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 PLANO DE RECUPERAÇÂO E RESILIÊNCIA - UMA OPORTUNIDADE PERDIDA?
Por João Vieira Lopes

Uma das dificuldades com que nos deparamos na leitura do Plano de Recuperação 
e Resiliência (PRR) é a falta de enquadramento do mesmo face aos outros instrumentos 
para a década, quer ao que estará em execução até 2023 (PT2020), quer em relação ao 
próximo grande instrumento de apoios comunitários que será o PT2030.

Dele constam um conjunto de ideias-força positivas (nem todas concretizadas nas prio-
ridades de afetação de recursos) como sejam:

• A afirmação da “vocação atlântica” do nosso País e a consequência a retirar desta 
assunção de um reposicionamento de Portugal em relação à Europa;

• A necessidade de colocar as empresas no centro da recuperação económica, consi-
derando que as mesmas são o motor real do crescimento e da criação de riqueza;

• A aposta na diversificação da economia e na digitalização, tornando-a mais resilien-
te, estimulando a reorganização das cadeias logísticas e da produção e alterando o perfil 
de especialização do sistema produtivo nacional;

• A importância de apoiar a tesouraria das empresas e a sua recapitalização;
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Plano de Recuperação e Resiliência é o documento onde estão “plasmadas reformas estru-
turais fundamentais para assegurar a saída da crise pandémica e garantir um futuro resili-
ente para Portugal” pode ler-se no sítio do XXII Governo da República Portuguessa.

serviços) estão completamente omissas 
do PRR, sendo estes os sectores com o 
maior peso no PIB (75,8%do VAB em 2019) 
e no emprego, que irão necessitar de uma 
maior aposta na sua recuperação; 

Argumenta-se que estas recebem os 
apoio  de «emergência»  (que têm aliás um 
fim previsto a curto prazo) e que o PRR não 
se destina a resolver problemas de nature-
za circunstancial, mas que, apresentando-
-se como um “pré-PT 2030”, o seu âmbito 
é estrutural e deve concentrar-se, acima 
de tudo, nas grandes mudanças. Não con-
testamos a caracterização do PRR como 
um Plano orientado para investimentos 
estruturantes, mas acontece que o PRR só 
existe porque houve a crise do COVID e são 
precisamente os sectores mais atingidos 
por esta que requerem um maior esforço 
de recuperação (palavra inscrita na própria 
designação do Plano).

Mais preocupante ainda é a discrimina-
ção de que são alvo sectores económicos 
cujo contributo para a competitividade do 
país é determinante e o ter-se optado por 
uma estratégia de confrontação entre 
escolhas sectoriais, onde a principal orien-
tação expressa é a da “reindustrialização”, 
traduzida em metas quantificáveis com o  
objetivo de colocar a “indústria transfor-
madora” a pesar pelo menos 20% do PIB 
(atualmente é de 13%). 

Ou seja, não se trata apenas de uma polí-
tica que investe (como aliás já vem fazendo) 
no fomento da actividade industrial e das 
exportações, contra a qual nada temos; o 
que criticamos é que o faça apostando na 
quebra do crescimento dos outros sectores 
e da procura interna (porque é isso que o rá-
cio sectorial em relação ao PIB determina). 
Determina-se que o objectivo do Governo é 
que os outros sectores cresçam menos ou 
até possam regredir no seu desempenho. 
E, no caso das exportações, acresce ainda 
o facto de o referencial usado serem as 
exportações brutas, o que não valoriza o 
contributo nacional para o  seu aumento, o 

• A necessidade de uma profunda reforma do Estado e a revisão do modelo de finan-
ciamento da Segurança Social.

É precisamente na afetação dos recursos que se encontram pontos fracos importantes 
e mesmo contraditórios com algumas das linhas força definidas:

• As actividades mais atingidas pelo Covid (nomeadamente os sectores do comércio e 
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qual só pode ser avaliado pelo valor líquido das exportações (ou seja retirando-se a com-
ponente importada das mesmas). 

