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Tabela 2. Avaliação do impacto quantitativo das medidas 

 

Descrição

(16)
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o
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PIB -0,4 0,1 0,6 0,5 0,6 0,8 2,5

Consumo privado -1,1 -0,6 0,5 0,5 0,4 0,7 3,5

Investimento 0,2 1,4 2,5 2,8 2,8 2,8 4,1

Exportações 

líquidas 1,3 3,1 2,7 2,0 2,3 2,6 2,5

Emprego** 0,0 1,7 2,6 2,1 2,1 2,3 2,8

Contribuição dos 

fatores de produção 

para o PIB potencial 

(trabalho, capital, 

PTF)

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

PIB -0,1 0,0 0,2 0,1 0,1 0,2 0,6

Consumo privado -0,3 -0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,9

Investimento 0,1 0,3 0,6 0,7 0,7 0,7 1,0

Exportações 

líquidas 0,3 0,8 0,7 0,5 0,6 0,6 0,6

Emprego** 0,0 0,4 0,6 0,5 0,5 0,6 0,7

Contribuição dos 

fatores de produção 

para o PIB potencial 

(trabalho, capital, 

PTF)

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

* Desvios relativamente ao cenário base sem reformas.

** Procura de emprego

Número 

da REP

(1)

Sub-

-categoria da 

REP

(2)

Nº e nome da medida

(3)

Elementos metodológicos Elementos quantitativos

Características 

relevantes do 

modelo 

utilizado/técnica 

de estimação

(13)

Principais hipóteses macroeconómicas e 

de simulação

(14)

Principal resultado de simulações macroeconómicas

(15)

Outros 

impactos/ 

indicadores

(18)

Efeito anual sobre o PIB e outras variáveis 

macroeconómicas*

(17)

7

Medida 1 - Cerca de 70 alterações legislativas 

sectoriais.

Medida 2 - Reformas na área do 

licenciamento, no sentido de redução de 

barreiras à atividade económica e ao 

investimento, nomeadamente a revisão do 

respetivo enquadramento jurídico.

Modelo PESSOA. 

Estima o impacto 

de uma variação de 

2 p.p. no mark-up 

do sector não-

transacionável 

sobre PIB, 

consumo privado, 

investimento e 

exportações 

líquidas.

Observação: Os presentes resultados foram obtidos pelo Ministério das Finanças, recorrendo ao modelo PESSOA desenvolvido pelo Banco de Portugal e utilizando estimativas de resposta a choques anteriormente testados 

(Almeida, Castro e Félix, 2008: https://www.bportugal.pt/en-US/BdP%20Publications%20Research/WP200816.pdf). A responsabilidade do atual exercício recai exclusivamente sobre o Ministério das Finanças.

Hipóteses assumidas:

1) A relação entre variação do mark-up do 

sector não-transaccionável e o impacto 

sobre as variáveis relevantes é linear.

2) O coeficiente dessa relação linear é igual 

para todos os sectores que constituem o 

sector não-transacionável. 

3) Redução do mark-up no sector dos 

serviços: 4 p.p. (dados para o sector do 

retalho; Thum-Thysen e Canton, 2015).

4) As reformas produzem efeitos 

independentes entre si.

7.3

Medida 1 - Revisão dos requisitos de acesso 

e exercício das profissões reguladas.

Medida 2 - Nova Lei-Quadro (Lei n.º 2/2013, 

de 10 de janeiro) que limita qualquer restrição 

excessiva ao acesso às profissões reguladas 

envolvendo associações profissionais. Foram 

aprovadas em Conselho de Ministros 

alterações a 18 estatutos (adaptando-os à 

referida Lei-Quadro), encontrando em 

discussão na Assembleia da República.

Modelo PESSOA. 

Estima o impacto 

de uma variação de 

2 p.p. no mark-up 

do sector não-

-transacionável 

sobre PIB, 

consumo privado, 

investimento e 

exportações 

líquidas.

Hipóteses assumidas:

1) A relação entre variação do mark-up do 

sector não-transaccionável e o impacto 

sobre as variáveis relevantes é linear.

2) O coeficiente dessa relação linear é igual 

para todos os sectores que constituem o 

sector não-transacionável. 

3) Redução do mark-up: 1 p.p. (cálculos de 

Thum-Thysen e Canton, 2015).

4) As reformas produzem efeitos 

independentes entre si.

7.4
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Tabela 3. Descrição das medidas tomadas e informações sobre o seu impacto qualitativo 

Progresso na 
implementação 

Lista de medidas implementadas em resposta 
ao compromisso assumido e respetivo ponto 

de situação 

Impactos estimados das 
medidas (qualitativos e/ou 

quantitativos) 

Metas Nacionais Europa 2020 

Meta nacional de 
emprego para 2020 
[75%] 

Plano de relançamento do Serviço Público de 
Emprego: modelo de Intervenção para o 
ajustamento, reforma das medidas ativas de 
emprego e medida Vida Ativa.  
(ver REP 3.2 e 4.2) 

  

Novo diploma enquadrador da política de 
emprego.  
(ver REP 3.2) 

  

Dinamização da contratação coletiva: subida do 
salário mínimo sem comprometer a 
competitividade, critério adicional para a emissão 
de portarias de extensão, redução dos prazos de 
sobrevigência das convenções coletivas e 
suspensão temporária das convenções.  
(ver REP 2) 

  

Plano Nacional de Implementação de uma 
Garantia Jovem (PNI-GJ): Portal Garantia Jovem, 
rede de parceiros, medidas de educação e 
formação, medidas de transição para o mercado 
de trabalho (Estágios Emprego) e medidas de 
inserção no mercado de trabalho (Estímulo 
Emprego, Emprego Jovem Ativo, Programa 
Investe Jovem).  
(ver REP 3.3) 

  

Sistema Nacional Qualificações (SNQ): Sistema de 
Antecipação de Necessidades de Qualificações 
(SANQ). 
(ver REP 4.1) 

  

Meta nacional de 
I&D 2020 [2,7%-
3,3% do PIB] 

Criação da Estratégia de Investigação e Inovação 
para a Especialização Inteligente. 

