
Fundos de recuperação
Next Generation EU
Plano de recuperação, transformação e 
resiliência



Transformação  
Digital

Transformação 
Ecológico

Coesão sociale 
territorial

Igualdade

10,5% Educação e conhecimento
23,1%  Modernização e digitalização          

7,1% Pacto pela ciência e inovação

15,0% Infraestructuras e ecossistemas

20,7% Agenda urbana e rural

9,2% Transição de energia

7,0% Políticas de emprego

6,2% Administração para o século XXI

1,2% Impulsione a cultura e os esportes
- Modernização do sistema tributário
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NEXT GENERATION EU

Instrumento temporário de emergência para acelerar a recuperação sustentável da UE, mitigar os danos 
económicos e sociais imediatos, bem como preservar e criar empregos.



NEXT GENERATION EU
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Participação como colaborador em Consórcios 
para a proposição de projetos associados aos 
Fundos da UE de Próxima Geração
Assistência técnica em questões de 
conformidade legal e regulamentar em relação 
aos fundos europeus
Auditoria do progresso do projeto como um 
terceiro, do ponto de vista técnico e financeiro
Apoio na preparação e / ou revisão de 
documentação técnica e econômica para 
atender aos requisitos e condições da União 
Europeia
Apoio ao controlo da regularidade e legalidade 
das despesas justificadas nas certificações 
periódicas, da elegibilidade da despesa, da 
regularidade das contratações, da aplicação do 
regulamento publicitário e, se for caso disso, 
das políticas comunitárias 

Oferecemos uma visão completa na concepção e execução 
de intervenções públicas:
• Planejamento e programação como desdobramento 

coerente dos objetivos estratégicos das políticas públicas
• Avaliação qualitativa dos resultados da intervenção
• Verificação e controle da utilização de recursos públicos 

para atingir os objetivos
Assessoramos desde a definição de políticas e a fase de 
planejamento de alto nível até o desenvolvimento de 
programas e iniciativas específicas. Aplicamos modelos 
lógicos que ajudam a identificar e estabelecer a relação 
entre as necessidades detectadas e seus efeitos, resultados 
e impactos.
Serviços necessários para garantir o controle na aplicação 
dos recursos públicos: estudo de normativos, desenho de 
ferramentas de gestão, procedimentos, estabelecimento da 
metodologia, treinamento e execução de controles (gestão, 
execução, compliance, etc.). 

Applus+ Solutions

Empresas

Administrações 
públicas



Contato: 
info@applusnorcontrol.com

mailto:info@applusnorcontrol.com
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