
iii..’.. iiIIIIIiii. ii,...

;;;;;;; a•mii

74SSEMBLEIA DA NEPUBLICA

Comissao de Economia, Inovaçao, Obras PUbHcas e Habitaçao

4’

1

Autor: Hugo Costa
Parecer

(PS)
Proposta de Lei fl.2 86/XIV/2fi (Coy)

Aprova as Crandes Opçöes para 2021-2025

1



iiii.iiii illilli ‘iii,,,. I

! ! ! ! ! ! ! ! IIIII !i! ! ! ! !
ASSEMBLEIA DA

Comissao de Economia, Inovação, Obras Püblicas e Habitação

IN DICE

PARTE I - CONSIDERANDOS

PARTE II - OPINIAO DO DEPUTADO AUTOR DO PARECER

PARTE III - CONCLUSOES

2



•ii..iiiiiIIIII.i..iie.i.

-

AssEM8EIA DA NEI’UBLICA

Comissao de Ecoriomia, novaçao, Obras PUbhcas e Habitação

PARTE I — CONSIDERANDOS

No dia 15 de abril de 2021 deu entrada na Assembleia da RepObhca, da autoria do Governo, a

Proposta de Lei n.2 86/XIV/2fl, referente as Grandes Opcôes para 2021-2025, nos termos da

alinea d) do n.9 1 do artigo 197. da Constituiçäo da Repâblica Portuguesa e dos artigos 119. e

125. do Regimento da Assembleia da Repüblica.

A iniciativa foi admitida e distribuida pelas comissOes parlamentares permanentes para

elaboracào de pareceres das respetivas areas de atuaçâo, estando a Comissäo de Orçamento e

Finanças designada como comissào competente nesta matéria.

E da competência da Comissào de Economia, lnovaçäo, Obras Püblicas e Habitaçào proceder a
elaboraçâo de parecer sobre a Proposta de Lei que aprova as Grandes Opçôes para 2021-2025,

na parte que respeita a sua competéncia material, nos termos da alinea a) do n.9 1 do artigo

206. do Regimento da Assemblela da Repüblica.

Assim, o presente parecer incide exciusivamente sobre as areas das Grandes Opçöes para

2021-2025 que se inserem no ambito da competéncia direta da CEIOPH, constantes na

Proposta de Lei n.9 86/XIV/2fi,

Foi enviado a Assembleia da Repüblica um parecer do Conselho EconOmico e Social (CES) sobre

as Grandes Opçöes para 2020-2023, aprovado em reuniäo do Plenário de 13 de abril de 2021.

De acordo com o artigo 135.9 do Regimento da Assembleia da RepbIica a CEIOPH nomeou, no

dia 16 de abril de 2021, o Senhor Deputado Hugo Costa (PS) como autor do parecer da

Comissäo.

1. Enquadramento geral

As Grandes Opçöes para 2021-2025 correspondem a atualizaçäo das Grandes Opçöes para

2021-2023, por forma a se adequarem as medidas implementadas da resposta de curto-prazo

aos efeitos da crise resultante da pandemia da Covid-19. Sem prejuIzo, as Grandes Opçöes

agora apresentadas reforçam os objetivos já previamente determinados de “crescimento
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econórnico de rnédio e longo prazo sustentável, a melboria do emprego, dos reridirnentos e

das condiçôes de vida”.

As Grandes Opçbes serào urn instrumento enquadrados da Politica Económica que se pretende

impiementar nos prOxirnos cinco anos, e que será forternente condicionada pelo cornbate a

pandernia e pelo relancarnento do crescirnento econOmico e recuperaçäo da economia

nacional e internacional, mas tambem fortalecida por urn alargado conjunto de apoios

financeiros europeus.

Neste sentido, 0 Governo identifIca ainda urn conjunto de rnedidas a que as Grandes Opçôes

se subjazern, e que se cruzarn corn as competéncias desta cornissäo, nomeadarnente:

a) o conjunto de rnedidas irnediatas de resposta a crise e que incluern diversas areas, no

árnbito da saüde, do apoio as farniVas, ao emprego e a atividade econórnica;

b) as rnedidas contantes do Prograrna de Estabilizaçäo EconOrnica e Social (PEES);

c) o incrernento da execuço do Portugal 2020, agora reforcado pelos recursos adicionais

facuitados a titulo de <Assistência a Recuperaçäo para a Coesäo e os TerritOrios da

Europa)>;

d) a execuçào do Piano de Recuperacäo e Resiliência, para prornover a recuperaçáo, a

resiliéncia e a adaptaçào da econornia nacional; e

e) o Quadro Financeiro Piurianual.

0 Presente parecer dará assim conteüdo as matérias da sua cornpeténcia de acordo corn as

agendas estratégias identificadas nas Grandes Opçöes:

a) As pessoas prirneiro, urn meihor equiiibrio dernográfico, rnaior inclusäo, menos

desigualdades;

b) Digitalizaçäo, inovaçao, e qualificacOes como motores do desenvoivirnento;

c) Transiçäo climatica e sustentabilidade dos recursos;

d) Urn pals cornpetitivo externarnente e coeso internarnente.

2. Enquadramento dos apoios a economia no àmbito do combate a crise resultante cia

pandemia da Covid-19
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o Governo começa par elencar urn conjunto irnportante de apoios para o combate a crise

econórnica, proteço do emprego e do tecido ernpresarial português, além do natural reforço

do Serviço Nacional de Saüde. Medidas corno os apoios as farnilias e aos trabalhadores, o lay

off simplificado, diferimento de obrigaçbes fiscais e contributivas, moratórias, ou linhas de

crédito, entre outras, tiveram urn impacta na econornia de 27 mil rnilhôes de euros, ou seja,

cerca de 12% do P18 português.

