
EMPRESAS
SELECIONADAS

Agendas Mobilizadoras
com investimento total de

51

(indústria 4.0,
hidrogénio verde, baterias,
saúde, digitalização, etc)

7,6 mil M€

APROVADAS

agendas de investigação
e inovação para a

sustentabilidade na
agricultura, alimentação

e agroindústria

40

APROVADOS

3 consórcios
para a Bioeconomia

sustentável envolvendo

APROVADA

Áreas de Acolhimento
Empresarial
distribuídas

por todo o país

10

Apoio à contratação
permanente de

trabalhadores
+ de 5.000

Criação de 

empresas de todo o país
+ de 100 APROVADO

(têxtil, calçado
e resina)

SUBMETIDAS

Candidaturas para
descarbonização

 da indústria 

242

1.483 M€
NextGenerationEU



SOCIEDADE DO CONHECIMENTO E INOVAÇÃO

centros Ciência Viva

Criação de 

11
Centros Ciência Viva

para promover o ensino
experimental e o gosto

pelas ciências

Criação de 

12

polos da economia azul
e uma Blue Hub School
(Oeiras, Lisboa, Peniche, Aveiro,

Matosinhos e Olhão)

Investimentos em

7
APROVADO

 estudantes nas áreas
de Ciência, Tecnologia, Engenharia,

Artes e Matemática

Impulso Jovens STEAM para graduar

+ de 18 mil
SELECIONADOS

polos de
inovação digital
por todo o país

17

APROVADAS

intervenções em
museus, teatros,

monumentos e outras
estruturas culturais

46

APROVADOS

APROVADA

NextGenerationEU



ESCOLAS

ADQUIRIDOS

computadores
para alunos e professores

600 mil 

APROVADOS

Clubes Ciência Viva
na Escola

465
ADQUIRIDOS

projetores digitais
para salas de aula

20.000
APROVADA

Modernização
de Centros de Formação
Profissional beneficiando

formandos
22 mil 

NextGenerationEU



APROVADOS

Projetos representando
intervenção em

 

lugares nas respostas
sociais nas áreas dos

idosos,  infância e
juventude  e pessoas

com deficiência

+ de 233

13.435

Apoio à contratação de

trabalhadores
de instituições
da economia

solidária e social

+ de 400
Estratégia Nacional

de Inclusão de Pessoas
com Deficiência, visando a
autonomia, independência,

autodeterminação
e igualdade

de oportunidades
de acesso

APROVADAS

175
Estratégia Nacional

de Combate à Pobreza,
visando retirar

pessoas da situação de pobreza
e reduzir para metade a taxa

de pobreza de crianças e
trabalhadores

APROVADA

660 mil

ECONOMIA SOCIAL E SOLIDÁRIA  

APROVADA APROVADO

intervenções em comunidades
desfavorecidas para melhoria

das condições de saúde,
bem estar e qualidade
de vida em territórios

vulneráveis

NextGenerationEU



APROVADO

alojamentos
de emergência
e acolhimento

2.000
Apoio à criação de 

APROVADAS

  intervenções
de eficiência energética
em edifícios residenciais

+ de 57.224

HABITAÇÃO

SELECIONADOS

Projetos para
modernização e criação de

camas para
alojamento estudantil

15.000

APROVADOS

Contratos
de financiamento com

municípios para habitação de

famílias
+ de 2.000

NextGenerationEU



SELECIONADA

SELECIONADAS

Construção e reabilitação de

viaturas eléctricas
para a assistência

domiciliária
em todo o país

734
APROVADA

APROVADA

unidades
de transição

de psiquiatria
forense

Construção de

3
251

novas unidades
de internamento

(Santa Maria da Feira, Viseu,
Caldas da Rainha, Amadora)

4

SAÚDE

Criação de

Centros de Saúde
em todo o país

APROVADA

Modernização
de equipamentos em

Unidades Locais de
Saúde e Admnistrações

Regionais
de Saúde

13

NextGenerationEU



APROVADA

Expansão das redes de

Metro
26km
 de Lisboa e Porto

MOBILIDADE URBANA
E INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES 

APROVADOS

projetos de melhoria
de acessibilidades

a Áreas de Acolhimento
Empresarial

distribuídas por
todo o país

19
APROVADOS

de estradas para melhorar
a competitividade,

conectividade
e coesão
territorial

111km

APROVADA

autocarros elétricos
para as Áreas

Metropolitanas

Aquisição de

+250
APROVADOS

projetos de ligações
rodoviárias

transfronteiriças
(Bragança, Nisa

e Alcoutim)

4

NextGenerationEU



APROVADOS

Programas de reordenamento
e gestão da paisagem,
visando a resiliência

de territórios florestais
vulneráveis APROVADA

meios terrestres
de combate
a incêndios

Aquisição de

179

APROVADA

meios aéreos
de combate
a incêndios

Compra de

12

APROVADO

APROVADO

Aproveitamento
hidráulico de fins

múltiplos
do Crato

APROVADOS

Plano de
eficiência hídrica
do Algarve para
reduzir perdas

de água no setor
urbano e Plano de eficiência 

e reforço hídrico dos
sistemas

de abastecimento
e regadio da RAM 

AMBIENTE E TERRITÓRIO

Apoio à
vigilância florestal a

resineiros de
80

empresas
resineiras 

17

20

NextGenerationEU



TRANSIÇÃO DIGITAL

APROVADA

APROVADA
Transição digital

na Saúde, alargando
a telemedicina

e a telemonitorização
de doentes

Transição digital
da Segurança Social

para simplificar e melhorar
o atendimento ao cidadão

e empresas, bem como aumentar
a eficácia da proteção social

APROVADA
Academia

Portugal Digital para
diagnosticar e capacitar
com valências digitais

trabalhadores

APROVADO

Projeto de apoio
à internacionalização

via e-commerce, visando 

APROVADA

Criação de 6 novas
lojas de cidadão,

36 espaços cidadão
e desmaterialização

de serviços
consulares

empresas
1.500 800.000

NextGenerationEU


