ambiental, de 
estatísticas relativas ao número, tipologia e localização (concelho ou NUTS II), entre 
outras, associadas às candidaturas recebidas, bem como às aprovadas por forma a 
ser possível a qualquer cidadão ter uma ideia concreta do perfil de aderentes e 
beneficiários deste incentivo. Recomenda-se ainda ao Fundo Ambiental, a 
avaliação e melhoria do seu sistema de comunicação com os beneficiários, para 
efeitos de esclarecimentos rápidos sobre as suas dúvidas.  

O aviso (02/C13-i03/2022) relativo ao financiamento de medidas que fomentem a 
produção de energia elétrica a partir de fontes renováveis em regime de ACC 
(autoconsumo coletivo) e CER (comunidade de energia renovável) está a decorrer 
até 31 janeiro de 2023, não havendo por isso informação para análise. 

Embora reconhecendo as causas que justificam o atraso na publicação dos 
resultados, a sua evolução é avaliada como PREOCUPANTE, pois suscita 
preocupação quanto à possibilidade de os objetivos não serem atingidos nos 
prazos previstos (embora recuperável e/ou em vias de recuperação), sendo 
necessárias medidas corretivas e/ou recalendarização. 
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Componente C14 | Hidrogénio e Renováveis 
Para monitorizar esta componente foram realizadas reuniões com o Fundo 
Ambiental e com o Ministério do Ambiente e Ação Climática. 

C14-i01 Hidrogénio e gases renováveis 

Os investimentos aqui previstos, podem materializar-se em diversas ações, 
nomeadamente através do apoio a projetos de produção de gases de origem renovável, 
bem como de tecnologias testadas e que não estejam ainda suficientemente 
disseminadas no território nacional, ambos visando o autoconsumo e/ou injeção na rede. 
Pretende-se alcançar 264 MW de capacidade de produção de gases renováveis. 

 

C14-i01 
Hidrogénio e Gases Renováveis – 185 M€ 
BI- Fundo Ambiental 

Ano/trimestre Meta/marco Pedido de 
desembolso 

2021/Q3 Primeiro concurso para projetos de produção de gases 
renováveis 

1º 

2025/Q4 Capacidade adicional de produção de hidrogénio renovável 
e gases renováveis (264 MW) 

9º 

 

Foi publicado no final de setembro 2021 o Aviso referente ao Apoio à produção de 
hidrogénio renovável e outros gases renováveis, com uma dotação de 62 M€. Os 
prazos para entrega das candidaturas foram adiados 2 vezes, sendo o último prazo 
de 18 de fevereiro de 2022. 

Foram apresentadas 41 candidaturas, com um valor de investimento de 206 M€. 
Contudo, quase um ano depois, ainda não são conhecidos os resultados finais da 
avaliação deste primeiro concurso, não havendo, portanto, qualquer execução 
nesta componente.  

Verifica-se ainda uma falta de articulação entre apoios (exemplo o caso dos leilões 
de H2), o que pode atrasar assinaturas de termos de aceitação destes projetos ou 
até levar a decisões de não investimento. 

Está prevista a elaboração e apresentação de um segundo aviso com as verbas 
sobrantes do primeiro Aviso. 

Apreciação  

Face ao atraso verificado na publicação dos resultados finais deste concurso e 
tendo em conta os apertados prazos de execução dos projetos, num cenário de 
incerteza e dificuldade no fornecimento de eletrolisadores e outros equipamentos 
industriais complementares destes projetos, considera-se a evolução nesta 
componente como PREOCUPANTE, sendo necessárias medidas corretivas e/ou 
recalendarização. 

Recomenda-se para o futuro aviso, que os prazos de execução devem ter em conta 
a realidade dos mercados de fornecimento de equipamentos para projetos de 
hidrogénio renovável, relativamente a prazos de entrega alargados, e com impacto 



  

CNA-PRR || RELATÓRIO ANUAL 2022 125 

 

na montagem do projeto, que se agravam pelo atraso na atribuição dos apoios, 
bem como pela falta de clareza sobre a modalidade e calendário de pagamentos 
dos apoios.  

 

Componente C15 | Mobilidade Sustentável 
Para monitorizar esta componente foram realizadas reuniões com o Metro do 
Porto, o Metropolitano de Lisboa, o Fundo Ambiental e o Ministério do 
Ambiente e Ação Climática. 

C15-i01: Expansão da Rede de Metro de Lisboa – Linha Vermelha até Alcântara 

Este investimento tem como objetivo o prolongamento da Linha Vermelha do 
Metropolitano de Lisboa (ML) até Alcântara, cuja estação se constituirá como um 
novo interface de transportes, articulando com os serviços ferroviários suburbanos 
contribuindo para a melhoria significativa da mobilidade na Área Metropolitana de 
Lisboa prevendo-se a extensão adicional da rede do Metro de Lisboa em 3,7 km e 
a construção de 4 novas estações. A operacionalização desta extensão exigirá que, 
em paralelo, seja instalado o novo sistema de sinalização (CBTC 
– Communications-based train control) entre Oriente e São Sebastião, bem como 
a instalação do referido sistema de sinalização em 41 Unidades Triplas existentes. 

C15-i01 
Expansão da Rede de Metro de Lisboa - Linha Vermelha até Alcântara – 304 M€ 
BD- Metropolitano de Lisboa 

 
Ano/trimestre 

 

 
Meta/marco 

 
Pedido de 

desembolso 
2022/Q3 

 
Assinatura do contrato para a expansão da rede de metro 
de Lisboa 

3º 
 

2023/Q2 Relatório intercalar sobre a expansão da rede de metro de 
Lisboa 

4º 

2025/Q4 Conclusão da expansão da rede de metro de Lisboa da 
expansão da rede de metro de Lisboa 

9º 

 

No caso da Linha Vermelha até Alcântara as peças processuais estão prontas para 
ser lançado o concurso público internacional. Aguarda-se decisão de Tribunal 
competente em relação a providência cautelar apresentada por um grupo de 
cidadãos e associações.  

Apreciação 

Devido a estes condicionantes, considera-se a execução deste investimento com 
sendo NECESSÁRIO ACOMPANHAMENTO.  

 

C15-i02: Expansão da Rede de Metro do Porto - Casa da Música-Santo Ovídio 

O objetivo deste investimento é expandir a rede do Metro do Porto, com a 
construção de uma nova linha com uma extensão de 6,74 km. Prevê-se que esta 
linha se desenvolva entre a estação Boavista/Casa da Música e uma nova estação 
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a construir em Santo Ovídio. Esta linha expande-se em túnel, à superfície, em ponte 
sobre o rio Douro e em viaduto. A nova linha irá abranger 8 estações. 

C15-i02 
Expansão da Rede de Metro do Porto – Casa da Música-Santo Ovídio (299 M€) 
BD- Metro do Porto 

 
Ano/trimestre 

 
Meta/marco 

 
Pedido de 

desembolso 
 

2022/Q3 
 

Assinatura do contrato para a expansão da rede de metro 
do Porto 

4º 
 

2023/Q2 Relatório intercalar sobre a expansão da rede de metro do 
Porto 

6º 

2025/Q4 Conclusão da expansão da rede de metro de Porto 9º 

 

Na expansão do Metro do Porto – Casa da Música -Santo Ovídio, foi já anunciado o 
lançamento do concurso público internacional, com início em março de 2023. 
Aguarda-se a emissão da declaração de impacte ambiental (DIA).  

Apreciação 

Considera-se a execução deste investimento como sendo NECESSÁRIO 
ACOMPANHAMENTO. 

 

C15-i03: Metro Ligeiro de Superfície Odivelas-Loures 

O objetivo deste investimento é implementar uma solução Light Rail Transit (LRT), 
operando numa plataforma segregada do resto do tráfego, com vias reservadas. A 
linha, permitirá a ligação entre Loures e a rede do Metropolitano de Lisboa em 
Odivelas, numa extensão de 12km. 

C15-i03 
Metro Ligeiro de Superfície Odivelas-Loures – 250 M€ 
BD- Metropolitano de Lisboa 

Ano/trimestre Meta/marco 
 

Pedido de 
desembolso 

 
2023/Q1 

 
Assinatura do contrato relativo à construção de uma linha de 
metro ligeiro de superfície entre Odivelas e Loures 

4º 
 

2024/Q2 Relatório intercalar sobre a construção da linha de metro 
ligeiro de superfície entre Odivelas e Loures 

6º 

2025/Q4 Conclusão da construção de uma linha de metro ligeiro de 
superfície entre Odivelas e Loures 

9º 

 

Relativamente ao Metro de Superfície Odivelas- Loures, existiu uma alteração do 
traçado face à proposta inicial, decorrente da discussão do mesmo com as câmaras 
respetivas. Isso significou uma negociação mais demorada, para além do aumento 
do traçado, com incremento do número de quilómetros em túnel. Por outro lado, 
como existe uma intervenção no espaço público, da responsabilidade das 
autarquias, e que não está previsto no PRR, deve encontrar-se o financiamento 
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necessário para se concretizar o projeto. Este projeto carece ainda de avaliação de 
impacte ambiental por parte da APA.  

Apreciação 

Considera-se este investimento como CRÍTICO, sendo necessárias intervenção da 
tutela, atendendo ao aumento do percurso, à necessidade de encontrar 
financiamento por parte das autarquias e inexistência até ao momento da 
declaração de impacte ambiental (DIA).  

 

C15-i04 Linha BRT Boavista – Império 

O objetivo deste investimento consiste numa nova linha de Transporte Público em 
Sítio Próprio, com aproximadamente 3,8 km de extensão, estabelecendo 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. Serão utilizados veículos limpos, com motorização 
elétrica de bateria ou hidrogénio.  

C15-i04 
Linha BRT Boavista – Império (66 M€) 
BD- Metro do Porto 

Ano/trimestre Meta/marco Pedido de 
desembolso 

2022/Q1 
 

Assinatura do contrato relativo à construção de uma linha 
de serviço direto de autocarros entre a Praça do Império e 
a Praça Mouzinho de Albuquerque, no Porto 

2º 
 

2023/Q4 Conclusão da construção de uma linha de serviço direto 
de autocarros entre a Praça do Império e a Praça 
Mouzinho de Albuquerque, no Porto 

5º 

 

O projeto inicial contemplava 4,2 quilómetros de linha, com paragens na Casa da 
Música, Bom Sucesso, Guerra Junqueiro, Bessa, Pinheiro Manso, Serralves, João 
Barros e Império. Em virtude do resultado do concurso, e da poupança obtida na 
adjudicação, foi possível alargar o percurso em mais 3,95 km, integrando cinco 
novas estações, com terminus na Rotunda da Anémona em Matosinhos. 

Na linha BRT Boavista-Império o concurso público para a aquisição dos 12 
autocarros articulados tipo Bus Rapid Transit (BRT), que inclui a manutenção dos 
veículos, as infraestruturas técnicas de produção de hidrogénio verde e de energia 
elétrica de fonte renovável, foi lançado a 19 de dezembro 2022, com candidaturas 
a decorrer até 20 de fevereiro de 2023.  

Apreciação 

Este é um investimento que tem cumprido as metas e que se considera como 
estando ALINHADO COM O PLANEAMENTO. 

 

C15-i05 Descarbonização dos Transportes Públicos 
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Pretende-se com este investimento, promover o lançamento de um programa de 
apoio à aquisição de 145 autocarros limpos afetos ao transporte público 
rodoviário e respetivos postos de carregamento/abastecimento, ficando a cargo 
dos operadores de transporte público os procedimentos inerentes à aquisição 
desses veículos. 

C15-i05 
Descarbonização Transportes Públicos – 48 M€ 
BI-Fundo Ambiental 

Ano/trimestre Meta/marco Pedido de 
desembolso 

2022/Q3 Contrato assinado para a aquisição de autocarros limpos ao 
abrigo do Programa de Descarbonização dos Transportes 
Públicos (145) 

3º 

2023/Q4 Aquisição de novos autocarros de zero emissões (elétricos ou a 
hidrogénio) utilizados para transporte público 

5º 

 

Os contratos relativos ao financiamento da aquisição dos autocarros foram 
assinados entre o Fundo Ambiental e 7 operadores de transporte de passageiros 
em setembro de 2022, conforme planeado. Os autocarros destinam-se às 
operações na Área Metropolitana do Porto (financiamento de 8,4 milhões de euros) 
e Área Metropolitana de Lisboa (financiamento de 39,6 milhões de euros). Fruto do 
financimento parcial, que não cobriu a totalidade dos investiemnto feito pelos 
operadores, que assumiram uma parte do custo, os contratos assinados finaciaram 
a aquisição de 257 autocarros. 

Os prazos para a receção dos autocarros constante no aviso foram muito curtos, o 
que reduziu as opções de fornecimento, favorecendo os produtores de larga 
escala, essencialmente internacionais, e prejudicou a incorporação de 
componentes de fabrico nacional no produto final.  

Apreciação 

Considera-se o andamento dos trabalhos deste investimento ALINHADO COM O 
PLANEAMENTO, recomendando-se uma recalendarização na meta relativa à 
receção dos autocarros tal como definida no aviso.    

Apreciação global da componente 

O calendário para o cumprimento das metas propostas para estes investimentos 
têm prazos dificilmente exequíveis pelo que existem atrasos nas componentes 
C15-i01, C15-i02 e C15-i03. No entanto as entidades responsáveis têm sido diligentes 
e estão a desenvolver as atividades necessárias de forma a poder executar os 
investimentos sobre a sua responsabilidade no mais curto prazo possível. 
Adicionalmente, no Conselho de Ministros foram aprovados os investimentos 
relativos ao Metropolitano de Lisboa, com reforço do orçamento em 222,4 milhões 
de euros: 101,4 milhões para a Linha Vermelha e 121 milhões para o Metro de 
superfície Odivelas-Loures. 
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Lista das reuniões da CECE 

• Em 29/09/2022, com o IAPMEI, para ponto da situação da componente C11; 
• Em 28/10/2022, com o Secretário de Estado do Mar, para ponto de situação 

da C10.i01; 
• Em 03/11/2022, com o Metro do Porto, para acompanhamento das medidas 

sob gestão desta entidade; 
• Em 08/11/2022, com o Fundo Ambiental, para acompanhamento das 

componentes C12, C13, C14 e C15; 
• Em 16/11/2022 com o IFAP, para ponto de situação da componente C10; 
• Em 17/11/2022, com o Metropolitano de Lisboa, para acompanhamento das 

medidas sob gestão desta entidade; 
• Em 22/11/2022, com o Ministro do Ambiente, para ponto de situação de todas 

as medidas e entidades que o Ministério tutela; 
• Em 03/01/2023, com o Chefe do Estado Maior da Armada, para 

acompanhamento das medidas sob gestão da Marinha e da Autoridade 
Marítima Nacional. 
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Comissão Especializada Transição Digital 
 

Sumário Executivo  

No âmbito das suas atribuições, a Comissão Especializada Transição Digital (CETD) 
reuniu nos dias 02/11/2022 e 11/01/2023, tendo aprovado o presente relatório.  

Esta Comissão monitoriza as componentes C16 (Empresas 4.0), que também é 
acompanhada pela Comissão “Economia e Empresas”, C17 (Qualidade e 
Sustentabilidade Finanças Públicas), C18 (Justiça Económica e Ambiente de 
Negócios), C19 (Administração Pública Mais Eficiente), C20 (Escola Digital) e 
ainda, desde o início de 2022, a subcomponente C01-i06 relativa à Transição 
Digital na Saúde.  

Componente C01-i06 | Transição Digital na Saúde 
Observações globais Apreciação e recomendações 

Quando a CETD iniciou o acompanhamento 
desta componente considerou-se que os 
investimentos a realizar não se encontravam 
descritos com o detalhe suficiente para que a 
sua evolução futura pudesse ser avaliada. 
Assim foi solicitada a realização de um 
documento de trabalho com maior detalhe ao 
nível da definição dos vários projetos que iriam 
ser desenvolvidos bem como a estratégia 
subjacente. O documento em causa foi 
entregue e houve oportunidade de o discutir 
em detalhe com os responsáveis do Ministério 
da Saúde.  
Foi ainda solicitado um calendário detalhado 
com a execução prevista para esses projetos o 
qual foi também entregue prevendo-se a sua 
discussão no início de 2023. 
Em reuniões com os responsáveis do 
Ministério da Saúde foi discutida a estratégia 
subjacente à realização dos diversos projetos, 
os seus objetivos concretos, bem como o 
trabalho já realizado até à escrita do presente 
relatório. 

Considera-se, nesta data, a 
evolução desta componente 
como ALINHADO COM O 
PLANEAMENTO, após ter sido 
recebido pela CETD o 
documento com a lista dos 
projetos que serão realizados, 
bem como a sua 
calendarização, e prestados os 
esclarecimentos necessários. 
Dado ser necessário um 
amplo consenso sobre a 
definição dos sistemas de 
informação a desenvolver e 
sobre a normalização da 
informação a eles subjacente, 
recomenda-se a criação de 
um Conselho de Utilizadores 
como instrumento 
fundamental para a obtenção 
desse consenso.  
 
