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NOTA INTRODUTÓRIA

O Boletim Bibliográfico Portugal 2030 reúne as referências do Catálogo Bibliográfico do
Centro de Recursos da AD&C relativas a documentos de enquadramento ao próximo período
de apoios da União Europeia, previsivelmente a designar de Portugal 2030. Alguns destes
documentos encontram-se também acessíveis no site Portugal 2030, à data de outubro de
2019, dos quais se destacam os documentos sobre o futuro da política de coesão, a dimensão
social da Europa, o Programa Nacional de Investimentos 2030 e as apresentações do
Workshop Portugal 2030, realizado em novembro de 2017.
Desta forma pretende-se dar visibilidade ao debate e reflexão em torno do futuro período de
programação de aplicação dos fundos da União Europeia em Portugal.
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REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
[10544]

União Europeia. Comissão
Documento de reflexão sobre o futuro da defesa europeia [Documento eletrónico] /
Comissão Europeia. - Dados textuais. - [Luxemburgo] : [Serviço das Publicações da União
Europeia], 2017. - Título retirado da folha de rosto. - COM(2017) 315 de 7 junho de 2017 . retirado da internet em https://www.portugal2030.pt. https://www.adcoesao.pt/sites/default/files/reflection-paper-defence.pdf
ISBN 978-92-79-6813-7
Política europeia de defesa / Segurança europeia / Pós-2020

[10545]

União Europeia. Comissão
Documento de reflexão sobre o aprofundamento da União Económica e Monetária
[Documento eletrónico] / Comissão Europeia. - Dados textuais. - [Luxemburgo] : [Serviço das
Publicações da União Europeia], 2017. - Título retirado da folha de rosto. - COM(2017) 291 de
31 maio de 2017 . - retirado da internet em https://www.portugal2030.pt. https://www.adcoesao.pt/sites/default/files/reflection-paper-emu.pdf
União Económica e Monetária / Euro / Política monetária / União Europeia

[10546]

União Europeia. Comissão
Documento de reflexão sobre o futuro das finanças da UE [Documento eletrónico] / Comissão
Europeia. - Dados textuais. - [Luxemburgo] : [Serviço das Publicações da União Europeia],
2017. - Título retirado da folha de rosto. - COM(2017) 358 de 28 junho de 2017. - retirado da
internet em https://www.portugal2030.pt. https://www.adcoesao.pt/sites/default/files/reflection-paper-eu-finances.pdf . ISBN 978-92-79-68276-6
Finanças / Orçamento da UE / Política financeira / União Europeia

[10547]

União Europeia. Comissão
Documento de reflexão controlar a globalização [Documento eletrónico] / Comissão
Europeia. - Dados textuais. - [Luxemburgo] : [Serviço das Publicações da União Europeia],
2017. - Título retirado da folha de rosto. - COM(2017) 240 de 10 maio de 2017. - retirado da
internet em https://www.portugal2030.pt. https://www.adcoesao.pt/sites/default/files/reflection-paper-globalisation_pt.pdf . ISBN 978-92-79-68212-4
Globalização / Mudança social / Pós-2020 / União Europeia
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[10548]

União Europeia. Comissão
Documento de reflexão sobre a dimensão social da Europa [Documento eletrónico] :
COM(2017) 206 de 26 abril de 2017 / Comissão Europeia. - Dados textuais. - [Luxemburgo] :
[Serviço das Publicações da União Europeia, 2017. - Título retirado da folha de rosto. - Retirado
da internet em https://www.portugal2030.pt. https://www.adcoesao.pt/sites/default/files/reflection-paper-social-dimension-europe.pdf . ISBN 978-92-79-68505-7
União Europeia / Situação social / Política social europeia / Pós-2020

[10549]

União Europeia. Comissão
Proposta de regulamento do Parlamento Europeu Europeu e do Conselho relativo ao Fundo
Europeu de Desenvolvimento Regional e ao Fundo de Coesão [Documento eletrónico] :
COM(2018) 372 final : 2018/0197 (COD) / Comissão Europeia. - Dados textuais. - Estrasburgo :
[s.n.], 2018. - Título retirado da folha de rosto. - Documento de trabalho de 29.05.2018. retirado da internet em https://europa.eu. - ver documentos relacionados nos registos 10550
e 10551. https://www.adcoesao.pt/sites/default/files/proposta_reg_federfc_com2018372_pt.pdf
Comissão Europeia / Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional / Fundo de Coesão / Proposta de lei /
Regulamento (UE) / Pós-2020

[10550]

