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No âmbito dos fundos europeus existe um
quadro alargado de apoios para as empresas,
com várias medidas já em vigor
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€3,7 mil
milhões/ano
2021 a 2023

€2,8 mil
milhões/ano
2021 a 2026

Restantes 2)
instrumentos
para além do PRR

€0,4 mil
milhões/ano
2021 a 2026

QFP 21-27

€3,7 mil
milhões/ano
2021 a 2029

1) 13,9 mil milhões de euros em subvenções + 2,7 mil milhões de euros em empréstimos
2) REACT EU - 2 mil milhões de euros e Desenvolvimento Rural + Fundo de Transição Justa - 0,5 mil milhões de euros
Fonte: PRR
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A estratégia Portugal 2030 está organizada
em quatro agendas temáticas
1 – As Pessoas Primeiro: Um melhor equilíbrio demográfico, maior inclusão, menos desigualdade
2 - Digitalização, Inovação e Qualificação como motores do desenvolvimento
3 - Transição Climática e Sustentabilidade dos Recursos
4 - Um País Competitivo Externamente e Coeso Internamente
Apresenta cinco prioridades estratégicas para um Portugal:
+ Inteligente

+ Conectado

+ Verde
+ Social

+ Próximo

e encontra-se alinhada com o PRR.

As Pessoas
Primeiro

Digitalização
Inovação e
Qualificação

Transição
Climática e
Sustentabilidade

Um País
Competitivo

(em milhões
de euros)

Europa + Inteligente (OP 1)

-

4.728

-

577

5.305

Europa + Verde (OP 2)

-

-

4.779

613

5.392

Europa + Conectada (OP 3)

-

-

-

1.930

1.930

3.865

3.600

-

418

7.883

Europa + Próxima (OP 5)

-

-

-

1.567

1.567

FJT

-

-

-

224

224

Assistência Técnica

-

-

-

-

693

3.865

8.328

4.779

5.329

22.995

17%

36%

21%

23%

5.236

6.397

4.187

823

25%

5%

Objetivos
estratégicos (OP)

Europa + Social (OP 4)

PT 2030

PPR

31%

PORTUGAL 2030 + PPR

38%

9.102

14.726

8.966

6.152

23%

37%

23%

16%

Total

16.644

39.639

Fonte: Portugal 2030
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PRR: Plano
de Recuperação
e Resiliência

CLIQUE AQUI

novobanco: o banco que o ajuda a Resistir
e Recuperar
O PRR tem um total de 16,6 mil milhões de euros (13,9 em subvenções e 2,7 em empréstimos) para
apoiar as empresas em 3 domínios:

Resiliência

Transição
climática

Transição
digital

11.125

3.059

2.460

milhões de euros

milhões de euros

milhões de euros

Para detalhe dos programas

Para detalhe dos programas

Para detalhe dos programas

CLIQUE AQUI

CLIQUE AQUI

CLIQUE AQUI
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O banco que o ajuda a Resistir e Recuperar
O domínio da Resiliência representa 67% dos fundos, com destaque para a Capitalização e
Inovação Empresarial e Habitação.

Componentes da Resiliência

(em milhões
de euros)

C 01

Serviço Nacional de Saúde

1.383

C 02

Habitação

2.733

C 03

Respostas Sociais

833

C 04

Cultura

243

C 05

Capitalização e Inovação Empresarial

2.914

C 06

Qualificação e Competências

1.324

C 07

Infraestruturas

C 08

Florestas

615

C 09

Gestão Hídrica

390

690

11.125

(67% do total do PRR)
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O banco que o ajuda na Transição Climática
O pilar da sustentabilidade apresenta uma forte relevância, com o domínio da Transição
Climática a representar 18% dos fundos do PRR.