 

Componente C16 | Empresas 4.0  
Observações globais Apreciação e recomendações 

Esta componente envolve investimentos 
muito diferenciados, que abarcam a 
capacitação digital das empresas (formação 
de ativos); a transição digital das empresas 
(rede nacional de test beds, comércio digital e 
empreendedorismo); e a catalisação da 
transição digital de empresas (DIH e faturação 
eletrónica). Apenas a catalisação da transição 
digital se encontra com um ritmo adequado e 

Considera-se que a situação 
da mesma no presente 
semestre, é PREOCUPANTE, 
sendo necessárias medidas 
corretivas e/ou 
recalendarização.  
Recomenda-se a reavaliação 
dos objetivos dos programas 
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um grau de amadurecimento suficiente. Nos 
outros investimentos verificam-se ainda 
necessidades de intervenção a vários níveis, 
nomeadamente um reforço continuado na 
disseminação e comunicação dos 
investimentos junto das empresas e outras 
entidades com potencial de apoio, bem como 
à população em geral. 
Os objetivos enunciados em termos do 
universo de pessoas envolvidas nos programas 
Academia Portugal Digital e Emprego + 
Digital afiguram-se extremamente difíceis de 
cumprir. 
 

Academia Portugal Digital e 
Emprego + Digital. 
Recomenda-se o 
acompanhamento de perto 
das atividades dos vários 
Digital Innovation Hubs e Test-
Beds a fim de avaliar os 
primeiros resultados e concluir 
sobre a qualidade da 
execução. 
Considera-se inaceitável o 
tempo gasto na análise de 
candidaturas (veja-se 
exemplos dos Bairros Digitais) 
face ao tempo dado para 
preparação das mesmas. 
Recomenda-se ainda que 
durante a execução sejam 
precocemente identificadas as 
experiências mais bem-
sucedidas, para posterior 
divulgação e por forma a que 
sirvam de exemplo de boas 
práticas para as restantes.  
  

Componente C18 | Justiça Económica e Ambiente de Negócios 
Observações globais Apreciação e recomendações 
Após a análise dos documentos enviados com 
o detalhe dos investimentos a realizar e o 
conteúdo específico dos projetos, solicitou a 
CETD o envio de um calendário mais 
detalhado dos mesmos que ainda se aguarda.  
Destaca-se a criticidade de alguns dos 
projetos previstos bem como a existência de 
knowhow técnico específico sobre os sistemas 
legacy que dependem de um número muito 
pequeno de funcionários, o que representa 
um risco elevado no processo da respetiva 
evolução futura.   
Foi indicado pelos responsáveis do Ministério 
da Justiça que será dada atenção à 
capacitação/ recrutamento de recursos 
humanos especializados na área informática e 
de que se encontra em preparação interna a 
criação de equipas dedicadas à gestão do 
PRR, tendo sido tomadas medidas 
antecipatórias no que diz respeito à formação 
e capacitação das pessoas (p.ex. o programa 
LAB Justiça) 
A expectativa dos investimentos neste 
Ministério é grande esperando-se impactos 

Considera-se a evolução dos 
trabalhos nesta componente 
como estando ALINHADO 
COM O PLANEAMENTO. 
Recomenda-se o recurso ao 
mercado (por oposição ao 
desenvolvimento interno) para 
a construção dos novos 
sistemas a fim de evitar a 
dependência, em termos de 
conhecimento técnico sobre 
estas aplicações, de um 
conjunto pequeno de pessoas 
como se verificou no passado.  
Dado ser necessário um 
amplo consenso sobre a 
definição dos sistemas de 
informação a desenvolver e 
sobre a normalização da 
informação a eles subjacente, 
recomenda-se a criação de 
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significativos na vida dos cidadãos e das 
empresas, especialmente no que diz respeito 
ao tempo e custos de contexto, bem como na 
melhoria da eficiência e eficácia dos vários 
intervenientes no âmbito do ecossistema da 
Justiça.  
Considera-se importante realçar que tenha 
sido adotado desde o início o MOSAICO.  

um Conselho de Utilizadores 
como instrumento 
fundamental para a obtenção 
desse consenso.  
 
 

Componente C19 | Administração Pública Digital – Capacitação, Digitalização, 
Interoperabilidade e Cibersegurança 
Observações globais Apreciação e recomendações 
Esta componente envolve investimentos que 
abarcam os serviços eletrónicos sustentáveis 
(p.ex. Portal Único de Serviços Digitais e as 
regras MOSAICO); o reforço do quadro geral 
de cibersegurança; e Infraestruturas críticas 
digitais eficientes, seguras e partilhadas (p.ex. 
o desenvolvimento de sistema seguro de 
comunicação móvel para voz para os 
membros do Governo e respetivos gabinetes). 
Cada um destes investimentos encontra-se 
com os desenvolvimentos em linha com o 
previsto. 
 

Considera-se que a 
componente C19 tem uma 
apreciação de ALINHADO 
COM O PLANEAMENTO, com 
uma nota de relevo especial 
para a criação de linhas 
orientadoras para o sistema 
MOSAICO definidas pela AMA, 
bem como o “dashboard” do 
GNS. 
Recomenda-se a adoção 
obrigatória dessas normas 
para todos os sistemas a 
construir por todas as 
instituições da administração 
pública, dentro e fora do 
âmbito do PRR, incluindo a 
obrigatoriedade dessa adoção 
no caso de contratação 
pública para prestação de 
serviços de operadores 
privados ao Estado. 
Também o painel de controlo 
ou “dashboard” de gestão do 
PRR desenvolvido pelo GNS 
deverá ser avaliado com maior 
profundidade (em conjunto 
com outros idênticos a que a 
CNA-PRR teve também 
acesso), para uma adoção 
imediata e generalizada por 
parte de beneficiários diretos e 
intermediários de uma dessas 
ferramentas, sendo de 
desencorajar o 
desenvolvimento de outras, 
para a mesma função, a fim de 
obter a vantagem da 
utilização harmonizada e de 
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um mesmo processo por 
todos os gestores do PRR. 

Componente C20 | Escola Digital  
Observações globais Apreciação e recomendações 
O maior investimento até ao momento resulta 
da aquisição de 600.000 computadores, 
entregues nas escolas para distribuição. Outro 
investimento relevante é a implementação 
das redes locais nas escolas. A entrega de 
computadores a todos (alunos e professores) 
tem-se revelado muito difícil de cumprir, 
verificando-se que a principal razão indicada 
para a não entrega de computadores, a recusa 
por parte de um elevado número de famílias 
em recebê-los, acrescido do facto de, em 
algumas escolas, existirem dificuldades 
logísticas no processo de entrega dos 
equipamentos, processo que inclui a 
configuração dos mesmos para cada utilizador 
e a inscrição de cada entrega numa 
plataforma central.  
Paralelamente à entrega dos computadores, a 
implementação das redes locais nas escolas 
encontra-se ainda atrasada, face ao objetivo 
traçado, não tendo sido disponibilizado até ao 
momento nenhum calendário alternativo. 
 

A situação desta componente 
no presente semestre é 
considerada como 
PREOCUPANTE. 
Recomenda-se a elaboração 
de um calendário alternativo 
para a implementação das 
redes locais nas escolas bem 
como o reforço da logística de 
entrega de computadores 
pessoais pelas escolas e a 
reavaliação da declaração de 
responsabilidades exigida às 
famílias para entrega dos 
computadores.   
Recomenda-se ainda a 
agilização do processo de 
desmaterialização dos exames 
e dos manuais escolares por 
forma a que os alunos e 
docentes sejam estimulados 
na utilização dos seus 
computadores no dia a dia.  
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Relatório detalhado 
 

De notar que num número significativo de áreas da componente Transição 
Digital do PRR, nomeadamente aquelas que são executadas pelas próprias 
instituições da administração pública e que representam no seu conjunto a 
maioria do investimento nesta componente, não existia uma definição 
suficientemente detalhada dos projetos a desenvolver, sendo que a sua 
definição no próprio anexo à decisão do Conselho Europeu era geralmente 
vaga e imprecisa o que não permitiria a apreciação adequada da sua 
execução. Assim, e a pedido da CETD, nalguns casos, e por iniciativa das 
próprias instituições noutros, foram elaborados documentos de definição 
mais detalhados, que foram distribuídos aos membros da CETD para 
utilização nas reuniões de apreciação do andamento dos projetos e que serão 
tornados públicos logo que a CNA disponha do seu site, que se encontra em 
desenvolvimento sob responsabilidade da EMRP.  

É opinião desta Comissão Especializada, que a preparação e a utilização 
destes documentos, por parte dos beneficiários diretos, com o rigor adicional 
e a possibilidade de escrutínio que os mesmos implicam, é um dos resultados 
mais importantes do trabalho da CETD no final de 2021 e durante o ano de 
2022. 

Componente C01 | Serviço Nacional de Saúde 
Para monitorizar esta componente foi realizada reunião com o Ministério da 
Saúde, onde estiveram também presentes os Serviços Partilhados do 
Ministério da Saúde e a Administração Central do Sistema de Saúde I.P.  
 

C01-i06 | Transição Digital na Saúde 
Este investimento visa corrigir os constrangimentos que impedem a transição 
digital no Serviço Nacional de Saúde, incluindo a falta de hardware e software 
adequados à disposição dos profissionais de saúde; reforçar a uniformização 
dos sistemas de informação no Serviço Nacional de Saúde; atualizar os 
princípios de segurança digital dos sistemas de informação e dos seus 
utilizadores; aumentar a digitalização dos registos alargando a 
interoperabilidade de sistemas e mobilidade de profissionais e cidadãos e 
melhorar a experiência do utilizador e o acesso aos dados. 

C01-i06 
Transição Digital na Saúde 
BD - SPMS - SERVIÇOS PARTILHADOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, E.P.E. 

Metas: 
Ano/trimestre Meta/marco Pedido de 

desembolso 
2022/Q4 Meta: 90% de redes locais de tecnologias da informação 

atualizadas no Serviço Nacional de Saúde, aptas a funcionar 
no novo modelo de comunicações unificadas (voz sobre IP). 

3º 
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2022/Q4 Meta: 15% de utentes com acesso a novas funcionalidades 
de telessaúde e telemonitorização. 

3º 

2024/Q4 Meta: 15% Implementação de módulos administrativos de 
tecnologias da informação, de módulos clínicos básicos e 
de módulos clínicos de emergência 

7º 

 

Na reunião realizada em 3 de agosto de 2022 com o Ministério da Saúde e com 
os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), constatou a CETD que, 
à semelhança do que já se verificava nas componentes C16 a C20, o enunciado 
inicial dos objetivos do PRR na área da Transição Digital na Saúde era vago e 
impreciso pelo que foi solicitado documento mais detalhado com a lista dos 
projetos e objetivos concretos que o Ministério da Saúde pretende atingir. Tal 
documento foi enviado à CETD no prazo acordado (15 de setembro) 
salientando-se a atitude de elevada cooperação com a CETD exibida por 
aqueles responsáveis, como aliás tem acontecido, sem exceção, com os 
responsáveis de todas as entidades contactadas. O mesmo documento foi 
objeto de análise pela CETD, tendo a respetiva coordenação realizado nova 
reunião com os responsáveis do Ministério da Saúde (Secretário de Estado da 
Saúde, Presidente da SPMS e responsáveis da ACSS), sendo posteriormente 
enviada à CETD uma atualização do documento.  O mesmo foi considerado 
pela coordenação da CETD como globalmente muito positivo, constituindo 
um verdadeiro enunciado detalhado da componente C01-i06.  

Solicitou a CETD a inclusão de um calendário global e atualizado das várias 
ações previstas no documento e que correspondem aos diversos 
investimentos, algo que foi enviado e que será também discutido em breve. 
O diálogo efetuado em torno deste documento deu confiança à CETD que a 
execução dos investimentos nesta componente está controlada.  

Apreciação  

 

De notar que, dentro dos investimentos previstos, inclui-se a substituição dos 
principais sistemas de informação do SNS, quer ao nível dos cuidados 
primários, quer ao nível dos próprios Hospitais, por uma solução centralizada 
a disponibilizar em regime “as-a-service” o que implica a substituição dos 
atuais sistemas, passados cerca de 40 anos desde o início da respetiva 
construção. Esta é uma tarefa, urgente e monumental de grande 
complexidade e criticidade. Só a sua adoção com sucesso permitirá sair da 
atual situação caracterizada pela existência de múltiplas versões que 
evoluíram de forma independente dos mesmos sistemas nas várias 
instituições, com todos os problemas dai decorrentes. 

Os investimentos previstos permitirão também equipar melhor os 
profissionais, bem como, dotar todo o sistema de infraestrutura tecnológica 
mais moderna e resiliente e ainda permitir a partilha de informação dentro do 
SNS de forma mais eficaz, bem como a comunicação com outras instituições 
de saúde fora do SNS e uma interação mais eficaz com os utentes.   
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Face a toda a análise, considera-se esta componente, nesta data, como 
ALINHADO COM O PLANEAMENTO. 

Componente C16 |Empresas 4.0 
Para monitorizar esta componente foi realizada reunião com o IAPMEI.  
 
C16-i01 | Capacitação Digital das Empresas 
 
Esta medida prevê a criação de dois programas de formação interligados, e 
que visam colmatar lacunas nas competências digitais dos trabalhadores 
(funcionários e empresários) e das empresas: 

1. Academia Portugal Digital – plataforma e programa de 
desenvolvimento de competências digitais em larga escala que deverá 
permitir aos trabalhadores do setor empresarial: i) produzir uma 
autoavaliação do atual nível de competências digitais, considerando o 
quadro português de competências digitais (QDRCD); ii) receber um 
plano personalizado de capacitação em competências digitais com 
metas concretas; iii) aceder a recursos de formação online; e, iv) 
desenvolver um passaporte pessoal; 

2. Emprego + Digital 2025 –Este programa é uma vertente de 
especialização da “Academia Portugal Digital” operacionalizando a 
capacitação em formato de ensino presencial e misto. É dirigido a 
trabalhadores de empresas independentemente do nível de 
competências digitais que possuam. À semelhança do programa 
Emprego + Digital lançado em 2020, esta iniciativa será desenvolvida 
em estreita articulação com as confederações e associações 
empresariais. 

 

C16-i01 
Capacitação Digital das Empresas 
BF – Estrutura de Missão Portugal Digital  
BD - Instituto do Emprego e Formação Profissional 

Ano/trimestre Meta/marco Pedido de 
desembolso 

2022/Q1 Início dos programas Academia Portugal Digital e 
Emprego + Digital 

2º 

2025/Q3 Marco: Participantes na formação do Emprego+ Digital 
(200.000) 

9º 

2025/Q3 Meta: Participantes na formação da Academia 
Portugal Digital (800.000) 

9º 

 

 
As metas colocadas neste investimento são desde logo consideradas muito 
ambiciosas, face ao número de participantes a atingir, mas ao mesmo tempo 
muito importantes face à alteração qualitativa que se pretende atingir com a 
mesma, nas qualificações dos trabalhadores. 
 
Antecipa-se a dificuldade em atingir 800.000 cidadãos com diagnósticos de 
competências digitais e posteriormente planos de formação individual e 
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acessos a formação online (programa Academia Portugal Digital). Tal número 
corresponde a aproximadamente 16.2% da população ativa (tomando a 
dimensão da população ativa estimada pelo INE (3º trimestre de 2022) sendo, 
portanto, uma meta extremamente ambiciosa.  
 
A meta de 200.000 formandos (programa Emprego + Digital) a frequentar 
formações presenciais ou em regime misto, apresenta-se igualmente como 
especialmente difícil de atingir atendendo à experiência acumulada no 
terreno nessa matéria. Como nota comparativa, apresenta-se o caso do 
programa UPSKILL29 lançado em 2020, no qual as candidaturas de potenciais 
formandos para programas de requalificação fora do âmbito do PRR, não 
ultrapassaram as 6.000 por cada edição (1 ano), apesar da insistente 
divulgação por todos os “media” convencionais e redes sociais e da própria 
atratividade que as características desse programa implicam. Com base neste 
e noutros exemplos, atingir as metas propostas afigura-se como 
extremamente difícil. Questiona-se inclusivamente se tais metas deveriam ter 
sido definidas, uma vez que se pretendem programas ambiciosos, mas não 
virtualmente impossíveis de cumprir.   
 
 Apreciação  

 

Face à evidência da dificuldade de atingir as metas propostas, a CETD 
considera este investimento como PREOCUPANTE, sendo necessárias 
medidas corretivas e/ou recalendarização. Recomenda-se a maior atenção 
das equipas dedicadas à gestão destes programas para uma forte divulgação 
dos mesmos, bem como um acompanhamento muito próximo por parte dos 
beneficiários intermediários. As campanhas de comunicação devem ser 
abrangentes e devem ser chamadas a intervir as associações empresariais 
setoriais, as instituições de ensino superior e as instituições do setor social, 
sendo muito importante realçar, a todos os atores, que os impactos com a 
capacitação digital dos trabalhadores, se refletirá posteriormente na 
capacidade de abarcar processos de transformação e capacitação das 
empresas e demais instituições. 
 
