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Na dimensão Resiliência, surge associada ao conceito de reconstrução e restruturação, após tempos de crise e 
catástrofes a níveis naturais, sociais ou económicos. Esta ajuda surge com o objetivo, para além de restaurar e 
ajudar os países em situações mais delicadas, de unir e criar uma Europa mais coesa, sustentável e inclusiva.

A níveis da resiliência existem 9 pilares todos focalizados na melhoria da qualidade de vida da população 
residente – SNS, Habitação, Respostas Sociais, Cultura, Capitalização e Inovação Empresarial, Qualificações e 

Competências, Infraestruturas, Florestas e Gestão Hídrica.  

Os investimentos aprovados na dimensão de Transição Climática subiram exponencialmente. 
Constitui uma prioridade de investimento do país para a recuperação da economia. Cria novas oportunidades 

para as empresas aumentarem a sua competitividade num mercado cada vez mais exigente.  
Esta dimensão contempla 6 componentes focadas na redução de emissões de gases com efeito de estufa dos 

setores chave e no aumento da incorporação de energia de fonte renovável. Tem como principal objetivo 
alcançar a neutralidade carbónica até 2050 – oferecerá novas oportunidades para o futuro do país.  

Com o objetivo de criar uma sociedade mais digitalizada, o PRR propõe e inclui reformas e investimentos a níveis das 
empresas e do Estado, fornecendo competências de áreas como a educação, saúde, cultura e gestão florestal, de forma 

a que este processo seja homogéneo e global.
O processo tem como alicerce 5 componentes nas seguintes áreas: capacitação e inclusão digital das pessoas através 

da educação, formação em competências digitais e promoção da literacia digital, transformação digital do setor 
empresarial e digitalização do Estado.

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.
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