
1

O PRR e o investimento
Forum para a Competitividade

Jaime Carvalho Esteves
Horta Osório, Brito Pereira, Carvalho Esteves, Sociedade de Advogados, RL
Julho de 2021



2

O PRR e o investimento

Quadro Europeu e nacional

Alocação de fundos

Timeline

Alocação à capitalização

Condicionantes exógenas e endógenas

O foco na execução



3

O PRR e o investimento



4

Execução … Execução … Execução

PRR – IDE – Recuperação / Capitalização / Concentração

Rulings para concentrações

Reporte fiscal para trás

Crédito Fiscal (monetizável) para capitalização

com concentração e co-investimento

O PRR e o investimento



5

Next Generation EU - 750 mil milhões de euros

Convergência económica e a resiliência das economias

Crescimento sustentável de longo prazo

Dupla transição para uma sociedade mais:

Ecológica / Digital

Mecanismo de Recuperação e Resiliência »»» Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)

Período de execução até 2026

Recursos totais de 16,644 mil milhões de euros

13,9 mil milhões de euros de subvenções

2,7 mil milhões de euros de empréstimos

poderá ser aumentado em 2,3 mil milhões de euros no segundo semestre de 2022

Agrupado em torno de 3 dimensões estruturantes

Resiliência

Transição: Climática / Digital

PRR – Quadro europeu e nacional
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Repartição do Next Generation EU

Mecanismo de Recuperação e Resiliência 672,5 mil milhões de euros

➢ Dos quais empréstimos ➢ 360 mil milhões de euros 

➢ Dos quais subvenções ➢ 312,5 mil milhões de euros

Assistência à Recuperação para a Coesão e os 
Territórios da Europa (REACT-EU)

47,5 mil milhões de euros

Outros programas ou fundos europeus 30 mil milhões de euros

Fonte: Conclusões do Conselho Europeu de 21 de julho de 2020

PRR – Quadro europeu e nacional - alocação

RESILIÊNCIA 11.125 M€

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 Sustentavel 145 M€

C13. Eficiência Energática 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. Qualidade das Finanças Públicas 406 M€

C18. Justiça Económ. e Amb. Negócios 267 M€

C19. Admin. Pública mais Eficiente 578 M€

C20. Escola Digital 559 M€
Fonte: PRR – Recuperar Portugal, Construindo o Futuro  (22.04.2021)

18% do 
programa

Aumentável
por 13,8% 
do valor do 
programa
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Em 18 de dezembro de 
2020, o Parlamento 

Europeu e o Conselho 
chegam a acordo sobre 

o Mecanismo de 
Recuperação e 

Resiliência

Em 11 de 
fevereiro de 2021, 
o Conselho adota o 
regulamento que 
cria o Mecanismo 
de Recuperação e 

Resiliência.

Em 22 de abril de 
2021, Portugal é o 
primeiro Estado-

Membro a apresentar 
o seu PRR à 
Comissão.

Em 31 de maio de 
2021, com as 
ratificações 

nacionais da decisão 
relativa aos 

"recursos próprios“, 
a UE pode começar 
a disponibilizar os 

fundos ao abrigo do 
MRR.

Em 16 de junho de 
2021, a Comissão 

aprova o PRR 
português no valor 
16,6 mil milhões de 

euros

O Conselho decide 
sobre a aprovação 

final do PRR 
português no 

prazo de quatro 
semanas (data 

possível de 14 de 
julho de 2021).

