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Plano de recuperação e resiliência de Portugal
A Comissão Europeia avaliou positivamente o plano de recuperação e resiliência de Portugal no valor de
16,6 mil milhões de EUR, constituído por 13,9 mil milhões de EUR em subvenções e 2,7 mil milhões de EUR em
empréstimos.
O financiamento concedido pelo Mecanismo de Recuperação e Resiliência — que está no centro do
NextGenerationEU — apoiará a aplicação, até 2026, de medidas cruciais de investimento e de reforma
apresentadas por Portugal para que o país saia mais forte da pandemia de COVID-19.
O plano português faz parte de uma resposta coordenada sem precedentes da UE à crise da COVID-19
para dar resposta aos desafios comuns europeus mediante a integração das transições ecológica e digital, bem
como reforçar a resiliência económica e social e a coesão do Mercado Único.

PRINCIPAIS MEDIDAS PARA GARANTIR A TRANSIÇÃO ECOLÓGICA DE PORTUGAL

38%

da dotação total do plano afetos a reformas e
investimentos para apoiar objetivos climáticos
▶ Eficiência energética em edifícios residenciais — financiamento

de um programa de reabilitação em grande escala para aumentar a
eficiência energética dos edifícios residenciais [300 milhões de EUR]

▶

 idrogénio e gases renováveis — apoio a projetos privados para a
H
produção de hidrogénio renovável e outros gases de origem renovável
[185 milhões de EUR]

▶

 roteger as zonas florestais vulneráveis — adaptar a gestão dos
P
solos para transformar a paisagem de territórios florestais vulneráveis
para prevenir incêndios, aumentar a resiliência climática e económica e
proteger a biodiversidade

PRINCIPAIS MEDIDAS PARA APOIAR A TRANSIÇÃO DIGITAL DE PORTUGAL
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22%

22 % da dotação total do plano afetos a reformas
e investimentos para apoiar objetivos digitais
▶

 stabelecimentos de ensino e formação profissional — modernização
E
dos laboratórios tecnológicos e do equipamento técnico nas escolas
secundárias e nos centros de formação profissional [521 milhões de EUR]

▶

 ransição digital na saúde — modernização dos sistemas informáticos
T
do Serviço Nacional de Saúde e aumento da digitalização dos registos
médicos em conformidade com princípios de segurança adequados.
[300 milhões de EUR]

▶

 ransição digital das empresas — apoio às pequenas e médias empresas
T
e respetivos trabalhadores, proporcionando-lhes formação específica em
competências digitais e acompanhamento personalizado para as ajudar a
utilizar da melhor forma as tecnologias digitais [650 milhões de EUR]

PRINCIPAIS MEDIDAS PARA REFORÇAR A RESILIÊNCIA ECONÓMICA
E SOCIAL DE PORTUGAL
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▶ Programa de apoio ao acesso à habitação — proporcionar alojamento
digno e adequado a, pelo menos, 26 000 famílias necessitadas
[1,2 mil milhões de EUR]

▶

I ncentivo aos jovens — modernização das instalações científicas
nas escolas secundárias e nas universidades para aumentar o número
de alunos inscritos em cursos de ciência, tecnologia, engenharia, artes
e matemática, em especial mulheres, a fim de promover a igualdade
de género e combater os estereótipos nas escolhas profissionais
[130 milhões de EUR]

▶

 odernização da justiça e do ambiente de negócios — eliminar
M
os obstáculos ao investimento, aumentar a eficiência dos tribunais
administrativos e fiscais; simplificação do quadro legal da insolvência

▶

 riação do Banco Português de Fomento e capitalização de
C
empresas: dotar o Banco Português de Fomento de uma reserva
de capital e investir em empresas portuguesas viáveis para resolver
os problemas estruturais do acesso limitado ao financiamento e da
subcapitalização [1,6 mil milhões de EUR]

EXECUÇÃO
Nenhuma das medidas do plano prejudicará significativamente o ambiente.
As partes interessadas devem continuar a participar na execução do plano de recuperação e resiliência, a fim de
assegurar a plena adesão às reformas.
O desembolso de fundos baseia-se no desempenho e refletirá os progressos em matéria de reformas e investimentos
previstos no plano.
Os sistemas de controlo protegerão contra irregularidades graves, como a fraude, a corrupção e o duplo financiamento.
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