O valor estimado para a 
implementação da estratégia é 
de 18.274 milhões de euros, 
com o investimento do sector 
público a atingir, em 2020, os 
0,94% do PIB e o das empresas 
1,7%. 
 

Promoção da contratação (aberta a empresas) de 
investigadores doutorados internacionalmente 
competitivos, através do Programa Investigador-
FCT. 

De 2012 a 2014, foram 
contratados 596 doutorados. 
 

Iniciativas para promover a comercialização dos 
resultados da investigação pública: Global Start-up 
Programme, University Technology Enterprise 
Network (UTEN), colaboração com Universidade 
Carnegie-Mellon, programas em parceria com 
Massachusetts Institute of Technology e linha de 

transferência de conhecimentos com apoio da 
Agência Espacial Europeia. 
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Progresso na 
implementação 

Lista de medidas implementadas em resposta 
ao compromisso assumido e respetivo ponto 

de situação 

Impactos estimados das 
medidas (qualitativos e/ou 

quantitativos) 

Meta de redução 
de emissão de 
gases de efeito de 
estufa [1%] 

Quadro Estratégico para a Política Climática 
(QEPiC): o QEPiC inclui o Programa Nacional para 
as Alterações Climáticas (PNAC 2020-2030), a 
Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações 
Climáticas (ENAAC 2020), o Sistema Nacional 
para Políticas e Medidas (SPeM), o Sistema 
Nacional de Inventário de Emissões por Fontes e 
Remoção por Sumidouros de Poluentes 
Atmosférico, bem como as dimensões de 
governação e financiamento. 

Na vertente de mitigação das 
alterações climáticas, o PNAC 
2020-2030 visa promover a 
transição para uma economia 
competitiva e de baixo carbono, 
designadamente através da 
redução de emissões de GEE. 
Pretende-se alcançar uma meta 
de redução de emissões de 
GEE de 18% a 23% em 2020 e 
de 30% a 40% em 2030 em 
relação a 2005 (-11% em 2013), 
colocando Portugal numa 
trajetória de redução de 
emissões de longo prazo em 
linha com os objetivos europeus. 

Compromisso para o Crescimento Verde (CCV).  

 
Alinhado com cenários de 
referência PNAC e com os 
objetivos 2020. 
 

Reforma da Fiscalidade Verde:  
- aplicação de uma taxa sobre o carbono;  
- agravamento das taxas de ISV em função das 
emissões de CO2;  
- majoração para efeitos fiscais do custo com 
eletricidade utilizada em transportes públicos de 
passageiros e mercadorias;  
- incentivos aos carros elétricos, híbridos plug-in, 

GPL e GNV;  
- dedução do IVA em viaturas de turismo eléctricas 
ou híbridas plug-in, GPL e GNV;  
- incentivo à criação de sistemas de bike-sharing e 
car-sharing nas empresas;  
- incentivo fiscal ao abate de veículos em fim de 
vida. 

Taxa de carbono: promove uma 
economia de baixo carbono, de 
combate às alterações 
climáticas e redução da 
dependência energética do 
exterior, através de uma taxa de 
carbono, que passa a incidir 
sobre os sectores não incluídos 
no sistema CELE. Impacto em 
2015: receita de 95 milhões de 
euros. 
Agrava as taxas de ISV nos 
veículos a gasolina e gasóleo 
em função das emissões de CO 
2. Impacto em 2015: receita de 
aproximadamente 28 milhões de 
euros. 
Incentivos aos carros elétricos. 
Impacto em 2015: despesa de 
aproximadamente 8 milhões de 
euros.  
Dedução do IVA em viaturas de 
turismo. Impacto em 2015: 
despesa de aproximadamente 1 
milhão de euros. 
Veículos em fim de vida. 
Incentivo para os veículos 
elétricos novos: 4500 euros; 
incentivo para os veículos 
híbridos plug-in: 3250 euros. 

Promoção da Mobilidade Sustentável: ao abrigo 
deste programa, prevê-se a substituição de 1200 
veículos elétricos na renovação da frota da 
Administração Pública, até 2020, em contexto de 
gestão centralizada de frota pela ESPAP. 

Liderar pelo exemplo e 
implementar um programa que 
atue sobre três eixos prioritários: 
gestão da mobilidade, 
tecnologia e comportamentos. 
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Progresso na 
implementação 

Lista de medidas implementadas em resposta 
ao compromisso assumido e respetivo ponto 

de situação 

Impactos estimados das 
medidas (qualitativos e/ou 

quantitativos) 

Meta de energia 
renovável [31%] 

Plano Nacional de Ação para as Energias 
Renováveis (RCM nº20/2013, de 28 fevereiro). 

31% em 2020; 23,7% para 
trajetória indicativa para 2013-
2014; 25,7% em 2013 

Compromisso para o Crescimento Verde: 
alinhamento com o objetivo definido na proposta 
de Portugal constante do pacote Energia-Clima 
2030, a fim de reforçar o peso das energias 
renováveis no consumo final bruto de energia. 

 
Reforçar o peso das energias 
renováveis (% no consumo final 
bruto de energia): 25,7% em 
2013; crescimento médio anual 
estimado até 2030 de 2,6%, 
atingindo-se 31% em 2020 e 
40% em 2030. 

Meta nacional de 
eficiência 
energética [limite 
máximo ao 
Consumo de 
Energia Primária 
(CEP) em 2020 
equivalente a uma 
redução de 20% (≤ 
24,0 Mtep, 
excluindo usos 
não-energéticos, 
em 2020)] 

Plano Nacional de Ação para a Eficiência 
Energética (RCM nº20/2013, de 28 fevereiro).  