• Há um desequilíbrio notório na afectação dos recursos financeiros entre o investi-
mento público e investimento nas empresas, com excessiva preponderância do primei-
ro;

Nada temos contra o investimento público, sobretudo, para aquele que contribua para 
melhorar a competitividade do país e temos continuamente criticado o facto de aquele 
investimento vir sendo executado, ano após ano, muito abaixo não só do desejável como 
do previsto. 

Consideramos, em especial, que três componentes nucleares do Plano no que se refere 
à economia e à competitividade, e que são, também, as principais áreas onde as empresas 
poderão obter financiamento, ao receberem apenas 24% das verbas a fundo perdido do 
PRR ficam longe do que seria recomendável. 

Importa, aliás, ter presente que, mesmo que o PT2030 inverta esta situação, não esta-
remos a falar do mesmo tipo de apoios, dada a elevada componente reembolsável a que 
o mesmo obriga e os constrangimentos resultantes dos critérios regionais do fundo de 
coesão.

• Um modelo de governação do plano 
que carece de ser melhorado nas suas 
múltiplas vertentes.

Quanto ao acompanhamento do Plano, 
a exemplo de outras Comissões similares, 
pensamos que a Comissão Nacional de 
Acompanhamento com o extenso número 
de membros que a compõem desempe-
nhará um papel diminuto. Também não fica 
assegurada uma preocupação, que noutros 

Colocar as empresas no centro da recuperação económica é uma das ideias-força positivas 
do Plano de Recuperação e Resiliência 

• A ausência de uma política territorial, 
em especial a política de cidade, políticas 
que permitem pensar a cidade do futuro 
como um espaço que se quer inteligente, 
ecológico e sustentável;

As cidades têm estado no epicentro da 
crise. Desde logo, porque a alteração de 
mobilidade tiveram as cidades como um 
alvo prioritário, com as medidas de res-
trição  a afastarem as pessoas do espaço 
público, abandono que se agravou com a 
quebra dos fluxos turísticos que, haviam 
constituído um factor determinante da 
requalificação e reanimação urbana, so-
bretudo nos centros históricos das  prin-
cipais cidades.  Requalificação  que tem 
que assentar no reforço da ligação com as 
ofertas de comércio e serviços (revisitando  
o conceito de “urbanismo comercial”), prin-
cipais actividades que estruturam o espaço 
urbano.

Um dos pontos fracos do PRR é a ausência 
de políticas que permitam pensar a cidade 
do futuro como um espaço inteligente, 
ecológico e sustentável 

João Vieira Lopes, presidente da direção da 
ADIPA

contextos idênticos temos expresso, que 
é a da participação efectiva, e não apenas 
formal, dos parceiros sociais.

ESTATUTO PME LÍDER - 68 EMPRESAS AS-
SOCIADAS DA ADIPA DISTINGUIDAS 

O IAPMEI – Agência para a Competitividade 
e Inovação já atribuiu o Estatuto PME Líder 
2020, iniciativa que visa distinguir o mérito 
das Pequenas e Médias Empresas (PME) 
nacionais com os melhores desempenhos 
económico-financeiros e níveis de risco.

Na edição deste ano foram reconhecidas 
9955 empresas, as quais demonstraram el-
evados padrões competitivos. A distribuição 
setorial destas empresas seguiu a mesma 
tendência já demonstrada em 2019, com 
o Comércio a liderar (34,4%), seguido da 
Indústria Transformadora (24,4%), do Aloja-
mento, Restauração e Similares (10,8%) e da 
Construção (10,8%).

Em relação à dimensão, tal como se tem 
vindo a registar, predominam as pequenas 
empresas, representando 71,9% do total, se-
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guidas das médias empresas, com 22,2%, e das microempresas, com 6%. Importa ainda dizer 
que é nos distritos do Porto e de Lisboa que se encontram sediadas a maioria das empresas 
distinguidas este ano, com, respetivamente, 19,8% e 19,7% do total, seguindo-se os distritos de 
Braga, com 10,3%, e Aveiro, com 9,8%.