C16-i02 | Transição Digital das Empresas 
Este subinvestimento, tem como objetivo contribuir para a transformação dos 
modelos de negócio das PME portuguesas e para a sua digitalização, visando 
uma maior competitividade e resiliência e enquadra quatro programas: 

 
29 O programa UPSKILL (que resultou de um encontro de vontades e da colaboração estreita entre a APDC, 
o IEFP, o CCISP, o  ISCTE e a Universidade do Algarve), visa a requalificação de pessoas – desempregados 
ou em situação de subemprego – nas várias áreas das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC). 
Pode ser consultado em https://upskill.pt/ 
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Rede Nacional de Test Beds – Criação de uma rede nacional de test beds 
através de infraestruturas que permitam o desenvolvimento e teste de novos 
produtos e serviços, e para acelerar o processo de transição digital, seja via um 
espaço físico ou de simulador virtual; 

Comércio Digital – Programa para a digitalização de PME, com foco em 
micro/PME da área do comércio, com vista a ativar os seus canais de comércio 
digitais, incorporar tecnologia nos modelos de negócio, desmaterializar os 
processos com clientes, fornecedores e logística por via da utilização das 
tecnologias de informação e comunicação e apoiar a internacionalização. 
Integra 3 projetos – “Aceleradoras de Comércio Digital”, “Bairros Comerciais 
Digitais” e “Internacionalização via E-commerce”; 

Apoio a Modelos de Negócio para a Transição Digital (Coaching 4.0) – 
Enquadrado no programa nacional para a Indústria 4.0 visa fomentar a 
integração de tecnologia nas empresas; 

Empreendedorismo – reforço na aposta estratégica de desenvolvimento do 
ecossistema empreendedor, que passa por apoiar diretamente start-ups 
(novos produtos e serviços com forte componente digital e verde); pela 
consolidação da estrutura existente de apoio ao empreendedorismo (Startup 
Portugal); e pelo apoio ao desenvolvimento de incubadoras e aceleradoras. 
Integra 3 projetos: “Voucher para Startups – Novos Produtos Verdes e Digitais”, 
“Reforço da Estrutura nacional para o empreendedorismo” e “Vale para 
Incubadoras/ Aceleradoras”. 

Apesar deste subinvestimento integrar quatro programas, a CETD irá focar a 
sua apreciação nos investimentos da Rede Nacional de Test-beds e no 
Comércio Digital, sendo os investimentos no Empreendedorismo avaliadas no 
âmbito da CEEE.  

C16-i02 

Transição Digital das Empresas 
 BI – IAPMEI e DGAE (Bairros Digitais e aceleradoras de comércio digital) 
 BI - AICEP (internacionalização via e-commerce) 
 BI - Startup Portugal (empreendedorismo) 

Ano/trimestre Meta/marco Pedido de 
desembolso 

2023/Q3 Marco: PME apoiadas por aceleradoras de comércio 
digital (12.000) 

5º 

2023/Q3 Meta: Número de produtos-piloto da rede nacional de 
Test Beds desenvolvidos (540) 

5º 

2025/Q3 Meta: PME apoiadas por aceleradoras de comércio 
digital (30.000) 

9º 

2025/Q3 Meta: PME e incubadoras de empresas diretamente 
apoiadas por programas de digitalização (8.900) 

9º 

2025/Q3 Meta: Número de produtos-piloto da rede nacional de 
Test Beds desenvolvidos (3.600) 

9º 

2025/Q3 Meta: Bairros de Comércio Digital (50) 9º 
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Este é um investimento que envolve muitas entidades e ações no terreno. 
Apesar de essa abrangência ser muito positiva, ela acarreta também desafios 
acrescidos do ponto de vista da gestão. Efetuou-se por isso uma apreciação 
caso a caso, uma vez que os programas e os intervenientes são diversos e 
distintos: 

• Rede Nacional de Test Beds: as propostas apresentadas foram em 
número insuficiente no primeiro e no segundo aviso, tendo sido ainda 
aberto um terceiro, com candidaturas a terminar em 30 de novembro 
de 2022, pelo que neste semestre não foi possível à CETD avaliar com 
mais detalhe. Antevêem-se, no entanto, muitas dificuldades em atingir 
as metas contratadas (30 test-beds, 540 produtos-piloto até 2023 e 
3.600 produtos-piloto até ao 3ºTrimestre de 2025). 

• Comércio Digital com 3 programas:  
o Aceleradoras de comércio digital: o terceiro aviso foi fechado a 

30 de outubro de 2022, pelo que ainda não foi possível fazer uma 
apreciação dos resultados. 

o Bairros Digitais: para atingir uma meta de 50 bairros digitais, as 
manifestações de interesse registaram 187 candidaturas. Neste 
programa realça-se a valorização atribuída à criação de 
consórcios. Como ponto negativo, chama-se a atenção das 
entidades gestoras para o tempo necessário para passar da fase 
de manifestação de interesse para a fase de candidatura e para 
a contratação efetiva. Em virtude de se aguardar os resultados à 
data de aprovação deste relatório, não foi ainda possível fazer 
esta apreciação neste semestre. Chama-se a atenção para o 
facto para a enorme e injustificável diferença entre o tempo 
dado para preparar as candidaturas por parte das empresas e o 
tempo gasto na sua avaliação. Um mês para preparação e 
apresentação de candidaturas versus quase um ano para a sua 
avaliação. Tal demora na avaliação das candidaturas prejudica a 
fluidez do programa, atrasa a sua aplicação, sendo 
completamente injustificável face à rapidez que se pretende que 
tenha a execução do PRR. 

o Internacionalização via E-commerce: face ao elevado número de 
candidaturas, que levou ao fecho do primeiro aviso lançado com 
uma dotação de 4,5 milhões de euros, em outubro/2022 foi 
lançada uma republicação do aviso com o reforço de dotação 
para 6,5 milhões de euros. Aguardam-se ainda os resultados, pelo 
que não foi possível fazer esta apreciação neste semestre.  

• Empreendedorismo, que compreende 4 programas, geridos pela 
Associação Start-up Portugal, como beneficiário pré-definido. Estes 
programas serão avaliados pela CE de Economia e Empresas. 
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Apreciação  

Face à vasta abrangência e a alguma relativa inovação nalgumas delas, 
sugere-se que sejam antecipados ao máximo os prazos de lançamento e 
comunicação das mesmas a todos os destinatários. Como medida que se 
afigura bastante preocupante, identifica-se a Rede Nacional de Test Beds, que 
deve ser acompanhada pelos beneficiários intermediários com bastante 
atenção. Como nota positiva realça-se a criação de Comités de 
Acompanhamento, envolvendo várias entidades com larga experiência no 
terreno. A CETD considera este investimento como PREOCUPANTE, sendo 
necessárias medidas corretivas e/ou recalendarização. 
Recomenda-se o encurtamento do tempo para análise de candidaturas e que 
sejam tomadas medidas que garantam a continuidade das experiências, que 
vierem a ser consideradas como bem-sucedidas, para além do horizonte 
temporal do PRR, bem como a criação de indicadores de impacto adequados 
para cada um dos programas.   
 
C16-i03 | Catalisação da Transição Digital das Empresas  
Esta medida é composta por três programas: 

• Digital Innovation Hubs (DIH) – desenvolver uma rede nacional de DIH, 
complementando aquela que já se encontra em desenvolvimento no 
âmbito do Digital Europe Programme (DEP) por forma a atingir um 
total de 126 hubs, adicionais, focando este processo em 3 tecnologias 
disruptivas: IA, HPC e Cibersegurança.  

• Desmaterialização da Faturação – iniciativa que 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 – Alcançar 250.000 utilizadores e 700 
milhões de faturas em 3 anos. 

• Selos de Certificações de Cibersegurança, Privacidade, Usabilidade e 
Sustentabilidade – investimento em quatro novas plataformas de 
certificação em cibersegurança, privacidade, usabilidade e 
sustentabilidade – meta de 15.000 certificações no computo global das 
4 plataformas. 

C16-i03 

Catalisação da Transição Digital das Empresas  
Digital Innovation Hubs – BI- IAPMEI 
Desmaterialização da faturação e selos de certificações - BF – AMA 
Selos de certificação – BF-DGAE 

Ano/trimestre 
 

Meta/marco Pedido de desembolso 

2021/Q4 Marco: Digital Innovation Hubs (DIH) (16) 1º 
2022/Q4 Marco: Criação de plataformas para o envio de 

faturas digitais e certificações de cibersegurança, 
privacidade, usabilidade e sustentabilidade 

3º 

2025/Q3 Meta: Beneficiários de serviços de consultoria dos 
Digital Innovation Hubs (4.000) 

9º 
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Este investimento é composto por 3 programas, cada um deles gerido por 
entidades diferentes.  

• Digital Innovation Hubs (DIH): gerido diretamente pelo IAPMEI, com 
um processo de candidaturas complexo e que envolveu dois prazos de 
candidaturas para os diferentes tipos de DIH: 

- Um prazo, de 30 de julho a 15 de setembro de 2022, para os EDIH 
selecionados pela Comissão Europeia para integração na Rede 
Europeia de DIH, no âmbito do Programa Europa Digital; 

- Outro prazo, de 16 de setembro a 14 de outubro de 2022, para os 
DIH reconhecidos no âmbito dos Despachos n.º 6269/2021 e n.º 1092-
B/2021, de 11 de novembro, que não integram a Rede Europeia de EDIH, 
bem como os EDIH selecionados pela Comissão Europeia para 
integração na Rede Europeia de DIH, através da obtenção de 
financiamento europeu ou da atribuição de Selo de Excelência, que não 
apresentem candidatura no prazo entre 30 de julho a 15 de setembro. 
O acompanhamento dos DIH irá ser feito a partir do ano de 2023, para 
efeitos de apreciação do cumprimento da meta de apoio a 4.000 
empresas. 

• Desmaterialização da Faturação: tem como beneficiário pré-definido a 
Agência para a Modernização Administrativa (AMA) 
Foi realizada reunião da CETD com a AMA e a informação prestada é de 
que o projeto-piloto estará em funcionamento no final de 2022 e que o 
maior desafio que anteveem é conseguir a integração de todos os 
sistemas de faturação, estimando, no entanto, que a experiência 
anterior com o procedimento SAF-T irá ser de grande utilidade.  

• Selos de Certificações de Cibersegurança, Privacidade, Usabilidade e 
Sustentabilidade:  segundo informação prestada pela AMA, os 4 selos 
estão preparados para funcionar em pleno, tendo sido adjudicados à 
Imprensa Nacional Casa da Moeda. O selo da sustentabilidade deverá 
estar a funcionar no final de 2022. Houve a necessidade de responder a 
questões relacionadas com a proteção de dados. 

 

Apreciação 

Relativamente a este investimento, considera-se que o ritmo é o adequado e 
que não estão para já em risco o cumprimento de metas a esta data, sendo 
também programas que vão requerer um grau de amadurecimento 
significativo uma vez disponibilizadas os sistemas necessários. A CETD 
considera este investimento como ALINHADO COM O PLANEAMENTO. 
 
Apreciação global da componente 

A CETD considera que a situação da global da componente C16 no presente 
semestre, como PREOCUPANTE, sendo necessárias medidas corretivas e/ou 
recalendarização.  
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A CETD irá solicitar mais informação sobre a evolução destes programas e 
recomenda a maior atenção à sua gestão por parte das entidades 
competentes (beneficiários intermediários e finais) bem como às respetivas 
tutelas. 

Considera-se essencial o encurtamento dos prazos de avaliação de 
candidaturas. 

Identifica-se a necessidade de dinamizar ações junto das empresas e outras 
entidades com potencial de apoio, com maior efeito multiplicador, através dos 
parceiros sociais e seus representantes ou delegações nas regiões no sentido 
de informar, mobilizar e sensibilizar as empresas no esforço de transição 
digital. Recomenda-se a avaliação conjunta entre o IAPMEI, parceiros sociais, 
CCDRs e CIMs para a realização de no mínimo 5 ações regionais de 
dinamização. 

Realça-se que os impactos com a capacitação digital dos trabalhadores, se 
refletirá posteriormente na capacidade de abarcar processos de 
transformação e capacitação das empresas e demais instituições. 
 
Recomenda-se que sejam tomadas medidas que garantam a continuidade 
das experiências, que vierem a ser consideradas como bem-sucedidas, para 
além do horizonte temporal do PRR, bem como a criação de indicadores de 
impacto adequados para cada um dos programas.   
 
 

Componente C18 (Justiça Económica e Ambiente de Negócios) 
Para monitorizar esta componente foi realizada reunião com o Ministério da 
Justiça. 

C18-i01 | Justiça Económica e Ambiente de Negócios 

Este investimento é composto por uma multiplicidade de subinvestimentos, 
cada um gerido por organismos diferentes, o que não facilita a recolha de 
informação. Por esse motivo as reuniões foram efetuadas ao nível da tutela, 
para permitir uma maior abrangência. 

Tem como objetivo principal a melhoria da eficiência do sistema de 
administração da Justiça, através das reformas legais, agilização de 
procedimentos administrativos, modernização dos seus sistemas de 
informação e robustecimento das infraestruturas tecnológicas, potenciando 
a redução dos custos de contexto e a ação célere da Justiça. 
Através da disponibilizar dos instrumentos e capacidades à área da Justiça, 
deverá materializar-se em metodologias, plataformas tecnológicas e 
instrumentos de monitorização, aqui referidas como “plataformas”: 

• Plataformas Digitais dos Tribunais (incluindo TAF e Insolvências); 
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• Plataformas Digitais para Ciclos de Vida dos Cidadãos e das Empresas 
(incluindo recuperação e competitividade); 

• Plataformas Digitais para a Investigação Criminal e Forense; 
• Plataformas de gestão de conhecimento; 
• Reforço das Infraestruturas e Equipamentos Tecnológicos. 

 

C18-i01.01 
Justiça económica e ambiente de negócios/IGFEJ 
BD - IGFEJ - INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA E EQUIPAMENTOS DA 
JUSTIÇA, I.P 

Ano/trimestre Meta/marco Pedido de 
desembolso 

2023/Q1 Marco: Criação de secções especializadas nos tribunais 
administrativos e fiscais superiores 

4º 

2025/Q4 Marco: Novo sistema de informação para a transformação 
digital dos tribunais e do Ministério Público 

9º 

2025/Q4 Marco: Execução do novo Plano Tecnológico 9º 

 

C18-i01.02 
Justiça Económica e Ambiente de Negócios/IRN 
BD - IRN - INSTITUTO DOS REGISTOS E DO NOTARIADO, I.P. 

Ano/trimestre Meta/marco Pedido de 
desembolso 

2024/Q1 Marco: Sistema de informação «Empresa 2.0»° 6º 

 

C18-i01.03 
 Justiça económica e ambiente de negócios/DGPJ 
BD - DGPJ - DIRECÇÃO-GERAL DA POLÍTICA DE JUSTIÇA 

Ano/trimestre Meta/marco Pedido de 
desembolso 

2025/Q4 Marco: AO 18.8 Execução do novo Plano Tecnológico 9º 
2025/Q4 Marco: AO 18.9 Plataformas de gestão de conhecimento 

na justiça 
9º 

 

C18-i01.04 
 Justiça Económica e Ambiente de Negócios/DGAJ 
BD - DGAJ - DIRECÇÃO-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA 

Sem M&M de Desembolso associados. 
 
 

C18-i01.05 
 Justiça Económica e Ambiente de Negócios/PJ 
BD - PJ - POLíCIA JUDICIARIA 

Ano/trimestre Meta/marco Pedido de 
desembolso 

2023/Q4 Marco: Sistema informático modernizado para a 
investigação criminal 

5º 

 
 

C18-i01.06 
Justiça económica e ambiente de negócios/SGMJ 
BD - SGMJ - SECRETARIA-GERAL DO MINISTERIO DA JUSTIÇA 

Ano/trimestre 
 

Meta/marco Pedido de 
desembolso 

2025/Q4 
 

Marco: Plataformas de gestão de conhecimento na 
justiça 

9º 
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C18-i01.07 
Justiça Económica e Ambiente de Negócios/INMLCF 
BD - INMLCF, IP - INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL E CIÊNCIAS 
FORENSES, I.P 

Ano/trimestre Meta/marco Pedido de 
desembolso 

2023/Q4 Marco: Sistema informático modernizado para a 
investigação criminal 

5º 

 
 

C18-i01.08 
 Justiça Económica e Ambiente de Negócios/INPI  
BD - INPI, IP - INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL 

Ano/trimestre Meta/marco Pedido de 
desembolso 

2023/Q4 Marco: Sistema informático modernizado para a 
investigação criminal 

5º 

 
 

C18-i01.09 
Justiça económica e ambiente de negócios/CAAJ  
BD - CAAJ - COMISSÃO PARA O ACOMPANHAMENTO DOS AUXILIARES DA 
JUSTIÇA 

Ano/trimestre Meta/marco Pedido de 
desembolso 

2025/Q4 Marco: Novo sistema de informação para a 
transformação digital dos tribunais e do Ministério 
Público 

9º 

 
 

C18-i01.10 
 Justiça Económica e Ambiente de Negócios/PGR  
BD - PGR - PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA 

Ano/trimestre Meta/marco Pedido de 
desembolso 

2025/Q4 Marco: Novo sistema de informação para a 
transformação digital dos tribunais e do Ministério 
Público 

9º 

 

C18-i01.11 
C18-i01.11 - Justiça Económica e Ambiente de Negócios/CSM  
BD - CSM - CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA 

Ano/trimestre Meta/marco Pedido de 
desembolso 

2025/Q4 Marco: Novo sistema de informação para a 
transformação digital dos tribunais e do Ministério 
Público 

9º 

 
 

C18-i01.12 
C18-i01.12 - Justiça Económica e Ambiente de Negócios/STA  
BD - STA - SUPREMO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO 
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Ano/trimestre Meta/marco Pedido de 
desembolso 

2025/Q4 Marco: Novo sistema de informação para a 
transformação digital dos tribunais e do Ministério 
Público 

9º 

 
Tal como verificado no caso do Ministério da Saúde, também na Justiça foi necessário 
avaliar um enunciado com informação detalhada sobre os projetos a realizar. A 
primeira reunião com o Ministério da Justiça ocorreu no final de 2021, tendo a segunda 
ocorrido apenas em novembro de 2022. 