Adicionalrnente, foi elaborado o Programa de Estabilizaçäo Económica e Social (PEES), e que,

em consequéncia, criou novas apoios para o sector econOrnico e social. No caso da econornia e

do apoio as empresas destaca-se o programa ATIVAR.PT, as apoios a retoma progressiva da

atividade ou da norrnalizacào da atividade empresarial, e prorrogaçào de apoios previos. Estes

apoios, bern coma outros da area social, rnobilizaram verbas no montante de 13,4 mil milhOes

de euros.

Foi também reforçada a execuçäo dos fundos estruturais do Portugal 2020, nomeadarnente

através da flexibilizaçào e aceleraçäo de pagamentos, da abertura tie concursos para apoios no

àmbito da produçäo de bens e serviços essenciais para a combate a Covid-19, do lançamento

do programa ADAPTAR ou da operacionalização do prograrna APOIAR.

Atualmente encontra-se já em conclusäo, e discussäo corn a Comissäo Europeia, o PIano de

Recuperaçào e Resiliéncia, que reforçará as apoios a recuperação econórnica em cerca de 13,9

mil milhöes de euros ern subvençoes, mais 2,6 rnil milhoes de euros ern empréstirnos. 0 PIano

de Recuperaçäo e Resiliéncia assenta em três vetores de açäo: resiliéncia, transiçäo climatica e

transiçäo digital, divididos num total de 20 componentes, 37 reformas e 82 investimentos

estruturantes.

Sem prejuIzo de urn acornpanharnento especifico ao Prograrna de Recuperaçäo e Resiliência,

destaque-se aqui ainda que na componente Resiliência se mobilizaräo verbas no rnontante de

mais de 11 rnil milhOes de euros, destacando-se as cornponentes SNS, Habitaçäo, Investimento

e Inovaçäo, e Qualificaçöes e competéncias corno as mais relevantes, tal como evidencia a

figura 1.
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Figura I - Verbas assaciadas ao PRR (Fonte: GO 2021-2025)

Além do Piano de Recuperaçäo e Resiliência, Portugal ira beneficiar tambérn corn os recursos

do Quadro Financeiro Plurianual (QFP 2021-2027), também designado por “Portugal 2030”, no

rnontante de cerca de 24 rniI milhöes de euros de Fundos da Coesäo, e que serão canalizados

para cinco objetivos de poiItica identificados pelo Governo:

a) inovaçào, digitalizaço, competitividade das empresas, cornpetências para a

especiahzaço inteligente, transiço industrial e empreendedorisrno (Urna Europa mais

inteligente);

b) transiçào energética, energias renováveis e luta contra as alteracôes clirnáticas (uma

Europa mais <<Verde)>);

c) redes de transportes e digitais estratégicas (uma Europa mais conectada);

d) emprego de qualidade, educaçäo, competências, inclusáo social e igualdade de acesso

aos cuidados de saide, na senda do Pilar Europeu dos Direitos Sociais (uma Europa

mais social);

e) estratégias de desenvolvirnento a nivel local e desenvoivimento urbano sustentávei

(uma Europa rnais próxima dos cidados).

Os rnecanismos tinanceiros de apoio mencionados estão enquadrados na Estratégia Portugal

2030, e que foi aprovada pela Resolucào do Conselho de Ministros fl.9 98/2020, de 13 de

1
EMPRESTIMOS
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novembro.

3. Cenário macroeconómico

2020 2021’’ 2022(N 2023 2024 2O2s

P180 Componentes di Despesa (em termos reals)

P18 -7,6 4,0 4,9 2,8 2,4 2.2

consurnoPrldo -5,9 2.8 3,7 2,2 2.1 2,1

Consomopublico 0.4 1,7 1,4 1.2 1,1 1,0

InesIiment (FBCF) -1,9 4,0 8,0 8.6 6,3 5,7

Ewortac1es do Sons e Sen4ços -18,6 8,7 7,9 5.1 4.8 , 4,6

trnportaçOes de Sense Serços -12,0 5.4 6.0 I 6.0 5.6 5,4

Contflbutoi(p.p.)

Procuralntema 4,6 2.9 , 4,2 3,2 j 2,8 2,6

Procura E$oma Liquida ,2,9 1.1 0,7 -0,4
‘ -0,3 MA

Evolucáo do, Preço. I
DeatordoPI8 2,4 1.3 1,3 1,4 IA IA
)pC . .0.1 0.8 0.9 1,1 1,3 1,4

Evolucão do Morcadode Trabalho

Emprego -1.7 0,2 1.1 0,8 0,8 0,8

Ta,s do Dosemprego (%) 6,8 7.3 I 6,7 6,4 6,0 , 5.8

Produt,dade aparenw do Thbalho -5.9 3,8 3.8 2,0 4.6 . IA

Saldo des Sâlanca, Corrinti ide CapItal (N do P18)

Nocossidades liqulda’s de financiamont taco ao e,clorior 0.1 2.1 ‘ 3.4 ‘ 3A 2.9 2.5

- Saldo da Balança Corrente -1.4 0.0 0,6 0.4 0.1 0.0

di qua? Saldo da Balance Coniercial -2.0 -0,7 0.1 -02 -0,4 , -0,8

-SaldodaoalançadeCapital 12 2.2 2,9 3.0 2.9 2,6

Quadro 1 - Cenário Macroecondmico associodo as GP 202 1-2025

0 cenário macroeconómico enquadrador das Grandes OpcOes 2021-2025 é forternente

marcado pela desaceleraçäo da economia decorrida em 2020, resultante das medidas de
combate a crise pandérnica, e pelos instrurnentos de recuperaço da atividade econOrnica e de
proteçäo do tecido social portugueses, europeus e mundiais.