União Europeia. Comissão
Anexo da proposta de regulamento do Parlamento Europeu Europeu e do Conselho relativo
ao Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional e ao Fundo de Coesão [Documento
eletrónico] : COM(2018) 372 final : Annex 1 / Comissão Europeia. - Dados textuais. Estrasburgo : [s.n.], 2018. - Título retirado da folha de rosto. - Documento de trabalho de
29.05.2018. - retirado da internet em https://europa.eu. - ver documentos relacionados nos
registos 10549 e 10551. https://www.adcoesao.pt/sites/default/files/proposta_reg_federfc_com2018372_anexo_i_pt.
pdf
Comissão Europeia / Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional / Fundo de Coesão / Proposta de lei /
Regulamento (UE) / Pós-2020
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[10551]

União Europeia. Comissão
Anexo da proposta de regulamento do Parlamento Europeu Europeu e do Conselho relativo
ao Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional e ao Fundo de Coesão [Documento
eletrónico] : COM(2018) 372 final : Annex 2 / Comissão Europeia. - Dados textuais. Estrasburgo : [s.n.], 2018. - Título retirado da folha de rosto. - Documento de trabalho de
29.05.2018. - retirado da internet em https://europa.eu. - ver documentos relacionados nos
registos 10549 e 10550. https://www.adcoesao.pt/sites/default/files/proposta_reg_federfc_com2018372_anexo_ii.pdf
Comissão Europeia / Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional / Fundo de Coesão / Proposta de lei /
Regulamento (UE) / Pós-2020

[10552]

União Europeia. Comissão
Proposta de regulamento do Parlamento Europeu Europeu e do Conselho que estabelece
disposições comuns sobre o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, o Fundo Social
Europeu Mais, o Fundo de Coesão e o Fundo Europeu dos Assuntos marítimos e das Pescas, e
regras financeiras para estes fundos e o Fundo para o Asilo e a Migração, o Fundo para a
Segurança Interna e o Instrumento de Gestão das Fronteiras e dos Vistos [Documento
eletrónico] : COM(2018) 375 final : 2018/0196 (COD) / Comissão Europeia. - Dados textuais. Estrasburgo : [s.n.], 2018. - Título retirado da folha de rosto. - Documento de trabalho de
29.05.2018. - retirado da internet em https://europa.eu. - ver documento relacionado no
registo 10553. https://www.adcoesao.pt/sites/default/files/proposta_de_rdc_com2018375_pt.pdf
Comissão Europeia / Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional / Fundo Social Europeu Mais / Fundo de Coesão /
Fundo para o Asilo e a Migração / Instrumento de Gestão das Fronteiras e dos Vistos / Proposta de lei /
Regulamento (UE) / Pós-2020

[10553]

União Europeia. Comissão
Anexos da proposta de regulamento do Parlamento Europeu Europeu e do Conselho que
estabelece disposições comuns sobre o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, o
Fundo Social Europeu Mais, o Fundo de Coesão e o Fundo Europeu dos Assuntos marítimos e
das Pescas, e regras financeiras para estes fundos e o Fundo para o Asilo e a Migração, o
Fundo para a Segurança Interna e o Instrumento de Gestão das Fronteiras e dos Vistos
[Documento eletrónico] : COM(2018) 375 final : Annexes 1 to 22 / Comissão Europeia. - Dados
textuais. - Estrasburgo : [s.n.], 2018. - Título retirado da folha de rosto. - Documento de
trabalho de 29.05.2018. - retirado da internet em https://europa.eu. - ver documento
relacionado no registo 10552. https://www.adcoesao.pt/sites/default/files/proposta_de_rdc_com2018375_anexos_pt.pdf
Comissão Europeia / Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional / Fundo Social Europeu Mais / Fundo de Coesão /
Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas / Fundo para o Asilo e a Migração / Instrumento de Gestão das
Fronteiras e dos Vistos / Proposta de lei / Regulamento (UE) / Pós-2020
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[10554]

União Europeia. Comissão
Proposta de regulamento do Parlamento Europeu Europeu e do Conselho que estabelece o
Fundo Social Europeu Mais (FSE+) [Documento eletrónico] : COM(2018) 382 final : 2018/0206
(COD) / Comissão Europeia. - Dados textuais. - Estrasburgo : [s.n.], 2018. - Título retirado da
folha de rosto. - Documento de trabalho de 30.05.2018. - retirado da internet em
https://europa.eu. - ver documento relacionado no registo 10555. https://www.adcoesao.pt/sites/default/files/proposta_de_re_fse_com2018382_pt.pdf
Comissão Europeia / Fundo Social Europeu Mais / Proposta de lei / Regulamento (UE) / Pós-2020