≤24 Mtep em Consumo de 
Energia Primária em 2020; 21,7 
Mtep em Consumo de Energia 
Primária em 2013. 

Compromisso para o Crescimento Verde: 
cumprimento do PNAEE até 2020 (Intensidade 
Energética - tep/milhões de euros PIB) e redução 
de 30% sobre baseline energética em 2030. 

Aumentar a eficiência 
energética: 129 Intensidade 
Energética - tep/milhões de 
euros PIB em 2013, prevendo-
se uma redução média anual até 
2030 de 1,4%, atingindo-se 122 
tep/milhões de euros PIB em 
2020 e 101 tep/milhões de euros 
PIB em 2030 (-25% em 2020 e -
30% em 2030). 

Meta nacional de 
abandono escolar 
precoce [< 10%] 

De entre as medidas de política educativa mais 
recentes, orientadas para a promoção da 
qualidade da educação, destacam-se o reforço dos 
conhecimentos essenciais dos alunos, a promoção 
do sucesso e combate ao abandono escolar, a 
implementação de ofertas mais ajustadas a todos 
os alunos e o reforço da autonomia das escolas. 
Todas estas medidas concorrem para a prevenção 
e remediação do abandono escolar precoce. 
 

  

Meta nacional para 
ensino superior 
[40%] 

Continuação de uma política ativa de ação social 
direta através de atribuição de bolsas de estudo a 
estudantes economicamente carenciados com 
aproveitamento académico. 

  

Programa Retomar: permite o regresso ao ensino 
a estudantes que pretendam completar formações 
anteriormente iniciadas ou realizar uma formação 
diferente (programa integrado no Programa 
Garantia Jovem). 

Este programa permitiu, no ano 
letivo 2014-2015, o regresso de 
200 estudantes ao ensino 
superior. 

Criação do Portal InfoCursos, uma plataforma 
informática que reúne informação sobre todos os 
cursos de licenciatura e mestrado integrado 
ministrados em Portugal. 

 

Criação dos Cursos Técnicos Superiores 
Profissionais (TeSP). 

Em resultado da articulação com 
cerca de 1.600 empresas, existe 
um total de 4.097 estágios 
assegurados. Pretende-se 
atingir os 35.000 diplomados até 
2020. 
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Progresso na 
implementação 

Lista de medidas implementadas em resposta 
ao compromisso assumido e respetivo ponto 

de situação 

Impactos estimados das 
medidas (qualitativos e/ou 

quantitativos) 

Criação do Programa + Superior. 

 
Foi alcançada a meta de 1.000 
estudantes com bolsa de 
mobilidade atribuída, meta que 
se renovará para o próximo ano 
letivo. 
 
 

Meta nacional para 
a pobreza 
[redução de pelo 
menos 200 mil 
pessoas em 
situação de 
pobreza até 2020] 

Mercado social de arrendamento: disponibilização 
de casas a preços inferiores aos do mercado 
(rendas até 30% abaixo relativamente aos valores 
normalmente praticados em mercado livre). 

> 2000 casas 
100 municípios 
32% do território nacional 

Majoração do subsídio de desemprego nas 
situações em que ambos os cônjuges, ou 
equiparados, estão a receber subsídio de 
desemprego e têm filhos a cargo. 

A majoração de 10% do 
subsídio de desemprego 
abrangeu em cada ano os 
seguintes beneficiários: 
2012 - 7.691 
2013 - 13.584 
2014 - 12.168. 

Rendimento Social de Inserção. 

A evolução realizada resulta de 
alterações que pretendem trazer 
maior rigor na atribuição da 
prestação e recuperar o seu 
caráter transitório. Nesse 
sentido, a aproximação do 
mercado de trabalho destes 
beneficiários é inequívoca, 
tendo sido tornado obrigatória a 
sua inscrição no IEFP. Em 2012, 
foram inscritos cerca de 83 mil 
beneficiários e, em 2013, eram 
115 mil, entrando assim em 
procura ativa de emprego e 
programas de formação. Em 
2014, cerca de 52 mil 
beneficiaram da Medida Vida 
Ativa. 

Abono de família. 

Desde a entrada em vigor da 
portaria, foram efetuadas 
148.533 reavaliações 
(abrangendo 131.442 
beneficiários), que permitiram 
uma atribuição mais ajustada ao 
real rendimento dos 
beneficiários. 

Subsídio de desemprego (alargamento a 
trabalhadores independentes economicamente 
dependentes, empresários em nome individual e a 
membros dos órgãos estatutários de pessoas 
coletivas com funções de gestão). 

O número de beneficiários com 
processamento de prestações 
de desemprego por cessação do 
posto de trabalho foi em cada 
ano: 2013 – 327; 2014 – 939. 
Importa salientar que a taxa de 
cobertura (que mede a proteção 
no desemprego) aumentou em 7 
pp face ao 1º trimestre de 2011. 
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Progresso na 
implementação 

Lista de medidas implementadas em resposta 
ao compromisso assumido e respetivo ponto 

de situação 

Impactos estimados das 
medidas (qualitativos e/ou 

quantitativos) 

 Tarifas sociais (transportes, gás e eletricidade). 
Estima-se abranger, com as 
tarifas sociais de energia, cerca 
de 500 mil pessoas. 

Atualização das pensões mínimas, rurais e sociais. 

Esta atualização permitiu chegar 
a cerca de um milhão e cem mil 
pensionistas que, tendo 
pensões bastante diminutas 
(201 euros, 241 euros e 262 
euros), viram, assim, acrescido 
os seus rendimentos. 
 

Remuneração mínima mensal garantida. 