No universo das empresas distinguidas com o Estatuto PME Líder 2020 destacamos as 68 
empresas associadas da ADIPA que integram a aludida lista, o que representa um público 
reconhecimento do seu mérito. Queremos desde já felicitar estas empresas pelo trabalho re-
alizado num ano particularmente difícil, como o de 2020, com todas as restrições impostas no 
âmbito do combate à pandemia, e os inerentes critérios exigentes a cumprir, e que não obstan-
te essas dificuldades acrescidas mostraram um enorme poder de resiliência e de desempenho 
no desenvolvimento da sua atividade, o que lhes permitiu agora ver o seu esforço reconhecido 
através  da obtenção desta importante distinção.

Das empresas associadas distinguidas, a grande maioria são grossistas (95,6%), contanto 
também com retalhistas (4,4%). Relativamente à sua dimensão, tal como no cômputo geral das 
empresas PME Líder 2020, predominam as pequenas empresas (71,6%), seguidas das médias 
empresas (23,9%) e das microempresas (4,5%). Quanto à sua distribuição geográfica, é no 
distrito do Porto que se encontram sediadas a maioria das empresas, com 20,6%, seguido do 
distrito de Braga, com 13,3%, e do distrito de Lisboa, com 10,3%.

Ao atribuir às empresas este estatuto, o IAPMEI confere-lhes uma maior notoriedade, 

tia Mútua. Este é, assim, o décimo segundo 
ano consecutivo onde as melhores PME´s 
portuguesas são reconhecidas. No primeiro 
ano da iniciativa foram distinguidas 2996 
empresas, número que tem vindo a crescer 
ao longo dos anos, mesmo com um reforço 
pontual do grau de exigência nos critérios de 
seleção, até se atingir o número deste ano, o 
mais elevado de sempre e que representa o 
crescimento de cerca de 232% em 12 anos.  

Segundo o IAPMEI esta evolução, além de 
71,6% das empresas associadas destinguidas são pequenas empresas, seguindo a tendên-
cia nacional

tornando-as mais atrativas para outros 
parceiros no mercado, nomeadamente 
entidades bancárias e fornecedores, sendo 
que o estatuto tem associado um conjunto 
de benefícios e apoios exclusivos, tais como 
o acesso a melhores condições no que se 
refere a produtos financeiros, a linhas de 
crédito especiais e a uma rede de serviços, 
a condições especiais em seguros, a facil-
itação da relação com a banca e um certifi-
cado de qualidade para as empresas na sua 
relação com o mercado. A possibilidade do 
uso do selo PME Líder que o estatuto confere, 
é um fator de diferenciação face à potencial 
concorrência, assim como de robustez e de 
credibilidade adicionais.

 
Lançado em 2008, o Estatuto PME Líder 

é atribuído pelo IAPMEI em parceria com o 
Turismo de Portugal (no caso das empresas 
do setor do Turismo), e com um conjunto de 
Bancos parceiros e as Sociedades de Garan-

Este ano foram distinguidas 9955 empresas 
com o Estatuto PME Lider, 68 das quais são 
associadas da ADIPA 

É no distrito do Porto que se encontam sediadas  
a maioria das empresas associadas distinguidas

estar patente no número de empresas dis-
tinguidas, “é sobretudo visível na qualidade e 
dinamismo dos indicadores de desempenho 
económico financeiros das empresas benefi-
ciárias do programa, que as colocam muito 
acima da média nacional, com contributos 
relevantes para o emprego e para a criação de 
valor nacional”.

Em relação às empresas nossas associa-
das, desde 2010 que registamos aquelas que 
são distinguidas com o Estatuto PME Líder e 
é com enorme satisfação que constatamos 
que todos os anos um número significativo 
recebe este selo distintivo.

Aguardamos agora a divulgação da lista 
das empresas distinguidas com o estatuto 
PME Excelência (selecionadas a partir do 
universo das PME Líder), “num justo reconhe-
cimento do seu mérito e do seu importante 
contributo para os resultados da economia” e 
com o qual ao longo dos anos têm, de igual 
modo, sido sempre distinguidas empresas 
associadas da ADIPA.


