Análise da ZERO de cada uma das propostas presentes na Visão Estratégica 2020-2030
por eixo estratégico
Uma Rede de Infraestruturas Indispensáveis
Rede de infraestruturas de transportes e mobilidade - Ferrovia
Rede de infraestruturas de transportes e mobilidade - Marítimo-portuário
Rede de infraestruturas de transportes e mobilidade - Transportes públicos e mobilidade
sustentável
Rede de infraestruturas de transportes e mobilidade - Ligação Aérea
Rede de infraestruturas de ambiente e energia – Ciclo Urbano da água
Rede de infraestruturas de ambiente e energia – Gestão de recursos hídricos
Rede de infraestruturas de ambiente e energia – Gestão de resíduos
Rede de infraestruturas de ambiente e energia – Redes de energia
A Qualificação da População, a Aceleração da Transição Digital, as Infraestruturas Digitais, a Ciência e
Tecnologia
Programa de qualificação de adultos
Programa de apoio social a estudantes em todos os graus de ensino
Programa de requalificação e modernização das redes de escolas e de centros de formação
profissional
Programa de rejuvenescimento do corpo docente e de formação de professores
A Transição Digital – Extensão da fibra ótica a todo o país
A Transição Digital - Um plano de investimento para a literacia digital no sistema educativo
A Transição Digital - Um plano de investimento na Administração Pública
A Transição Digital - Um plano de investimento no tecido empresarial
Uma aposta na ciência e tecnologia - Um plano de investimento nas Universidades,
Politécnicos, Centros de Investigação e Centros Tecnológicos
Uma aposta na ciência e tecnologia - Programa de capacitação dos centros tecnológicos e de
investigação aplicada
Uma aposta na ciência e tecnologia - Programa Portugal como Centro Europeu de Engenharia
O Setor da Saúde e o Futuro
O Reforço do investimento no Setor da Saúde - Um plano de investimento para reforçar o
Serviço Nacional de Saúde
O Reforço do investimento no Setor da Saúde - Programa Nacional de Investimento na
Prevenção da Doença
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O Reforço do investimento no Setor da Saúde - Um plano de investimento para a investigação
na área das Ciências de Saúde
O Reforço do investimento no Setor da Saúde - Programa de investimento para as
biotecnologias da saúde
O Reforço do investimento no Setor da Saúde - Programa de investimento para transformar
Portugal numa “fábrica da Europa”
O Reforço do investimento no Setor da Saúde - Programa de consolidação da fileira de
segurança e meios de proteção individual
O Reforço do investimento no Setor da Saúde - Plano de investimento para a infraestrutura
nacional de terapia oncológica com protões

---------

Estado Social
Programa de recuperação do edificado devoluto para habitação social e para arrendamento a
preços acessíveis
Programa de construção de habitação social
Programa de ampliação e requalificação da rede de cuidados a idosos
Programas de apoio à manutenção de postos de trabalho e de criação de emprego social
Programa de apoio ao emprego no pós-pandemia
A Reindustrialização do País – Uma Indústria Competitiva e de Futuro
O cluster de engenharia de produtos e sistemas complexos com base nas tecnologias digitais
O cluster das Indústrias e da Economia de Defesa
O cluster das renováveis - O reforço da cadeia de valor das renováveis
O cluster do hidrogénio verde - A promoção de uma nova fileira industrial para o hidrogénio
verde
O cluster da bioeconomia sustentável
O cluster da bioeconomia sustentável - Valorização da biomassa florestal residual
O cluster do lítio, do nióbio, do tântalo e das terras raras - Um Plano de Investimento para
valorizar os recursos minerais estratégicos continentais
O cluster do mar - Um Plano de Investimento para valorizar e dar sustentabilidade à fileira
alimentar do mar, em particular às pescas e às empresas do setor
O cluster do mar - Um Plano de Investimento direcionado para economia azul
O cluster do mar - Ponderar um Plano de Investimento para promover o aproveitamento das
