O QUE É O PRR?
Saiba onde vai ser aplicado e como
aceder aos fundos.
O Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)
tem estado no centro das atenções, mas
nem sempre entidades, empresas e cidadãos
compreendem o que está em causa.
Afinal, o que é a “bazuca” europeia? Onde
vai ser aplicado esse dinheiro? E como aceder
aos fundos? Sistematizamos a informação
necessária para compreender o PRR.

Os números
do PRR
16,6

Em que consiste
o PRR?
A resposta da União Europeia (UE) às
dificuldades causadas pela pandemia foi o
Next Generation EU. Este é um
instrumento para que a Europa possa
recuperar, aos níveis económico e social.
Para o financiar, surgiu o Mecanismo de
Recuperação e Resiliência, em que se
enquadra o PRR português.

MIL MILHÕES EUROS
DE INVESTIMENTO

20

COMPONENTES

83

INVESTIMENTOS

37

REFORMAS

EMPRÉSTIMOS
2,7 mil milhões €

MAIS
TRANSPARÊNCIA:
O portal Mais Transparência
permite que qualquer
cidadão possa acompanhar
a evolução dos
investimentos do PRR.

SUBVENÇÕES
13,9 mil milhões €

Quando chega
o dinheiro?
O Plano de Recuperação e Resiliência apresentado
por Portugal foi aprovado a 13 de julho de 2021.
Após a celebração do acordo de financiamento com
a União Europeia, Portugal recebeu, em agosto,
uma primeira fatia de fundos no valor de 2,2 mil
milhões de euros (13% do montante total do PRR).
As tranches seguintes são pagas à medida que os
objetivos definidos vão sendo cumpridos. O período
de execução do Plano de Recuperação e Resiliência
decorre entre 2021 e 2026.
Leia mais detalhes sobre este tema
neste artigo Saldo Positivo

Quem pode aceder
aos fundos?
Segundo o Governo, as empresas vão receber um
apoio direto de 5 mil milhões de euros através do
PRR, cerca de 30% da dotação total. Dependendo
da procura do setor privado por fundos, há a
possibilidade de recurso adicional a empréstimos
no valor de até 2,3 mil milhões de euros, a solicitar à
Comissão Europeia até 2022. Cerca de 11 mil
milhões do PRR destinam-se a investimento público.

Dos coronabonds à "bazuca" europeia
Inicialmente falava-se em coronabonds mas
o árduo processo que determinou o plano de
recuperação europeia manteve-se fiel aos
seus princípios de solidariedade.
Recorde alguns passos da
aprovação destes apoios neste
artigo Saldo Positivo.

O QUE A CAIXA PODE
FAZER POR SI?
Avançar com a candidatura a uma das
linhas disponíveis no PRR pode ser um
exercício de alguma complexidade.
Para o levar a cabo, há que ter acesso à
informação, sentido de oportunidade e,
caso seja necessário, identificar o
parceiro certo.

Onde vai ser aplicado
o dinheiro?

Saiba mais aqui

O PRR assenta em três dimensões:
Resiliência, Transição Climática e Transição Digital.
Estas três dimensões desdobram-se em 20
componentes, que vão desde o Serviço Nacional de
Saúde e a Habitação, ao Mar e à Mobilidade
Sustentável, passando pelas Empresas 4.0 e pela
Escola Digital.

PRR
11 125 M €

RESILIÊNCIA

C1.

Serviço Nacional de Saúde

1 383 M€

C2.

Habitação

2 733 M€

C3.

Respostas Sociais

833 M€

C4.

Cultura

243 M€

C5.

Capitalização e Inovação Empresarial

2 914 M€

C6.

Qualificações e Competências

1 324 M€

C7.

Infraestruturas

690 M€

C8.

Florestas

615 M€

C9.

Gestão Hídrica

390 M€

TRANSIÇÃO CLIMÁTICA

3 059 M €

C10. Mar

252 M€

C11.

Descarbonização da Indústria

715 M€

C12.

Bioeconomia Sustentável

145 M€

C13. Eficiência Energética dos Edifícios

610 M€

C14. Hidrogénio e Renováveis

370 M€

C15. Mobilidade Sustentável

967 M€

TRANSIÇÃO DIGITAL

2 460 M €

C16. Empresas 4.0

650 M€

C17.

406 M€

Qualidade das Finanças Públicas

C18. Justiça Económica e Ambiente de Negócios

267 M€

C19. Administração Pública Mais Eficiente

578 M€

C20. Escola Digital

559 M€

Quais as áreas
prioritárias?
As áreas temáticas que absorvem a maior parte
dos fundos são o Investimento & Inovação (24%),
a Inclusão no Mercado de Trabalho (19%), a
Descarbonização - Redução da Dependência
Energética (16%) e a Educação e Emprego (14%).

3 961 M€

INOVAÇÃO E INVESTIMENTO

3 191 M€

INCLUSÃO NO MERCADO DE TRABALHO

2 662 M€

DESCARBONIZAÇÃO

2 258 M€

EDUCAÇÃO E EMPREGO

1 383 M€

INFRAESTRUTURAS DE SAÚDE

1 251 M€

CUSTOS DE CONTEXTO
INFRAESTRUTURAS
DE FLORESTAS E GESTÃO
INFRAESTRUTURAS
DE TRANSPORTE
CULTURA

243 M€

1 005 M€
690 M€

24%

19%

16%

14%

8%

8%

6%

4%

1%

FONTE:
Recuperar Portugal, Construindo o futuro
— Plano de Recuperação e Resiliência

Sabia que a banca vai avaliar
o risco ambiental na concessão
de crédito?
Descubra o impacto que estas
medidas podem ter na sua empresa
neste artigo Saldo Positivo.

Como aceder aos
fundos do PRR?
Se alguma destas áreas representa uma
oportunidade para a sua instituição ou
empresa, pode verificar se reúne as
condições para apresentar uma candidatura.
Eis os passos a seguir:
Aceder ao Portal Recuperar Portugal,
que acompanha os concursos do PRR;
Na página de candidaturas são
publicados os avisos de abertura de
concursos;
Cada aviso tem um link para aceder à
documentação;
Na documentação são identificados os
destinatários e objetivos do projeto, bem
como os procedimentos a seguir para
apresentar a candidatura.

Como o seu Banco
pode ajudar?
Além dos avisos de abertura de
candidaturas, o PRR tem também um
novo modelo de acesso, através de
convites à manifestação de interesse para
desenvolvimento de projetos.
Assim, quer a sua empresa beneficie
diretamente do PRR ou tenha interesse
em fornecer outros setores, pode contar
com o seu Banco para:
Serviços de consultoria que apoiam
a apresentação de candidaturas
Análise preliminar dos aspetos
financeiros do seu projeto

Confira todos estes passos aqui
Antecipar os subsídios que venham
a ser atribuídos
Prestar garantias e avales bancários
nos seus contratos relacionados
com o PRR
Financiamento complementar
Soluções de seguros

PRR À LUPA
Pode conhecer o
Plano de Recuperação e
Resiliência em detalhe
neste documento.

Outros apoios para
a sua empresa:
PORTUGAL 2020:
Estão ainda abertas candidaturas em várias áreas

PORTUGAL 2030:
É o quadro de apoios que vai suceder ao Portugal
2020. Está em fase de negociação e espera-se que
os respetivos programas operacionais sejam
aprovados pela Comissão Europeia a partir do
primeiro trimestre de 2022.
Saiba mais sobre este assunto
neste artigo Saldo Positivo.

