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Estratégia de Fomento Industrial 
para o Crescimento e o 
Emprego 2014-2020 

Fui publicada a Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 91/2013, que define a Estratégia 
de Fomento Industrial para o Crescimento e o 
Emprego para o período compreendido entre 
2014 e 2020. 

A referida Estratégia define um conjunto de 
orientações relacionadas com a obtenção de 
um crescimento económico sustentável, 
alicerçado nos seguintes vectores de actuação: 
reindustrialização, investimento, exportação, 
emprego, qualificação e, por fim, investigação. 

Destacamos, seguidamente, algumas das 
principais medidas presentemente 
equacionadas: reforço das políticas de 
financiamento, melhoria das condições de 
atracção de novo investimento, criação de 
uma instituição financeira pública focada no 
fomento e capitalização das Pequenas e 
Médias Empresas, início da reforma 
abrangente do IRC, simplificação do processo 
legal de consolidação empresarial, entrada em 
operação do balcão do empreendedor e, por 
fim, definição das prioridades de investimentos 
em infra-estruturas. 

O referido programa de acção será objecto de 
acompanhamento periódico e alvo, sempre 
que tal se justifique, dos ajustamentos 
considerados necessários em função da 
evolução da conjuntura económica, da 
avaliação dos resultados das medidas 
propostas e dos contributos dos vários 
agentes.  

Para mais informações, consulte a Resolução 
do Conselho de Ministros n.º 91/2013. 
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