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Portugal 2020 – PO’s Temáticos
Competitividade e internacionalização: Promoção do investimento empresarial/
promoção do IDE/ reforço das capacidades de investigação e inovação/Atividades
mais intensas em conhecimento e criatividade/ bens transacionáveis….
Inclusão Social e emprego: formação e qualificação de ativos e integração de
quadros/combate à pobreza monetária e exclusão social/ combate ao desemprego/
promoção da empregabilidade/ fomento da economia social/envelhecimento ativo
Capital Humano: produção de qualificação aos diversos níveis/ensino préescolar/reforço das vias vocacionais e profissionalizantes/aumentar a população
do ensino superior/mobilidade….
Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos: Eficiência energética/
energias renováveis/prevenção de riscos/adaptação às alterações climáticas/
desenvolvimento sustentável da agricultura, das florestas, e das pescas/
recuperação de passivos ambientais … .

Prioridades de Investimento
Competitividade e
internacionalização

Inclusão Social e
emprego

Capital Humano

Sustentabilidade e
Eficiência no Uso
de Recursos

•
•
•
•
•

OT 1 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação
OT 2 - Melhorar o acesso às TIC, bem como a sua utilização e qualidade
OT 3 - Reforçar a competitividade das PME e dos setores agrícola das pescas e da aquicultura
OT 7 - Promover transportes sustentáveis e eliminar estrangulamentos nas redes de infraestruturas
OT 11 - Reforçar a capacidade institucional e uma administração pública eficiente

• OT 8 - Promover o emprego e apoiar a mobilidade laboral
• OT 9 - Promover a inclusão social e combater a pobreza

• OT 10 - Investir no ensino, nas competências e na aprendizagem ao longo da vida

• OT 4 - Apoiar a transição para uma economia com baixas emissões de carbono em todos os setores
• OT 5 - Promover a adaptação às alterações climáticas e a prevenção e gestão de riscos
• OT 6 - Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos

Metas - Horizonte 2020

Horizonte 2020 – Compromissos Nacionais

Metas UE-27
Metas para Portugal

20% Redução de gases

27% de crescimento das

de efeito de estufa

emissões de CO2 (em 2010)

Metas do Governo

Idem

20% Incorporação de 31% FER no Consumo Final
FER no consumo de
energia final

20% Redução do
consumo de energia

Bruto de Energia(1)

10% FER nos Transportes

(1)

Idem
Idem

20% Redução do consumo de 25% Redução do Consumo de
Energia Primária(2))

Energia Primária(2)(3)

30% Redução do Consumo no
setor do Estado(3)

(1) Meta vinculativa da UE; (2) Redução sobre o consumo de energia primária em 2020 em relação ao Baseline 2007 do modelo PRIMES da Comissão; (3) Meta do Governo de Portugal

2020

Horizonte 2020 – Compromissos Nacionais
Metas de Portugal no âmbito da Estratégia Europa 2020 e situação em 2011
OBJETIVO
Reforço da I&D e da
Inovação

INDICADORES
Investimento: % do PIB

META PT2020

2011

Entre 2,7% e 3,3%

1,5%

Taxa de abandono escolar precoce

10,0%

% População com ensino superior ou equiparado entre
30-34 anos

40,0%

Emissões de Gases de Efeito de Estufa (variação %
face a 2005 em emissões não CELE)

+1,0%

-8% (1)

% Energias renováveis no consumo de energia final.

31,0%

27,3%

Eficiência Energética (ganho % no consumo de energia
primária face a 2005).

20,0%

16,5%

Aumentar o Emprego.

Taxa de emprego (população 20-64 anos)

75,0%

69,1%

Combate à Pobreza e às
Desigualdades Sociais

Pessoas em risco pobreza (2) /exclusão social (variação
face a 2008)

- 200 mil

-156 mil

Melhor e Mais Educação

Clima / Energia

(1) Dados provisórios, com base na versão preliminar do inventário de emissões 2013;
(2) Rendimentos referentes a 2010.

23,2%
26,1%

PO SEUR - Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos

Energia - Principais Desafios:
−
−
−
−
−
−

Elevada dependência energética a do exterior;
Reduzida diversificação da oferta energética primária;
Vulnerabilidade em matéria de aprovisionamento energético;
Vulnerabilidade à flutuação dos preços da energia;
Elevada fatura energética do país;
Forte intensidade (reduzida eficiência) energética e carbónica:
− das atividades económicas;
− do sector Estado;
− do sector residencial/serviços e;
− do sistema de transportes e mobilidade.

Energia - Prioridades de Investimento:
− O reforço da redução de consumos energéticos nas instalações e frotas do
Estado (ECO.AP);
− A promoção de eficiência energética no sector dos transportes;
− A promoção da eficiência energética ao nível:
− Residencial;
− Serviços;
− Comportamentos;
− A promoção de produção e distribuição de Fontes de Energia Renováveis;
− Desenvolvimento de redes energéticas inteligentes.

Obrigado

