Errata à Proposta de Lei n.º 155/XIII que aprova as Grandes Opções do Plano para
2019

Na página 5, onde se lê:
«No ano de 2019 iniciar-se-á a implementação das medidas acordadas em junho de 2018
entre o Governo e a maioria dos Parceiros Sociais na área laboral.»
Deve ler-se:
«Continuar-se-á a dar prioridade à redução da precariedade laboral. O Governo estabeleceu
um acordo com parceiros sociais e apresentou iniciativas legislativas cuja discussão ainda
está em curso na Assembleia da República.»

Na página 20, onde se lê:
«Em 2017, a população empregada chegou às 4 756,6 pessoas, o nível mais elevado desde
2010 e que representou um crescimento de 3,3% correspondente a mais 151,4 mil postos
de trabalho – o maior crescimento anual do emprego desde o começo da série estatística
iniciada em 2011.»
Deve ler-se:
«Em 2017, a população empregada chegou às 4 756,6 mil pessoas, o nível mais elevado
desde 2010 e que representou um crescimento de 3,3% correspondente a mais 151,4 mil
postos de trabalho – o maior crescimento anual do emprego desde o começo da série
estatística iniciada em 2011.»
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Na página 21, onde se lê:
«Porém, apesar desta recuperação sustentável do mercado de trabalho, Portugal continua a
enfrentar desafios relevantes ao nível do de desemprego jovem e de longa duração, que
permanecem acima dos níveis médios da UE, e sobretudo no que respeita à qualidade do
emprego.»
Deve ler-se:
«Porém, apesar desta recuperação sustentável do mercado de trabalho, Portugal continua a
enfrentar desafios relevantes ao nível do desemprego jovem e de longa duração, que
permanecem acima dos níveis médios da UE, e sobretudo no que respeita à qualidade do
emprego.»

Na página 25 e 26, onde se lê:
«Continuação do reforço da Ação Social Escolar, instrumento essencial na redução do
impacto das desigualdades entre os alunos, nomeadamente no que se refere a distribuição
de fruta e disponibilização nas pausas escolares de refeições escolares;»
Deve ler-se:
«Continuação do reforço da Ação Social Escolar, instrumento essencial na redução do
impacto das desigualdades entre os alunos, nomeadamente no que se refere à distribuição
de fruta e disponibilização nas pausas escolares de refeições escolares;»

Na página 44, onde se lê:
«No domínio do Património, investindo na sua preservação, revitalização e valorização,
visando a plena utilização e garantindo a sua fruição pelos cidadãos. Em particular, no setor
da Gestão de Museus e Monumentos tutelados pela Administração Central (DGPC) e
Regional (DRC), a implementação de um Novo Regime Jurídico de Autonomia de
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Gestão dos Museus, Monumentos e Sítios Arqueológicos, tendo em vista a melhoria da sua
programação e a promoção de um melhor serviço público, em articulação estreita com as
entidades locais e a sociedade civil;»
Deve ler-se:
«No domínio do Património, investindo na sua preservação, revitalização e valorização,
visando a plena utilização e garantindo a sua fruição pelos cidadãos. Em particular, no setor
da Gestão de Museus e Monumentos tutelados pela Administração Central (DGPC),
incluindo a Administração Central Desconcentrada (DRC), a implementação de um
Novo Regime Jurídico de Autonomia de Gestão dos Museus, Monumentos e Sítios
Arqueológicos, tendo em vista a melhoria da sua programação e a promoção de um melhor
serviço público, em articulação estreita com as entidades locais e a sociedade civil;»

