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Creating impact with public funding  

Programa Europa Digital 

Comissão investirá cerca de 2 mil milhões de euros do Programa Europa Digital 

para avançar com a transição digital 

O Programa Europa Digital visa apoiar a transformação digital das sociedades e 
das economias da Europa, melhorando a competitividade europeia, aumentando 
a sua autonomia tecnológica, fortalecendo as suas competências e, testando e 
implementando tecnologias digitais. Este investimento estratégico será essencial 
para concretizar a Década Digital da Europa. 

Com o objetivo de reforçar o apoio a projetos no âmbito do Programa Europa 
Digital, a Comissão anunciou, no passado dia 10 de novembro, que irá investir nos 
próximos concursos 2021-2022 cerca de 2 mil milhões de euros para acelerar a 
transição digital na Europa. Esses apoios serão concebidos através de subvenções 
(grants) ou contratação (procurement) para apoiar a implementação de projetos 
de inteligência artificial, cibersegurança e na criação da rede dos Polos de 
Inovação Digital.  
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O Programa Europa 

Digital reforça a 

soberania tecnológica 

da Europa, investindo 

em soluções digitais no 

mercado em benefício 

dos cidadãos, das 

administrações públicas 

e das empresas. 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/digital-programme
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_pt
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Subprogramas  

O Programa Europa Digital está dividido em três subprogramas, organizados pelas seguintes áreas temáticas: 

• Inteligência artificial (IA), computação em cloud e dados, comunicação quântica e no uso das tecnologias digitais 
em toda a economia e sociedade – 1,38 mil milhões de euros até 2022 

o Criação de data spaces comuns (por exemplo, data spaces para a indústria transformadora, a mobilidade e 
o setor financeiro), que facilitarão a partilha transnacional de dados às empresas, incluindo pequenas e 
médias empresas (PME) e start-ups, e ao setor público, bem como a implementação de infraestruturas e 
serviços cloud-to-edge, ou seja, uma espinha dorsal de soluções digitais que garantam fluxos de dados 
seguros; 

o Criação de instalações para a realização de ensaios e experiências no âmbito das soluções baseadas em 
Inteligência Artificial (IA), a fim de impulsionar a utilização de IA de confiança (incluindo pelas PME e start-
ups) para dar resposta aos principais desafios societais, nomeadamente as alterações climáticas e os 
cuidados de saúde sustentáveis (por exemplo, implementação de instalações de ensaio e teste de IA para a 
saúde e para as smart cities e comunidades); 

o Implementação de uma infraestrutura de comunicação quântica segura para a UE (EuroQCI), que 
oferecerá uma elevada resiliência contra ciberataques; 

o Criação e realização de mestrados no domínio das tecnologias digitais avançadas essenciais, a fim de 
impulsionar as competências digitais na Europa, o que engloba ações como cursos digitais intensivos 
destinados às PME, tal como anunciado na Agenda de Competências 2020 e na Estratégia para as PME; 

o Criação, exploração e manutenção contínua, e em constante evolução, dos serviços digitais de apoio à 
interoperabilidade transfronteiriça de soluções de apoio às administrações públicas (por exemplo, a 
Identidade Digital Europeia). 
 

• Cibersegurança – 269 milhões de euros até 2022 
o Criação de equipamentos, ferramentas e infraestruturas de dados avançados neste domínio; 
o Desenvolvimento e melhor utilização possível dos conhecimentos e competências em matéria de 

cibersegurança; 
o Partilha de boas práticas e assegurar a implementação em larga escala de soluções de ponta no domínio da 

cibersegurança no conjunto da economia europeia. 
 

• Redes de Polos de Inovação Digital - 329 milhões de euros até ao final de 2023 
o Implementação de uma rede de Polos de Inovação Digital, com acesso a ensaios tecnológicos e que apoiará 

a transformação digital das organizações públicas e privadas em toda a Europa, incluindo as administrações 
nacionais, regionais ou locais. Os Polos de Inovação Digital são um instrumento importante nas políticas da 
UE, em especial a política industrial e a política a favor das pequenas e médias empresas e das start-ups, a 
fim de apoiar as empresas e o setor público na dupla transição ecológica e digital. 

Prazos 

Os primeiros convites à apresentação de propostas no âmbito do Programa Europa Digital foram publicados no dia 17 
de novembro, seguindo-se os restantes durante o ano de 2022. Os programas de trabalho serão executados, 
principalmente, através de subvenções e de contratos públicos.  

Modalidades e procedimentos para a apresentação de candidaturas 

Os concursos do Programa Europa Digital para os próximos anos encontram-se publicados em 3 documentos distintos: 

• Programa de trabalhos geral para Inteligência artificial, computação em cloud e dados, comunicação quântica e 
no uso das tecnologias digitais. Disponível aqui. 

• Programa de trabalhos para Cibersegurança. Disponível aqui. 

• Programa de trabalhos para Polos Europeus de Inovação Digital. Disponível aqui. 

 

https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/80906
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/80908
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/80907
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Os primeiros concursos encontram-se abertos para submissão de propostas até 22 de fevereiro de 2022 através do 
portal “Funding & tenders opportunities” da Comissão Europeia: 

• Cloud Data and Testing and Experimentation Facilities (DIGITAL-2021-CLOUD-AI-01) 

• Accelerating best use of technologies (DIGITAL-2021-DEPLOY-01) 

• Preparatory actions for Data Spaces (DIGITAL-2021-PREPACTS-DS-01) 

• EU Secure Quantum Communication Infrastructure (DIGITAL-2021-QCI-01) 

• Advanced Digital Skills (DIGITAL-2021-SKILLS-01) 

• Enhancing confidence in Digital Transformation (DIGITAL-2021-TRUST-01) 

• European Digital Innovation Hubs (DIGITAL-2021-EDIH-01) 
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Deloitte Tax 
Somos confiança 

O nosso maior investimento 
está na ligação que 
construímos com os nossos 
clientes. Somos hoje mais 
tecnológicos, inovadores e 
ágeis, e esta é a nossa marca. 
Quando investimos, investimos 
em confiança. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43152860;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
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