Aumento do salário mínimo 
nacional, ligado à produtividade, 
para 505 euros mensais, que 
abrangerá cerca de 570 mil 
trabalhadores. 
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Tabela 4. Síntese dos principais compromissos de reforma para 12 meses 

 
  

Principais (novos ou atualizados) 

compromissos do PNR para os 

próximos 12 meses

Principais medidas previstas e indicação 

da sua relevância para as REP

Impactos estimados das medidas (qualitativo e/ou 

quantitativo)

Aumentar VAB “verde” à taxa média anual de 5,0%, atingindo 2,1 

milhares de milhões de euros em 2020 e 3,4 milhares de milhões de 

euros em 2030.

Ritmo de crescimento das exportações verdes equiparado ao aumento 

do VAB verde, atingindo 0,79 milhares de milhões de euros em 2020 e 

1,28 milhares de milhões de euros em 2030.

Duplicar o número de postos de trabalho até 2030, assegurando o 

aumento de produtividade atingindo 100,4 milhares de pessoas em 2020 

e 151 milhares de pessoas em 2030.

Aumentar a produtividade dos materiais de 1,14 em 2013 para 1,17 

(euros PIB/Kg de materiais consumidos) em 2020 e 1,72 (euros PIB/Kg 

de materiais consumidos) em 2030.

Aumentar a incorporação de resíduos na economia de 56% em 2013 

para 68% em 2020 e 86% em 2030.

Privilegiar a reabilitação urbana.
Aumentar em cerca de 7,5% de 2013 a 2020, e em 3,1% de 2020 a 

2030 no peso da reabilitação no conjunto do sector da construção.

Cumprimento do PNAEE até 2020 (Intensidade 

Energética - tep/milhões de euros PIB) e redução de 

30% sobre baseline energética em 2030.

Aumentar a eficiência energética de 129 Intensidade Energética - 

tep/milhões de euros PIB em 2013, prevendo-se uma redução média 

anual até 2030 de 1,4%, atingindo-se 122 tep/milhões de euros PIB em 

2020 e 101 tep/milhões de euros PIB em 2030.

Aumentar a eficiência hídrica no sector urbano, 

cumprindo a meta PNUEA 2020 - perdas físicas < 20% 

em 2020.

Reduzir a água não faturada/água colocada na rede de abastecimento 

urbano de 35% em 2013 para 25% em 2020 e 20% em 2030.

Alinhar com cenários de referência PNAC e cumprir 

objetivos 2020 para a redução do nível de emissões de 

GEE.

Reduzir entre 30% (61,5 Mt CO2 eq.) e 40% (52,7 Mt CO2 eq.) em 2030 

vs 2005 (valor 2005=87,8 Mt CO2 eq.), contingente a interligações, com 

um impacto estimado: redução média anual entre -0,6/-1,5% até 2030.

Reforçar o peso das energias renováveis, alinhando-o 

com o objetivo definido na proposta de Portugal 

constante do pacote Energia-Clima 2030 contingente a 

interligações.

Aumentar o peso das energias renováveis (% no consumo final bruto 

de energia): 25,7% em 2013; crescimento médio anual estimado até 

2030 de 2,6%, atingindo-se 31% em 2020 e 40% em 2030.

Cumprir a Diretiva Quadro da Água (DQA, condicionado 

aos desenvolvimentos de negociação na UE no que 

respeita à implementação da DQA), melhorando a 

qualidade das massas de água.

Passar a percentagem das massas de água com qualidade “Boa ou 

Superior” de 52% em 2013 para 79,8% em 2020 e 100% em 2030.

Alinhamento com os objetivos definidos na Diretiva 

CAFE e com o Programa Ar Limpo para a Europa para 

melhorar a qualidade do ar.

Passar a média do n.º de dias com IQAr fraco ou mau em zonas 

urbanas de 14 em 2013 para 9 em 2020 e 2 em 2030.

Alinhamento com as metas definidas na Estratégia 

Europeia para a Biodiversidade 2020, valorizando a 

biodiversidade em Portugal.

Espécies.
Passar o número de avaliações de espécies de 81 em 2013 para 83 em 

2020 e 96 em 2030.

Habitats.

Passar o número de avaliações de habitats com estado de 

conservação "favorável", ou uma melhoria deste, estabelecido por 

região biogeográfica de 46 em 2013 para 94 em 2020 e 117 em 2030.

Compromisso para o Crescimento 

Verde: fixa 13 objetivos quantificados 

para 2020 e 2030; formula 106 iniciativas 

repartidas por 10 sectores (Água, 

Resíduos, Agricultura e Floresta, Energia 

e Clima, Mobilidade e Transportes, 

Indústria Transformadora e Extrativa, 

Biodiversidade e Serviços dos 

Ecossistemas, Cidades e Território, Mar, 

Turismo) e 6 catalisadores 

(Financiamento, Promoção Internacional, 

Fiscalidade, I&D&I, Informação e 

Participação e Contratação Pública).

Desenvolver a economia verde de forma a obter ganhos 

de competitividade superiores à média nacional.

Perspetivar o resíduo enquanto recurso material ou 

energético promovendo o fecho do ciclo (economia 

circular) e o desvio de aterro; cumprimento do PNGR.
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Principais (novos ou atualizados) 

compromissos do PNR para os 

próximos 12 meses

Principais medidas previstas e indicação 

da sua relevância para as REP

Impactos estimados das medidas (qualitativo e/ou 

quantitativo)

Aplicação de uma taxa sobre o carbono.

Taxa de carbono: promove uma economia de baixo carbono, de 

combate às alterações climáticas e redução da dependência energética 

do exterior, através de uma taxa de carbono, que passa a incidir sobre 

os sectores não incluídos no sistema CELE. Impacto em 2015: receita 

de 95 milhões de euros.

Agravamento das taxas de ISV em função das 

emissões de CO2.