Evidencia-se uma forte queda do PIB em 2020, de 7,6%, em parte explicada pela quebra da
procura interna, sern prejuIzo da potitica contracIclica do Governo ao nivel dos consurnos
póblicos. A recuperaçào económica será particularmente forte nos anos de 2021 e 2022,
estabilizando nos anos seguintes. Ainda assim, verifica-se que as medidas adotadas permitirarn
uma atenuaçäo do aumento do desemprego e, ainda que se anteveja urn aumento da taxa de
desemprego em 2021, a recuperaçäo assinala-se como sendo rápida.

4 Portugal no Mundo
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Neste capitulo säo referidos diversos ternas relativos as competEncias da 6 Comissào, no

ambito das prioridades da poiltica externa portuguesa, a saber: “a integraçäo europeia; o elo

transatlântico; os paises de lingua portuguesa; as comunidades portuguesas residentes no

estrangeiro; a internacionalizaçäo cia economia, cia lIngua, cia cultura e cia ciência; o

multilateralismo”.

Identifica-se corno prioridade o apoio a internacionalizaço da econornia portuguesa, através do

aumento das exportaçöes, do investimento no exterior e da captaço de investirnento direto

estrangeiro. Será particularmente relevante a implementaçäo do Programa Internacionalizar 2030

pretendendo-se atingir urn volume de exportaçöes correspondente a 50% do PIB. Será também

implementado o Programa Nacional de Apoio ao Investirnento da Diaspora (PNAID), que e

especialmente focado nas rnicro, pequenas e médias empresas para a internacionahzaço de

empresas portuguesas e prornover o investimento da diaspora em Portugal.

Para tal, será necessario proceder a modernizaçáo dos sisternas de incentivos ao investimento

estrangeiro, tirando partido, quer das oportunidades e desafios do novo Quadro Financeiro Plurianual

europeu, do PRR e de estimulos de natureza fiscal. Importa ainda melhorar a eficácia dos incentivos

näo financeiros a localizaço do investimento em Portugal.

ontinua a ser de particular relevância a consolidaçao da rede externa da AICEP e a

modernizaçao dos seus serviços, designadamente na area da transiçäo digital e no apoio as

pequenas e medias empresas, apostando nos mercados estratégicos que estào ou poderäo

estar na origem de investirnento estrangeiro e no aproveitarnento das oportunidades geradas

pelos novos instrumentos de polItica comercial da Uniâo Europeia. Este enfoque na

internacionalizaçào da econornia portuguesa necessita cia existéncia de mecanismos de

governaçäo entre os diversos agentes de promoçào da internacionalização da nossa economia,

aumentando assim os niveis de coordenaçäo e de impacto das politicas püblicas, bern como os

esforços de capacitaçâo para a internacionalizaçáo.

5. Agenda Estratégica “as pessoas primeiro”: urn melhor equilibrio demográfico, major

inclusão, menos cfesigualdade

5.1 Garantia de habitaçäo condigna e acessivel

8
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Nesta ternática destaca-se a compromissa do Governo em dar continuidade ao impulso que a

politica pOblica de habitaçäo conheceu durante a legislatura anterior, norneadarnente pela

aprovaçào cia Nova Geraçào de PolIticas de Habitaçâo (NGPH) e dos seus instrurnentos de

execuçâo.

Pretende-se inverter a trajetória de desinvestirnento püblico no setor cia habitaçâo, mas

assurnindo uma abordagern integrada, tanto do ponto de vista cia maior diversificaçâo das

respostas, corn especial enfoque na resposta püblica, corno do reforço cia articulaçào entre o

Estado central e as autarquias locais.

A pandernia veio expor problernas sociais resultantes cia estrutural escassez de habitaçào

publica e nesse sentido devera ser prornovido um parque publico de habitaçäo de dimensào

adequada procurando resolver os problemas de carencias habitacionais persistentes, de

criando urna nova resposta as necessidades de alojarnento urgente e temporario e

disponibilizando habitacäo acessivel a agregados corn rendimentos intermedios

Destaca-se, neste ärnbito, a irnplernentaçào dos programas 1.2 Direito - Prograrna de Apoio ao

Acesso a Habitaçäo -, a criaçäo de urna Bolsa Nacional de Alojarnento Urgente e Ternporário, a

criaçäo de urn parque habitacional püblico a custos acessiveis, que o Governo diz que será

“orientado para dar resposta a familias corn rendimentos interrnédios e em situaçäo de

dificuldade de acesso a habitaçäo, bern corno aos grupos mais vulneráveis, norneadarnente as

jovens (sobretudo nos aglornerados urbanos), mobilizando para a efeito patrirnOnio püblico

(terrenos e irnóveis)”, bem corno o reforco das intervençöes identificadas corno necessárias

pelo IHRU. Os investirnentos nesta area revestern-se de extrerna importância, evidenciado

pelas verbas dedicadas pelo PRR a Habitaço, identificadas na Figura 1 do presente parecer.