Componentes da Transição Climática

(em milhões
de euros)

C 10

Mar

252

C 11

Descarbonização da Indústria

715

C 12

Bioeconomia Sustentável

145

C 13

Eficiência Energética de Edifícios

610

C 14

Hidrogénio e Renováveis

370

C 15

Mobilidade Sustentável

967

3.059

(18% do total do PRR)

07 | PRR e Portugal 2030

O banco que o ajuda na Transição Digital
Estão previstas reformas e investimentos significativos no domínio da Transição Digital, nas
áreas da digitalização de empresas, do Estado e no fornecimento de competências digitais na
educação, saúde, cultura e gestão florestal.

Componentes da Transição Digital

(em milhões
de euros)

C 16

Empresas 4.0

650

C 17

Qualidade nas Finanças Públicas

406

C 18

Justiça Económica e Ambiente Negócios

267

C 19

Administração Pública mais eficiente

578

C 20

Escola Digital

559

2.460

(15% do total do PRR)
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Portugal
2030

CLIQUE AQUI

novobanco: o banco que o ajuda a Resistir
e Recuperar
O Portugal 2030 mobiliza cinco fundos europeus – FEDER, FSE+, Fundo de Coesão, FTJ e FEAMPA
– com cinco objetivos estratégicos, para a Europa:
+ Competitiva e + Inteligente (OP 1), investindo na inovação, digitalização, competitividade das
empresas, transição industrial e empreendedorismo;
+ Verde (OP 2), que aplique o Acordo de Paris e invista na transição energética, nas energias
renováveis e na luta contra as alterações climáticas;
+ Conectada (OP 3), com redes de transportes e digitais estratégicas;
+ Social e inclusiva (OP 4), no âmbito do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, apoiando o emprego de
qualidade, a educação, as competências, a inclusão social e a igualdade de acesso aos cuidados de
saúde;
+ Próxima dos cidadãos (OP 5), através do apoio a estratégias de desenvolvimento a nível local e ao
desenvolvimento urbano sustentável na UE.

Objetivos Estratégico (OP)

TOTAL

%

-

5.305

23%

-

341

5.392

23%

1.459

-

-

1.930

8%

7.466

-

-

-

7.883

34%

1.536

-

-

-

32

1.568

7%

-

-

-

224

-

224

1%

284

311

78

-

20

693

3%

11.497

7.777

3.105

224

393

22.995

100%

50%

34%

13%

1%

2%

FEDER

FSE+

FC

FTJ

FEAMPA

Europa + Inteligente (OP 1)

5.305

-

-

-

Europa + Verde (OP 2)

3.483

-

1.568

Europa + Conectada (OP 3)

471

-

Europa + Social (OP 4)

418

Europa + Próxima (OP 5)
FJT
Assistência Técnica

Total

(em milhões de euros)

FEDER, Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional
FSE+, Fundo Social Europeu Mais
FC, Fundo de Coesão
FTJ, Fundo para uma Transição Justa
FEAMPA, Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos, das Pescas e da Aquicultura

(67% do total do PRR)
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O Quadro Financeiro Plurianual tem uma dotação estimada de 33,6 mil milhões de euros para
implementar os objetivos da Estratégia Portugal 2030 e tem como principal agenda a Digitalização,
Inovação, e Qualificação.

No Portugal 2030, destacam-se as seguintes agendas temáticas:

As Pessoas
Primeiro

Digitalização, Inovação
e Qualificação

milhões de euros

milhões de euros

Transição
Climática

Um País
Competitivo

3.865

4.779

milhões de euros

8.329

5.329

milhões de euros

Informação disponível em Portugal 2030
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AGENDA TEMÁTICA 1

As Pessoas Primeiro
Um melhor equilíbrio demográfico, maior inclusão, menos desigualdade. Coloca as pessoas no centro
das preocupações e pretende promover uma sociedade mais inclusiva e menos desigual respondendo,
ainda, aos desafios da transição demográfica e do envelhecimento.

