
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

O Portugal 2030 materializa o Acordo de Parceria a estabelecer entre Portugal e a Comissão

Europeia, fixando os grandes objetivos estratégicos para a aplicação, entre 2021 e 2027, de um

montante global de 24.182 M€.

A sua programação é feita em torno de cinco objetivos estratégicos da União Europeia: uma

Europa mais inteligente, mais verde, mais conectada, mais social e mais próxima dos cidadãos.

O Portugal 2030 tem como enquadramento estratégico a Estratégia Portugal 2030, aprovada

pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 98/2020, de 13 de novembro, estruturada em torno

de quatro agendas temáticas centrais para o desenvolvimento da economia, da sociedade e do

território de Portugal no horizonte de 2030, sendo implementado através de 12 programas:

quatro de âmbito temático – Demografia, qualificações e inclusão; Inovação e transição digital;

Ação climática e sustentabilidade e Mar; cinco regionais correspondentes às NUTS II do

Continente, dois das Regiões Autónomas e um de Assistência Técnica. A estes acrescem os

Programas de Cooperação Territorial Europeia.

De acordo com o Governo, estes programas mobilizarão a totalidade dos recursos disponíveis,

de forma articulada e coerente, no respeito pelos princípios da simplificação, da transparência,

da parceria, da eficácia, da eficiência e da orientação para resultados.

Mais, segundo o estipulado na Resolução do Conselho de Ministros n.º 97/2020, de 13 de

novembro de 2020, que estabelece os princípios orientadores e a estrutura operacional do

período de programação de fundos europeus de coesão relativo a 2021-2027, “o Governo

assegura a plena informação à Assembleia da República sobre o processo de elaboração,

negociação e aprovação do Acordo de Parceria e dos Programas Operacionais”.

Acontece que, de acordo com a comunicação social, no passado dia 4 de março, Portugal

enviou para a Comissão Europeia a proposta final do Acordo de Parceria 2030, aprovada no dia

anterior em reunião de Conselho de Ministros, que inclui novas recomendações para um maior

apoio ao sector da produção cultural, face às versões preliminares.

Todavia, no site dedicado ao Portugal 2030, apenas consta a “Versão Draft do Acordo de

Parceria”, não estando disponível para consulta a versão final enviada a Bruxelas.

Deste modo, face ao exposto e atendendo ao respeito pelo princípio da transparência, os

Deputados do Grupo Parlamentar do PSD, ao abrigo das disposições constitucionais e



regimentais aplicáveis, vêm por este meio requerer à Senhora Ministra da Coesão Territorial,

através de Vossa Excelência, o envio da versão final do Acordo de Parceria 2030, já remetido

para a Comissão Europeia.

Palácio de São Bento, 1 de abril de 2022

Deputado(a)s

AFONSO OLIVEIRA(PSD)

JORGE PAULO OLIVEIRA(PSD)

JORGE SALGUEIRO MENDES(PSD)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-
Presidentes da Assembleia da República.
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