Mostra PT2020 no dia 27 de junho em Lisboa
O Governo organiza esta quinta-feira, dia 27 de junho, a Mostra PT2020. O objetivo
deste evento, que se vai realizar durante todo o dia na Sala Tejo, do Altice Arena, é dar
a conhecer aos portugueses as realidades que se vêm construindo em todo o território
com o apoio dos recursos europeus.
Mais do que taxas de execução ou indicadores económicos pretende-se que o País
perceba de que forma os fundos comunitários contribuem para o seu dia-a-dia e para
melhoria da sua qualidade de vida. Por isso mesmo, das 9h30 às 19h, todos poderão
conhecer ao vivo os projetos e os seus impactos na economia, no território e nas
pessoas. Será possível fazê-lo através da Zona de Exposição, onde todos poderão testar
projetos de ponta, apoiados pelo Portugal2020, desenvolvidos pelas empresas privadas
e serviços públicos portugueses.
O dia será pontuado por quatro painéis que pretendem dar voz aos verdadeiros
protagonistas da aplicação concreta dos fundos comunitários: os cidadãos responsáveis
pelos Projetos apoiados pelo Portugal2020 e os gestores dos Programas Operacionais.
No mesmo espaço, haverá ainda um espaço onde os visitantes poderão degustar um
conjunto de produtos alimentares resultantes de projetos financiados.
No encerramento do evento, o Ministro do Planeamento, Nelson de Souza, vai
apresentar os resultados destes anos de Portugal2020.
O Portugal2020 tem uma dotação total de 26 mil milhões de euros, para o período que
vai de 2014 a 2020.
A área do Portugal 2020 com maior nível de apoio aprovado é o domínio da
Competitividade e Internacionalização onde se encontram os apoios ao investimento
empresarial inovador, à qualificação das PME e à investigação e desenvolvimento
tecnológico, somando 7,5 mil milhões de euros.
A segunda área com maior nível de apoios do Portugal 2020 inclui o apoio ao ensino
profissional, à formação de adultos (Qualifica), à formação avançada (ensino superior) e
o combate ao insucesso escolar, que contabiliza 3,6 mil milhões de euros.

Logo de seguida são os apoios à agricultura, ao desenvolvimento rural e floresta com 3,5
mil milhões de euros.
Os apoios à inclusão e emprego, onde se incluem, os apoios aos jovens que não estudam
nem trabalham (NEET/Jovens), aos deficientes e outros públicos desfavorecidos e os
estágios e apoios ao emprego, são a quarta área mais apoiada do Portugal 2020 com 2,6
mil milhões de euros.
Com valor similar encontram-se os apoios ao território, às alterações climáticas, à
mobilidade urbana sustentável, à eficiência energética e ao ciclo urbano da água, que
somam 2,5 mil milhões de euros de apoios aprovados.