6. Agenda Estratégica: Digitalizaçäo, inovaçâo e qualificaçöes como motores do

desenvolvimento

Os desafios globlais que enfrentarnos, hem como a preparaçäo das condiçOes para a

crescimento econOrnico, irnpôern desafios importantes ao pals, seja na area cia energia e do

ambiental, rnas tambérn na digitalizaçào cia econornia. Necessariamente torna-se irnportante

prornover a sociedade do conhecirnento, por forrna a convergirmos para urna sociedade

9
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baseada no conhecimento, na inovaçäo e na criaçào de conhecimento a partir de atividades de

l&D. Especialmente no que respeita a inovaçäo, verifica-se que esta será determinante para

garantir urna evoluçäo tecnolOgica que prornova a produçáo nacional, tornando-a tambern

mais eficiente, produtiva e competitiva.

6.1 Digitalizaçâo e inovaçäo empresarial

o Governo identifica cdrno urna dificuldade na convergéncia real da econornia portuguesa corn

os nIveis médios de desenvolvirnento da UE a baixa produtividade resultante do perfil de

especializacao, associada a setores intensivos ern mào-de-obra e de baixo valor acrescentado,

corn produtos tecnologicarnente menos sofisticados e alvo de urn fraco crescirnento da

procura nos rnercados internacionais.

Existe, assirn, urn diferencial na percentagern de exportaçöes de rnédia-alta e alta tecnologias a

acentuado. Colocam-se ainda desafios relacionados as tendéncias tecnolôgicas que exigern

urna rapida adaptaçào das ernpresas nos seus processos de producäo, organizaçäo e

qualificaçâo, ern particular nas areas da lnteligência Artificial, Internet das Coisas, Big Data,

lrnpresso 3D, Robótica ou Blockchain, que devern ser articuladas corn a atuaçào ern rnatéria

clirnática e arnbiental, de descarbonizaçäo da econornia, da transiçào energética, da econornia

circular e da construçâo de urna sociedade digital

A inovaçäo empresarial será assirn objeto de urna reforrna no ârnbito da prornoçào do acesso a

financiarnento empresarial, e na qual se destaca, corno rnornento inicial, a criação do Banco

Português de Fomento, pelo Decreto-Lei n.2 63/2020, de 7 de seternbro. Este organisrno foi

criado pela fusão de urn conjunto de sociedades financeiras, na sequência da autorização

concedida pela Cornissäo Europeia, encontrando-se atualmente em curso o processo de

autorizaço da fusâo junto do Banco de Portugal.

Esta entidade tern por rnissáo, de acordo corn o Governo: (i) apoiar 0 desenvolvirnento da

econornia através da disponibilização de solucoes de financiarnento, norneadarnente por

divida, em condiçOes de preço e prazo adequadas a fase de desenvolvirnento de empresas e

projetos, potenciando a capacidade ernpreendedora, a investirnento e a criaçäo de ernprego e

proporcionando ainda as empresas locais condiçôes de financiarnento equivalentes as

10
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melhores referéncias do mercado internacional, através da gestäo de instrurnentos de

financiamento e partilha de riscos; e (U) apoiar o desenvolvirnento da cornunidade empresarial

portuguesa, colmatando as falhas de mercado no acesso ao financiamento das empresas, corn

enfoque nas pequenas e rnédias empresas e midcaps, em particular ao nIvel da capitalizaço e

do financiamento a rnédio e longo prazo da atividade produtiva. Prossegue ainda o desIgnio do

Prograrna do XXII Governo Constitucional de desenvolver um banco verde, corn o propésito de

conferir capacidade financeira e acelerar as várias fontes de financiamento existentes

dedicadas a investir em projetos de neutralidade carbOnica e de econornia circular.

Neste sentido, 0 BPF centrar-se-á ern:

(i) projetos de investigaço e desenvolvimento, com potencial de concretizaçào da

investigaçào no mercado;

(ii) projetos no setor das infraestruturas sustentáveis; e

(iii) no setor de investirnento social e das qualificaçöes;

(iv) prornoço de financiamento direto ou de facilitaçao de acesso a financiamento para

PME e empresas midcap, bern come grandes empresas consideradas importantes

para a economia nacional.

6.2 lnovac5o e qualificaçào empresariais

Tendo-se assumido como determinante a capacidade de as empresas apostarem na

incorporaçâo e na valorizaço de conhecimento e na transformacão digital da sua atividade

identifica-se no Piano de Açào para a Transiçäo Digital de Portugal, designado “Portugal

Digital”, nomeadarnente no pilar referente a transformaçao digital do tecido empresarial,

medidas que promovern as competéncias digitais na organizaçäo e no funcionamento das

empresas nacionais, de modo a contribuir para a sua competitividade e para a sua transiçäo

para o digital.

No ârnbito do Portugal Digital promovern-se açöes de estImulo ao empreendedorismo e para a

atraçäo de investirnento. Para o desenvolvimento e implementaçäo do piano seräo utilizados

Os programas IndOstria 4.0, Startup Portugal) INCoDe.2030, Simplex e +CO3SO Digital. Neste

contexto, identificam-se corno medidas a implementar de especial relevância: a dinamizaçao

da rede nacional de Digital Innovation Hubs, a disseminaçäo de uma ferrarnenta de avaliaçäo

11



iii...... ••iiii. I. 1111111

;;;;;;;;; 11111; a a a ;aa;

74SSEMBLEIA DA NEPUBLICA

Comissao de Economia, lnovaçao, Obras Püblicas e Habitaçao

da maturidade digital para as empresas e urn programa de capacitaçào digital de PME no

interior.

