
CAIXA MOBILIZA APOIOS DE 

200 M€ ÀS EMPRESAS ASSOCIADAS DA CIP . 

A Caixa assinou um protocolo de colaboração com a Confederação Empresarial de 
Portugal (CIP), que prevê a mobilização de 200 M€ pela Caixa em apoios às empresas 
associadas da CIP. Estes apoios terão a forma de financiamento para antecipação de 
incentivos aprovados e de cofinanciamentos de médio-longo prazo para apoio aos 
investimentos não enquadráveis, em projetos no âmbito do Plano de Recuperação e 
Resiliência (PRR), PT2030 e PT2020. 

Esta parceria envolve o lançamento de iniciativas conjuntas de capacitação 
empresarial, a divulgação de informação e de oportunidades no âmbito do PT2030 e do 
PRR, e a promoção e colocação de linhas de financiamento da Caixa para apoio à 
atividade das empresas do universo associado da CIP. 

Os apoios a mobilizar enquadram-se na oferta Caixa PRR I PT2030 e nas várias linhas 
de crédito já protocoladas ou a disponibilizar, pela CGD com garantia do Fundo 
Europeu de Investimento, Banco Europeu de Investimento e Banco Português de 
Fomento/Garantia mútua. 

Caixa. Para todos e para cada um. 

O Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) está a chegar a Portugal com uma 
dotação global para as empresas que atinge os 11 mil milhões de euros, considerando 
tanto os apoios diretos como indiretos ao tecido empresarial (Fonte: Ministério da 
Economia e da Transição Digital). 

A Comissão Europeia efetuou esta semana o primeiro desembolso financeiro de 2,2 mil 
milhões de euros relativo ao PRR português. Ao ter sido o primeiro país a entregar o 
PRR, Portugal integra hoje o grupo de três países a receber o primeiro pagamento. O 
valor deste pré-financiamento corresponde a 13% do valor global de subvenções e 
empréstimos previstos no plano nacional. 

A Caixa é o parceiro estratégico para apoiar a sua candidatura ao PRR, ao PT2030 e 
aos projetos no âmbito dos Avisos ainda abertos do PT 2020, para o ajudar a 
robustecer a sua empresa e fazê−la crescer através da inovação e de atividades mais 
sustentáveis. Conheça melhor este instrumento e prepare a sua candidatura com o 
apoio da Caixa! 

O PRR encontra-se organizado em três dimensões estruturantes, que se concretizam 
em 20 componentes, divididas por 83 investimentos, a implementar seguindo o 
princípio de orientação para resultados baseados em marcos e metas: 

Resiliência (8.425 M€); 

Transição Climática (3.059 M€); 

Transição Digital (2.460 M€). 

Da dotação global do PRR, 57% constituem apoios diretos e indiretos ao tecido 
empresarial (11 mil milhões euros): 

Apoios diretos a empresas - 7.209 M€; 

Apoios indiretos a empresas - 3.565 M€. 

Os Avisos ao abrigo do PRR contemplam modalidades de candidatura que se adaptam 
às caraterísticas de cada iniciativa de investimento e aos objetivos a atingir. 

Alguns Avisos terão características de candidatura mais usuais no quadro de outros 
apoios europeus, enquanto outros serão lançados sob a forma de convites à 
manifestação de interesse para desenvolvimento de projetos. Neles podem participar 
entidades relevantes de natureza empresarial, dos sistemas científico e tecnológico, e 
agências públicas, constituídas em consórcio e identificando os projetos mobilizadores 
a apoiar, visando a celebração de contratos-programa para transformação de um setor 
ou de uma cadeia de valor. 

Os Avisos do PRR poderão ser consultados na área de empresas do site da Caixa e o 
detalhe nos sites das entidades gestoras. 

A Caixa disponibiliza uma oferta ajustada às várias fases do ciclo de vida da sua 
candidatura e do seu projeto, com o objetivo de robustecer a sua empresa, fazendo−a 
crescer, inovar, internacionalizar e tornar-se mais competitiva e sustentável. 

Fase Pré-Projeto: Emissão das declarações de capacidade financeira e de intenção de 
financiamento. 

