
INVESTIMENTO RE-C04-i01
“REDES CULTURAIS E TRANSIÇÃO DIGITAL” 

Enquadrado na Componente C04 – Cultura do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)



O GABINETE DE ESTRATÉGIA, PLANEAMENTO 
E AVALIAÇÃO CULTURAIS(GEPAC)

ENQUANTO BENEFICIÁRIO INTERMEDIÁRIO (BI)

Cumpre-lhe a concretização 

e a operacionalização do 

Investimento

RE-C04-i01 “REDES 

CULTURAIS E TRANSIÇÃO 

DIGITAL”, num montante 

global de 92.790.000,00€.

Através do financiamento de operações 

executadas pelos Beneficiários Finais (BF):

 Cujas operações [que serão executadas 

por diversos Organismos tutelados da 

área da Cultura (como BF)],  estão pré-

determinadas ou identificadas no PRR, 

podendo as condições a verificar serem 

plasmadas através da publicação de 

Orientações Técnicas.

 A serem selecionados, em regime de 

concorrência, por Avisos de Abertura de 

Concursos;



OPERACIONALIZAÇÃO DO FINANCIAMENTO

 Os Pagamentos serão efetuados, assegurando,

 O cumprimento dos marcos e metas globais nos calendários previstos e considerados 

pela Comissão Europeia para efeitos da avaliação dos desembolsos do apoio do 

PRR.

 O pagamento do montante de custos efetivamente suportados e comprovados pelos 

Beneficiários Finais por contrapartida da realização das respetivas operações,

• Sob a forma de adiantamento, numa percentagem máxima de 13% sobre o 

valor global do financiamento;

• A título de reembolso pelos pagamentos efetuados pelos Beneficiários Finais;

• A título de saldo final.



OBRIGAÇÕES DO BI

A. Concretizar o Investimento através da contratualização com os Beneficiários Finais da

realização de operações nos termos dos Avisos de Abertura dos Concursos ou das Orientações

Técnicas.

B. Assegurar o cumprimento das condições previstas nos Avisos e Orientações Técnicas

dirigidas aos Beneficiários Finais e respetivas operações.

C. Apresentar à Estrutura de Missão “Recuperar Portugal” (EMRP) os relatórios de progresso

desenvolvidos que incluam informação acerca das entidades executoras e Beneficiários Finais,

quando aplicável, com uma periodicidade trimestral ou sempre que tal seja solicitado pela EMRP.

D. Assegurar a transmissão dos dados relativos aos Beneficiários Finais, bem como a

informação relacionada com o investimento, designadamente as condições contratualizadas,

incluindo os resultados e respetivos marcos e metas com identificação da calendarização e das

unidades de medida;

E. Colocar à disposição da EMRP a documentação necessária à realização de ações de

controlo, incluindo as pertinentes pistas de auditoria, até ao respetivo encerramento do

Investimentos;



F. Comunicar à EMRP as alterações ou ocorrências relevantes que ponham em causa

a realização do Investimento;

G. Conservar a totalidade dos dados relativos à realização do Investimento, em

suporte digital, durante prazo fixado na legislação nacional e comunitária aplicáveis;

H. Efetuar as notificações, em articulação com a EMRP, e enviar as informações

necessárias às entidades legalmente competentes em matéria de auxílios de Estado;

I. Proceder ou promover junto dos Beneficiários Finais a publicitação dos apoios

concedidos ao abrigo do PRR, nos termos da regulamentação e legislação aplicáveis.

OBRIGAÇÕES DO BI [CONT.]I



DESCRIÇÃO DO INVESTIMENTO

2021 2022 2023 2024 2025

€0 €15,38M €42,99M €24,69M €9,73M

Repartição Anual do Investimento Total

Medidas

Código Designação

C04-i01-m01
Modernização da infraestrutura tecnológica da rede de equipamentos culturais

C04-i01-m02
Digitalização de artes e património

C04-i01-m03 Internacionalização, modernização e transição digital do livro e dos autores



MEDIDAS E CRONOGRAMA

Número Descrição Fim 
Período

1 Especificações tecnológicas para a rede de equipamentos 
culturais 2022-T2

2 Modernização Tecnológica do ANIM - Arquivo Nacional da 
imagem em Movimento 2022-T4

3 Plataforma de Empréstimo de Livros Eletrónicos (junto de 
cerca de 300 bibliotecas públicas) 2022-T4

4 Apoio à tradução da obra "Os Lusíadas" nas línguas oficiais 
da União Europeia 2023-T3

5

Aquisição de equipamentos informáticos, bibliotecas 
itinerantes on line e
sistemas de informação e catálogos integrados, em 239 
bibliotecas públicas

2024-T4



MEDIDAS E CRONOGRAMA

Número Descrição Fim 
Período

6 Cobertura de wi fi em 50 museus, palácios e monumentos 2024-T4

7
Aquisição de equipamento de projeção digital de cinema 
(DCP) e de vídeo, imagem e tecnologia para 155 
cineteatros e centros de arte contemporânea públicos

2024-T4

8 Modernização Tecnológica dos Laboratórios de 
Conservação e Restauro 2024-T4

9 Instalação do Arquivo Nacional do Som 2024-T4

10 Entrega de infraestruturas tecnológicas modernizadas para 
a rede de equipamentos culturais 2024-T4



MEDIDAS E CRONOGRAMA

Número Descrição Fim 
Período

11
Digitalização e virtualização de espólio (20M de imagens) 
de bibliotecas públicas (Biblioteca Nacional de Portugal e 
Biblioteca Pública de Évora)

2025-T4

12 Digitalização e virtualização de espólio (19,5M de 
documentos) da DGLAB 2025-T4

13 Digitalização de acervos de museus sob a gestão da DGPC e 
das DRCs 2025-T4

14 Visitas virtuais em 65 museus sob gestão da DGPC e das 
DRC 2025-T4

15 Digitalização de 1.000 filmes portugueses da Cinemateca 2025-T4



MEDIDAS E CRONOGRAMA

Número Descrição Fim 
Período

16 Apoio à tradução de obras literárias 2025-T4

17 Apoio à edição de audiobooks e ebooks 2025-T4

18 Apoio financeiro para a transição digital de livrarias 2025-T4

19 Digitalização e virtualização de coleções públicas 2025-T4

20 Apoio financeiro para a tradução e edição de obras 
literárias 2025-T4



Obrigado