Entende a CETD que, embora este Ministério tenha um défice ao nível dos recursos 
humanos e da infraestrutura tecnológica, em termos dos investimentos propostos 
para a transformação digital, é dos que mais beneficiará com estes investimentos, 
esperando-se impactos muito significativos na vida dos cidadãos e das empresas, 
especialmente no que diz respeito ao tempo e custos de contexto, bem como na 
melhoria da eficiência e eficácia dos vários intervenientes no âmbito do ecossistema 
da Justiça. 

Foi possível verificar que ainda se encontra em preparação interna a criação de 
equipas dedicadas à gestão do PRR, mas que já foram tomadas medidas 
antecipatórias no que diz respeito à formação e capacitação das pessoas, sendo 
exemplo disso o programa LAB Justiça. Considerou-se por isso importante a intenção 
de capacitar a estrutura da Justiça em termos de competências e da própria forma 
de trabalhar em conjunto, na obtenção de nova linguagem e na compreensão 
completa das alterações em curso. 

A existência de sistemas muito antigos (e legacy), levou à decisão de criação de uma 
framework, com uma visão conjunta para todo o Ministério, focada, à data da reunião, 
na criação da infraestrutura de suporte, de gestores de projeto e de programas e de 
estruturas de acompanhamento. Conforme informação prestada, irão garantir a 
harmonização com a Administração Pública através da utilização das “guidelines” 
MOSAICO da AMA e para um maior impacto na utilização estão a ouvir os utilizadores 
no desenho dos sistemas. 

A 31/12/2022, encontravam-se já contratados mais de 13 milhões de euros em 
aquisições de serviços, nos vários subinvestimentos, estando todas as metas vencidas 
cumpridas. 

 
Apreciação global da componente 

A CETD considera que a evolução desta componente se classifica como 
ALINHADO COM O PLANEAMENTO 
Acresce que se verificou no passado com os atuais sistemas legados, 
nomeadamente o CITIUS, uma situação de dependência em termos de 
knowhow sobre as aplicações construídas pelo Ministério da Justiça, 
relativamente a um número muito pequeno de técnicos dos seus quadros, 
com os riscos que tal acarretou. Esta situação não poderá ser repetida pois 
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implica um risco muito elevado dado tratar-se de aplicações críticas. Deverá 
assim recorrer-se tanto quanto possível ao mercado para a construção deste 
tipo de sistemas uma vez que dificilmente se consegue manter nos quadros 
do Estado pessoal com as qualificações necessárias para esta tarefa. Mesmo 
assim, será necessário aumentar o ritmo de formação e capacitação, bem 
como, dar a maior atenção ao recrutamento de recursos humanos internos, 
sem os quais se corre o risco de fazer uma transformação disruptiva na Justiça 
com o PRR, mas ficar em situação de falta de recursos qualificados para a 
posterior gestão, manutenção e evolução destes sistemas.  
Considera-se importante realçar que tenha afirmada a adoção desde o início 
do MOSAICO. Continuaremos a acompanhar a evolução dos investimentos 
nesta componente C18 durante o primeiro semestre de 2023. 
 

Componente C19 (Administração Pública – Digitalização, 
Interoperabilidade e Cibersegurança) 
Para monitorizar esta componente foi realizada reunião com a Secretaria de Estado 
da Digitalização e Modernização Administrativa, onde estiveram também 
presentes o CEGER-Centro de Gestão da Rede Informática do Governo, a AMA - 
Agência para a Modernização Administrativa, I.P.  e o Gabinete Nacional de 
Segurança. 

C19-i02 | Serviços Eletrónicos Sustentáveis 

Este investimento tem como objetivo garantir a interoperabilidade com o 
Portal Digital Único Europeu, segundo o Regulamento SDG, tendo como 
ações principais: 

• Incrementar a governação e capacidade de reutilização segura dos 
dados na AP; 

• 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; 

• Promover a criação de infraestruturas integradas para fins específicos 

Neste sentido, a AMA levará a cabo a criação e utilização de um mecanismo 
de governação transversal dos dados que, entre outras finalidades, uniformize 
a gestão de dados pessoais e promova a reutilização e todos os dados 
relevantes em contexto de prestação de serviços, ou (após eventual 
transformação) para disponibilização no portal de dados abertos.  

O INE levará a cabo a criação de uma 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, para uso pela administração pública, 
investigadores, empresas e famílias, uma infraestrutura de dados para 
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investigação, e irá constituir uma Equipa de Competências de Data Science, 
que visa resolver lacunas de formação e desenvolvimento. 

C19-i02 
Serviços Eletrónicos sustentáveis 
BD- AMA e INE 

Ano/trimestre Meta/marco Pedido de 
desembolso 

2022/Q3 Marco: Serviços públicos acessíveis de forma segura através 
de identidade eletrónica e respeitando o princípio "uma só 

vez" (5) 

3º 

2026/Q1 Marco: Serviços públicos acessíveis de forma segura através 
de identidade eletrónica e respeitando o princípio "uma só 

vez" (25) 

10º 

2026/Q1 Marco: Infraestrutura de informação territorial 10º 

 

No que respeita às atividades desenvolvidas pela AMA na componente C19-
i02, foi efetuado o ponto de situação respetivo, incluindo os aspetos 
relacionados com o Portal Único de Serviços Digitais, incluindo 
designadamente as normas desenvolvidas para aplicação dos portais e Apps 
das instituições públicas nomeadamente as designadas por MOSAICO, que 
visam garantir, não apenas o cumprimento do princípio fixado pela comissão 
europeia e designado por “only once principle - OOP” (apenas uma vez), mas 
também garantir que esses mesmos portais e apps têm uma aparência e 
forma de interação (“look-and-feel”) semelhantes. Os trabalhos nestas áreas 
estão a progredir de acordo com o planeado, estimando a entidade que a 
meta prevista para este semestre será cumprida. 

Apreciação global da componente 

A CETD irá avaliar com mais detalhe posteriormente o conteúdo das 
guidelines MOSAICO deixando desde já claro que é fundamental existir um 
sistema desse tipo e que seja de utilização generalizada por toda a 
Administração Publica na construção dos seus sistemas. 
Considera a CETD que, tão ou mais importante que o estabelecimento das 
normas MOSAICO, é necessário garantir que elas são obrigatoriamente 
aplicadas por todas as instituições da administração pública e não são 
meramente recomendadas.  Só assim se garantirá a aplicação do princípio 
“only once principle - OOP” mas também um “look-and-feel” semelhante para 
todas as aplicações do Estado, o que é fundamental para facilitar a sua 
aplicação da forma mais universal possível para todos os cidadãos e empresas.  
Recomenda-se, portanto, que todos as instituições públicas usem essas 
normas obrigatoriamente, sempre que os desenvolvimentos dessas 
aplicações sejam internos e garantam que elas são também 
obrigatoriamente utilizadas pelos fornecedores de serviços de 
desenvolvimento de software para o Estado, colocando a sua não utilização, 
como condição de exclusão nos cadernos de encargos dos processos de 
aquisição a lançar pelos organismos públicos.  
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Considera-se que este investimento se encontra ALINHADO COM O 
PLANEAMENTO. 
  

C19-i03 | Reforço do Quadro Geral de Cibersegurança  

Este investimento tem como objetivo robustecer o quadro nacional de 
cibersegurança, aprofundando, de forma estruturada e integrada, a 
capacitação no domínio da cibersegurança e da utilização segura dos dados 
São quatro as medidas principais: 

• Reforçar a capacitação em cibersegurança e segurança da informação; 
• Incrementar a Segurança na Gestão do Ciclo de Vida da Informação; 
• Implementar o quadro nacional de cibersegurança e transformar o 

atual modelo de coordenação da cibersegurança e da segurança da 
informação; 

• Criar as condições físicas e tecnológicas para a implementação e 
operacionalização do novo modelo de coordenação da cibersegurança 
e da segurança da informação. 

C19-i03 
Reforço do quadro geral de cibersegurança  
BD- Gabinete Nacional de Segurança (GNS) 

Ano/trimestre Meta/marco Pedido de 
desembolso 

2026/Q1 Conclusão do edifício das autoridades de cibersegurança 
e segurança da informação 

10º 

2026/Q1 Formação de especialistas em TI para reforçar as 
capacidades de cibersegurança e de segurança da 
informação 

10º 

2026/Q1 Formação de especialistas em TI para reforçar as 
capacidades de cibersegurança e de segurança da 
informação 

10º 

2026/Q1 Implementação do quadro nacional de cibersegurança 10º 

 

No contexto da componente C19-i03, gerida pelo GNS, verificou-se que o 
cumprimento do calendário para os investimentos previstos se encontra 
igualmente em linha com o previsto. Foi possível observar o painel de controlo 
(“dashboard”) desenvolvido pelo GNS para controlar as suas atividades no 
contexto do PRR tendo-se considerado essa ferramenta como exemplar e 
bastante desenvolvida, tendo o mesmo tipo de ferramentas de gestão sido 
também identificadas nalgumas outras entidades gestoras, no âmbito de 
reuniões desta e de outras Comissões Especializadas, não se verificando no 
entanto, como seria de esperar, uma abordagem integrada e homogénea a 
este tema em toda esta componente do PRR. 

Apreciação  

Assim, recomenda a CETD, que uma destas ferramentas de gestão e controlo, 
e não várias diferentes, seja de imediato generalizada ao controlo da execução 
do PRR na sua totalidade. Considera-se que tal adoção é não só algo 
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obrigatório num programa desta dimensão, como a sua adoção generalizada, 
acarretará um salto qualitativo fundamental para garantir um 
acompanhamento em tempo real da execução por parte dos gestores.  

Considera-se que este investimento se encontra ALINHADO COM O 
PLANEAMENTO. 

 

C19-i04 | Infraestruturas críticas digitais eficientes, seguras e partilhadas  

O objetivo deste investimento é modernizar a infraestrutura tecnológica dos 
equipamentos culturais públicos e promover a respetiva transição digital, 
através das seguintes ações principais: 
• 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; 

• Renovar a arquitetura dos sistemas de informação e processos associados 
à gestão e controlo de fronteiras, cooperação policial e judiciária e asilo, 
permitindo reduzir a carga burocrática dos serviços do SEF; 

• Eliminar as redundâncias dos processos técnicos burocráticos das Forças 
e Serviços de Segurança (FSS). 

C19-i04 

Infraestruturas críticas digitais eficientes, seguras e partilhadas 
BD- CEGER (Rede Informática do Governo) 
BD- SGMAI (infraestruturas digitais críticas) 
BF- SEF (sistema informático das forças e serviços de segurança) 
 

Ano/trimestre Meta/marco Pedido de 
desembolso 

2022/Q2 Meta: Sistema seguro de comunicações móveis para 
funcionários públicos (95% dos membros dos gabinetes do 
governo) 
 

2ª 

2023/Q4 Marco: Conclusão de melhorias em infraestruturas digitais 
críticas 
 

5º 

2024/Q4 Marco: Atualização do sistema informático das forças e 
serviços de segurança 
 

7º 

2025/Q4 Marco: Conclusão de melhorias em infraestruturas digitais 
críticas 
 

9º 

2026/Q1 Reforço do centro de gestão da Rede Informática do 
Governo (RING) 

 

10º  
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Quanto à componente C19-i04, concluiu-se que o desenvolvimento do 
Sistema Seguro de Comunicações Móveis para voz, mensagens e vídeo, 
incluído na componente C19-i04 para os utilizadores elegíveis (que incluiu os 
Membros do Governo, membros dos seus gabinetes, etc), a cargo do CEGER, 
está já em funcionamento, estando já garantida hoje a cobertura dos 95% de 
utilizadores elegíveis, antecipando-se o cumprimento da meta prevista para 
dezembro de 2022. O desenvolvimento do sistema foi acompanhado de perto 
pelo GNS por forma a garantir a atribuição do nível de segurança exigido para 
a natureza deste sistema.  

Apreciação  

Considera-se que este investimento se encontra ALINHADO COM O 
PLANEAMENTO. 
Como nota de acompanhamento, é necessário que os utilizadores adotem 
esta ferramenta como única, uma vez que ela concorre com a utilização de 
outras já populares no mercado (p.ex. whatsapp), pelo que se recomenda que 
o CEGER mantenha registos e monitorização desta utilização, sob pena de ser 
um investimento inconsequente. 
 

Apreciação global da componente 

Considera-se a apreciação da componente C19 como ALINHADO COM O 
PLANEAMENTO, com uma nota de relevo especial para as normas MOSAICO 
definidas pela AMA, cuja generalização obrigatória se recomenda a todas os 
projetos que impliquem desenvolvimento de sistemas de informação a 
efetuar ao abrigo desta componente do PRR, bem como a obrigatoriedade 
dessa adoção no caso de contratação pública para prestação de serviços de 
operadores privados ao Estado. Também o sistema de controlo de gestão do 
PRR do GNS deverá ser avaliado com maior profundidade (em conjunto com 
outros idênticos a que a CETD teve também acesso), para uma adoção por 
parte de beneficiários diretos e intermediários de uma ferramenta desse tipo.  

 

Componente C20 | Escola Digital 
Para monitorizar esta componente foi efetuada reunião com o Ministério da 
Educação. 

C20-i01 | Transição Digital na Educação 

O objetivo principal deste investimento é remover obstáculos ao acesso à 
internet de qualidade em ambiente escolar, assegurando 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. 
As principais ações são as seguintes: 
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• Alargamento da conetividade da internet da Rede Alargada da 
Educação para 300 Gbps; 

• Dotar, pelo menos, 90% das escolas com ligação à Rede Alargada da 
Educação com uma capacidade mínima de 1 Gbps e ampliar as redes 
de área local a todas as escolas com ênfase nas redes Wi-Fi, em todas 
as escolas do ensino básico e do ensino secundário da rede pública; 

• Criação de cerca de 1300 Laboratórios de Educação Digital; 
• Dotar as escolas de equipamentos de projeção em 40 000 salas; 
• Disponibilizar recursos e conteúdos educativos digitais para a 

totalidade da matriz curricular (330 disciplinas); 
• Aquisição de 600.000 computadores de uso individual (alunos e 

professores). 
 

C20-i01 
Transição digital na Educação (500 M€) 
BI - SECRETARIA-GERAL DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA 

Ano/trimestre Meta/marco Pedido de 
desembolso 

2022/Q4 1 050 000 Computadores para utilização individual por 
alunos e professores 

3º 

2023/Q4 Melhoria da conectividade das escolas do ensino 
básico e secundário 

5º 

2023/Q4 1 300 Laboratórios de Educação Digital instalados 5º 
2023/Q4 40 000 salas de aula com novo equipamento de 

projeção 
5º 

2024/Q4 Capacitação da gestão escolar 7º 

2025/Q4 Recursos educativos digitais para 330 disciplinas 9º 
2025/Q4 Testes e exames digitais nas escolas 9º 

 
 
O maior investimento resulta da aquisição de 600.000 computadores, 
entregues nas escolas para distribuição. À data da última reunião com o 
Ministério da Educação, em agosto de 2022, cerca de 40% não haviam sido 
entregues aos utilizadores finais, sendo que a informação indica que este valor 
decresceu para cerca de 30% à data de escrita deste relatório. A definição da 
meta PRR, obriga à entrega de computadores a todos os alunos e professores 
dos níveis de ensino básico e secundário, condição que se tem revelado muito 
difícil de cumprir. Se por um lado, alguns alunos já têm os seus próprios 
computadores, por outro, os que necessitam, viram-se confrontados com a 
obrigatoriedade de se comprometerem com a devolução do valor, caso não 
conseguissem devolvê-los nas mesmas condições em que os receberam. 
Verifica-se assim, que a principal razão indicada para a não entrega de 
computadores é a recusa por parte de um elevado número de famílias em 
recebê-los.  
 
Ao problema mencionado anteriormente, acresce ainda o facto de, em 
algumas escolas, existirem dificuldades logísticas no processo de entrega dos 
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equipamentos, processo que inclui a configuração dos mesmos para cada 
utilizador e a inscrição de cada entrega numa plataforma central.  
 