crostas de níquel, cobalto e manganês, a médio prazo
O cluster do mar - Ponderar um Plano de Investimento nos sulfuretos polimetálicos, a médio
prazo
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O cluster do mar - Plano de Investimento para Portugal aprofundar o conhecimento sobre o
mar e criar, com base nas estruturas existentes, uma grande Universidade do Atlântico, nos
Açores e na Madeira
O cluster do mar - Plano de apoio ao projeto ACT - Atlantic Lab for Future Technologies
O cluster do mar - Programa para situar Portugal como o mais importante ator no combate às
práticas ilegais no Atlântico Norte
O cluster do mar - Plano para criar, em Lisboa, a Praça Financeira do Mar
A Reconversão Industrial
Plano de Investimento para reorientação das cadeias logísticas e de abastecimento
Plano de Investimento para as indústrias metalomecânicas, de produção de bens de
equipamento e desenvolvimento de processos
Plano de Investimento em empresas na Área da Economia Circular
Programa para a descarbonização da indústria nacional
Programa de reconversão e de apoio à transição da indústria automóvel e da
mobilidade
Programa de apoio à internacionalização das empresas
Programa de valorização dos produtos exportados e promoção da marca Portugal
Programa de atração de investimento externo
A Transição Energética e a Eletrificação da Economia
Dinamizar as redes energéticas inteligentes - Programa de promoção das redes inteligentes
Aposta nas energias renováveis - Promoção de leilões de capacidade renovável e o
armazenamento de energia
Apoio ao autoconsumo e às comunidades de energia renovável - Programa de apoio à produção
renovável descentralizada
Acelerar a eletrificação da economia - Garantindo preços de eletricidade competitivos
Coesão do Território, Agricultura e Floresta
Plano de investimento direcionado para o interior, a Economia Local e o Espaço do Hinterland
Ibérico
Programa de promoção de “Autarquias-Laboratório”
Cidades mais competitivas na economia global - Macrorregiões
Cidades mais competitivas na economia global - Clusters tecnológicos regionais
Desenhar planos de paisagem - Programa de Transformação da Paisagem
Remuneração de serviços de ecossistemas
Restauro de ecossistemas
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Combater a desertificação
Estímulo a uma agricultura mais ecológica e sustentável
Gestão de Recursos Hídricos
Intervenções no Litoral
Programa para o desenvolvimento de um Centro de Competências para a gestão de riscos
naturais e de saúde pública e aumento da resiliência do país
Um Novo Paradigma para as Cidades e a Mobilidade
Mobilidade Sustentável em cidades mais verdes - Programa de eletrificação de frotas urbanas
Mobilidade Sustentável em cidades mais verdes - Reforço da oferta de soluções de mobilidade
ativa nas cidades e reorganização da circulação
Mobilidade Sustentável em cidades mais verdes - Novas soluções de Logística Urbana
Cidades + - Programa Cidades + Verdes
Cidades + - Ecobairros
Cidades + - Apostar na melhoria da qualidade do ar
Edifícios Sustentáveis - Programa de reabilitação de edifícios
Promoção da habitação de longa duração e comércio local em cidades - Apoio ao
arrendamento de longa duração
Cultura, Serviços, Turismo e Comércio
Programa para a Cultura, Criatividade e Inovação - Artes visuais e arte pública nas
infraestruturas e equipamentos públicos
Programa para a Cultura, Criatividade e Inovação - Criatividade, Tecnologia e Digitalização
Programa para a Cultura, Criatividade e Inovação - Redes Artísticas
Programa para a Cultura, Criatividade e Inovação - “Saber Fazer Português”: Artes e ofícios
tradicionais
Programa para a Cultura, Criatividade e Inovação - Eco-arte, Património Cultural e Natural
Programa de apoio ao comércio
Programa de incentivos à reparação de equipamentos - Programa Portugal Repara
Plano de investimento para o Turismo - Promover programas de atração de turistas
Plano de investimento para o Turismo - Promoção do Turismo de Natureza
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