Agrava as taxas de ISV nos veículos a gasolina e gasóleo em função 

das emissões de CO2. Impacto em 2015: receita de aproximadamente 

28 milhões de euros.

Majoração para efeitos f iscais do custo com eletricidade 

utilizada em transportes públicos de passageiros e 

mercadorias.

Majoração para efeitos f iscais do custo com eletricidade em 130% e em 

120% no caso do GPL e GNV utilizados em transportes públicos de 

passageiros e mercadorias.

Incentivos aos carros elétricos, híbridos plug-in , GPL e 

GNV.

Incentivos aos carros elétricos. Impacto em 2015: despesa de 

aproximadamente 8 milhões de euros. 

Dedução do IVA em viaturas de turismo eléctricas ou 

híbridas plug-in .

Dedução do IVA em viaturas de turismo. Impacto em 2015: despesa de 

aproximadamente 1 milhão de euros.

Incentivo à criação de sistemas de bike-sharing  e car-

sharing  nas empresas.

Incentivo à criação de sistemas de bike-sharing  e car-sharing nas 

empresas e à aquisição de frotas de bicicletas através da majoração 

dos custos com os serviços e bens associados.

Incentivo f iscal ao abate de veículos em fim de vida sob 

a forma de devolução de ISV ou de atribuição de 

subsídio, mediante a compra de nova viatura.

Veículos em fim de vida. Incentivo para os veículos elétricos novos: 

4500 euros. Incentivo para os veículos híbridos plug-in : 3250 euros.

Aplicação de uma taxa sobre os sacos de plástico.

Os sacos plásticos leves passam a estar sujeitos a uma contribuição (8 

cêntimos+IVA) com o objetivo de promover um comportamento mais 

sustentável dos consumidores, dos produtores e dos comerciantes. É 

objetivo desta taxa motivar os cidadãos para a redução do consumo de 

sacos plásticos para 50 sacos por pessoa, por ano, em 2015 e 35 

sacos por pessoa, por ano, em 2016, alterando o cenário de 2014 em 

que, por pessoa, foram consumidos 466 sacos plásticos, por ano. 

Parte da receita resultante servirá para reforçar o Fundo de 

Conservação da Natureza e f inanciar projetos nos municípios que 

integram áreas classif icadas, nomeadamente, através do programa 

NATURAL.PT.

Impacto em 2015 (considerando um consumo de 50 sacos por 

pessoa/ano): receita de aproximadamente 40 milhões de euros.

Revisão da Taxa de Gestão de Resíduos.

Com o valor de referência de 5,5 euros/ton em 2015 e um aumento 

progressivo até 11 euros/ton em 2020 para desincentivar o depósito em 

aterro dos resíduos urbanos. Impacto em 2015: receita adicional de 

aproximadamente 2,5 milhões de euros.

Alteração do IMI e do IMT.

Reduzir em 50% a coleta de IMI nos prédios destinados à produção de 

energias renováveis e nos prédios rústicos  integrados em áreas 

classif icadas, que proporcionem serviços de ecossistema. Isentar de 

IMI os prédios afetos ao abastecimento público de água, de saneamento 

e de gestão de resíduos urbanos detidos pelos Municípios. Majorar em 

30%, para efeitos de custos f iscais no IRS e IRC, as contribuições 

f inanceiras para o Fundo Comum das Zonas de Intervenção Florestal 

(ZIF). Isentar de IMI e IMT dos prédios rústicos que correspondam a 

áreas f lorestais aderentes a ZIF ou que estejam submetidas a planos 

de gestão f lorestal e reduzir o IMI nos prédios rústicos integrados na 

bolsa de terras.

Derrama.

No caso do volume de negócios de uma empresa ser resultante, em 

mais de 50%, da exploração de recursos naturais ou do tratamento de 

resíduos, a derrama pode ser atribuída ao respetivo Município.

Reforma da Fiscalidade Verde em 2015: a 

receita gerada de 165 milhões de euros 

com as medidas da fiscalidade verde 

será alocada, no montante de 17,5 

milhões de euros, a benefícios e 

incentivos à mobilidade sustentável, à 

gestão florestal e à conservação da 

natureza e o valor remanescente, de 148 

milhões de euros, financiará, na prática, o 

desagravamento do IRS, no âmbito do 

quociente familiar.
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Principais (novos ou atualizados) 

compromissos do PNR para os 

próximos 12 meses

Principais medidas previstas e indicação 

da sua relevância para as REP

Impactos estimados das medidas (qualitativo e/ou 

quantitativo)

Aumento das retomas de recicláveis por recolha seletiva para 47 

kg/hab/ano (média nacional).

Aumento da eficiência e da produtividade das instalações existentes.

Conversão de instalações de TM projetadas em TMB, contribuindo para 

a meta de preparação para reutilização e reciclagem (% RU) de 7% 

Tratamento Mecânico (TM) para Tratamento Mecânico + Biológico (TMB) 

7% + 54% (Meta Mínimo Reciclagem em % de RU Recicláveis).

Atingir, em 2016, 10% de redução de RU em relação à produção de 

2007.

Aumentar e melhorar a rede de recolha seletiva, incluindo a dos 

resíduos orgânicos.

O aumento das retomas de recicláveis por recolha seletiva tem um 

impacto de 120 milhões de euros.

O aumento da eficiência e da produtividade das instalações existentes 

seletiva tem um impacto de 50 milhões de euros.

A conversão de instalações existentes - adaptação de TM em TMB e 

novas infraestruturas de preparação para a reutilização e reciclagem 

de resíduos urbanos, incluindo valorização orgânica seletiva - tem um 

impacto de 90 milhões de euros.

Outras medidas seletivas (I&D, projetos piloto, capacitação, estudos, 

escoamento de sub-produtos, como o biogás) têm um impacto de 60 

milhões de euros.