Paralelamente à entrega dos computadores, deveria estar a ser preparada 
outra tipologia de investimento, imprescindível para que o uso dos 
computadores possa ser efetuado em pleno: a implementação das redes 
locais nas escolas. A informação que a CETD recebeu foi de que estes 
investimentos estão atrasados, não tendo sido fornecido qualquer calendário 
alternativo. Face a esta situação e não tendo ainda um calendário alternativo 
ao indicado na lista de marcos e metas, considera-se que este é um tema a 
seguir com preocupação.  
 
Apreciação global da componente 
 
Face a estes dados a CETD considera que a situação desta componente no 
presente semestre é considerada como PREOCUPANTE.  
A CETD recomenda a elaboração de um calendário alternativo para a 
implementação das redes locais nas escolas bem como o reforço da logística 
de entrega de computadores pessoais pelas escolas e a reavaliação da 
declaração de responsabilidades exigida às famílias para entrega dos 
computadores.   
Recomenda-se ainda que no processo logístico de preparação das entregas, 
se envolvam as autarquias e juntas de freguesias. 
Para além disso, não basta distribuir computadores para que os mesmo sejam 
usados extensivamente pelos alunos e docentes como pretendido. Não basta 
a sua utilização no contexto de aplicações de videoconferência quando as 
aulas presenciais não sejam possíveis. É necessário a utilização destas 
máquinas como ferramentas essenciais no dia a dia. 
Para isso, é necessário criar a oportunidade da sua utilização para o estudo 
quotidiano, a produção de materiais de estudo pelos professores e a realização 
de trabalhos pelos alunos com recurso a estas máquinas e mesmo para a 
realização de exames. Numa primeira fase e para promover de imediato essa 
utilização o Ministério da Educação prevê a desmaterialização de manuais 
escolares e a realização de exames, objetivos com os quais a CETD concorda.  
Recomenda-se assim a agilização desse processo de desmaterialização dos 
exames e dos manuais escolares por forma a que os alunos e docentes sejam 
estimulados na utilização dos seus computadores no dia a dia, sendo ainda 
obtidas outras vantagens adicionais para o ecossistema do ensino publico. 
 
Lista das reuniões da CETD 

• Em 03/08/2022, com o Secretário de Estado da Saúde e o Presidente 
dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) para a primeira 
apresentação dos investimentos de Digitalização na Saúde. 

• Em 30/08/2022, com o Ministro da Educação, para acompanhamento 
dos investimentos da componente C20. 
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• Em 29/09/2022, com o IAPMEI, para ponto da situação da componente 
C16. 

• Em 21/10/2022, com a Startup Portugal, para acompanhamento das 
medidas de empreendedorismo. 

• Em 26/10/2022, com o Secretário de Estado da Digitalização e 
Modernização Administrativa, reunião em que também estiveram 
presentes o Diretor do CEGER, o Presidente da AMA e o Diretor-Geral 
do Gabinete Nacional de Segurança (GNS), para revisão dos 
investimentos da componente C19. 

• Em 11/11/2022 com o Secretário de Estado da Saúde, para a primeira 
apresentação dos investimentos da Saúde e acompanhamento dos 
investimentos de digitalização na saúde, com a presença da SPMS e 
ACSS. 

• Em 18/11/2022 com a Ministra da Justiça, para acompanhamento da 
componente C18. 

• Em 3/1/2023 com o Minsitro da Economia e do Mar e com o Secretário 
de Estado da Economia, para acompnhamento da componente C16 
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Comissão Especializada Território 
 

Sumário Executivo 

No âmbito das atribuições da Comissão Especializada Território (CET), a 
mesma reuniu no dia 25/01/2023, tendo aprovado o presente relatório. 

Esta Comissão é de âmbito transversal e nesse sentido está envolvida 
conjuntamente com outras Comissões. Monitoriza diretamente as 
componentes C07 (Infraestruturas), C08 (Florestas) e C09 (Gestão Hídrica). 

Componente C07 | Infraestruturas 
Observações globais Apreciação e recomendações 
Esta componente inclui a construção de 
várias ligações denominadas missing links, 
ligações a várias zonas empresariais, 
ligações transfronteiriças, bem como 
investimentos em áreas de acolhimento 
empresarial. São investimentos sob 
responsabilidade das Infraestruturas de 
Portugal, bem como de várias autarquias. 
Durante o ano de 2022 foram desenvolvidos 
os trabalhos de elaboração de projetos, 
foram lançados inúmeros concursos, foram 
assinados vários contratos com 
empreiteiros e iniciou-se obra em vários 
locais. 

De uma forma global 
considera-se que os 
investimentos estão 
ALINHADOS COM O 
PLANEAMENTO, revelando 
uma forte capacidade das 
entidades responsáveis em 
desenvolver os vários 
processos. Destaca-se a 
complexidade das Áreas de 
Acolhimento Empresarial, 
pela transversalidade e 
complexidade dos 
investimentos exigidos, 
sugerindo-se uma 
articulação estreita entre as 
autarquias, CCDRs e 
Direção-Geral de Energia e 
Geologia. Atendendo ao 
aumento dos custos na 
construção, aos atrasos nas 
entregas de algumas 
matérias-primas e à 
escassez de mão-de-obra, 
recomenda-se uma 
recalendarização de alguns 
investimentos e reforço do 
financiamento. Recomenda-
se ainda celeridade nas 
autorizações necessárias, 
quer seja as Resoluções do 
Conselho de Ministros, quer 
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sejam as portarias de 
extensão de encargos. 

Componente C08 | Florestas 
Observações globais Apreciação e recomendações 

Esta componente abrange uma 
multiplicidade de subinvestimentos, cuja 
apreciação se torna mais complexa em 
virtude do número elevado de entidades 
gestoras (tanto diretas como 
intermediárias). Este investimento tem 
como objetivo aumentar o conhecimento 
sobre o território e poder atuar em tempo 
real, aumentar a resiliência das zonas rurais 
e promover a prevenção e combate aos 
fogos rurais, reforçar as competências das 
populações e dos agentes económicos 
ligados à floresta, para além de contribuir 
para promover o aproveitamento 
económico da floresta. 

De uma forma global 
considera-se que os 
investimentos incluídos 
nesta componente estão 
ALINHADOS COM O 
PLANEAMENTO. As várias 
entidades têm demonstrado 
uma capacidade elevada de 
implementação dos projetos 
no terreno. No caso do 
investimento C08-i01.03 
(Emparcelar para ordenar), 
atendendo às características 
da propriedade e ao 
enquadramento legal do 
apoio ao investimento, a 
situação considera-se 
PREOCUPANTE. Neste caso 
concreto, recomenda-se 
maior divulgação junto dos 
potenciais beneficiários, 
com envolvimentos das 
autarquias locais e alteração 
da legislação que permita 
desacoplar o empréstimo 
concedido pelo Fundo 
Ambiental da subvenção 
concedida pelo IFAP, no 
âmbito do PRR. 
Há ainda a registar a 
C08.i02.03 (Sistema Nacional 
de Cadastro Predial), a 
NECESSITAR DE 
ACOMPANHAMENTO, face à 
tipologia de propriedades 
que podem ficar para última 
fase de cadastro e para as 
quais se antecipam 
dificuldades. 
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Componente C09 | Gestão Hídrica 
Observações globais Apreciação e recomendações 
Esta componente inclui vários 
investimentos de montante significativo e 
especial complexidade, designadamente o 
Empreendimento de Fins Múltiplos do 
Crato (que inclui a construção da Barragem 
do Pisão) e o Plano de Eficiência Hídrica do 
Algarve (com a construção da 
dessalinizadora do Algarve, redução de 
perdas no setor urbano e aumento da 
eficiência no setor agrícola). Estes são 
investimentos que obrigam a uma forte 
coordenação entre os promotores e a 
Agência Portuguesa do Ambiente (APA), 
em particular no caso da barragem do 
Pisão, pela exigência significativa ao nível 
ambiental. 

No caso do 
Empreendimento de Fins 
Múltiplos do Crato foi obtida 
a Declaração de Impacto 
Ambiental, de forma 
condicionada, por parte da 
APA, estando a CIMAA a 
desenvolver os trabalhos 
para entregar o RECAPE 
com as medidas de 
mitigação propostas, 
designadamente alteração 
do traçado, realojamento da 
população da aldeia do 
Pisão e plantação de 
quercíneas para mitigar o 
abate derivado da 
construção do lago. 
Adicionalmente, estão em 
curso os projetos de 
execução necessários para 
lançar o concurso. Fruto 
destas alterações, o custo do 
projeto cresceu. Considera-
se este investimento a 
NECESSITAR DE 
ACOMPANHAMENTO. 
Atendendo à complexidade 
deste investimento, 
recomenda-se a criação de 
uma estrutura dedicada 
para a sua gestão, bem 
como a colaboração com 
entidades semelhantes e 
com experiência na 
construção e gestão deste 
tipo de empreendimento. 
Deverá, ainda, começar a ser 
discutido o modelo de 
gestão após a construção do 
empreendimento. 
No caso do Plano de 
Eficiência Hídrica do Algarve, 
foi decidido aumentar a 
capacidade da 
dessalinizadora, face ao 
projeto inicial, e o Estudo de 
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Impacto Ambiental irá 
realizar-se considerando as 
opções de Albufeira e Lagos. 
O investimento na 
barragem de Odeleite está 
praticamente concluído. Ao 
nível agrícola, a adesão dos 
agricultores foi reduzida. 
Considera-se este 
investimento a NECESSITAR 
DE ACOMPANHAMENTO. 
Recomenda-se que seja 
definido rapidamente a 
financiamento adicional 
para o aumento da 
capacidade da 
dessalinizadora, que se 
promova uma maior 
proximidade junto dos 
agricultores de forma a 
identificar as suas 
necessidades e promover a 
comunicação das medidas 
previstas. Recomenda-se 
ainda uma alteração ao 
limiar mínimo do aviso para 
a eficiência hídrica no setor 
agrícola, que permita 
acomodar pequenos 
investimentos, que se 
situem abaixo dos 50.000 
euros definidos. 

 

 

Relatório detalhado 

 

Componente C07 | Infraestruturas 
Para monitorizar esta componente foram realizadas reuniões com a 
Infraestruturas de Portugal I.P. Foram ainda efetuados telefonemas para 
ponto de situação com os Presidentes das Câmaras de Melgaço, Guarda, 
Oliveira do Hospital, Chaves, Campo Maior e Lagos (Áreas Acolhimento 
Empresarial) e Setúbal e Portalegre (ligação a áreas industriais)  

C07-i01: Áreas de Acolhimento Empresarial (AAE) 

Este investimento tem como objetivo a modernização de áreas de terreno 
desenvolvidas como locais para escritórios, fábricas e outras empresas, ou seja, 
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áreas de acolhimento empresarial. O investimento consiste em intervenções 
em 10 Áreas de Acolhimento Empresarial (AAE) que incluem a promoção da 
produção e sistemas de armazenamento de energia renovável, intervenções-
piloto para melhorar a estabilidade energética, instalação de postos de 
carregamento elétricos e de hidrogénio, reforço da cobertura 5G e medidas 
ativas de prevenção de incêndios. 
A gestão destes investimentos encontra-se a cargo das CCDR do Norte (com 
3 intervenções), da CCDR Centro (com 3 intervenções), da CCDR Alentejo (com 
2 intervenções), da CCDR Algarve (com 1 intervenção) e da CCDR Lisboa e Vale 
do Tejo (com 1 intervenção). 
O quadro de marcos e metas é comum a todas as CCDR, alterando apenas o 
número de AAE. 
 
C07-
i01.01/02/03/04/05 

Áreas de Acolhimento Empresarial (AAE) 
BI – CCDR Norte, Centro, Alentejo, Algarve e Lisboa e Vale do Tejo 

 
Ano/trimestre 

 

 
Meta/marco 

Pedido de 
desembolso 

2021/Q2 Marco: Seleção de Áreas de Acolhimento Empresarial para 
intervenções destinadas a melhorar a sustentabilidade 

ambiental e digitalização 

1º 

2025/Q4 Meta: Conclusão das intervenções em áreas de 
acolhimento empresarial selecionadas (10 no total) 

9º 

 

O ponto de situação é o seguinte: 

O concurso para a seleção das propostas financiados foi concluído em janeiro 
de 2022, tendo sido selecionadas 10 propostas: 3 no Norte, 3 no Centro, 2 no 
Alentejo, uma no Algarve e uma em Lisboa e Vale do Tejo. Estas áreas de 
acolhimento empresarial, denominadas de nova geração, implicam: 

• Soluções de autoprodução de energia renovável, consolidando e 
aperfeiçoando o conceito de Comunidade de Energia Renovável (CER) 
Energética associado a Dispositivos de Armazenamento de Energia; 

• Ilhas de Qualidade Energética A+ em AAE, com maior densidade de 
consumidores; 

• Soluções de carregamento de viaturas elétricas e abastecimento a 
hidrogénio; 

• Cobertura de Banda Larga Rápida (5G) em AAE em áreas do interior 
(com comprovada falha de mercado) para suporte a desenvolvimentos 
pioneiros sobre a nova tecnologia; 

• Soluções de resiliência ativa a Incêndios.  

Os contratos foram assinados e os adiantamentos pagos. As autarquias estão 
a desenvolver os procedimentos contratuais necessários para concretizar os 
investimentos. Algumas delas estão a desenvolver os estudos prévios para 
depois poderem lançar os concursos para elaboração de projetos e mais tarde 
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de execução. Existem processo mais avançados, onde se tem optado pelo 
concurso limitado por prévia qualificação. 

Estes são investimentos exigentes, complexos e que integram diferentes 
componentes, com pouca experiência de execução em Portugal. 
Adicionalmente, implicam a constituição de Comunidades de Energia 
Renovável (CER), realidade relativamente recente.  

Apreciação 

Atendendo ao desenvolvimento dos trabalhos, classifica-se este investimento 
como ALINHADO COM O PLANEAMENTO. Atendendo à complexidade de 
algumas componentes do investimento, sugere-se uma colaboração estreita 
entre os promotores, as CCDRs e a Direção-Geral de Energia e Geologia, de 
forma a antecipar questões que se venham a colocar na constituição das CER.  

C07-i02: Missing links e Aumento capacidade da Rede  

Este investimento tem como objetivo aumentar a coesão territorial e 
melhorar a competitividade, a fim de promover o desenvolvimento 
económico das regiões do interior, procurando melhorar a conectividade dos 
transportes rodoviários, alargando a rede rodoviária e corrigindo as "ligações 
em falta" na rede rodoviária. O investimento visa também abordar o 
congestionamento, melhorar a segurança rodoviária e qualidade do ar e 
reduzir o ruído em locais próximos de estradas. No total, serão construídos ou 
melhorados 111 quilómetros de estradas. As intervenções incluem ainda a 
eliminação de travessias urbanas e a garantia da adequação da capacidade 
da via, aumentando a acessibilidade aos grandes corredores de transporte e 
às interfaces multimodais. 
A maior parte das construções estão em gestão direta pela Infraestruturas de 
Portugal I.P, mas o Eixo Rodoviário Aveiro – Águeda, terá como beneficiário 
intermediário a CCDR Centro e beneficiário final a Câmara Municipal de 
Águeda. 
 
Os investimentos previstos no âmbito dos missing links e aumento 
capacidade da Rede - EN14, EN4, IC35, IP2, EN125, EN211, EN344, IC2, IP8 (A26), 
Baião/Pone Ermida, IP8 (EN121), IP8 (EN259) - preveem as seguintes 
intervenções rodoviárias: 
Construção: 

• EN14. Maia (Via Diagonal) / Interface Rodoferroviário da Trofa;  
• EN14. Interface Rodoferroviário da Trofa / 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; 
• EN125. Variante a Olhão;  
• Variante à EN211 - Quintã / Mesquinhata. 

Requalificação: 
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• EN344. km 67+800 a km 75+520 – Pampilhosa da Serra;  
• IC2 (EN1). Meirinhas (km 136,700) / Pombal (km 148,500);  
• IP8 (A26). Aumento de Capacidade na ligação entre Sines e a A2. 

Construção e requalificação: 
• Ligação de Baião a Ponte de Ermida (aproximadamente 50% de 

construção de via nova);  
• 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); 

• 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). 

 

C07-i02.01 
Missing links e Aumento capacidade da Rede - EN14, EN4, IC35, IP2, EN125, 
EN211, EN344, IC2, IP8 (A26), Baião/Pone Ermida, IP8 (EN121), IP8 (EN259) 
BD- INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, I.P. 

Ano/trimestre 
 

Meta/marco Pedido de 
desembolso 

2021/Q4 Marco: Contrato assinado para 1 projeto rodoviário 1º 
2022/Q3 Marco: Contrato assinado para 2 projetos rodoviários 3º 
2025/Q4 Meta: 111 Km Estradas construídas ou reabilitadas 9º 

 

No caso do Eixo Rodoviário Aveiro – Águeda, refere-se à construção de um 
novo eixo de ligação rodoviário entre estes dois concelhos, que terá como 
principais objetivos, diminuir o descongestionamento de diversas vias que 
atravessam zonas urbanas e periurbanas e melhorar as condições de 
circulação e de segurança. 