OBJETIVO

As Pessoas Primeiro
Sustentabilidade demográfica
Promoção da inclusão e luta contra a exclusão

OP4
Europa + Social

Resiliência do sistema de saúde
Garantia de habitação condigna e acessível
Combate às desigualdades e à discriminação

3,9 mil milhões euros
(17% do total do PT2030)

AGENDA TEMÁTICA 2

Digitalização, Inovação e Qualificação
Como motores do desenvolvimento, centra-se no reforço da qualificação e da competitividade,
potenciando a transformação estrutural do tecido produtivo e respondendo também aos novos
desafios tecnológicos e societais associados à transição digital.

OBJETIVO
OP1
Europa + Inteligente
OP4
Europa + Social

Digitalização, Inovação e Qualificação
Promoção da sociedade do conhecimento
Inovação empresarial
Qualificação dos recursos humanos
Qualificação das instituições

8,3 mil milhões euros
(36% do total do PT2030)

Fonte: Portugal 2030.
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AGENDA TEMÁTICA 3

Transição Climática
Está focada na transição climática e na sustentabilidade e uso eficiente de recursos. Para este efeito,
promove a economia circular, fomenta a resiliência do território e procura dar resposta ao desafio da
transição energética – enquanto elemento essencial para atingir os objetivos nacionais de alcançar
a neutralidade carbónica em 2050.

OBJETIVO

Transição Climática
Descarbonizar a sociedade e promover a transição energética
Tornar a economia circular

OP2
Europa + Verde

Reduzir os riscos e valorizar os ativos ambientais
Agricultura e florestas sustentáveis
Economia do mar sustentável

4,8 mil milhões euros
(21% do total do PT2030)

AGENDA TEMÁTICA 4

Um País Competitivo
Assenta no reforço da coesão territorial, contribuindo para um desenvolvimento harmonioso do
conjunto do território e, em especial, para a redução da disparidade entre os níveis de desenvolvimento
das diversas regiões, em particular das regiões mais desfavorecidas.

OBJETIVO
OP1 Europa + Inteligente
OP2 Europa + Verde

Um País Competitivo
Competitividade das redes urbanas
Competitividade e coesão na baixa densidade

OP3 Europa + Conectada
OP4 Europa + Social
OP5 Europa + Próxima

Projeção da faixa Atlântica
Inserção territorial mercado Ibérico

5,3 mil milhões euros

(23% do total do PT2030)
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O novobanco
apoia as empresas
no âmbito dos
Programas
Comunitários

novobanco: o banco que o apoia nos seus
investimentos
Que passos pode dar em conjunto com o novobanco?

Tem uma ideia inovadora?
Pretende investir na área da sustentabilidade?
Tem necessidade de investimento estruturante?
Precisa de investir em formação?

Selecione a componente a candidatar-se

Apresente a sua candidatura

Aceda ao Portal onde pode analisar
detalhamente o âmbito dos vários programas

Na página das candidaturas pode ver quais os concursos abertos,
com os destinatários, os objetivos do projeto
e a documentação que precisa apresentar

Submeta aqui a sua candidatura

CLIQUE AQUI

Contacte-nos

CLIQUE AQUI

Temos parceiros que

Temos produtos para lhe oferecer

o podem ajudar a apresentar

> Antecipação de fundos

a sua candidatura

> Garantias bancárias
> Financiamento complementar
> Outros serviços
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Com os nossos parceiros construímos
propostas de valor
Temos parceiros com vasta experiência em projetos do Quadro Comunitário de Apoio, que
fortalecem a nossa oferta e a proposta de valor para as nossas empresas.

Parceiros
Regionais do
novobanco

> Explicação dos detalhes dos programas: regras, prazos, modelos a entregar
> Elaboração do processo de candidatura
> Acompanhamento dos projetos
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novobanco: o banco que o apoia nos seus
investimentos
As necessidades de serviços e apoio financeiro complementares aos fundos são cobertas pela nossa
oferta.

Análise do projeto pela entidade gestora
Candidatura ao Programa

Fundo de Maneio

Declaração de intenção de financiamento

Financiamento intercalar

O novobanco emite a declaração de apoio à execução

O novobanco adianta parte dos

do seu investimento.

incentivos estimados com
financiamento de curto prazo,
apoiando a liquidez da sua empresa,
na fase de candidatura.