0 Programa lndüstria 4.0, ern vigor desde 2017, pretende gerar as condicOes para a adaptaçäo

do tecido produtivo nacional as exigéncias da era digital e acelerar a adocão das tecnologias e

conceitos da ind6stria 4.0. Destaca-se que, no conjunto das 64 medidas previstas para a

prirneira fase do Prograrna, 95% estào já em execuçäo ou concluldas, e que abrangerarn cerca

de 530 mu individuos e 24 mil ernpresas. Na segunda fase do prograrna prevé-se urn impacto

sobre mais de 20.000 ernpresas a operar ern Portugal e que possibilitará a requalificaçäo e

forrnaçäo em competéncias digitais de 200.000 trabalhaclores.

Estes objetivos seräo prosseguidos e redinarnizados no árnbito da componente 16 - Empresas

4.0 do PRR corn urn investirnento na ordern dos 650M€.

Seräo também mobilizados fundos cornunitários e/ou receitas do processo de leiläo 5G corn

vista a apoiar o desenvolvimento de Provas de Conceito do 56 em lnfraestruturas Criticas

Portuárias por forrna a melborar a sustentabilidade arnbiental e eficiéncia logIstica dos Portos.

No que respeita ao turismo, e dada a sua especial relevância na econornia nacional, e 0

impacto significativo da pandemia neste setor, identifica-se como urn dos eixos fundarnentais

nos prOxirnos anos o reforço do posicionamento competitivo no rnundo, recuperando o setor,

através da retorna da capacidade aérea, da recuperaçáo dos canais de distribuiçâo

internacionais e do reforço da capacidade de promoçäo e comercializaço da oferta e de

atração de eventos.

Ainda no setor do turisrno destaca-se o fornentar da sustentabilidade das empresas e dos

destinos, na qual se inclui a irnplementaçào do Piano de Sustentabilidade para o Turismo 2020-

2023; a transforrnaçäo digital das empresas do turisrno e dos destinos turisticos; e 0

lançamento de um conjunto de medidas que assegurem uma adrninistraço püblica do turisrno

mais eficiente. Destacarn-se ainda iniciativas como o Prograrna BEST, programa de forrnaçáo

para os empresários do setor dinarnizado pelo Turisrno de Portugal, assim como o Programa

Upgrade, dirigido aos profissionais do turismo.
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No que respeita ao empreendedorismo, destca-se a estratégia definida no Piano de Açâo para

a Transiço Digital, bern como o Prograrna StartUp Portugal. No ârnbito desta estratégia forarn

irnplernentadas várias medidas, tais corno:

StartUP Visa, lançado no inicio de 2018, e que conta jâ corn mais de 500

candidaturas oriundas de 7 paIses. 0 Tech Visa, disponIvel desde janeiro, veio

perrnitir aceierar a concessâo de vistos de trabaiho a trabaihadores altamente

qualificados;

• StartUPHUB,

• Incubation Voucher,

• StartUP Voucher e

• Fundo 20DM que totaliza 200 rnilhOes de euros ern coinvestimento corn

fundos de capital de risco internacionais

• A Rede Nacional de Incubadoras que conta ja corn 135 entidades certificadas e

que apoiam diretamente mais de 3.000 startups

6.3 Dimensão das empresas e Investimento direto estrangeiro

0 Governo pretende promover a inovaçào colaborativa e estratégias de clusterizaçäo, corn

alinharnento corn os dornInios das estratégias de especializaço inteligente, através da Poiltica

de Clusters em Portugal. Neste sentido, foram celebrados 16 Pactos Setoriais para a

Competitividade e lnternacionalizaço. Adicionalmente, forarn seiecionados três ‘Clubes de

Fornecedores”, respeitantes as empresas Bosch, Volkswagen Autoeuropa (VWA) e Peugeot

Citroen (PSA) para promover ganhos de escala, através da capacitaçâo e qualificacào das

empresas nacionais que fornecem estes investirnentos âncora existentes em Portugal.

Realça-se ainda a Prograrna de Angariaçäo de investirnento de Targets Selecionados, inserido

no Prograrna Internacionalizar 2030, e dirigido a grupos identificados, norneadarnente a

investidores da diaspora, beneficiarios de ARI, empresas de base tecnológica, participantes em

eventos de referência internacional e grandes acurnuladores de capital, e que poderä tambérn

abranger investirnentos que permitam atenuar fathas nas cadeias de valor em Portugal.

6.4 Qualificaçäo dos recursos humanos

Dadas as falhas estruturais na quahficaço da popuiaçáo portuguesa, o Governo identifica
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corno prioritária a aposta na inovação e qualificaçäo das pessoas ao nIvel das competências

digitais, e que resultara da implernentaçäo do Piano de Açäo para a Transiçäo Digital, e das

quais se destaca: a integraçäo transversal das tecnologias nas diferentes areas curriculares dos

ensinos básico e secundário; a atuaiizaçäo, reforco e diversificaçào dos recursos tecnoiOgicos

das escolas; a igualdade de oportunidades no acesso a equipamentos e recursos educativos

digitais de quahdacie e o investimento nas competéncias digitais dos docentes e formadores no

contexto das modalidades formativas doSistema Nacionai de QualificacOes.