C07-i02.02 
Missing links e Aumento capacidade da Rede - Eixo Rodoviário Aveiro – 
Águeda 
BI – CCDR Centro 

Ano/trimestre Meta/marco Pedido de 
desembolso 

2021/Q4 Marco: Contrato assinado com empreiteiro para o projeto 
rodoviário 

1º 

2025/Q4 Meta: Estradas construídas ou reabilitadas (14 Km) 9º 

 

O ponto de situação de cada um dos investimentos é o seguinte: 

As metas previstas no calendário estão a ser cumpridas, tendo sido assinados 
os 2 contratos de empreitada previstos, no caso a EN14 – Maia/Trofa e IC35 
Penafiel/Rans. No entanto os marcos exigidos para o próximo ano são muito 
exigentes e o valor das matérias-primas é superior ao orçamentado, o que tem 
repercussões no custo das obras. 
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Apreciação 

Face ao desenvolvimento dos trabalhos considera-se este investimento 
ALINHADO COM O PLANEAMENTO, devendo, no entanto, equacionar-se 
uma recalendarização dos prazos inicialmente previstos e do custo das obras, 
atendendo aos fatores identificados. 

 
C07-i03 Ligações transfronteiriças 

Este investimento inclui 4 subinvestimentos: a ligação de Bragança a Puebla 
de Sanabria (ES); a ponte internacional sobre o Rio Sever; a ponte Alcoutim – 
Saluncar de Guadiana (ES); e a EN103 Vinhais/Bragança (variantes). Os três 
primeiros têm como entidades gestoras as CCDR Norte, Alentejo e Algarve, 
respetivamente, enquanto beneficiários intermediários e as autarquias como 
beneficiários finais, o quarto tem como entidade beneficiária direta, a 
Infraestruturas de Portugal I.P. 

A descrição sucinta de cada um deles, bem como os respetivos marcos e 
metas e as entidades de gestão associadas, são apresentados seguidamente. 

Com a ligação de Bragança a Puebla de Sanabria (ES) pretende-se a melhoria 
das condições de segurança e de circulação na ligação de Bragança a Puebla 
de Sanabria, de forma a contribuir para o reforço das ligações transfronteiriças. 
O projeto visa no essencial a requalificação da via existente, o que permitirá 
uma substantiva redução dos tempos de percurso na ligação de Bragança a 
Puebla de Sanabria e à recentemente inaugurada estação ferroviária de alta 
velocidade aqui localizada.  
 

C07-i03.04 
Ligações transfronteiriças Ligação de Bragança a Puebla de Sanabria (ES) 
BI – CCDR Norte  

Ano/trimestre Meta/marco Pedido de 
desembolso 

2021/Q2 Marco: Primeiro Procedimento de Avaliação de Impacte 
Ambiental iniciado 

3º 

2025/Q4 Meta: Vias rodoviárias construídas ou reabilitadas (19 km) da 
medida "Ligações transfronteiriças", garantindo a 

conformidade com os princípios de DNSH de acordo com 
as orientações técnicas da Comissão (2021/C58/01) 

9º 

 

Com o investimento na ponte internacional sobre o Rio Sever, pretende-se a 
criação e melhoria de infraestruturas rodoviárias para reforçar as ligações 
transfronteiriças com Espanha de forma a desenvolver a mobilidade 
transfronteiriça, melhorar a competitividade das empresas. 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. O investimento 
permite uma redução de 85 km na ligação entre Montalvão/PT e Cedillo/ES, 
ligação esta não servida por modo ferroviário.  
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C07-i03.01 
Ligações transfronteiriças Ponte internacional sobre o Rio Sever 
BI – CCDR Alentejo  

Ano/trimestre Meta/marco Pedido de 
desembolso 

2022/Q3 Marco: Primeira Avaliação de Impacto Ambiental 
concluída 

3º 

2025/Q4 Meta: Estradas construídas ou reabilitadas (12,5 km) 9º 

 

Com o investimento na ponte Alcoutim – Saluncar de Guadiana (ES), 
pretende-se a criação e melhoria de infraestruturas rodoviárias para reforçar 
as ligações transfronteiriças com Espanha de forma a desenvolver a 
mobilidade transfronteiriça, melhorar a competitividade das empresas. 
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.  
 

C07-i03.02 
Ligações transfronteiriças Ponte Alcoutim – Saluncar del Guadiana (ES) 
BI – CCDR Algarve  

Ano/trimestre Meta/marco Pedido de 
desembolso 

2022/Q3 Marco: Primeira Avaliação de Impacto Ambiental concluída 3º 
2025/Q4 Meta: Estradas construídas ou reabilitadas (3 km) 9º 

 

Com o investimento na EN103 Vinhais/Bragança (variantes), pretende-se a 
criação e melhoria de infraestruturas rodoviárias para reforçar as ligações 
transfronteiriças com Espanha de forma a desenvolver a mobilidade 
transfronteiriça, melhorar a competitividade das empresas e ao mesmo 
tempo também permitir a utilização comum das infraestruturas, como a linha 
ferroviária de alta velocidade em Sanabria ou o aeródromo de Bragança. 
 

C07-i03.03 
Ligações transfronteiriças EN103. Vinhais / Bragança (variantes) 
BD: IP - INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A. 

Ano/trimestre Meta/marco Pedido de 
desembolso 

2022/Q3 Marco: Primeira Avaliação de Impacto Ambiental 
concluída 

3º 

2025/Q4 Meta: 30 Km Estradas construídas ou reabilitadas 9º 

 
 
O ponto de situação de cada um dos investimentos, de acordo com as 
informações recolhidas, é o seguinte: 

No caso da ligação de Bragança a Puebla de Sanabria (ES), foi lançado o 
concurso para elaboração do projeto de execução, que inclui o 
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desenvolvimento do estudo de impacto ambiental. Está a aguardar-se o final 
de período de audiência prévia para se proceder à assinatura do contrato. A 
revisão do projeto implicou o aumento do preço de construção, passando de 
16 para 29 milhões de euros, tendo este acréscimo sido solicitado em sede de 
reprogramação do PRR. De acordo com os responsáveis da autarquia de 
Bragança, os prazos contidos no PRR para este investimento são exequíveis, 
se as diferentes atividades correrem conforme previsto. 

Relativamente à ponte internacional sobre o Rio Sever, o concurso público do 
projeto de execução foi lançado no final do ano de 2022, de acordo com o 
calendário previsto e encontra-se em elaboração o projeto de execução que 
inclui o desenvolvimento do Estudo de Impacto Ambiental. Este investimento 
foi também objeto de acordo entre Portugal e Espanha na última cimeira 
ibérica, de forma a garantir a construção das infraestruturas do lado espanhol. 
Atendendo ao desenvolvimento das atividades é expectável que a construção 
fique concluída nos prazos previstos no contrato do PRR. 

No que concerne à ponte Alcoutim – Saluncar de Guadiana (ES), o contrato 
para elaboração de realização do estudo de impacto ambiental foi assinado. 
Relativamente ao projeto de execução, encontra-se em fase de análise das 
propostas. Este investimento foi também objeto de acordo entre Portugal e 
Espanha na última cimeira ibérica, de forma a garantir a construção das 
infraestruturas do lado espanhol. 

No caso da EN103 Vinhais/Bragança (variantes) foi lançado o concurso para a 
elaboração do projeto de execução estando já emitida a Declaração de 
Impacte Ambiental (DIA). Está a decorrer de acordo com o calendário previsto. 

Apreciação 

Face ao desenvolvimento dos trabalhos considera-se este investimento 
ALINHADO COM O PLANEAMENTO, devendo, no entanto, equacionar-se 
uma recalendarização dos prazos inicialmente previstos e do custo das obras, 
atendendo aos fatores identificados. 

 
C07-i04: Áreas de Acolhimento Empresarial (AAE) – Acessibilidades 
Rodoviárias 

Este investimento tem como foco melhorar a competitividade dos parques 
empresariais através de melhorias na conectividade da sua rede rodoviária, 
contribuindo para a reindustrialização de zonas rurais. Compreenderá um 
conjunto de intervenções quer de requalificação de troços de vias existentes 
quer de construção de novos troços de via. 
A maior parte das intervenções é da responsabilidade da Infraestruturas de 
Portugal I.P (enquanto beneficiário direto), mas existem outras em que são 
beneficiários intermediários as CCDR do Norte, Centro e Alentejo, com a 
execução a cargo das autarquias (enquanto beneficiários finais), sendo 
apresentado abaixo o detalhe de cada uma, bem como os respetivos marcos 
e metas associados. 
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Na região Norte, estão previstas as seguintes intervenções rodoviárias: 

• Execução da Nova travessia do Rio Lima entre EN203 - Deocriste e 
EN202 – Nogueira; 

• Execução do acesso ao Avepark - Parque de Ciência e Tecnologia das 
Taipas (Guimarães); 

• Execução do acesso rodoviário da zona industrial do Vale do Neiva ao 
Nó da A28. 
 

C07-i04.04 
Áreas de Acolhimento Empresarial (AAE) – Acessibilidades Rodoviárias 
BI – CCDR Norte 

Ano/trimestre Meta/marco Pedido de 
desembolso 

2023/Q2 Marco:  Contratação de empreitadas: contrato assinado 
para 3 empreitadas da medida "Áreas de Acolhimento 

Empresarial (AAE) – Acessibilidades Rodoviárias", 
garantindo a conformidade com os princípios de DNSH de 

acordo com as orientações técnicas da Comissão 
(2021/C58/01) 

5º 

2025/Q4 Meta: Vias rodoviárias construídas ou reabilitadas (14,2 Km) 
da medida "Áreas de Acolhimento Empresarial (AAE) – 

Acessibilidades Rodoviárias", garantindo a conformidade 
com os princípios de DNSH de acordo com as orientações 

técnicas da Comissão (2021/C58/01) 

9º 

 

Na região Centro, estão previstas as seguintes intervenções rodoviárias: 
• Execução da Ligação do Parque Empresarial do Casarão ao IC2 
• Medida: C07-i04.03-m01 - Áreas de Acolhimento Empresarial (AAE) – 

Acessibilidades Rodoviárias - Ligação do Parque Empresarial do 
Casarão ao IC2. 
 

C07-i04.03 
Áreas de Acolhimento Empresarial (AAE) – Acessibilidades Rodoviárias: 
Ligação do Parque Empresarial do Casarão ao IC2 
BI – CCDR Centro 

Ano/trimestre Meta/marco Pedido de 
desembolso 

2023/Q2 Marco: Contrato assinado para 1 projeto rodoviário 4º 
2025/Q4 Meta: Estradas construídas ou reabilitadas (5 km) 9º 

 

Na região do Alentejo, estão previstas as seguintes intervenções rodoviárias: 
• Execução de uma rotunda na EN246 para acesso à zona industrial de 

Portalegre. 
 

C07-i04.05 
Áreas de Acolhimento Empresarial (AAE) – Acessibilidades Rodoviárias - 
Rotunda na EN246 para acesso à zona industrial de Portalegre 
BI – CCDR Alentejo  

Ano/trimestre Meta/marco Pedido de 
desembolso 

2022/Q1 Marco: Contrato assinado para 1 projeto rodoviário 1º 
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2023/Q2 Meta: Estrada construída ou reabilitada (0,5 Km) 3º 

 

Em diversas regiões, estão previstas as seguintes intervenções rodoviárias: 
• Construção: 

o Ligação da Zona Industrial de Cabeça de Porca (Felgueiras) à A11; 
o Melhoria das acessibilidades à Área de Localização Empresarial 

de Lavagueiras (Castelo de Paiva); 
o Melhoria de acessibilidades à Zona Industrial Campo Maior; 
o Variante à EN248 (Arruda dos Vinhos); 
o Variante de Aljustrel – Melhoria das acessibilidades à Zona de 

Extração Mineira e à Área de Localização Empresarial; 
o Via do Tâmega – Variante à EN210 (Celorico de Basto); 

• Requalificação: 
o Ligação ao Parque Industrial do Mundão - Eliminação de 

constrangimentos na EN229 Viseu / Sátão; 
o Acessibilidades à Zona Industrial de Riachos; 
o Acesso do Parque Empresarial de Camporês ao IC8 (Ansião); 
o Ligação à Área Industrial de Fontiscos e reformulação do Nó de 

Ermida (Santo Tirso); 
o Ligação da Zona Industrial de Rio Maior à EN114; 

• Construção e Requalificação: 
o Ligação ao Parque Industrial do Mundão: EN229 – ex-IP5 / Parque 

Industrial do 
Mundão (aproximadamente 47% de construção de via nova); 

o Ligação ao Parque Industrial do Mundão – Eliminação de 
constrangimentos na EN229 Viseu/ Sátão-Ligação ao Parque 
Industrial do Mundão – Eliminação de constrangimentos na 
EN229 Viseu/ Sátão- Ligação ao Parque Industrial do Mundão – 
Eliminação de constrangimentos na EN229 Viseu/ Sátão; 

o Ligação ao Parque Industrial do Mundão – Eliminação de 
constrangimentos na EN229 Viseu/ Sátão; 

o Acesso do Parque Empresarial de Camporês ao IC8 (Ansião)- 
Acesso do Parque Empresarial de Camporês ao IC8 (Ansião); 

o Ligação à Área Industrial de Fontiscos e reformulação do Nó de 
Ermida (Santo Tirso) -  

o Ligação ao Parque Industrial do Mundão: EN229 – ex-IP5 / Parque 
Industrial do Mundão 

o Ligação da Zona Industrial de Cabeça de Porca (Felgueiras) à A11- 
Ligação da Zona Industrial de Cabeça de Porca (Felgueiras) à A11; 

o Ligação da Zona Industrial de Cabeça de Porca (Felgueiras) à A11- 
Ligação da Zona Industrial de Cabeça de Porca (Felgueiras) à A12; 

o Melhoria das acessibilidades à Área de Localização Empresarial 
de Lavagueiras (Castelo de Paiva); 
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o Melhoria de acessibilidades à Zona Industrial Campo Maior; 
o Variante à EN248 (Arruda dos Vinhos); 
o Variante de Aljustrel – Melhoria das acessibilidades à Zona de 

Extração Mineira e à Área de Localização Empresarial; 
o Via do Tâmega – Variante à EN210 (Celorico de Basto). 

 

C07-i04.01 
Áreas de Acolhimento Empresarial (AAE) – Acessibilidades Rodoviárias 
BD: IP - INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A. 

Ano/trimestre Meta/marco Pedido de 
desembolso 

2023/Q4 Marco: Contrato assinado para 5 projetos rodoviários 4º 
2025/Q4 Meta: 42 Km Estradas construídas ou reabilitadas 9º 

 

Ponto de situação: 

No caso dos investimentos localizados em Santo Tirso, Riachos, Viseu/Satão (2) 
e Arruda dos Vinhos), as metas previstas no calendário que consistiam em ter 
1 contrato assinado, estando cumpridas, uma vez que existem 5 contratos 
assinados.  Para além disso, os restantes investimentos encontram-se em fase 
de execução do projeto ou de contratação da obra, o que faz antever um ano 
de 2023 com lançamento de vários concursos e assinatura de contratos e 
consignação das obras. 

Relativamente ao investimento em Campo Maior, o concurso foi lançado no 
final de novembro/22. Em Aljustrel e Celorico de Basto o projeto estão a ser 
executado para lançamento posterior da empreitada. No que se refere ao IC8 
em Ansião estão a ser desenvolvidos os trabalhos para lançamento da 
empreitada.  

Nos investimentos sob responsabilidade das autarquias (em que os 
beneficiários intermediários são as CCDR): 

• EN10-4. Setúbal-Mitrena – foi assinado o contrato para concretização do 
projeto de execução. 

• Ligação da A8 à Área Empresarial das Palhagueiras em Torres Vedras – 
o estudo de viabilidade da obra foi concluído pela autarquia. No ano de 
2023 serão concretizadas as atividades seguintes, de forma a que a obra 
se inicie no final do ano. 

• Ligação do Parque Empresarial do Casarão ao IC2  
• Nova Travessia do Rio Lima entre EN203/Deocriste e EN202/Nogueira – 

projetos de execução em curso e contratualização do estudo de 
Impacto Ambiental. 

• Construção de rotunda na EN246 para acesso à zona Industrial de 
Portalegre – construção concluída. 

• Acesso ao Avepark – Parque de ciência e tecnologia das Taipas 
(Guimarães)- Ligação (inclui rotunda na EN101)  
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• Construção de acesso rodoviário da Zona Industrial do Vale do Neiva ao 
Nó da A28 - projetos de execução em curso e contratualização do 
estudo de impacto Ambiental.  

 

Apreciação 

Apesar deste andamento dos trabalhos, os marcos exigidos para o ano de 
2023 são muito exigentes e o valor das matérias-primas é superior ao 
orçamentado, o que tem repercussões no custo das obras.  