As prioridades do PERSU 2020 têm um impacto total 320 milhões de 

euros.

Reestruturação do setor das águas.

A estratégia sectorial para o horizonte 2020, 

apresentada em outubro de 2014, em articulação com 

um pacote de instrumentos f inanceiros alinhado com o 

crescimento verde e num quadro regulatório adequado, 

orienta a política pública de prestação de serviços de 

qualidade a um preço sustentável. Inclui a 

reestruturação do grupo AdP. Foram definidas 2 linhas 

de atuação estratégica que incluem as fusões em alta e 

as agregações verticais ou horizontais em baixa.

Metas: harmonizar as tarifas sem penalizar excessivamente as tarifas 

do litoral. Os novos contratos pressupõem uma poupança total de 4,1 

mil milhões de euros. 

Plano Estratégico de Abastecimento de 

Água e Saneamento de Águas Residuais - 

PENSAAR 2020. 

PENSAAR 2020 está estruturado em quatro áreas: 

diagnóstico da situação atual; objetivos, cenários e 

soluções; planos de ação e monitorização. O PENSAAR 

2020 integra também um plano de gestão, que engloba 

um modelo de governança e respetiva monitorização.

Visa promover junto das populações o acesso a um serviço público de 

água e saneamento de qualidade adequado às suas necessidades, 

com custos socialmente aceitáveis, e a gestão eficiente dos recursos.

Carregamento de veículos elétricos em locais privados e 

em locais privados de acesso público.

Promover a mobilidade elétrica, alargando e introduzindo maior 

concorrência na rede pública, privilegiando os modos de carregamento 

nas habitações e nos locais de trabalho e em locais privados de 

acesso público (ex. centros comerciais).

Concretização de programas de mobilidade sustentável 

na Administração Pública.
Até 2020, introduzir 1200 viaturas elétricas na Administração Pública. 

Plano para a Mobilidade Elétrica.

Implementação do Plano Estratégico para 

os Resíduos Urbanos - PERSU 2020.

As principais medidas consubstanciam princípios de 

eficiência e de valorização dos resíduos como 

recursos, na medida em que, optimizando o nível de 

investimento:

a) privilegiam a atuação a montante da cadeia de valor, 

com a integração do Programa de Prevenção de 

Resíduos Urbanos no PERSU e o apoio ao aumento 

signif icativo da recolha seletiva e reciclagem;

b) promovem a eliminação progressiva da deposição 

direta em aterro (que inclui resíduos com potencial de 

reciclagem e valorização);

c) apoiam o aumento da eficiência dos sistemas e das 

infraestruturas de gestão de RU, com consequente 

redução e recuperação sustentável de custos e 

d) aumentam o rigor, a responsabilização e a qualidade 

no serviço à população.
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Principais (novos ou atualizados) 

compromissos do PNR para os 

próximos 12 meses

Principais medidas previstas e indicação 

da sua relevância para as REP

Impactos estimados das medidas (qualitativo e/ou 

quantitativo)

Novo Regime Remuneratório para a 

Produção de Energias Renováveis.

Novo Regime Remuneratório para a Produção de 

Energias Renováveis: o regime terá em consideração o 

atual grau de desenvolvimento das diferentes 

tecnologias, privilegiando a progressiva introdução do 

regime de mercado para as tecnologias mais maduras, 

entendendo o Governo que é fundamental assegurar a 

estabilidade legal e regulatória enquanto fator crucial 

num projeto de investimento, que deverá ser igualmente 

considerada no âmbito da definição dos novos regimes 

tarifários.

Cumprir as metas nacionais de utilização de energias renováveis para 

2020 (31% de energias renováveis no consumo de energia f inal em 

Portugal).

Aumentar a competitividade das energias renováveis, reforçando a 

posição de Portugal como um dos países da Europa onde a produção 

de energia renovável é mais custo-eficiente.

Operacionalização do Regime de 

Produção Distribuída.

Operacionalizar o Regime de Produção Distribuída 

(Decreto-Lei n.º 153/2014), que entrou em vigor no início 

de 2015. Este regime permitirá ao consumidor produzir a 

sua própria energia, tipicamente através de fontes 

renováveis. Pretende-se assim, em 2015, conjugar a 

aposta nas energias renováveis com o incentivo à 

eficiência energética através de uma solução 

equilibrada que permita assegurar uma rentabilidade 

justa aos promotores das unidades de produção 

distribuída sem onerar excessivamente os 

consumidores e evitando o agravamento das condições 

de sustentabilidade do Sistema Elétrico Nacional (SEN).

Cumprir as metas nacionais de utilização de energias renováveis para 

2020 (31% de energias renováveis no consumo de energia f inal em 

Portugal).

Aumentar a competitividade das energias renováveis, reforçando a 

posição de Portugal como um dos países da Europa onde a produção 

de energia renovável é mais custo-eficiente.

Revisão do quadro jurídico do sector 

petrolífero nacional.

Completar o quadro jurídico do sistema petrolífero 

nacional (Decreto-Lei n.º 31/2006, de 15 de fevereiro), 

definindo as regras de exercício das atividades de 

armazenamento, transporte, distribuição e 

comercialização de petróleo e de produtos de petróleo. 

Estabelecer os poderes de supervisão e monitorização 

do funcionamento do sector petrolífero nacional, 

nomeadamente quanto às regras de acesso de 

terceiros a instalações de armazenamento, transporte e 

distribuição por conduta de produtos de petróleo; de 

separação jurídica e contabilística exigida dos 

intervenientes do sistema petrolífero nacional; de 

qualidade do serviço prestado aos consumidores. 

Definir o regime sancionatório respetivo, a cargo da 

ENMC - Entidade Nacional para o Mercado dos 

Combustíveis.