No que respeita as competências digitais dos serviços püblicos de emprego e formaçào

profissional, estes comprometern-se corn o cumprimento da Garantia Digital, tendo sido

desenvolvidos urn conjunto de iniciativas e programas especIficos de formaço que visam o

upskilling e reskiiling de cornpetências digitais, tais como, o Programa Jovem + Digital,

enquadrado no ATIVAR.PT, a primeira edição do programa UPskiiis e 0 arranque do prograrna

Ernprego + Digital.

7. Agenda estratégica: transiçào ciimàtica e sustentabilidade dos recursos

7.1 Descarbonizaçào da sociedade e promoco da transiçäo energética

Neste campo destaca-se a vaiorizaçäo do transporte pUblico nomeadarnente através da

expansáo das redes, da prornoço da reduçâo das tarifas praticadas edo reforço da oferta e da

descarbonizaço das frotas de autocarros e embarcaçbes de transporte pübiico de

passageiros.

Para investir na mobiiidade e nos transportes püblicos, destaca-se também o cornprornisso do

Governo em promover a manutenço dos programas PART e PROTransP; na aquisiçâo de

material circulante para os metros de Lisboa e Porto; para os comboios da CP, e navios para a

Transtejo e Soflusa, bern como o desenvolvimento dos projetos para a criação de sisternas de

transportes coletivos em sitio prOprio previstos no âmbito do PM 2030, do PRR e do Portugal

2030, o incentivo a mobilidade elétrica, nomeadamente através da consohdaço e reforco da

Em sintese, destacarn-se as seguintes iniciativas:

Prosseguir a concretizaçáo e desenvolvimento dos pianos de reforço e expanso das

redes de metro e de sistemas de transporte coietivo em sitio prOprio nas Areas
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Metropolitanas de Lisboa edo Porto e em cidades de media dimensào;

• Apostar, de forma continua, na eietrificaçào da mobilidade quer em transporte

coletivo quer em transporte individual;

• Prornover a mobilidade ativa enquanto aposta para uma meihoria da qualidade de vida

das pessoas nas cidades e da atratividade do espaço urbano;

• Continuar o processo de capacitaçào das autoridades de transporte para que estas

possam gerir e planear de forma cada vez mais eficiente e eficaz as várias redes de

transporte do Pals;

• Promover soluçöes inovadoras e inteligentes de mobilidade, de bens e pessoas, que

promovam e fomentem a descarbonizaçào das cidades.

• Dar continuidade ao projeto do Sistema de Mobilidade do Mondego, cuja concluso

das infraestruturas se prevê ocorrer ate ao final de 2023, e que será a primeiro

sistema de Bus Rapid Transport (BRT) em Portugal, operado com autocarros 100%

elétricos e com a implementaçào de urn tarifário intermodal, o que permitirá a

qualificaçao da rede de transporte püblico nos concelhos de Coimbra, Miranda do

Corvo e Lousä.

Destaca-se ainda o investimento na eletrificaçào da rede ferroviária nacional.

7.2 Promoço da economia circular

o Coverno procura acelerar a transiçäo para uma economia circular através da promoço e

adoçâo das orientaçOes constantes do Piano Nacional de Açâo para a Economia Circular

(PAEC), entre as quais o desenvolvimento um Acordo Nacional para Compras Püblicas

Circulares ou a dinamizaçäo do portal ECONOMIA.

De especial relevo torna-se a descarbonizaçäo da indóstria, através do aumento cia

reintroduçäo de materiais recuperados nos processos produtivos, e que será objeto de

financiamento através do PRR.
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No àmbito da bioeconomia destaca-se a irnportáncia dada pelo Governo pars trés setores -

Téxtil e Vestuário, Calcado e Resina. Estes setores sáo fundamentais no contexto econámico

nacional, assim como no contexto das regiöes do pals onde são predorninantes, e cujos

investirnentos seräo apoiados no ámbito do PRR.

Por fim, tendo em conta a irnportância do Mar enquanto ativo estratégico nacional, o Governo

assume proverà um conjunto de medidas, por forma a implementar uma estratégia para 0

perIodo 2021-2030 que substitua a Estratégia Nacional para o Mar 2013-2020, e que passará

por garantir a operacionalização dessa estratégia, numa lógica interdepartamental e

intersectorial, articulando os meios disponiveis e em particular o Portugal 2030 e 0 PRR;

8. Agenda Estratégica: Urn pals competitivo externamente e coeso internarnente

o Governo assume, tendo em consideraçao que a visão definida para o desenvolvimento

econórnico, social e territorial de Portugal passa pela coesão territorial, e também no ârnbito

do PRR, a adocão de um novo modelo de Areas de Acolhirnento Empresarial (AAE) corn

abordagens inovadoras e novos conceitos tecnológicos aliados a consciéncia da necessldade

de ligaçöes virtuosas com Os sistemas cientIficos e tecnolOgicos, e que inclui:

• Sistemas de produção e armazenamento de energia renovável para autoconsumo (e.g.

energia solar);

• lntervençöes piloto para testar ilhas de qualidade de serviço de estabilidade

e ne rgéti ca;

• Mobilidade sustentavel (e.g. mobilidade elétrica/ pontos de carregamento elétrico e

areas piloto de soluçöes de produção e carregamento a Hidrogénio);

• Reforço da cobertura com soluçöes de comunicação 5G;

• Medidas ativas de prevenção e proteção contra incêndios.

