
Programa de Revitalização de Empresas  (PRE)   

NOTA INFORMATIVA  
CÂMARA MUNICIPAL  DE  CABECE IRAS  DE  BASTO  
D IV IS ÃO AD MI NIST RAT IV A E  F I NANCE I RA  
GAE  -  GABI NET E  DE  APOI O AO E MPRES ÁRI O  

Dada a situação de pandemia que vivemos, tem-se vindo a verifi-

car um cenário de insolvências em massa no setor da restauração e 

do alojamento turístico. Neste sentido, a AHRESP – Associação 

da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal, em parceria 

com a Moneris, lançaram o Programa de Revitalização de 

Empresas (PRE). 

A AHRESP, com o apoio de especialistas a nível nacional, vão 

apoiar as empresas na reestruturação  e adaptação do seus negó-

cios, face às novas exigências económicas e sociais. 

 

OBJETIVOS DO PRE 

O PRE, tem como objetivo central a revitalização das empresas e a 

procura de medidas que suportem a reorganização das empresas às 

diversas mudanças, tais como: 

 Reformulação dos modelos de negócios; 

 Capitalização da Empresa; 

 Novas formas de trabalho; 

 Novos Modelos de comunicação.  

 

COMO FUNCIONA O PROGRAMA PRE 

O PRE analisa a situação económica de cada empresa, apresentan-

do um plano integrado que permita a sua viabilidade e soluções de 

revitalização, procurando-se simultaneamente a modernização das 

suas atividades, de forma a evitar o seu encerramento e a destrui-

ção dos seus postos de trabalho. 

O Programa desenvolve-se em três fases, como são enumeradas 

em seguida: 

Fase 1 – Diagnóstico Empresarial e linhas de ação gerais – 

Consiste numa análise à situação atual da empresa e 

definição das principais linhas de ação a desenvolver 

para recuperar o negócio. 

Fase 2 – Plano de recuperação económico-financeira – 

mediante o diagnóstico, a empresa tem a opção de avan-

çar com a estruturação do plano de recuperação econó-

mico-financeiro, assim como das medidas e ações a 

concretizar. Este plano, para além das fichas de ação que 

a empresa tem que implementar, define a projeção da 

viabilidade da empresa. 

Fase 3 – Modelo de recuperação e acompanhamento – 

Conforme acontece na Fase 2, também esta etapa é 

opcional. Uma vez chagada à Fase 3, desenvolvem-se os 

modelos de implementação de cada uma das medidas 

desenhadas na fase anterior, beneficiando a empresa de 

um acompanhamento dedicado e especializado. 

Com este programa, a AHRESP, pretende evitar o encerramento dos 

estabelecimentos, bem como estabilizar e recuperar economicamente 

o negócio e a empresa. Pretende-se assim, que as empresas aderentes 

ao PRE possam encontrar soluções de revitalização, procurando 

simultaneamente a modernização das suas atividades. 

É importante referir, que este programa está disponível em todo o 

território nacional, continente e regiões autónomas, abrangendo 

todas as empresas da restauração e bebidas e do alojamento turístico.  

 

VALORES DOS SERVIÇOS (Por estabelecimento): 

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

As Fases 2 e 3 poderão ser adjudicadas de forma isolada, e posterior-

mente à execução da Fase 1. 

Para empresas com mais do que um estabelecimento, e por cada esta-

belecimento adicional, os valores a aplicar por cada é de 60% do 

valor da tabela base, acima descrita. 

Limite de horas de intervenção, no que diz respeito à Fase 3, a mesma 

é limitada a um número de horas, nomeadamente: 

 Microempresas – 20 horas; 

 Pequenas empresas – 24 horas; 

 Médias Empresas – 28 horas.  

 

Os interessados em recorrer a este programa deverão aceder à página 

da AHRESP em https://ahresp.com/2020/09/programa-pre/ 
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Valores exclusivos para Associados AHRESP

FASE  Microempresas 
 Pequenas 

Empresas 

 Médias 

Empresas 

Fase 1 - Diagnóstico base e 

definição de linhas de ação
380,00 €            500,00 €           620,00 €           

Fase 2 - Plano de recuperação 

económico-financeiro
1 300,00 €         1 600,00 €        1 900,00 €        

Fase 3 - Modelização do 

processo de recuperação e 

acompanhamento

600,00 €            720,00 €           840,00 €           

Não associados: +50% sobre os valores da tabela


