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Creating impact with public funding
Portugal 2030
Acordo de Parceria Portugal 2030
Encontra-se disponível para consulta pública o documento do Acordo de Parceria
a firmar entre Portugal e a Comissão Europeia, o qual estabelece os grandes
objetivos estratégicos para aplicação dos Fundos Europeus no país para o período
de programação de 2021 a 2027.
Este documento constitui assim a versão draft do Acordo de Parceria que, após
ser sujeito à consulta pública e à audição de outros parceiros, será submetido
para apreciação e avaliação formal da Comissão Europeia.
De acordo com o Regulamento (UE) n.º 2021/1060, de 24 de junho, o Acordo de
Parceria é o instrumento “que estabelece (para cada Estado Membro) a
orientação estratégica da programação e as modalidades para uma utilização
eficaz e eficiente do FEDER, do FSE+, do Fundo de Coesão, do FTJ e do FEAMPA
durante o período compreendido entre 1 de janeiro de 2021 e 31 de dezembro de
2027.”
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Fundos Europeus mobilizados
No âmbito do Portugal 2030, Portugal terá acesso a um pacote de 22,995 (1) mil milhões de Euros, através da
mobilização de cinco Fundos Europeus:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) – 11,497 mil milhões de Euros;
Fundo Social Europeu Mais (FSE+) – 7,497 mil milhões de Euros;
Fundo de Coesão (FC) – 3,399 mil milhões de Euros;
Fundo para uma Transição Justa (FTJ) – 0,224 mil milhões de Euros;
Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos, das Pescas e da Aquicultura (FEAMPA) – 0,379 mil milhões de Euros.

(1) Montante já deduzido das transferências para a Cooperação Territorial e para o Connecting Europe Facility / Mecanismo Interligar
a Europa (CEF/MIE) e da componente de Desenvolvimento Rural (Política Agrícola Comum) incluída no Next Generation EU.

Alinhamento com a Estratégia 2030 e com os objetivos estratégicos da União Europeia
O Portugal 2030 desenvolve-se a partir da visão da Estratégia Portugal 2030, respondendo às quatro agendas
temáticas desta estratégia, a saber:
i.
ii.
iii.
iv.

Agenda temática 1 — As pessoas primeiro: um melhor equilíbrio demográfico, maior inclusão, menos
desigualdade (3,865 mil M€ - cerca de 17% da dotação total);
Agenda temática 2 — Digitalização, inovação e qualificações como motores do desenvolvimento (8,329 mil
M€ - cerca de 36% da dotação total);
Agenda temática 3 — Transição climática e sustentabilidade dos recursos (4,779 mil M€ - cerca de 21% da
dotação total);
Agenda temática 4 — Um país competitivo externamente e coeso internamente (5,329 mil M€ - cerca de 23%
da dotação total).

De igual modo, o Portugal 2030 encontra-se em linha com os cinco objetivos estratégicos da União Europeia (UE):
i.
ii.
iii.
iv.
v.

OP1 - Uma Europa mais inteligente (investindo na inovação, digitalização, competitividade das empresas,
competências para a especialização inteligente, transição industrial e empreendedorismo);
OP2 - Uma Europa mais “verde” (aplicando o Acordo de Paris e investindo na transição energética, energias
renováveis e luta contra as alterações climáticas);
OP3 - Uma Europa mais conectada (com redes de transportes estratégicas);
OP4 - Uma Europa mais social (na senda do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, apoiando o emprego de
qualidade, educação, competências, inclusão social e igualdade de acesso aos cuidados de saúde);
OP5 - Uma Europa mais próxima dos cidadãos (através do apoio a estratégias de desenvolvimento local e ao
desenvolvimento urbano sustentável na UE).

Tabela 1 – Relação entre as agendas temáticas e os objetivos estratégicos do Portugal 2030.
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Programas Operacionais
O Portugal 2030 será mobilizado através dos seguintes programas temáticos:
i.

ii.

iii.

iv.

Demografia, Qualificações e Inclusão: financiado pelo FSE+, dá cumprimento quase integral ao OP4 Portugal + social, com intervenção alargada nos domínios das políticas ativas de emprego, da educação e
formação profissional e superior, da inclusão social e da igualdade e não discriminação. Abrange as
regiões menos desenvolvidas do Continente, à exceção no apoio aos mais carenciados, em que
contempla também as regiões da Área Metropolitana de Lisboa e Algarve;
Inovação e Transição digital: financiado pelo FEDER e FSE+, dirige-se às regiões menos desenvolvidas do
Continente e dá cumprimento principalmente ao OP1 – Portugal + Inteligente, apoiando a digitalização,
a inovação e a I&D e a internacionalização das empresas e das instituições de interface e do sistema
científico. Apoia ainda as empresas no OP2 - Portugal + verde e no OP4 - Portugal + social, em projetos
de descarbonização e de formação de ativos, respetivamente;
Ação Climática e Sustentabilidade: financiado pelo FC, com um âmbito nacional, visa a implementação
de ações que promovam a adaptação às alterações climáticas, a economia circular e a mobilidade
urbana, objetivos enquadrados no OP2 - Portugal + verde. No OP3 – Portugal + conectado, integra
também os principais investimentos no domínio da ferrovia;
Mar: financiado pelo FEAMPA, visa potenciar os investimentos na área do Mar e contribuir em particular
para o OP2- Portugal + verde e, com menor expressão, para o OP5 - Portugal + próximo, onde se incluem
as estratégias de desenvolvimento local. Atua em todo o território nacional.

Por seu turno, serão implementados sete Programas Operacionais (PO) Regionais – PO Norte, PO Centro, PO
Lisboa, PO Alentejo, PO Algarve, PO Açores e PO Madeira -, financiados pelo FEDER e FSE+, os quais mobilizam a
generalidade dos objetivos estratégicos, com particular destaque para os OP5 - Portugal + próximo, OP2 –
Portugal + verde e OP1- Portugal + inteligente.

Programação financeira
Os programas mobilizam diferentes objetivos estratégicos, conforme a tabela infra:

Tabela 2 – Distribuição dos doze programas pelos objetivos estratégicos, em milhões de euros.
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Para mais informações, consulte a versão resumida ou a versão completa do Acordo de Parceira do programa Portugal
2030.
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