0 Governo destaca também a aprovação urna orientação para a estratégia de Coesão

Territorial que inclui urn conjunto articulado de politicas pibIicas que promova a coesão

territorial, nomeadamente pelo aumento da competitividade e coesäo no interior, seja por via

de incentivos a diversificação da base econOrnica e a valorização dos recursos endógenos, seja

pela otimização da gestãb e prestaçáo de serviços pOblicos. No âmbito da valorização do

interior, procura-se reforçar os estImulos a mobilidade geográfica no rnercado de trabalho e
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adotar politicas ativas de repovoarnento dos territórios de baixa densidade populacional.

8.1 Competitividade das Redes Urbanas

No que respeita a reabilitacào do edificado urbano assinala-se a importância que tern a Nova

Ceraçâo das PolIticas de Habitaçào, especialmente dada a intençäo do Governo em prosseguir

com a reabilitaçâo do edificado no âmbito do FNRE (Fundo Nacional para a Reabilitaçâo do

Editicado), do Reabilitar para Arrendar e do IFRRU (Instrurnento Financeiro para a Reabilitaçäo

e Revitalizaço Urbanas), e cujo financiamento se encontra previsto no PRR.

Os objetivos do Governo aliarn-se ainda a eficiéncia energética dos edifIcios e a promoçäo

turistica dos mesmos, especialmente dada a existência de programas de reabilitacäo e

valorizaçäo de património do Estado (como o Revive Património e o Revive Natureza), e que se

enquadram na estratégia de conservaçäo e recuperaçáo de edificios pOblicos näo convertiveis

parahabitaçào.

8.2 Competitividade e Coesäo na Baixa Densidade

A dinamização econOmica dos territórios de baixa densidade reveste-se também de assinalavel

relevância. Neste âmbito, pretende-se apoiar projetos integrados que promovarn clusters de

atividades bern como a afirmacào das regiöes transfronteiriças. Na intençäo de se reforçar a

relevância do mercado ibérico, propOem-se dar continuidade a Estratégia Comum de

Desenvolvimento Transfronteiriço, assirn corno a cooperação entre Portugal e Espanha nas

suas zonas raianas, de modo a promover ganhos de escala e eficiência.

O Governo destaca igualmente a relevancia do Programa de Valorizaçáo do Interior, reavaliado

e revisto pela Resoluçâo do Conselho de Ministros fl.2 18/2020, de 27 de marco. Este

prograrna conjuga 4 Eixos Prograrnáticos (I - Valorizar os Recursos EndOgenos e a Capacidade

Empresarial do Interior; II - Promover a Cooperaçäo Transfronteiriça para a Internacionalizaçäo

de Bens e Serviços; III - Captar Investirnento e Fixar Pessoas no Interior; e IV - Tornar os

Territérios do Interior mais competitivos), destacando-se dentro dos eixos o prograrna +C0350

Competitividade que “apoia o investirnento inovador, nomeadarnente a inovaço produtiva, o

ernpreendedorisrno qualificado e criativo, e a investigaçào e desenvolvirnento tecnológico, a

nivel individual e/ou ern co-prornoçào; a dinarnização de iniciativas de apoio a concretizaçäo
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de novas empresas ou de iniciativas de mentoria e coaching (para o desenvolvirnento de ideias

inovadoras), bern como de projetos estruturantes de suporte ao empreendedorismo

(envolvendo infraestruturas de incubaçäo e outras entidades do ecossisterna de dinarnizaçáo

do empreendedorismo), através de açöes coletivas; apoia também os fatores dinârnicos de

competitividade, através da qualificaçäo e da internacionalizaçào das PME, a nivel individual,

co-promocào e/ou a nIvel de açöes coletivas; a adaptaçäo das empresas face ao contexto

pandémico, por via do Programa ADAPTAR; a producâo de base local, atravEs do Prograrna de

Apoio a Produçäo Nacional (PAPN); a criaço ou expansäo de capacidade de areas de

acolhimento empresarial, corn vista a rnelhorar as condiçöes de instalaçäo de empresas, por

forrna a potenciar econornias de aglorneraçäo e de rede corn impacto na competitividade das

PME; e ainda a captaçäo de investimento para o Interior (Programa Nacional de Apolo ao

Investirnento da Diaspora - PNAID); os beneficios fiscais e as reduçbes de custos de contexto

no Interior; e os Projetos Integrados de ârnbito territorial e rnultissetoriais”. Projetos já

abordados noutras vertentes das Grandes Opçöes.

Destaca-se ainda os prograrnas +CO3SO Proxirnidade e +C03S0 Digital, e que prornovem,

respetivamente, a convergéncia dos serviços pOblicos corn a conectividade digital e a

rnodernizacào das atividades empresariais e nâo empresariais através da irnplementacäo de

tecnologias digitais ernergentes. No que respeita a conectividade digital o Governo assinala a

utiIizaço de receitas do processo de leilào 5G corn vista a prornover o reforco da

conectividade digital nas zonas de baixa densidade por forrna a eliminar existéncia de zonas

brancas ern termos de acesso a rede fixa de banda larga rnOvel.