CLIQUE AQUI

Antecipação de incentivos e investimento
(não coberto pelo incentivo)
Garantia bancária
Emissão para antecipação de incentivos, garantindo o cumprimento das obrigações
da sua empresa.
CLIQUE AQUI

Apoio à tesouraria
Com financiamento de curto prazo e soluções de factoring particularmente atrativas
para os seus fornecimentos ao setor público.
CLIQUE AQUI

Financiamento de médio e longo prazo
Apoio ao seu projeto de investimento na componente não coberta pelo incentivo,
através de soluções de médio e longo prazo ajustadas.
CLIQUE AQUI

Linhas protocoladas
As linhas protocoladas podem também constituir uma opção de financiamento
do seu projeto.
CLIQUE AQUI
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No novobanco temos equipas dedicadas
ao seu serviço
Dispomos de equipas especializadas, preparadas para apoiar a sua empresa desde a fase de
candidatura à fase de execução do projeto.

Estrutura Física à medida das empresas
Grandes Empresas
2 núcleos: Porto e Lisboa

Médias Empresas
20 Centros de Empresa distribuídos pelo país

Negócios
230 gestores distribuídos pelo país

Entre em contacto connosco

App

O novobanco no seu smartphone

CLIQUE AQUI

Linha Direta 707 24 7 365
24 horas por dia, 7 dias por semana,
365 dias ao ano

CLIQUE AQUI

novobanco Online Empresas
O seu banco online, gratuito e seguro

CLIQUE AQUI

Balcões

Encontre o balcão mais próximo

CLIQUE AQUI
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Destacada presença no segmento de empresas
Temos uma destacada penetração no mercado de empresas com o peso do crédito a empresas a
destacar-se na nossa carteira de ativos, comparativamente aos nossos concorrentes.

Peso do crédito
a empresas no total
do crédito (2020)

Clientes do
novobanco (2020)

70%
das Grandes Empresas
em Portugal são clientes
do novobanco

Total de empréstimos:
€25,0 mil milhões

Quota de Mercado
nas empresas 1)

14,5%

Empréstimos
a empresas

Total de empréstimos
a empresas:
€13,7 mil milhões

55%
49%

47%

44%

20,2%

42%

58%
das Médias Empresas
em Portugal são clientes
do novobanco

Trade
Finance

novobanco Banco 1 Banco 2 Banco 3 Banco 4

15,6%
TPA

1) Novembro 2021 | Quota de mercado global | Fontes: Banco de Portugal, APS e APFIPP.
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Destacada presença no segmento de empresas
Dispomos de uma vasta oferta de produtos e serviços e estamos ao lado das empresas, apoiando
os nossos clientes dos mais pequenos aos maiores.

Oferta de Produtos e Serviços
Gestão de Tesouraria

Financiamento

Internacionalização

» Contas e cartões com
condições especificas

» Descobertos, factoring,
recolha de valores


» Financiamento de curto prazo 
e soluções de antecipação 
de receitas

» Comércio internacional

» Financiamento de médio e longo
prazo e garantias bancárias

» Apoio à exportação

» Gestão de pagamentos

Seguros
» Seguros multirrisco
» Seguros de crédito
» Seguros para pequenos
negócios

» Trade finance

» Leasing e renting

Soluções para
Recursos Humanos
» Contas e cartões com
condições especificas

» Descobertos, factoring,
recolha de valores

» Gestão de pagamentos

Serviços Advisory
» PRR e Portugal 2030
» Soluções setoriais
» Iniciativas e promoção
de conferências e summits

Best Trade Finance Provider 2022, em Portugal
(há quatro anos consecutivos)
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A nossa visão está intrinsecamente ancorada
nos nossos princípios e valores, que guiam
o modo como fazemos negócios

Personalidade

Princípios e valores

Português
Focado nas prioridades da economia
nacional, apoiando as famílias
e empresas a alcançarem
o sucesso.