Face ao desenvolvimento dos trabalhos considera-se este investimento 
ALINHADO COM O PLANEAMENTO, devendo, no entanto, equacionar-se 
uma recalendarização dos prazos inicialmente previstos e do custo das obras, 
atendendo aos fatores identificados. 

 
Componente C08 | Florestas 
Para monitorizar esta componente foram realizadas reuniões com o Fundo 
Ambiental, o Ministério do Ambiente e Ação Climática e o Ministério da 
Justiça. Foram recolhidas informações junto do Instituto de Conservação da 
Natureza e da Direção-Geral do Território. 

C08-i01.01: Transformação da Paisagem dos Territórios de Floresta 
Vulneráveis – “Áreas integradas de gestão da paisagem (AIGP) e 
Condomínios de Aldeia” 

Este subinvestimento insere-se no objetivo global de 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, contrariando a perda de população. 

 

C08-i01.01 

Transformação da Paisagem dos Territórios de Floresta Vulneráveis - “Áreas 
integradas de gestão da paisagem (AIGP) e Condomínios de Aldeia” - 256,62 
M€ 
BI- Fundo Ambiental 

Ano/trimestre Meta/marco Pedido de 
desembolso 

2025/Q3 Publicação das Operações Integradas de Gestão da 
Paisagem (OIGP) no Diário da República 

9º 

2025/Q3 800 Aldeias com projetos de gestão de combustível 9º 
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Da informação recolhida junto de alguns beneficiários finais, bem como junto 
do Fundo Ambiental, do Instituto da Conservação da Natureza e da Direção-
Geral do Território, o processo está a decorrer adequadamente. A conceção 
dos projetos florestais é exigente e demorada, dadas as exigências técnicas e 
organizativas (é preciso conhecer os proprietários, mobilizá-los e convencê-los 
para o interesse da medida).  

Atualmente estão constituídas 70 AIGP, mais 10 que o objetivo final em 2025. 

  

De acordo com as mesmas fontes, relativamente aos Condomínios de Aldeia, 
foram já criados 203 até ao momento, com projetos apoiados em 51 concelhos. 
Existem 110 beneficiários, sendo a maioria as autarquias (54%), seguindo-se as 
juntas de freguesia com 32% e depois outras organizações (Associações de 
Desenvolvimento Local, Associações de Baldios, Entidade Gestora de Zonas 
de Intervenção Florestal, Áreas Integradas de Gestão da Paisagem, 
Organizações de Produtores Florestais) com 14%. O desenvolvimento dos 
projetos decorre a bom ritmo, de acordo com o planeado, podendo existir 
alguns atrasos, mas recuperáveis. 
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Apreciação 

Face ao desenvolvimento dos trabalhos considera-se este investimento 
ALINHADO COM O PLANEAMENTO. 
Sugere-se que as metas de 2025 (setembro), possam deslizar um pouco, de 
forma a permitir ainda intervir na floresta no outono de 2025 (outubro a 
dezembro). As entidades gestoras estão conscientes do interesse deste 
deslizamento. Recomenda-se ainda que, existindo disponibilidade financeira, 
se possa aumentar o investimento em cada condomínio de aldeia, de forma 
que se possam maximizar os investimentos e tornar mais resilientes os 
territórios. 
 

C08-i01.02: Transformação da Paisagem dos Territórios de Floresta 
Vulneráveis: Programas de Reordenamento e Gestão da Paisagem 

Este subinvestimento insere-se no objetivo global de aumentar a resiliência 
dos territórios vulneráveis através do desenvolvimento de Programas de 
Reordenamento e Gestão da Paisagem (PRGP) nos territórios definidos como 
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vulneráveis. Em vigor está um PRGP, o das Serras de Monchique e Silves que 
foi financiado pelo Fundo Ambiental. 
Encontram-se atualmente em desenvolvimento quatro Programas de 
Reordenamento e Gestão da Paisagem (PRGP), determinados pelo Despacho 
n.º 2507-A/2021, de 4 de março, cuja concretização está cometida à DGT e são 
financiados pelo Fundo Ambiental. Por sua vez, foi cometido ao ICNF o 
desenvolvimento do Programa de Reordenamento e Gestão da Paisagem do 
Pinhal Interior Sul, determinado pelo Despacho n.º 12735-B/2021 de 28 de 
dezembro de 2021. 

Ano/trimestre Meta/marco Pedido de 
desembolso 

2025/Q3 Desenvolvimento de Programas de Reordenamento e 
Gestão da Paisagem (PRGP) nos territórios definidos 

como variáveis (20) 

9º 

 

A meta inclui a criação de 20 PRGP até final de 2025. Neste momento um 
programa está concluído e 3 estão em aprovação após discussão pública. 
Adicionalmente, 7 estão em desenvolvimento e durante 2023 existirá o 
despacho de elaboração para mais 6. Em 2024 iniciar-se-ão os restantes 3. 
Apresenta-se no mapa abaixo o ponto da situação. 

C08-i01.02 
Transformação da Paisagem dos Territórios de Floresta Vulneráveis: Programas 
de Reordenamento e Gestão da Paisagem  
BD- Direção-Geral do Território (DGT) 
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Apreciação 

Dos contactos desenvolvidos junto da DGT, o processo está a decorrer 
adequadamente. Considera-se o desenvolvimento deste investimento 
ALINHADO COM O PLANEAMENTO. 

 

C08-i01.03: Transformação da Paisagem dos Territórios de Floresta 
Vulneráveis – Emparcelar para Ordenar 

O Decreto-Lei n.º 29/2020, de 29 de junho, criou um programa de apoio ao 
emparcelamento rural, designado «Emparcelar para Ordenar», que visa 
promover o emparcelamento rural simples, com vista a aumentar a dimensão 
física e económica dos prédios rústicos e, assim, fomentar a viabilidade e 
sustentabilidade económica das explorações, bem como incrementar o 
ordenamento e gestão dessas mesmas áreas e, consequentemente, a 
resiliência dos territórios. 

Podem beneficiar do apoio previsto no Programa Emparcelar para Ordenar, 
os proprietários adquirentes de prédios rústicos, que efetuem ações de 
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emparcelamento rural simples ao abrigo do artigo 7.º da Lei n.º 111/2015, de 27 
de agosto, em territórios vulneráveis definidos nos termos da Portaria n.º 
301/2020, de 24 de dezembro, até à superfície máxima de redimensionamento 
fixada pela Portaria n.º 219/2016, de 9 de agosto. 

Os apoios assumem a forma de subsídio a fundo perdido, até 25% das 
despesas elegíveis e de crédito, até ao valor de 150.000€, por beneficiário. A 
mesma candidatura pode acumular as duas formas de apoio, até aos limites 
referidos e no cumprimento dos plafonds setoriais dos auxílios de minimis 
definidos. 

O programa Emparcelar para Ordenar não apresenta meta de desembolso, tendo apenas uma meta de 
monitorização em 2025/Q3 de execução de ações de emparcelamento abrangendo 2.000 ha. 

 

Na reunião que ocorreu em 16/11/2022, o IFAP reconheceu fragilidades nesta 
medida, tendo em conta a fraca adesão dos proprietários ao primeiro aviso. 
Um dos problemas identificados é o facto do pagamento ser enquadrado em 
2 entidades – o empréstimo via Fundo Ambiental e o subsídio via IFAP, não 
sendo possível desacoplar o subsídio do empréstimo. Aguardava-se, à data da 
reunião, uma portaria de simplificação, em avaliação conjunta pelas tutelas 
(Agricultura e Ambiente). Neste momento a situação legal mantém-se, não 
tendo sido concretizada esta alteração legislativa. 

Apreciação 

Face aos constrangimentos identificados, considera-se o estado deste 
investimento como PREOCUPANTE, sendo necessárias medidas corretivas 
e/ou recalendarização. 

A CNA-PRR deixou, enquanto recomendações, transmitidas quer na reunião 
de 16/11/2022 com o IFAP, quer na reunião de 22/11/2022 com o Ministro do 
Ambiente, um esforço de entendimento sobre a simplificação do modelo 
utilizado para esta medida, bem como o reforço da comunicação junto dos 
particulares, procurando outros parceiros, como é o caso da ANMP, ANAFRE, 
das associações florestais ou dos baldios. 

 

 

 

 

 

C08-i01.03 
Transformação da Paisagem dos Territórios de Floresta Vulneráveis – Emparcelar 
para Ordenar 
BI- IFAP- Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, I.P 
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C08-i02: Cadastro da Propriedade Rústica e Sistema de 
Monitorização da Ocupação do Solo 

C08-i02.01: Cadastro da Propriedade Rústica e Sistema de Monitorização 
da Ocupação do Solo: SMOS 

O objetivo deste investimento é dotar o país de conhecimento atualizado e 
detalhado do território, a nível cadastral, com identificação dos proprietários 
da terra e dos limites e caracterização da propriedade.  
A operacionalização do Sistema de Monitorização de Ocupação do Solo 
(SMOS), irá permitir a obtenção de 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 de floresta 
 

C08-i02.01 
Cadastro da Propriedade Rústica e Sistema de Monitorização da Ocupação do 
Solo (29,37 M€) 
BD-DGT- Direção-Geral do Território  

Ano/trimestre Meta/marco Pedido de 
desembolso 

2025/Q1 
 

Marco: Cartografia de Uso e Ocupação do Solo 
(COS) 2023 

8º 

 

O marco para desembolso da despesa associado a este subinvestimento, está 
agendado para o primeiro trimestre de 2025. A informação a esta data é de 
que a implementação está a decorrer segundo os calendários previamente 
definidos. Este sistema, multifuncional e colaborativo, é suportado em 
metodologias de inteligência artificial, pretende monitorizar em tempo real a 
ocupação do solo e dinâmicas do território, baseado em imagens aéreas e de 
satélite e cobertura com recurso à tecnologia LiDAR (Light Detection and 
Ranging). 

Apresentam-se em baixo alguns exemplos do SMOS, fornecidos pela DGT. 
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Apreciação 

Face ao andamento identificado, avalia-se este investimento ALINHADO COM 
O PLANEAMENTO.  
 

C08-i02.02: Cadastro da Propriedade Rústica e Sistema de Monitorização 
da Ocupação do Solo: Inventário Florestal Nacional 

Este subinvestimento 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. 

 

C08-i02.02 
Cadastro da Propriedade Rústica e Sistema de Monitorização da Ocupação do 
Solo: Inventário Florestal Nacional (1,63 M€) 
C08-i02.02 – ICNF- Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P  

Este subinvestimento não regista marcos ou metas de desembolso relacionados. 

Apreciação 

Ainda não acompanhado por investimentos e metas previstos serem para após este 
semestre. 

 
C08-i02.03: Cadastro da Propriedade Rústica e Sistema de Monitorização 
da Ocupação do Solo: Sistema Nacional de Cadastro Predial 

O objetivo deste subinvestimento é operacionalizar a BUPI enquanto 
plataforma única de relacionamento com os cidadãos 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. 
 
 

C08-i02.03 
Cadastro da Propriedade Rústica e Sistema de Monitorização da Ocupação 
do Solo: Sistema Nacional de Cadastro Predial 
BD - SGMJ - SECRETARIA-GERAL DO MINISTERIO DA JUSTIÇA 

Ano/trimestre Meta/marco Pedido de desembolso 
2022/Q1 Marco: Evoluir para uma Plataforma BUPI 2.0 2º 
2023/Q4 Marco: 10 Formações sobre o BUPI 5º 

 
 
Segundo informação do Ministério da Justiça, em reunião de 18/11/2022, o 
investimento na plataforma BUPI ao abrigo do PRR, segue-se a investimento 
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inicial via COMPETE e Fundo Ambiental (de 2017 e ainda em execução). Em 
termos de adesão à plataforma, a mesma está a ter resultados positivos, 
tendo, à data da reunião, 143 municípios em utilização com a expetativa de 
chegar ao conhecimento de 90% do território no final de 2023. Em 2021 
estavam introduzidas 200.000 propriedades, ultrapassando um milhão neste 
momento, o que representa cerca de 60% do território dos 153 concelhos onde 
este investimento se aplica. Foi criada uma app que permite que os 
proprietários façam a georreferenciação dos seus terrenos, contribuindo 
desta forma para o conhecimento efetivo do território. Apresenta-se abaixo 
um exemplo dessa app. 

 

 

Destaca-se a informação disponibilizada pela estrutura de missão criada para este 
efeito e que facilita a comunicação e conhecimento, tanto na Internet 
(https://bupi.gov.pt/) como no Linkedin (https://www.linkedin.com/company/ebupi-
estrutura-de-miss%C3%A3o-para-a-expans%C3%A3o-do-cadastro-simplificado-
digital-simple-land-registry/) 

 

Apreciação 

Face ao andamento identificado, avalia-se este investimento com sendo 
NECESSÁRIO ACOMPANHAMENTO, tendo em atenção que ter 90% do 
conhecimento do território no final de 2022 não se reflete automaticamente 
em metas em matéria de cadastro. As propriedades são muito pequenas e a 
implementação da medida depende da adesão dos proprietários. Das 
informações recolhidas no terreno, reconhecem-se os múltiplos esforços 
realizados pelas várias entidades da administração central e local, mas a sua 
implementação necessita de um acompanhamento permanente junto dos 
proprietários. 
Ressalva-se, pela positiva, a antecipação do cumprimento da meta de 10 
formações BUPI, prevista para o 4º trimestre de 2023. 

https://bupi.gov.pt/
https://www.linkedin.com/company/ebupi-estrutura-de-miss%C3%A3o-para-a-expans%C3%A3o-do-cadastro-simplificado-digital-simple-land-registry/
https://www.linkedin.com/company/ebupi-estrutura-de-miss%C3%A3o-para-a-expans%C3%A3o-do-cadastro-simplificado-digital-simple-land-registry/
https://www.linkedin.com/company/ebupi-estrutura-de-miss%C3%A3o-para-a-expans%C3%A3o-do-cadastro-simplificado-digital-simple-land-registry/
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C08-i03: Faixas de gestão de combustível – rede primária 

Com este investimento pretende-se: 
• Caracterização da rede primária estruturante, onde se inclui a 

cartografia e a avaliação do uso e ocupação do solo; 
• 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; 

• Promoção na plataforma BUPi, do procedimento de representação 
gráfica georreferenciada dos prédios rústicos incluídos na constituição 
da servidão administrativa; 

• Execução de 37.500 ha de rede primária estruturante de faixas de 
gestão de combustível a nível nacional até ao 3.º trimestre de 2025. 
 

C08-i03 
Faixas de gestão de combustível – rede primária (120 M€) 
BD- ICNF – Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas I.P 

Ano/trimestre Meta/marco Pedido de 
desembolso 

2025/Q3 
 

Área de servidão constituída (21.727 ha) 9º 
 

2025/Q4 Implementação da rede primária de faixas de gestão 
de combustível (RPFGC) (37.500 ha) 

9º 

 

Neste capítulo foi desenvolvida e concluída a avaliação do uso e ocupação do 
solo em rede primária para um total de 37.500ha. Adicionalmente, encontra-
se em execução a instalação e beneficiação da rede primária para a área 
identificada, no valor de 36 M€. Paralelamente, estão a ser constituídas 
servidões administrativas no âmbito da instalação dessa rede, de forma a 
remunerar os proprietários pela utilização do solo. Apresentam-se de seguida 
exemplos da instalação da rede primária. 
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Apreciação 

Face ao andamento identificado, avalia-se este investimento de ALINHADO 
COM O PLANEAMENTO. 

 

C08-i04 Meios de prevenção e combate a incêndios rurais  

C08-i04.01 Meios de prevenção e combate a incêndios rurais – 
Subinvestimento Meios aéreos  

Pretende-se investir no reforço dos meios do Estado para a prevenção e 
combate a incêndios rurais, nomeadamente através da aquisição de 
helicópteros ligeiros e médios. 
 

C08-i04.01 
Meios de prevenção e combate a incêndios rurais – Subinvestimento Meios 
aéreos 
BD –  Estado-Maior da Força Aérea (EMFA) (70 M€) 

Ano/trimestre Meta/marco Pedido de 
desembolso 

2025/Q4 Marco: Entrega de helicópteros bombardeiros ligeiros 
e médios (12) 

9º 

 

Não foi possível realizar em 2022 nenhuma reunião com o EMFA. As metas só 
estão contempladas a partir do 4º trimestre de 2023, pelo que o 
acompanhamento se fará durante o ano de 2023. Em análise aos contratos já 
efetuados, verificou-se a aquisição de dois helicópteros AW119MKII "Koala" e 
de seis helicópteros bombardeiros médios, num total global de 50,5 milhões 
de euros. 
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Apreciação 

Ainda não acompanhado por investimentos e metas previstos serem para 
após este semestre. 