Também no âmbito da coesäo territorial se tornam relevantes os investimentos em

infraestruturas de transportes, entre os quais os previstos no Ferrovia 2020, especialrnente na

melhoria das ligaçôes ferroviárias entre Portugal e a Europa, norneadarnente:

• A ligaçao ferroviaria entre o sW de Portugal e a Europa, perrnitindo a articulacäo entre

os portos do Sul e a fronteira do Caia (Corredor Internacional Sul — Ligaçäo Sines/Caia);

• A ligaçäo ferroviâria do Norte e Centro de Portugal corn a Europa, perrnitindo a

articulação entre Os portos do Norte/Centro e a fronteira de Vilar Formoso (Corredor

lnternacional Norte — Linha da Beira Alta e Linha da Beira Baixa);

• A ligaçâo ferroviaria do eixo Atlântico de Portugal corn a Europa (Corredor Norte/Sul —
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Linha do Norte e Linha do Minim);

• A modernizacào de importantes linhas da rede terroviária nacional como a linha do

Oeste, linha do Algarve e linha do Douro.

A relevância da ferrovia no desenvolvimento do pals é demoristrada também por urn conjunto

de nvestimentos ja finalizados ou em obra, como sendo:

• o inIcio da exploraçäo ferroviária cornercial, com combolos elétricos, na Linha do

Minho, entre Nine e Valença, e na Linha da Beira Baixa, no troço entre a Covilhà e a

Guarda;

• as obras da nova linha que ligará Evora a fronteira corn Espanha, materializando o

designado Corredor Internacional Sul;

• as obras de modernizaçäo da Linha da Beira Alta no Corredor Internacional Norte

continuaräo no troço Pampilhosa/Santa Comba Do e com a consignaçäo das obras

nos troços entre Santa Comba Däo e Vilar Formoso, estirnando-se que todos os troços

da Linha da Beira Alta estejarn em obra durante o 1.9 sernestre de 2021.

• os projetos e os procedimentos de contrataçäo de obras corn vista a concretizaçäo do

projeto de Modernizaçào da Linha de Cascais.

• entrada em fase de obra da totalidade das linhas do Oeste e do Algarve.

Nos próximos anos antevé-se ainda, no âmbito do Programa Nacional de Investimentos 2030

(PNI 2030), o aurnento da capacidade e a reduço o tempo de viagern ao longo do Eixo Porto —

Lisboa, através da construçäo da nova linha de alta de velocidade, bem como uma nova Linha

Porto — Valença — Vigo e que Ira providenciar urna Iigaçao ao Aeroporto Sá Carneiro.

0 Governo destaca ainda um conjunto de investimentos, na rodovia, e enquadrados no

PN12030:

• 0 fecho de malha e adequaçäo da capacidade das infraestruturas a procura prospetiva,

potenciando os investimentos jä realizados, enquanto se meihoram as condiçâes de

acessibilidade, mobilidade e segurança;

• A promoção da coesào territorial e do desenvolvimento socioeconómico dos

territórios de baixa densidade e transfronteiriços;

• 0 aumento da competitividade das economias loçais e regionais, contribuindo para a
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recuperaçäo da economia nacional;

• A criaçào de variantes a zonas urbanas, levando a reduçäo de congestionamentos de

tráfego e, consequentemente, a meihoria da qüalidade do ar e dos nIveis de ruido

ambiente nestas zonas;

• 0 reforço da acessibilidade aos corredores rodoviários de grande capacidade e as

infraestruturas terroviárias e portuárias;

• A criaçäo de infraestruturas mais resiliientes a eventos extremos, como incêndios ou

inundaçôes, e que contribuam para os objetivos de transiçäo verde, atravès da

reduçáo das emissOes de gases poiuentes, pela melhoria das acessibiiidades,

otimizaçäo de percursos e tomento da transteréncia modal.

Destaque-se, ainda, por tim, a preparaçäo do Piano Ferroviário Nacional que orientará as

opçOes de investimento no longo prazo, assim como a modernizaçäo do material circuiante, 0

aumento da eticiéncia das cadeias logisticas e o desenvolvimento da indstria terroviária.

8.3 Projeçâo da Faixa Atlàntica

Assume-se também a reievância do sistema portuârio nacional, especiaimente através da

Estratégia de Aumento da Competitividade Portuária — Horizonte 2026. Destacam-se, neste

sentido, as obras de Expansäo do Terminal XX e do Molhe Leste do Porte de Sines e de

aprofundamento do canal de navegaçâo do Porto de Viana do Castelo. Quanto ao concurso

relativo ao Terminal Vasco da Gama, em Sines, assinaia-se que está em fase de apresentaçáo

de propostas.

8.4 Reforcar a conectividade digital

Na area das comunicaçöes dá-se especial atençäo a implementaçáo da nova geraçäo de

comunicaçöes móveis (56) e a aposta na Escola Digital. No que respeita as regiöes autónomas

reafirma-se a previsâo de que o sistema de novos cabos submarinos deverã ficar operacionai

ate ao tim do ano de 2024.
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PARTE II — OPINIAO DO DEPUTADO AUTOR DO PARECER

0 signatário do presente parecer exime-se, nesta sede, de manifestar a sua opiniào politica

sobre a Proposta de Lei S6/XIV/2. (GOV), a qual é, de resto, de “elaboraçaofacultativa” nos

termos do artigo 137. do RAR.

PARTE III — CONCLUSOES

A Comissäo de Economia, Inovaço, Obras POblicas e Habitação conclui que a Proposta de Lei

n.Q 86/XIV/1. intitulada “Aprova as Grandes QpçOes porn 2021-2025” reine todos os

requisitos constitucionais, legais e regimentais necessários para ser discutida e votada em

Plenario da Assembleia da Repüblica, reservando os grupos parlamentares 0 SCU sentido de

voto para odebate.
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0 Deputado Autor do Parecer

(Hugo Costa) (Pedro Coimbra)
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