PRR – Quadro europeu e nacional - timeline

Desembolso de um pré-financiamento de 2,15 mil milhões
de euros - 13 % do montante total atribuído, dos quais 1,8 mil
milhões de euros a fundo perdido e 350 milhões de euros em
financiamento

A atribuição do montante total de 16,6 mil milhões de euros
deverá ocorrer ao ritmo de 2,75 mil milhões de euros ao ano
até 2026: 2,3 mil milhões de euros em subvenções não
reembolsáveis e 450 milhões de euros em empréstimos

Exemplos de metas a cumprir em 2021:

➢ Procedimentos concursais para I&D
➢ Atualização da estratégia de inovação tecnológica e empresarial
➢ Revisão dos OIC e do CMV
➢ Novo regime jurídico dos centros de tecnologia e inovação
➢ Regulação do arrendamento forçado de prédios rústicos
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PRR – Quadro nacional – alocação à capitalização

RESILIÊNCIA 11.125 M€

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€ Fonte: PRR – Recuperar Portugal, Construindo o Futuro  (22.04.2021)

18% do 
programa

Aumentável
por 13,8% 
do valor do 
programa

➢ Agendas/ Alianças mobilizadoras para a Inovação Empresarial (558 milhões de euros)
➢ Agendas/ Alianças Verdes para a Inovação Empresarial (372 milhões de euros)
➢ Missão Interface – renovação da rede de suporte científico e tecnológico e orientação para o tecido produtivo (186 milhões

de euros)
➢ Agenda de investigação e inovação para a sustentabilidade da agricultura, alimentação e agroindústria [Agenda de Inovação

para a Agricultura 20|30] (93 milhões de euros)
➢ Recapitalizar o Sistema Empresarial dos Açores (125 milhões de euros)
➢ Relançamento Económico da Agricultura Açoriana (30 milhões de euros)
➢ Capitalização de empresas e resiliência financeira/ Banco Português de Fomento (1,550 mil milhões de euros)

- 250 milhões de euros - reserva de fundos próprios

- 1,300 milhões de euros - investimento em empresas portuguesas viáveis

- sob a forma de capital próprio e quase-capital próprio
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Novas fontes de financiamento da UE (recursos próprios)

Aumento da taxa de inflação nas economias mais avançadas da Europa e a redução dos mecanismos não
convencionais de flexibilidade da política monetária (QE)

Mas Portugal mantém uma taxa de inflação baixa, pelo que será negativamente impactado por essa eventual inflexão
da política monetária

Portugal agravou as suas duas debilidades estruturais (défice e dívida)

Tecido empresarial de minifúndio, muito focado nos serviços e comércio, sem capital e sem um tecido industrial forte

Alteração das cadeia de valor e de logística com regresso à Europa da produção industrial entretanto deslocalizada

Este novo paradigma teria aconselhado uma aposta maior na industrialização e capitalização do País

É agora o tempo da execução, que pode ser maximizada mediante:

uso dos fundos para a atração de IDE para Portugal (à semelhança do que ocorreu com o PEDIP)

forte capilaridade na distribuição dos fundos, como sucedeu no plano SIII

PRR – As condicionantes endógenas e exógenas
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Uso das verbas disponíveis (capital e quasi-capital) como alavanca para a captação de fundos privados disponíveis

Como mecanismos já testados (PEDIP + SIII)

Para consolidar o tecido empresarial e recapitalizar as empresas viáveis (e apenas essas):

a) Adaptação do programa de crédito fiscal em IRC por investimento indireto em I&D previsto no SIFIDE, para o
investimento na indústria e com possibilidade de transmissão desses créditos fiscais associados;

b) Mecanismos de co-investimento com investidores privados (redução do risco de alocação errada de investimento
pela via de skin in the game);

c) Reporte para trás dos prejuízos fiscais gerados durante a pandemia (2020, 2021 e, eventualmente, 2022),
permitindo a seleção natural das empresas que sendo viáveis foram temporariamente impactadas negativamente,
dando-lhes um reforço de tesouraria que não corresponde a despesas fiscal do Estado;

d) Facilitação das fusões de empresas mediante rulings céleres que confirmem previamente a neutralidade fiscal da
operação de concentração e através da facilitação do uso dos prejuízos fiscais das empresas intervenientes (mais
uma vez um reforço de tesouraria que não corresponde a despesas fiscal do Estado).

PRR – O foco na execução
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