Fase de Execução: 

Financiamento de curto/médio prazo para antecipação de incentivo aprovado ou 
apoio aos investimentos não enquadráveis (pode incluir leasing imobiliário); 

Emissão de garantias bancárias de boa execução, se aplicável; 

Financiamento de pacotes integrados de equipamento/serviços com 
financiamento Caixa (parcerias temáticas). 

Fase Pós-Projeto : Emissão de garantias bancárias de reembolso de subsídios 
atribuídos. 

Com a domiciliação irrevogável dos incentivos a receber pela sua empresa na Caixa, 
terá acesso a várias vantagens, entre as quais: 

Conta Caixa Business - Redução em 50% na comissão de manutenção da 
conta pacote sobre preçário CGD; 

Declarações de Apoio à Candidatura - Redução de 50% na comissão de 
emissão sobre preçário CGD; 

Novos Financiamentos - Redução em 50% da comissão de estudo face a 
preçário CGD. 

Consulte a página Fundos Europeus na área de empresas do site da CGD ou contacte o seu gestor de 
cliente através de contacto telefónico ou do serviço Caixadirecta Empresas, pelo número 217 900 791 
(das 8 às 22 horas/todos os dias do ano). 

MANTENHA−SE INFORMADO 

PRR - AVISOS DE CANDIDATURA LANÇADOS 

RE-C05-i01: Agendas/Alianças (.01) Mobilizadoras para a Reindustrialização e 
(.02) Verdes para a Inovação Empresarial (Aviso N.º 01/C05-i01/2021) » Submissão 
de Candidaturas de Manifestação de Interesse até 30/09/2021; 

RE-C06-i03: Incentivo Adultos - Programa Incentivo Adultos (Aviso N.º 
01/PRR/2021) » Submissão de Candidaturas de Manifestação de Interesse até 
10/09/2021; 

RE-C06-i04: Impulso Jovens STEAM - Programa Impulso Jovens STEAM (Aviso N.º 
01/PRR/2021) » Submissão de Candidaturas de Manifestação de Interesse até 
10/09/2021; 

RE-C07-i01: Áreas de Acolhimento Empresarial (AAE) (Aviso N.º 01/C7-i01/2021) 
» Submissão de Candidaturas de “Manifestação de Interesse” até 15/09/2021; 

RE-C08-i01 – Transformação da Paisagem dos Territórios de Floresta 
Vulneráveis (Aviso candidatura em continuo N.º 01/C08-i01/2021) - Áreas Integradas 
de Gestão da Paisagem (AIGP)”; 

RE-C08-i04.02: Meios de prevenção e combate a incêndios rurais – 
Subinvestimento Meios terrestres (Aviso de Concurso N.º 01/C08-i04/2021) » 
Submissão de Candidaturas até 21/08/2021; 

TC-C12-i01-02 : Bioeconomia Sustentável - Gestão Florestal e Apoio à Resinagem 
(Aviso de Concurso N.º 01/C12-i01/2021). Aquisição por parte do ICNF de 
equipamentos e materiais para a atividade do resineiro e atividades complementares 
» Submissão de Candidaturas até 21/08/2021; 

TC-C13-i01: Eficiência Energética em Edifícios - Programa de Apoio a Edifícios 
Mais Sustentáveis (Aviso de Concurso N.º 01/C13-i01/2021) » Submissão de 
Candidaturas até 30/11/2021; 

T D-C19-i01: Reformulação do atendimento dos serviços públicos - 

Desenvolvimento de Projetos no âmbito da Reformulação do atendimento dos 
serviços públicos (Aviso de Abertura de Concurso N.º 01/C19-i01/2021) - 

Financiamento para promover a expansão da rede de Lojas de Cidadão » Submissão 
de Candidaturas entre 1/09 e 29/10/2021. 

Para mais informações, consulte o site do Programa Recuperar Portugal (recuperarportugal . gov . pt) ou a página 
dos Fundos Europeus do site da CGD ou contacte o seu gestor de clientes ou o serviço Caixadirecta Empresas, 
pelo número 217 900 791 (das 8 às 22 horas/todos os dias do ano). 
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