Maior competitividade no sector; mais transparência devido às 

obrigações de prestação e divulgação de informação; monitorização e 

acompanhamento por uma entidade com poderes de supervisão e, 

também, sancionatórios, com vista a garantir o acesso de terceiros em 

condições de igualdade e não discriminatórias; eliminação de barreiras 

à entrada de novos operadores.

Revisão do regime da cogeração.

Aprovado em reunião de Conselho de Ministros o novo 

regime da cogeração. O regime terá em consideração a 

situação do Sistema Elétrico Nacional, privilegiando a 

produção distribuída, mantendo os incentivos à 

eficiência energética, mas privilegiando a progressiva 

introdução do regime de mercado. O regime procura 

ainda introduzir estabilidade legal e regulatória.

Reduzir os encargos para o Sistema Elétrico Nacional, bem como 

aposta contínua na produção descentralizada, permitindo manter os 

objetivos de eficiência energética e de redução de perdas das redes.
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Principais (novos ou atualizados) 

compromissos do PNR para os 

próximos 12 meses

Principais medidas previstas e indicação 

da sua relevância para as REP

Impactos estimados das medidas (qualitativo e/ou 

quantitativo)

Estratégia Natural.pt.

Operacionalizar a estratégia Natural.PT junto das áreas 

protegidas, garantindo a valorização das áreas 

protegidas e seus ativos económicos. Promovendo 

assim as regiões de baixa densidade, garante-se a 

proteção dos valores e recursos naturais conjugada 

com o apoio às empresas aí existentes.

Aumentar a proteção dos parques naturais e valorização dos seus 

recursos; reforçar a distribuição de produtos e serviços locais; 

desenvolver opções turísticas, específ icas para a Conservação da 

Natureza; internacionalizar os produtos e serviços das áreas 

protegidas.

Programa Operacional de 

Sustentabilidade e Eficiência no Uso de 

Recursos (POSEUR).

O POSEUR traduz-se operacionalmente em três eixos: i) 

apoio à transição para uma economia com baixas 

emissões de carbono em todos os setores; ii) promoção 

da adaptação às alterações climáticas e prevenção e 

gestão de riscos; iii) proteção do ambiente e promoção 

da eficiência dos recursos.

O POSEUR pretende contribuir para a afirmação da Estratégia Europa 

2020, especialmente na prioridade de crescimento sustentável, 

respondendo aos desafios de transição para uma economia de baixo 

carbono, assente numa utilização mais eficiente de recursos.

Implementação do roadmap  relativo à 

avaliação do impacto das reformas 

estruturais.

Contratação da Universidade de referência; primeiro 

draft  metodológico conjunto GPAERI e referida 

Universidade; produção do primeiro working paper  de 

avaliação das reformas selecionadas.

Melhoria do conhecimento do impacto das reformas estruturais 

implementadas.

Alteração ao Código Penal. Aprovação da legislação na Assembleia da República. n.a.

Criação do registo de identificação 

criminal de condenados pela prática de 

crimes contra a autodeterminação sexual 

e liberdade sexual de menores.

Aprovação da legislação na Assembleia da República. n.a.

Alteração do Código de Processo dos 

Tribunais Administrativos e Fiscais e do 

Estatuto dos Tribunais Administrativos e 

Fiscais.

O projeto está a iniciar o processo legislativo e, depois 

de aprovado em Conselho de Ministros, irá para a 

Assembleia da República.

n.a.

Alteração dos Estatutos dos Magistrados 

Judiciais.

O projeto apresentado pelo Grupo de Trabalho está a 

ser analisado pela Senhora Ministra da Justiça. Só 

depois será iniciado o processo legislativo.

Não há ainda dados concretos sobre o impacto f inanceiro.

Alteração do Estatuto dos Magistrados do 

Ministério Público.

O projeto apresentado pelo Grupo de Trabalho está a 

ser analisado pela Senhora Ministra da Justiça. Só 

depois será iniciado o processo legislativo.

Não há ainda dados concretos sobre o impacto f inanceiro.

Alteração do Código do Processo Penal. Aprovação da legislação na Assembleia da República. n.a.

Alteração do Código do Processo do 

Trabalho.
Projeto em elaboração. n.a.

Revisão do regime das incapacidades 

previsto do Código Civil.

Projeto em elaboração no âmbito da Conselho Nacional 

de Saúde Mental.
n.a.
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Lista de Acrónimos e Siglas 

 

AdP – Águas de Portugal 

AML – Área Metropolitana de Lisboa 

AMP – Área Metropolitana do Porto 

AMT – Autoridade da Mobilidade e dos Transportes 

ANAFRE – Associação Nacional de Freguesias 

ANA – Aeroportos de Portugal, S.A. 

ANI – Agência Nacional de Inovação 

ANMP – Associação Nacional de Municípios Portugueses 

ANQEP – Agência Nacional para Qualificação e o Ensino Profissional, IP 

AP – Administração(ões) Pública(s) 

APD – Agenda Portugal Digital 

APP – Associações Públicas Profissionais 

AT – Autoridade Tributária e Aduaneira 

BCE – Banco Central Europeu 

BE – Bloco de Esquerda 

CCV – Compromisso para o Crescimento Verde 

CDS-PP – Partido Popular 

CES – Contribuição Extraordinária de Solidariedade 

CELE – Comércio Europeu de Licença de Emissões 

CEP – Consumo de Energia Primária 

CFI – Código Fiscal do Investimento 

CIEG – Custos de Interesse Económico Geral 

CIM Alentejo Litoral – Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral 

CIM Alto Minho – Comunidade Intermunicipal do Alto Minho 

CMEC – Custos de Manutenção dos Equilíbrios Contratuais 

CQEP - Centro para a Qualificação e o Ensino Profissional 

CRC – Central de Responsabilidades de Crédito 

DGO – Direção-Geral do Orçamento 

DGTF – Direção Geral do Tesouro e Finanças 

E.P.E. – Entidade Pública Empresarial 

EIIEI – Estratégia Nacional de Investigação e Inovação para a Especialização Inteligente 

