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PLANO TECNOLPLANO TECNOLÓÓGICOGICO
O que mudou em PortugalO que mudou em Portugal

Em 2005, JOSÉ SÓCRATES propôs o caminho para a modernização 
administrativa e tecnológica do país, através da Inovação e da Qualificação de 
Portugal na Sociedade do Conhecimento.
Durante estes últimos 4 anos, o denominado Plano Tecnológico foi 
implementado de forma dinâmica e progressiva, em interacção com todos os 
sectores da sociedade portuguesa.

Hoje, Portugal está diferente. Mais moderno. Melhor.

Secretariado 
Comissão Política

RESULTADOS:
Redução da taxa de abandono escolar em 
3% (2007).
� Duplicação do nº de alunos do Ensino 
Profissional (+ 29.655 alunos em 2008).
� Cerca de 400.000 profissionais, em 
processo de certificação e validação de novas 
competências profissionais e académicas.
� A Banda Larga em Portugal soma já os 2.8 
milhões de utilizadores.
� Portugal é o 3ª país com maior nº de 
subscritores de Internet de Banda Larga.
� 97% dos estudantes utilizam a Internet e 
99% dispõem de computador.
� 60% das Declarações de IRS foram em 
2007, remetidas via Internet.
� 100% do IVA, processado pela Web, desde 
2005.
� Diário da República on-line, gratuito, 
elimina o consumo de 27 toneladas de papel 
por dia.
� 70% das Empresas criadas em Portugal 
recorrem ao Programa “Empresa na Hora”, 
cujos formalismos demoram menos de 50 m.
� Iniciativa Inovjovem, já empregou 70% 
dos 4.400 jovens qualificados em PME’s.
� 420.000 Declarações Empresariais 
entregues, desde 2007.

ENSINO BÁSICO
� Generalização do Inglês e do ensino experimental das 
ciências.
ENSINO SECUNDÁRIO
� NOVAS OPORTUNIDADES: Reforço das vias 
profissionalizantes, com Programa de Estágios em 
Empresas Tecnológicas.
� Reorganização dos Cursos Tecnológicos.
ENSINO SUPERIOR
� Aprofundamento do Processo de Bolonha (87% do 
Ensino Superior).
� Parcerias internacionais com o M.I.T, Universidade 
Texas-Austin, Programa C.M.U.
� Instalação do Laboratório Ibérico de Nanotecnologia
� Financiamento de 4.940 projectos de Investigação e 
Desenvolvimento em todos os ramos cientificos.
CIÊNCIA & TECNOLOGIA
� Reforço de verbas do OE (1% do PIB em 2008).
� Massificação da Internet de Banda Larga.
SIMPLEX (Simplificação de Serviços)
� CARTÃO DE CIDADÃO, acesso a 5 serviços públicos.
� Implementação do E-GOVERNMENT.
� Lojas de Cidadão de 2ª Geração, com balcões multi-
serviços (ex: Prog. “Casa Pronta” e “Perdi a Carteira”.
�Lojas Moveis do Cidadão, em zonas desfavorecidas.
� Iniciativa “Empresa na Hora”.
� Iniciativa Inovjovem.
� Iniciativa Informação Empresarial Simplificada

Amadora
BIBLIOTECA MUNICIPAL FERNANDO PITEIRA SANTOS
Inaugurada em 19 de Junho, a Biblioteca Municipal Fernando Piteira Santos 
consubstancia a grande aposta do PS nos equipamentos destinados à difusão cultural e 
literária no Concelho.
Estas novas e modernas instalações da biblioteca da Amadora possuem um sector infantil e 
juvenil (sala do conto e espaço para ateliês de expressão), a somar a um Espaço Internet, 
a um auditório e a várias zonas para exposições.
A colecção da biblioteca reúne cerca de 85 000 documentos, entre eles, o espólio literário 
de 15 000 obras, de Fernando Piteira Santos, historiador, jornalista, tradutor e activista 
político, natural da Amadora, que legou a sua biblioteca pessoal ao Município.
A Amadora fica assim dotada de uma das melhores infra-estruturas nacionais de cariz 
cultural.