Na página 75, onde se lê:
«A valorização assume-se como condição necessária e instrumental para promover o
desenvolvimento sustentável e harmonioso dos diversos territórios, sendo relevante para
melhorar as condições económicas e sociais do país e garantir a prestação e implementação
das políticas públicas de forma equitativa, atendendo às especificidades de cada território.»
Deve ler-se:
«A valorização do território assume-se como condição necessária e instrumental para
promover o desenvolvimento sustentável e harmonioso dos diversos territórios, sendo
relevante para melhorar as condições económicas e sociais do país e garantir a prestação e
implementação das políticas públicas de forma equitativa, atendendo às especificidades de
cada território.»
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Na página 86, onde se lê:
«A prioridade dada à valorização dos territórios e dos recursos florestais foi ainda
impulsionada pelo lançamento, no final de 2017, do Programa de Revitalização do Pinhal
Interior (PRPI), o qual constitui um instrumento de orientação para a administração central
e local, para a região do Pinhal Interior, no horizonte temporal de2022, que assume uma
visão clara para aquele território, ancorada em três objetivos:»
Deve ler-se:
«A prioridade dada à valorização dos territórios e dos recursos florestais foi ainda
impulsionada pelo lançamento, no final de 2017, do Programa de Revitalização do Pinhal
Interior (PRPI), o qual constitui um instrumento de orientação para a administração central
e local, para a região do Pinhal Interior, no horizonte temporal de 2022, que assume uma
visão clara para aquele território, ancorada em três objetivos:»

Na página 93, onde se lê:
«Promovera utilização de Gás Natural Liquefeito (GNL) nas viagens marítimas entre o
Continente e as ilhas dos Açores e da Madeira e nas viagens fluviais de cruzeiros na Via
Navegável do Douro, para além de se objetivar a garantia do abastecimento de navios a
GNL e o fornecimento de energia elétrica nos portos nacionais da rede principal das RTET (portos de Leixões, de Lisboa e de Sines) até 31 de dezembro de 2025;»
Deve ler-se:
«Promover a utilização de Gás Natural Liquefeito (GNL) nas viagens marítimas entre o
Continente e as ilhas dos Açores e da Madeira e nas viagens fluviais de cruzeiros na Via
Navegável do Douro, para além de se objetivar a garantia do abastecimento de navios a
GNL e o fornecimento de energia elétrica nos portos nacionais da rede principal das RTET (portos de Leixões, de Lisboa e de Sines) até 31 de dezembro de 2025;»
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Na página 94, onde se lê:
«Promoção de uma maior interligação entre as atividades da pesca e do mar com a
investigação científica, com a entrada em operação do novo navio de investigação “Mar
Portugal”, sendo o Programa Nacional de Recolha de Dados um instrumento privilegiado
para melhorar o conhecimento do setor da pesca nas vertentes biológica, ambiental, técnica
e socioeconómica;»
Deve ler-se:
«Promover uma maior interligação entre as atividades da pesca e do mar com a
investigação científica, com a entrada em operação do novo navio de investigação “Mar
Portugal”, sendo o Programa Nacional de Recolha de Dados um instrumento privilegiado
para melhorar o conhecimento do setor da pesca nas vertentes biológica, ambiental, técnica
e socioeconómica;»

Na página 109, onde se lê:
«Alicerçada numa alargada e participada discussão e consulta pública, o PNPOT deve servir
de suporte e contribuir para as grandes opções estratégicas definidas para o
desenvolvimento do País, numa ótica de coesão e equidade territorial, o PNPOT define
cinco desafios territoriais estratégicos nos vários níveis de planeamento: gerir os recursos
naturais de forma sustentável; promover um sistema urbano policêntrico; promover a
inclusão e valorizar a diversidade territorial; reforçar a conetividade interna e externa; e
promover a governança territorial.»
Deve ler-se:
«Alicerçada numa alargada e participada discussão e consulta pública, o PNPOT deve servir
de suporte e contribuir para as grandes opções estratégicas definidas para o
desenvolvimento do País, numa ótica de coesão e equidade territorial. O PNPOT define
cinco desafios territoriais estratégicos nos vários níveis de planeamento: gerir os recursos
naturais de forma sustentável; promover um sistema urbano policêntrico; promover a
inclusão e valorizar a diversidade territorial; reforçar a conetividade interna e externa; e
promover a governança territorial.»
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Na página 110, onde se lê:
«6. Alarga a base económica territorial com mais conhecimento, inovação e capacitação;»
Deve ler-se:
« 6. Alargar a base económica territorial com mais conhecimento, inovação e capacitação;»