 

C08-i04.02 Meios de prevenção e combate a incêndios rurais – 
Subinvestimento Meios terrestres 

Este investimento insere-se na disponibilização de meios ao ICNF e que se 
destinam a: 

• gestão de combustível florestal; 
• gestão florestal; 
• manutenção infraestruturas de defesa da floresta; 
• Sensibilização; 
• vigilância, primeira intervenção em incêndios rurais; 
• instalação e manutenção de rede primária e secundária; 
• combate a incêndios rurais; 
• estabilização de emergência  

C08-i04.02 
Meios de prevenção e combate a incêndios rurais- Subinvestimento Meios 
terrestres 
BD – ICNF- Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P 

Ano/trimestre Meta/marco Pedido de 
desembolso 

2023/Q1 
 

Entrega de veículos, maquinaria e equipamento (179) 4º 
 

 

À data deste relatório tinham sido entregues 48 viaturas repartidas por: 

• Máquinas de Rastos 
• Tratores 

Apreciação 

Face ao andamento identificado, avalia-se este investimento de ALINHADO 
COM O PLANEAMENTO. 

 

C08-i04.03 Meios de prevenção e combate a incêndios rurais – rede de 
radares 

Pretende-se igualmente investir no reforço dos meios do Estado, para a 
prevenção e combate a incêndios rurais, nomeadamente: aquisição e 
instalação de dois radares de dupla polarização, com sistema de computação 
e sistema de arquivos, instalação de detetores de trovoadas e estação 
meteorológica automática. 
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C08-i04.03 
Meios de prevenção e combate a incêndios rurais  
BD- Instituto Português do Mar e da Atmosfera, I.P (IPMA) 

Ano/trimestre Meta/marco Pedido de 
desembolso 

2023/Q2 Meta: Instalação de dois radares de dupla 
polarização (2) 

4º 

 

Não foi possível realizar em 2022 nenhuma reunião com o IPMA. No entanto, 
a meta que lhe está associada está contemplada para o 2º trimestre de 2023, 
pelo que o acompanhamento se fará durante esse ano. 

Apreciação 

Ainda não acompanhado por investimentos e metas previstos serem para 
após este semestre. 

 

C08-i05: Programa MAIS Floresta 

C08-i05.02: Programa MAIS Floresta: Reforço de atuação das organizações 
de produtores florestais (OPF) e dos Centros de Competências no setor 
florestal 

Este subinvestimento insere-se no programa Programa MAIS Floresta, mais 
especificamente no objetivo de realização de ações de informação e 
sensibilização para a prevenção de comportamentos de risco da população. 

C08-i05.02 

Programa MAIS Floresta: Reforço de atuação das organizações de 
produtores florestais (OPF) e dos Centros de Competências no setor florestal 
(10 M€) 
BI- Fundo Ambiental 

Ano/trimestre Meta/marco Pedido de 
desembolso 

2025/Q4 Implementação de um programa de formação nacional 
destinado à capacitação de técnicos florestais das OPF 

(150) 

9º 

 

Durante o ano de 2022 foi lançado o concurso. Foram apresentadas 10 
candidaturas, tendo a totalidade obtido aprovação e financiamento. Os 
contratos foram assinados e iniciaram-se as atividades previstas. 

Apreciação 

Face aos desenvolvimentos identificados, avalia-se este investimento de 
ALINHADO COM O PLANEAMENTO. 
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Componente C09 | Gestão Hídrica 
Para monitorizar esta componente foram realizadas reuniões com o 
Ministério do Ambiente e Ação Climática e visita para acompanhamento da 
Barragem do Crato.  

 

C09-i01: Plano Regional de Eficiência Hídrica do Algarve 

Em virtude do plano hídrico do Algarve estar a ser implementado por vários 
beneficiários, quer diretos, quer intermediários, foi efetuado um ponto de 
situação que engloba os subinvestimentos 09.i01.01/02/03/04. Em 2023 serão 
efetuados os acompanhamentos específicos com cada uma das entidades 

C09-i01.01: Plano Regional de Eficiência Hídrica do Algarve: SM1 – Reduzir 
perdas de água no setor urbano 

Este subinvestimento, da responsabilidade da AMAL, tem como objetivo 
apoiar o financiamento de projetos que visem a redução de perdas reais de 
água no setor urbano, através da renovação e reabilitação de infraestruturas 
degradadas ou tecnicamente deficientes nos sistemas em baixa, e na 
implementação de zonas de monitorização e controlo (ZMC) e de zonas de 
pressão controlada (ZPC). 

Tem associado, como entidades responsáveis pela implementação, as 19 
entidades gestoras (EG) dos serviços de abastecimento de água da região do 
Algarve, abrangendo 16 municípios.  

C09-i01.01 
Plano Regional de Eficiência Hídrica do Algarve: SM1 – Reduzir perdas de 
água no setor urbano– 35 M€ 
BI –  Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL) 

Ano/trimestre Meta/marco Pedido de 
desembolso 

2026/Q1 Meta: Conclusão das intervenções nas redes para 
reduzir as perdas de água (SM1) (objetivo 125 Km) 

10º 

 

C09-i01.02: Plano Regional de Eficiência Hídrica do Algarve: SM2 – Reduzir 
perdas de água e aumentar a eficiência no setor agrícola 

Pretende-se a construção de sistemas de distribuição mais eficientes: 
substituição de canais por condutas; pressurização das redes; implementação 
de sistemas de teledeteção e controlo dos consumos; implementação de 
sistemas de deteção de fugas dos aproveitamentos hidroagrícolas coletivos; 
instalação de sistemas de rega mais eficientes e monitorizáveis nos regadios 
individuais. 
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C09-i01.02 
Plano Regional de Eficiência Hídrica do Algarve: SM2 – Reduzir perdas de 
água e aumentar a eficiência no setor agrícola – 17 M€ 
BI - Fundo Ambiental 

Ano/trimestre Meta/marco Pedido de 
desembolso 

2026/Q1 Meta: Modernização de superfícies de aproveitamentos 
hidroagrícolas coletivos e de regadio individual (SM2) 

(Objetivo: 10300 ha) 

10º 

 
Foi constituída a Comissão de Acompanhamento para a Implementação do Plano 
Regional de Eficiência Hídrica do Algarve pelas seguintes entidades: Agência 
Portuguesa do Ambiente, I. P.; Fundo Ambiental; Direção-Geral de Agricultura e 
Desenvolvimento Rural; Comunidade Intermunicipal do Algarve; Águas do Algarve, S. 
A. 
 
C09.i01.03: Plano Regional de Eficiência Hídrica do Algarve: SM3 - Reforçar 
a governança dos recursos hídricos 

Este investimento tem como objetivo 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.  
 

C09-i01.03 
Plano Regional de Eficiência Hídrica do Algarve: SM3 - Reforçar a governança 
dos recursos hídricos 
BD –  Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA) (5 M€) 

Ano/trimestre Meta/marco Pedido de 
desembolso 

2024/Q1 Meta:  Instalação de pontos adicionais para a 
monitorização dos recursos hídricos subterrâneos (SM3) 

(objetivo nº 82) 

6º 

 

C09.i01.04: Plano Regional de Eficiência Hídrica do Algarve: SM4 – 
Promover a utilização de Água Residual Tratada, SM5 – Aumentar a 
capacidade disponível e resiliência das albufeiras/sistemas de adução em 
alta existentes e reforçar com novas origens de água e SM 

Com este investimento pretende-se 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% 
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contribuir para objetivos ambientais e 11% para melhorar a articulação 
(incluindo divulgação de boas práticas). As principais ações são: 

• Reduzir perdas de água no setor urbano, através da renovação e 
reabilitação de infraestruturas degradadas ou tecnicamente 
deficientes; 

• Reduzir perdas de água e aumentar a eficiência no setor agrícola; 
• 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. 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 Implementação; 

• Promover a utilização de Água Residual Tratada (ApR); 
• Aumentar a capacidade disponível e resiliência das albufeiras/sistemas 

de adução em alta existentes e reforçar com novas origens de água; 
• Promover a dessalinização de água do mar, através de uma instalação 

de dessalinização. 
 

C09-i01.04 

Plano Regional de Eficiência Hídrica do Algarve: SM4 – Promover a utilização 
de Água Residual Tratada, SM5 – Aumentar a capacidade disponível e 
resiliência das albufeiras/sistemas de adução em alta existentes e reforçar 
com novas origens de água e SM (143 M€) 
BD -  Águas do Algarve S.A. (AdA) 

Ano/trimestre Meta/marco Pedido de 
desembolso 

2024/Q2 Adoção de uma conceção atualizada (se necessário) da 
medida relativa à captação no Guadiana, tendo 

plenamente em conta qualquer resultado e condição da 
Avaliação de Impacto Ambiental (SM5) 

6º 

2024/Q2 Adoção de uma conceção atualizada (se necessário) da 
medida relativa à dessalinização, tendo plenamente em 

conta qualquer resultado e condição da Avaliação de 
Impacto Ambiental (SM6) 

6º 

2025/Q4 Entrada em funcionamento da captação no Guadiana, 
respeitando plenamente todas as medidas identificadas 

na Avaliação de Impacto Ambiental (SM5) 

9º 

2026/Q1 Número de estações de tratamento para assegurar a 
produção e a afinação de águas residuais tratadas (SM4) 

(4) 

10º 

2026/Q1 Entrada em funcionamento da medida de dessalinização, 
respeitando plenamente todas as medidas identificadas 

na Avaliação de Impacto Ambiental (SM6) 

10º 
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Ponto de situação 

Relativamente ao investimento relacionado com as perdas de água no setor 
urbano, foram apresentadas 26 candidaturas, tendo 10 obtido parecer 
favorável, num investimento total de 9,9 milhões de euros, prevendo-se a 
assinatura dos contratos em breve. No ano de 2023 serão lançados novos 
concursos. 

No investimento relacionado com a Redução de Perdas de Água e Aumento 
da Eficiência do Setor Agrícola, designadamente na Reabilitação do 
Reaproveitamento Hidroagrícolas Coletivos, existem três projetos em fase de 
análise de candidaturas (aproveitamento hidroagrícola do Sotavento; 
modernização da rede de distribuição de água para a rega do aproveitamento 
hidroagrícola Alvor; e modernização da rede de rega do aproveitamento 
hidroagrícola de Silves, Lagoa e Portimão). No que diz respeito à eficiência 
hídrica no setor agrícola, foram apresentadas 4 candidaturas que estão em 
fase de avaliação.  

No que se refere à governação dos recursos hídricos existem equipas móveis 
que estão a ser dotados com equipamentos de amostragem e analíticos (80% 
já adquiridos).  Encontra-se em processo de contratação os estudos geofísicos 
e monitorização das principais massas de água subterrâneas. 

No investimento relativo à promoção da utilização de água residual tratada 
estão em execução dois projetos (subsistema de Vilamoura e da Quinta do 
Lago), outros dois em fase de contratualização (Boavista e Albufeira Poente) e 
o de Vila Real de Santo António, em fase de preparação do caderno de 
encargos. 

Para aumentar a capacidade disponível e a resiliência da oferta de água, 
encontra-se em fase de conclusão (fevereiro de 2023) o investimento do 
sistema de elevação do túnel Odeleite-Beliche cujo objetivo é permitir a 
utilização do volume morto da barragem e aumentar o abastecimento de 
água na região em 7%. Os projetos para o reforço dos sistemas de 
abastecimento em alta do Sotavento/Barlavento bem como a interligação 
entre estes sistemas de abastecimento e a ETA das Fontainhas estão em 
execução. No investimento relacionado com a tomada de água do Pomarão 
prevê-se a entrega do Estudo de Impacto Ambiental para março de 2023. 

O investimento mais significativo é a dessalinizadora no Algarve, de forma a 
mitigar o problema da escassez de água para consumo humano. Com um 
investimento previsto de 40 milhões de euros, foi decido pelo Ministério do 
Ambiente e Ação Climática o aumento da sua capacidade para produzir até 
24 hectómetros cúbicos, significando um aumento dos custos para 50 
milhões de euros.  

A opção escolhida passará pela construção da infraestrutura que poderá 
albergar os equipamentos necessários para os 24 hectómetros cúbicos, 
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iniciando-se com um módulo de 8 hectómetros cúbicos, sendo depois 
escalado para 16 ou 24 hectómetros cúbicos. 

O acréscimo de custos será financiado, ou pela reprogramação do PRR ou por 
outros meios a definir. Seguir-se-á a elaboração do Estudo de Impacto 
Ambiental, que estudará as soluções Albufeira e Lagos para instalação desta 
central dessalinizadora. 

Apreciação 

Face aos trabalhos desenvolvidos, considera-se este investimento a 
NECESSITAR DE ACOMPANHAMENTO. 
Recomenda-se que seja definido rapidamente a financiamento adicional para 
o aumento da capacidade da dessalinizadora, que se promova uma maior 
proximidade junto dos agricultores de forma a identificar as suas 
necessidades e promover a comunicação das medidas previstas, atendendo 
à fraca adesão existente no primeiro aviso. Recomenda-se ainda uma 
alteração ao limiar mínimo do aviso para a eficiência hídrica no setor agrícola, 
que permita acomodar pequenos investimentos, que se situam abaixo dos 
50.000 euros definidos 
 

C09-i02: Aproveitamento hidráulico de fins múltiplos do Crato 

Este investimento tem como objetivo a construção do empreendimento que 
se situa na bacia hidrográfica do Tejo, em zona próxima do limite da bacia 
hidrográfica do Guadiana, e incluirá as seguintes componentes: 

• Barragem: Criará uma albufeira 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.  

• Mini-hídrica que terá uma potência instalada de 1,0 MW. 
• Sistema de reforço de afluências; 
• Sistema de reforço de abastecimento da barragem de Póvoa e Meadas 

a partir da Barragem do Pisão; 
• Infraestruturação de áreas agrícolas existentes (beneficiação de 5.078 

ha);  
• Central solar fotovoltaica. 

C09-i02 
Aproveitamento hidráulico de fins múltiplos do Crato (120 M€) 
BD- Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo (CIMAA) 

Ano/trimestre Meta/marco Pedido de 
desembolso 

2022/Q1 Publicação da documentação de planeamento da medida, 
tendo plenamente em conta qualquer resultado e condição 

da AIA 

2º 

2025/Q3 Subordinada a uma Avaliação de Impacto Ambiental 
positiva e plenamente conforme aos critérios legais, adoção 

9º 
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de uma conceção atualizada da barragem, da geração 
hídrica e solar de energia elétrica e do sistema de irrigação, 
tendo plenamente em conta qualquer resultado e condição 

da AIA 
2025/Q4 Entrada em funcionamento da barragem, da geração 

hídrica e solar de energia elétrica e do sistema de irrigação, 
respeitando plenamente todas as medidas identificadas na 

AIA e bom estado das massas de água relevantes 

9º 

 

Durante o ano de 2022 foram desenvolvidas diversas atividades pela CIMAA, 
sendo o mais relevante a elaboração do estudo de impacte ambiental que 
mereceu parecer positivo condicionado da APA e que exigiu um conjunto de 
medidas de mitigação. Este parecer constituía uma meta inserida no segundo 
pedido de reembolso. 

Este investimento constitui um desafio para a CIMAA, que obrigou à alteração 
da sua estrutura orgânica e ao lançamento de procedimentos concursais para 
contratação de técnicos especializados, para lidar com este empreendimento. 

A CIMAA encontra-se a trabalhar para apresentar o RECAPE à APA, durante os 
primeiros meses do ano de 2023 que responsam às exigências da DIA, sendo 
as mais relevantes a alteração do traçado, projeto de compensação pelo abate 
de quercíneas e modelo de expropriações e realojamento da população da 
aldeia do Pisão. Adicionalmente, estão a ser desenvolvidos estudos 
socioeconómicos, estudos de infraestruturas e regularização dos caudais e 
estudo de aproveitamento fotovoltaico. O objetivo é lançar o concurso público 
até final do 1º semestre de 2023. 

Apreciação 

Face aos trabalhos desenvolvidos, considera-se este investimento com sendo 
NECESSÁRIO ACOMPANHAMENTO.   

Atendendo à complexidade deste investimento, recomenda-se a criação de 
uma estrutura dedicada para a sua gestão, bem como a colaboração com 
entidades semelhantes e com experiência na construção e gestão deste tipo 
de empreendimento. Deverá, ainda, começar a ser discutido o modelo de 
gestão após a construção do empreendimento. 

 

Lista das reuniões da CET 

• Em 08/11/2022, com o Fundo Ambiental, para acompanhamento das 
componentes C08 e C09; 

• Em 16/11/2022 com o IFAP, para ponto de situação da subcomponente 
C08-i01.03 (Emparcelar para ordenar); 

• Em 16/11/2022, com a Infraestruturas de Portugal, I.P., para 
acompanhamento da componente C07; 
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• Em 18/11/2022, com a Ministra da Justiça, para acompanhamento da 
subcomponente C08.i2.03 (Sistema Nacional de cadastro predial); 

• Em 22/11/2022, com o Ministro do Ambiente, para ponto de situação de 
todas as medidas e entidades que o Ministério tutela; 

• Em 15/12/2022, em visita à região para acompanhamento do 
investimento C09-i02(aproveitamento hidráulico de fins múltiplos do 
Crato). 

• Contactos com vários Presidentes de Câmara com candidaturas 
aprovadas nas Áreas de Acolhimento Empresarial 

• Em 26/1/2023 presença na entrega de meios para combate a fogos 
rurais, em Castelo Branco, e apresentação do ponto da situação dos 
investimentos na área das Florestas pela DGT e ICNF. 