ENF – Estratégia Nacional para as Florestas 

ENM – Estratégia Nacional para o Mar 

ENMC – Entidade Nacional para o Mercado dos Combustíveis 



PROGRAMA NACIONAL DE REFORMAS - 2015 

 
 

 

129 129 

EQAVET – European Quality Assurance in Vocational Education and Training 

ERSAR – Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos 

ERSE – Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos  

ESPAP – Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública 

FAM – Fundo de Apoio Municipal 

FC – Fundo de Coesão 

FCT – Fundação para a Ciência e Tecnologia 

FEADER - Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural 

FEAMP – Fundo Europeu para os Assuntos Marítimos e Pescas 

FEDER – Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional 

FEEI – Fundos Europeus Estruturais e de Investimento 

FP7 – Sétimo Programa Quadro para a Investigação e Desenvolvimento Tecnológico 

FRSS – Fundo de Reestruturação do Sector Solidário 

FSE – Fundo Social Europeu 

GEE – Gases com efeito de estufa 

GERD – Gross Expenditure on Research and Development 

GERFIP – Sistema Integrado de Gestão Financeira comum à Administração Pública 

GNV – Gás natural veicular 

GPEARI – Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações Internacionais 

GPL – Gás de petróleo liquefeito 

IAS – Indexante dos Apoios Sociais 

IEFP – Instituto do Emprego e Formação Profissional 

IFN – Inventário Florestal Nacional 

IGCP – Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública 

IGF – Inspeção-Geral das Finanças 

IMI – Imposto Municipal sobre Imóveis 

IMT – Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis 

INE – Instituto Nacional de Estatística 

IRC – Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Coletivas 

IRS – Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares 

ISV – Imposto Sobre Veículos  

IVA – Imposto sobre o Valor Acrescentado 

I&D – Investigação e Desenvolvimento 

I&D&I – Investigação, desenvolvimento e inovação 

I&I – Investigação e Inovação  
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Kva – unidade de medida de potência aparente 

LBOGEM – Lei de Bases do Ordenamento e Gestão do Espaço Marítimo 

LEO – Lei de Enquadramento Orçamental 

LTFP – Lei Geral do Trabalho em Funções Pública 

MAR 2020 – Programa Operacional Mar 2020 

MIBGÁS – Mercado Ibérico de Gás Natural 

MIT – Massachusetts Institute of Technology 

n.a. – não aplicável 

NEET – Not in Education, Employment, or Training 

NUTS – Nomenclatura das unidades territoriais para fins estatísticos 

OCDE – Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico  

OIT – Organização Internacional do Trabalho 

OT – Objetivos Temáticos  

p.p. – pontos percentuais 

PAC – Política Agrícola Comum 

PAEF – Programa de Ajustamento Económico e Financeiro 

PAEF-RAM – Programa de Ajustamento Económico e Financeiro da Região Autónoma da Madeira 

PCP – Partido Comunista Português 

PDR 2020 – Programa para o Desenvolvimento Rural 2020 

PE – Programa de Estabilidade 

PEIF – Planos Específicos de Intervenção Florestal 

PECFEFA – Plano Estratégico de Combate à Fraude e Evasão Fiscais e Aduaneiras 

PENSAAR – Plano Estratégico de Abastecimento de Água e Saneamento de Águas Residuais 

PEPAC – Programa de Estágios Profissionais na Administração Pública Central 

PEPAL – Programa de Estágios Profissionais na Administração Pública Local 

PER – Processo Especial de Revitalização 

PERSU – Plano Estratégico para os Resíduos Urbanos 

PES – Programa de Emergência Social 

PEV – Partido Ecologista “Os Verdes” 

PGETIC – Plano Global Estratégico de Racionalização e Redução de Custos com as TIC 

PGF – Planos de Gestão Florestal 

PIB – Produto Interno Bruto 

PME – Pequenas e médias empresas 

PNAC – Programa Nacional para as Alterações Climáticas 

PNAEE – Plano Nacional de Ação para a Eficiência Energética 
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PNI-GJ – Plano Nacional de Implementação de uma Garantia Jovem 

PNR – Programa Nacional de Reformas 

PO – Programas Operacionais 

POSEUR – Programa Operacional de Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos 

POSF – Programa Operacional de Sanidade Florestal 

PPP – Parceria Público-Privada 

PROF – Planos Regionais de Ordenamento Florestal 

PS – Partido Socialista 

PSD – Partido Social Democrata 

PT 2020 – Acordo de Parceria “Portugal 2020” 

QEPiC – Quadro Estratégico para a Política Climática 

QNQ – Quadro Nacional de Qualificações  

QREN – Quadro de Referência Estratégica Nacional 

RMMG – Remuneração Mínima Mensal Garantida 

RNT – Rede Nacional de Transporte 

RSI – Rendimento Social de Inserção 

SANQ – Sistema de Antecipação de Necessidades de Qualificações 

SCTN – Sistema científico e tecnológico nacional 

SEE – Sector empresarial do Estado  

SIFIDE – Sistema de Incentivos Fiscais 

SIREVE – Sistema de Recuperação de Empresas por Via Extrajudicial 

SNQ – Sistema Nacional de Qualificações 

SNS – Sistema Nacional de Saúde 

SPO – Serviços de Psicologia e Orientação 

STCP – Sociedade Transportes Coletivos do Porto, S.A. 

TAP – TAP Portugal 

TEIP – Territórios Educativos de Intervenção Prioritária 

tep – tonelada equivalente de petróleo 

TeSP – Cursos Técnicos Superiores Profissionais 

TIC – Tecnologias de Informação e Comunicação 

TUS – Tabela única de suplementos 

ZIF – Zonas de Intervenção Florestal 

 

 


