PRR - PLANO DE RECUPERAÇÃO E
RESILIÊNCIA

O Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) é um programa de aplicação
nacional, com um período de execução até 2026, que vai implementar um
conjunto de reformas e investimentos destinados a repor o crescimento
económico sustentado, após a pandemia, reforçando o objetivo de
convergência com a Europa ao longo da próxima década.
O Conselho Europeu criou o Next Generation EU, um instrumento de
mitigação do impacto económico e social da crise, contribuindo para
assegurar o crescimento sustentável de longo prazo e responder aos
desafios da dupla transição climática e digital. Este instrumento contém o
Mecanismo de Recuperação e Resiliência onde se enquadra o PRR, um
plano de investimentos para todos os portugueses, assente em três
dimensões estruturantes:
Resiliência;
Transição Climática;
Transição Digital.

Fonte: https://recuperarportugal.gov.pt/#conteudo

LANÇADO BALCÃO PARA SUBMISSÃO DE PROJETOS E LINHA DE
ATENDIMENTO DEDICADA.

Serviços pretendem facilitar processos de candidatura.
A AD&C lançou o Balcão dos Fundos e a Linha dos Fundos, dois novos
serviços de apoio aos beneficiários e aos candidatos aos Fundos Europeus,
nomeadamente no âmbito do Portugal 2020, do Portugal 2030 e do Plano
de Recuperação e Resiliência (PRR).
O Balcão dos Fundos é o ponto central de acesso a fundos europeus, no
qual se submetem as candidaturas a apoios e que permite efetuar, numa
só plataforma, a gestão de documentos e de informação. Esta deverá
evoluir para integrar outros fundos europeus, para além do novo Portugal
2030.
A nova plataforma dá continuidade ao trabalho desenvolvido no Balcão
2020, disponibilizando novas funcionalidades:
Aplicação do princípio do only once, ao promover a interoperabilidade com
dados e informação já residente noutras fontes da Administração Pública,
o que dispensa os utilizadores de inserirem na plataforma dados que já
forneceram noutras plataformas públicas;

Acesso com Chave Móvel Digital, para além dos acessos já existentes no
Balcão 2020;
Visão e gestão integradas relativamente aos períodos de programação do
Portugal 2020 e do Portugal 2030, nomeadamente através de avisos de
abertura de candidaturas, que permitem estar a par das oportunidades e
através de uma conta-corrente onde os utilizadores podem consultar
informação atualizada e em tempo real sobre o estado de cada uma das
suas operações, nas diferentes fases;
Aplicação móvel do Balcão dos Fundos, que permite aos utilizadores
acederem a informação sobre os avisos abertos e sobre as suas operações
a partir do telemóvel;
Motor de pesquisa inteligente;
Possibilidade de obter ajuda;
Versão em inglês.
A Linha dos Fundos, por sua vez, foi reforçada para prestar um maior apoio
aos beneficiários dos programas, bem como a entidades ou cidadãos que
queiram ver esclarecidas questões de carácter mais geral, facilitando o
acesso ágil, próximo e transparente à informação sobre Fundos Europeus.
Esta linha presta apoio no âmbito do Portugal 2020, do Portugal 2030
(assim que forem abertas candidaturas), do PRR, do Empréstimo-Quadro
com o Banco Europeu de Investimento (EQ BEI) e dos Auxílios de Minimis,
e responde a questões relacionadas com: apoio técnico ao Balcão dos
Fundos, Avisos e Operações e Informação de caráter geral.

Este apoio pode ser solicitado através de vários canais:
Linha de atendimento telefónico (disponível nos dias úteis, entre as 9h00 e
as 18h00, através dos números 800 10 35 10, para chamadas nacionais –
gratuito, e 00351 300 00 39 87, para chamadas internacionais – custo de
uma chamada para telefone fixo português);
Registo de pedidos;

Email;
Videochamada;
FAQ – perguntas frequentes.
Esta é uma primeira linha de atendimento que, sempre que necessário, fará
o encaminhamento para especialistas nas áreas de negócio na AD&C, nas
Autoridades de Gestão e/ou nos Organismos Intermédios, num
compromisso de resposta e resolução efetivas, cada vez mais próximas do
cidadão.
Estes são projetos do ecossistema dos fundos, conduzidos pela AD&C,
enquanto organismo coordenador dos Fundos Europeus em Portugal, e
levado a cabo em articulação com as Autoridades de Gestão do Portugal
2020, Organismos Intermédios e com a Estrutura de Missão Recuperar
Portugal.
A Linha dos Fundos, uma medida Simplex criada com o objetivo de
disponibilizar um serviço multicanal de atendimento a todos os que tenham
interação com fundos europeus, conta ainda com a operacionalização da
AMA.

CANDIDATURAS

O PRR não será o único programa de financiamento da União Europeia na
próxima década, embora seja uma componente importante de
financiamento, com a qual se pretende ter um efeito estrutural em Portugal
por ser um instrumento financeiro extraordinário e único, existem ainda
outros apoios disponíveis, como a restante dotação do Portugal 2020, o
REACT EU e o próximo quadro financeiro 2021/2027, e ainda fontes de
financiamento comunitário como o Horizonte 2030.

OS VÁRIOS TIPOS DE BENEFICIÁRIOS:

Para a execução do PRR existem 3 tipologias de beneficiários:
intermediários, diretos e finais. A execução do plano, das suas reformas e
dos investimentos, será contratualizada pela Estrutura de Missão
«Recuperar Portugal» com agências ou organismos públicos, que serão
beneficiários intermediários, ou seja, globalmente responsáveis pela
implementação física e financeira de um investimento inscrito no PRR, mas
cuja execução é assegurada por entidades terceiras por si selecionadas,
designadamente empresas. Os beneficiários diretos são entidades públicas
com as quais é contratualizada a implementação e execução física e
financeira de um investimento inscrito no PRR e que lhe permite beneficiar
desse financiamento, como por exemplo a execução de medidas de
inovação e digitalização de serviços públicos. OS BENEFICIÁRIOS FINAIS
PODERÃO SER PESSOAS, EMPRESAS E ORGANIZAÇÕES PRIVADAS E
PÚBLICAS.

COMO ACEDER AOS APOIOS:

Os beneficiários diretos (agências ou organismos públicos) contratam
diretamente com a Estrutura de Missão Recuperar Portugal os
investimentos previstos no PRR.
Os beneficiários intermediários, após contratação com a Recuperar
Portugal, lançarão concursos para beneficiários finais, que poderão ser
empresas e outras organizações, bem como pessoas a título individual.
OS BENEFICIÁRIOS FINAIS PODERÃO CONSULTAR O SITE DO PRR
OU DOS BENEFICIÁRIOS INTERMEDIÁRIOS PARA SABER OS
CONCURSOS QUE SE ENCONTRAM ABERTOS, AS CONDIÇÕES E
ACEDER ÀS RESPETIVAS CANDIDATURAS.

Link Candidaturas: https://recuperarportugal.gov.pt/candidaturas-prr/

QUAL O CALENDÁRIO PREVISTO PARA OS INVESTIMENTOS E REFORMAS:

Os desembolsos previstos para o PRR serão distribuídos segundo o seguinte
calendário: 2021 – 20%; 2022 – 25%; 2023 – 20%; 2024 – 16%; 2025 – 16%;
2026 – 3%.
Após a aprovação inicial do PRR foi disponibilizado o pré-financiamento de
13% do montante global do PRR (incluído no montante total de 20%
previsto para 2021, acima indicado), e que inclui subvenções e
empréstimos.

Fonte: https://recuperarportugal.gov.pt/#conteudo
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