Na página 116, onde se lê:
«No âmbito da exploração de fontes alternativas de produção de energia, nomeadamente
ligadas à floresta, será criada da Plataforma Nacional para a Biomassa e Biorrefinarias, no
âmbito do Plano Nacional para a Promoção das Biorrefinarias (PNPB), reunindo entidades
públicas e privadas e promovendo a partilha de conhecimento, recursos e competências de
suporte à decisão política.»
Deve ler-se:
«No âmbito da exploração de fontes alternativas de produção de energia, nomeadamente
ligadas à floresta, será criada a Plataforma Nacional para a Biomassa e Biorrefinarias, no
âmbito do Plano Nacional para a Promoção das Biorrefinarias (PNPB), reunindo entidades
públicas e privadas e promovendo a partilha de conhecimento, recursos e competências de
suporte à decisão política.»

Na página 117, onde se lê:
«Será, igualmente, importante promover a utilização dos recursos geotérmicos para
climatização e produção de Águas Quentes Sanitárias (AQS)em edifícios públicos e de
serviços, bem como a valorização e proteção das águas minerais.»
Deve ler-se:
«Será, igualmente, importante promover a utilização dos recursos geotérmicos para
climatização e produção de Águas Quentes Sanitárias (AQS) em edifícios públicos e de
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serviços, bem como a valorização e proteção das águas minerais.»

Na página 123, onde se lê:
«Aprovada em 2017,esta estratégia pretende melhorar a gestão de TIC como suporte da
simplificação administrativa, desenvolver a cooperação entre as diferentes áreas
governativas e aproveitar o potencial de transformação das TIC nas organizações e nos
procedimentos.»
Deve ler-se:
«Aprovada em 2017, esta estratégia pretende melhorar a gestão de TIC como suporte da
simplificação administrativa, desenvolver a cooperação entre as diferentes áreas
governativas e aproveitar o potencial de transformação das TIC nas organizações e nos
procedimentos.»

Na página 127, onde se lê:
«Serão abertos Novos concursos em 2019 para projetos neste domínio.»
Deve ler-se:
«Serão abertos novos concursos em 2019 para projetos neste domínio.»

Na página 153, onde se lê:
«Se a recuperação do investimento é uma realidade, não deixa de ser verdade também que
os níveis de endividamento no tecido produtivo continuam a ser demasiado elevados e se
mantém como um constrangimento às decisões de investimento de empresas, famílias e
Estado.»
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Deve ler-se:
«Se a recuperação do investimento é uma realidade, não deixa de ser verdade também que
os níveis de endividamento no tecido produtivo continuam a ser demasiado elevados e se
mantêm como um constrangimento às decisões de investimento de empresas, famílias e
Estado.»

Nas páginas 177 e 178, onde se lê:
«O Governo prosseguirá igualmente, em 2019, os trabalhos tendentes ao reforço das redes
hospitalares metropolitanas e regionais, no sentido de melhorar e garantir atempadamente a
adequação dos serviços a prestar às populações, de acordo com a sua distribuição pelo
território e com as suas necessidades específicas, nomeadamente nas regiões do país
mais desfavorecidas.»
Deve ler-se:
«O Governo prosseguirá igualmente, em 2019, os trabalhos tendentes ao reforço das redes
hospitalares metropolitanas e regionais, no sentido de melhorar e garantir atempadamente a
adequação dos serviços a prestar às populações, de acordo com a sua distribuição pelo
território e com as suas necessidades específicas, nomeadamente nas regiões mais
desfavorecidas do país.»

Na página 188, onde se lê:
«A progressiva redução do número de alunos na generalidade das escolas;»
Deve ler-se:
«A progressiva redução do número de alunos por turma na generalidade das escolas;»
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