
Plano  
de Recuperação  
e Resiliência:  
Guia prático

//    FUNDOS  
  EUROPEUS

A “bazuca” já começou a disparar,  
com os primeiros concursos em aberto. 
Saiba como pode beneficiar:
O Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) assume-se como um 
instrumento de transformação estrutural. Irá implementar uma série de 
reformas e investimentos para um crescimento económico sustentado, 
prevendo três dimensões estruturantes – Resiliência, Transição Climática 
e Transição Digital – que se concretizam em 20 componentes, 37 reformas 
e 83 investimentos, cuja implementação seguirá o princípio de orientação 
para resultados baseados em marcos e metas.

Passo a passo  
para preparar  
a sua empresa

1     Analisar os seus planos  
de investimento para identificar 
oportunidades de candidatura 
ao PRR. 

2       Redesenhar o seu plano de 
negócios para garantir a adesão 
aos objetivos do PRR de aumento 
da capacidade de reação  
e superação face a crises 
futuras e aos desafios 
associados: melhor e mais 
sustentável aproveitamento 
dos recursos, aumento da 
produção de energias renováveis 
e descarbonização da economia 
e da sociedade e aumento das 
competências para que os 
portugueses possam tomar 
partido das ferramentas 
tecnológicas disponíveis, 
provenientes da crescente 
digitalização da atividade 
económica. 

3    Verificar as condições  
de acesso a candidaturas  
e a instrumentos do Fundo  
de Capitalização e Resiliência.

Montantes para as empresas

Montante que Portugal 
irá receber da União Europeia

€16.644 milhões
€13.944 milhões

em subvenções
 €2.700 milhões 

em empréstimos  
com execução até 2026+

EUR MILHÕES % DO PRR % DO PIB

Apoios diretos ao tecido empresarial
(incluindo incremento  

em até EUR 2.300 milhões)
7.209 38% 3,4%

Apoios indiretos ao tecido empresarial 3.565 19% 1,7%

Apoios totais ao tecido empresarial
(incluindo incremento  

em até EUR 2.300 milhões)
10.774 57% 5,1%
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Para receber avisos de abertura  
de novas candidaturas, faça o registo em 
https://recuperarportugal.gov.pt/candidaturas-prr/

Oportunidades de acesso ao PRR 

APOIOS INDIRETOS APOIOS DIRETOS

Fornecimentos  
ao Estado: 

Abertura de consultas 
e concursos para 
fornecimentos ao Estado

Candidaturas  
em modelo tradicional: 

Avisos de abertura  
de períodos para 
apresentação  
de candidaturas  
temáticas

Candidaturas em modelo  
de manifestação de interesse: 

Convites para o desenvolvimento 
de projetos, em consórcio 
e identificando os projetos 
mobilizadores a apoiar,  
visando a celebração  
de contratos-programa com  
o Estado para transformação  
de um setor e/ou de uma  
cadeia de valor.

Fundo de Capitalização e Resiliência  
do Banco de Fomento: 

•  Instrumentos híbridos  
(1 € público por cada 1 € privado); 

•  Capital e quase capital (investimento 
direto e garantia pública); 

•  Coinvestimento; com subordinação  
de capital privado;

•  Subvenção pública que acompanha 
capitalização pelos sócios.

FORNECIMENTOS AO ESTADO

Publicados em 
https://recuperarportugal.gov.pt/candidaturas-prr/ 

Submissão de candidaturas através das plataformas 
de contratação eletrónica 

Processo de candidaturas

CANDIDATURAS TEMÁTICAS

Publicadas em
 https://recuperarportugal.gov.pt/candidaturas-prr/ 

Submissão através da Plataforma de Acesso Simplificado: 
https://pas.compete2020.gov.pt 

MANIFESTAÇÕES DE INTERESSE

Publicadas em 
https://recuperarportugal.gov.pt/candidaturas-prr/ 

Submissão através da Plataforma de Acesso Simplificado:  
https://pas.compete2020.gov.pt

FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO E RESILIÊNCIA

Apresentação 
disponível em:
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