
 

  
 
Gestão da Tesouraria do Estado e da Dívida Pública 
Relatório Anual 2021 27

 

 

 

 

Caixa 2 | Financiamento obtido através do MRR 

A Comissão Europeia criou o instrumento temporário de recuperação Next Generation EU 
(NGEU) como resposta à crise da COVID-19, no montante de 750 mil milhões de euros, destinado 
a apoiar a recuperação económica através de contribuições financeiras e empréstimos aos 
Estados-Membros. 

O Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) português, desenvolvido no âmbito do Mecanismo 
de Recuperação e Resiliência (MRR) e aprovado pela União Europeia a 13 de julho de 2021, 
contém um plano de investimentos assente em 3 dimensões estruturantes: resiliência, transição 
climática e transição digital. O financiamento concedido pela União Europeia a Portugal no 
período 2021-26, ao abrigo do PRR, ascende a EUR 16,6 mil milhões: EUR 13,9 mil milhões sob a 
forma de contribuições financeiras e EUR 2,7 mil milhões sob a forma de empréstimos.  

Na sequência da aprovação do PRR, a República Portuguesa recebeu, a 3 de agosto de 2021 um 
montante de EUR 2,2 mil milhões, equivalente a 13% das verbas a que tem direito sob a forma 
de pré-financiamento: EUR 1,8 mil milhões sob a forma de subvenção e EUR 350,9 milhões sob 
a forma de empréstimo. 

O empréstimo foi concedido por um prazo de 30 anos, com período de carência de capital de 10 
anos e uma vida média de 20 anos. A taxa de juro deste empréstimo não é fixa, estando 
associada ao custo da União Europeia com o seu financiamento. A título ilustrativo, apresentam-
se de seguida as curvas de rendimento de Portugal e da UE, verificando-se que existe uma 
vantagem financeira na utilização do financiamento do PRR, por comparação com o 
financiamento através de OT, sobretudo nos prazos mais longos. 

 

Gráfico 16 -  Curvas de rendimentos de Portugal e da União Europeia 
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