Colaboração
Colaborando com todos
os stakeholders para alcançar
os melhores resultados para
os clientes e a sociedade.

Profissional
Com uma longa experiência
e comprometido com produtos,
serviços e respostas que possam
servir os negócios, as empresas,
os seus profissionais e as suas
famílias.
Próximo
Assumindo a aposta num modelo
omnicanal como pilar da nossa
relação com os clientes para lhes
proporcionar uma experiência
de Banca conveniente, simples
e sempre presente.
Parceiro
Promovendo um ecossistema
de parcerias compatíveis com
as necessidades de todos,
assegurando a conveniência
na satisfação das necessidades
financeiras dos clientes.

Dinamismo
Assumindo a transformação
contínua e a reinvenção para
permanecermos relevantes.
Diversidade
Refletindo as diversas necessidades
dos clientes e colaboradores
em soluções e planos transversais
a todas as gerações.
Transparência
Mantendo as trocas de informação
autênticas e abertas entre todos
os stakeholders.
Empatia
Incorporando a voz dos clientes
e da sociedade na forma como
fazemos negócio.
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A performance do novobanco é reconhecida
com prémios e distinções

GLOBAL FINANCE
Best Trade Finance Provider
em Portugal 2022
Best Sub-custodian Bank
em Portugal 2021
Best Integrated Corporate Banking
Site in Western Europe 2020

BANKING TECH AWARDS
Best UX/CX in Finance Initiative
(App novobanco) 2021
Best Digital Initiative 2020

MORNINGSTAR PORTUGAL
FUND AWARDS
Melhor Fundo Nacional
Obrigações Euro 2021

SRP (EUROMONEY)
Best Distributor Portugal 2021

EIPM PETER KRALJIC
AWARDS
Master of Business
Continuity 2020

PORTUGAL DIGITAL AWARDS
NBnetwork+, Best Banking
Project 2020 - Abertura de
Conta, Best Digital Product
& Customer Experience
(menção honrosa) 2019

PRÉMIOS RANKIA
Melhor Fundo de Obrigações
Nacional, Fundo Obrigações
Europa 2019

COMMUNICATOR AWARDS
Prata - Websites of Art 2019

EXAME INFORMÁTICA
Os Melhores do Portugal
Tecnológico 2019

PRÉMIOS RH
Saúde e Bem-Estar by MÉDIS,
Melhor Academia de Trainees
2019

W3 AWARDS
Art for Websites 2019

DAVEY AWARDS
Ouro - Websites of Arts 2019

Estes prémios são da exclusiva
responsabilidade das entidades
que os atribuiram.

ANALYST FORECAST AWARDS
1º Best Overall Forecaster para a
Zona Euro, 2º Best Overall Forecaster para Portugal, 1º GDP Forecaster
para Portugal,
1º Interest Rate Forecaster para
Portugal, 1º Fiscal Balance
Forecaster para Portugal 2019

EXAME INFORMÁTICA
Prémio Instituição pelo
novobanco Cultura 2019
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Links úteis
PRR e Portugal 2030

Este portal disponibiliza

Este portal contém informação

Este portal disponibiliza informação

informação sobre várias

dos concursos abertos.

sobre vários temas de gestão

componentes do Plano, notícias,

dos recursos públicos

e níveis de execução.

do Estado Português.

Saiba mais

Saiba mais

CLIQUE AQUI

Saiba mais

CLIQUE AQUI

CLIQUE AQUI

Este portal centraliza

Este portal apresenta o

Este portal contém informação

a informação sobre os contratos

enquadramento do Programa, as

sobre vários temas de gestão

públicos celebrados em Portugal

suas prioridades, objetivos e valores

dos recursos públicos

continental e regiões autónomas.

globais e articulação com o PRR.

do Estado Português.

Saiba mais

Saiba mais

Saiba mais

CLIQUE AQUI

CLIQUE AQUI

CLIQUE AQUI
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Nº Verde Nacional 808 202 505
Nº Verde Internacional 800 024 736 50
Atendimento personalizado 24h.
novobanco.pt

