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Creating impact with public funding
Estratégia Portugal 2030
Medidas aprovadas em Conselho de Ministros
Foi publicada a Resolução do Conselho de Ministros n.º 98/2020, de 13 de
novembro, que, entre outros:
i.

ii.
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Aprova a Estratégia Portugal 2030 (adiante designada “Estratégia”)
enquanto referencial principal de planeamento das políticas públicas
de promoção do desenvolvimento económico e social do País.
Determina que a Estratégia assenta em 4 (quatro) agendas chave:
a. As pessoas primeiro: um melhor equilíbrio demográfico, maior
inclusão, menos desigualdade;
b. Digitalização, inovação e qualificações como motores do
desenvolvimento;
c. Transição climática e sustentabilidade dos recursos;
d. Um país competitivo externamente e coeso internamente.

Conselho de Ministros
aprova a Estratégia
Portugal 2030
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iii.

Estabelece que a Estratégia deve ainda constituir a orientação para o desenho dos instrumentos de apoio ao
desenvolvimento económico e social, designadamente os financiados pelos fundos europeus, como sejam o
Plano de Recuperação e Resiliência (“PRR”), o Acordo de Parceria, os Programas Operacionais (“PO”) nele
incluídos e o Plano Estratégico da Política Agrícola Comum (“PEPAC”), a implementar no ciclo de programação
2021 -2027.

As agendas temáticas da Estratégia Portugal 2030
A Estratégia Portugal 2030 assume-se como a base estratégica para documentos de natureza programática transversal,
como são as Grandes Opções e o Programa Nacional de Reformas, bem como dos programas estratégicos de
mobilização de fundos europeus (Acordo de Parceria, PRR e o PEPAC) e os programas e planos setoriais que a venham a
concretizar.
As quatro agendas chave acima identificadas assentam em temáticas distintas; a saber:
(i) Agenda temática 1 — As pessoas primeiro: um melhor equilíbrio demográfico, maior inclusão, menos desigualdade
Coloca as pessoas no centro das preocupações e pretende promover uma sociedade mais inclusiva e menos desigual,
respondendo ainda aos desafios da transição demográfica e do envelhecimento. Estes desafios são tanto mais
necessários face às consequências socioeconómicas desencadeadas pelo surgimento da doença COVID -19 com
reflexos no agudizar dessas desigualdades nos públicos-alvo da presente agenda. Incorpora intervenções focadas em
cinco domínios estratégicos:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Sustentabilidade demográfica;
Promoção da inclusão e luta contra a exclusão;
Resiliência do sistema de saúde;
Garantia de habitação condigna e acessível;
Combate às desigualdades e à discriminação.

(ii) Agenda temática 2 — Digitalização, inovação e qualificações como motores do desenvolvimento
Enfrenta os bloqueios das qualificações e da competitividade e transformação estrutural do tecido produtivo,
procurando responder também aos novos desafios tecnológicos e societais associados à transição digital e à
indústria 4.0, às novas dinâmicas de crescimento setorial pós -COVID, à necessidade de contribuir para a
autonomização e resiliência geoestratégica da UE e ao mesmo tempo garantir a capacitação e modernização do
Estado para promover a resposta a estes desafios. Estrutura-se em torno de quatro domínios estratégicos
fundamentais:
i.
ii.
iii.
iv.

Promoção da sociedade do conhecimento;
Digitalização e inovação empresarial;
Qualificação dos recursos humanos;
Qualificação das instituições.

(iii) Agenda temática 3 — Transição climática e sustentabilidade dos recursos
Focada na transição climática e na sustentabilidade e uso eficiente de recursos, procura promover a economia
circular e responder ao desafio da transição energética e à resiliência do território. Esta agenda estrutura-se em
cinco domínios estratégicos:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
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Descarbonizar a sociedade e promover a transição energética;
Tornar a economia circular;
Reduzir os riscos e valorizar os ativos ambientais;
Agricultura e florestas sustentáveis;
Economia do mar sustentável.
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(iv) Agenda temática 4 — Um país competitivo externamente e coeso internamente
Focada na coesão territorial, visa promover um desenvolvimento harmonioso do conjunto do território
nacional e, em especial, contribuir para reduzir a disparidade entre os níveis de desenvolvimento das diversas
regiões, em particular das regiões mais desfavorecidas, num contexto de promoção de transições ecológicas e
digitais com forte incidência territorial e de superação dos impactos da pandemia e da crise económica nos
territórios mais afetados, em particular nos mais desfavorecidos. Esta agenda estrutura-se em quatro
domínios fundamentais:
i.
ii.
iii.
iv.

Competitividade das redes urbanas;
Competitividade e coesão na baixa densidade;
Projeção da faixa atlântica;
Inserção territorial no mercado ibérico.

Para mais detalhe sobre a Estratégia consulte a Resolução do Conselho de Ministros n.º 98/2020, de 13 de novembro.
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