[10555]

União Europeia. Comissão
Anexos da proposta de regulamento do Parlamento Europeu Europeu e do Conselho que
estabelece o Fundo Social Europeu Mais (FSE+) [Documento eletrónico] : COM(2018) 382 final
: Annexes 1 to 3 / Comissão Europeia. - Dados textuais. - Estrasburgo : [s.n.], 2018. - Título
retirado da folha de rosto. - Documento de trabalho de 30.05.2018. - retirado da internet em
https://europa.eu. - ver documento relacionado no registo 10554. https://www.adcoesao.pt/sites/default/files/proposta_de_re_fse_com2018382_anexos_pt.pd
f
Comissão Europeia / Fundo Social Europeu Mais / Proposta de lei / Regulamento (UE) / Pós-2020

[10556]

União Europeia. Comissão
Livro branco sobre o futuro da Europa [Documento eletrónico] : reflexões e cenários para a
UE-27 em 2025 / Comissão Europeia. - Dados textuais. - [Luxemburgo] : [Serviço das
Publicações da União Europeia], 2017. - Título retirado da folha de rosto. - COM(2017) 2025 de
1 de março de 2017 . - retirado da internet em https://www.portugal2030.pt. https://www.adcoesao.pt/sites/default/files/livrobrancosobrefuturodaeuropa.pdf . ISBN 978-92-79-67643-7
Livro branco / União Europeia / Pós-2020

[10557]

PORTUGAL. Leis, decretos, etc.
Resolução da Assembleia da República n.º 183/2019 : recomenda ao Governo determinadas
orientações relativas ao Quadro Financeiro Plurianual após 2020 / Assembleia da República. existe versão eletrónica retirada da internet em https://dre.pt
In: Diário da República. - https://www.adcoesao.pt/sites/default/files/rar183_2019_0.pdf
Assembleia da República / Legislação / Quadro financeiro plurianual / Pós-2020
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[10558]

Portugal. XXI Governo Constitucional
Programa Nacional de Investimentos 2030 [Documento eletrónico] / XXI Governo
Constitucional. - Dados textuais. - [Lisboa] : s.n., [2018]. - Título retirado da folha de rosto. Apresentação do Programa Nacional de Investimentos 2030. - existe documento relacionado
no regsito 10559. - retirado da internet em https://www.portugal2030.pt. https://www.adcoesao.pt/sites/default/files/apresentacaopni2030.pdf
Programa Nacional de Investimentos 2030 / Portugal 2030

[10559]

Portugal. XXI Governo Constitucional
Programa Nacional de Investimentos 2030 [Documento eletrónico] : relatório / [XXI Governo
Constitucional]. - Dados textuais. - [Lisboa] : s.n., 2019. - Título retirado da folha de rosto. Relatório de 10 de janeiro de 2019. - existe documento relacionado no registo 10558. retirado da internet em https://www.portugal2030.pt. https://www.adcoesao.pt/sites/default/files/pni2030_relatorio.pdf
https://www.adcoesao.pt/sites/default/files/pni2030_anexosa4_auscultacaopublica.pdf
https://www.adcoesao.pt/sites/default/files/pni2030_anexosa3_diagnosticos.pdf
https://www.adcoesao.pt/sites/default/files/pni2030_anexosa2_antecedentespeti3.pdf
https://www.adcoesao.pt/sites/default/files/pni2030_anexosa1_fichasinvestimento.pdf
Programa Nacional de Investimentos 2030 / Transportes / Mobilidade sustentável / Energia / Cultivo irrigado

[10560]

Portugal. Governo. Ministério do Planeamento e Infraestruturas
Lançamento do Programa Nacional de Investimentos 2030 [Documento eletrónico] : discurso
do Ministro do Planeamento e das Infraestruturas / Governo da República Portuguesa.
Ministério do Planeamento e Infraestruturas. - Dados textuais. - Lisboa : s.n., 2018. - Título
retirado da folha de rosto. - Sessão pública de apresentação do Programa Nacional de
Investimentos 2030 e do balanço de execução do Plano Estratégico dos Transportes e
Infraestruturas (PETI3+) realizada no LNEC no dia 19 de junho de 2018. - inclui agenda da
sessão. - existe documento relacionado no registo 10561. - retirado da internet em
https://www.portugal2030.pt. - https://www.adcoesao.pt/sites/default/files/pni_discursompi.pdf
Programa Nacional de Investimentos 2030 / Portugal 2030 / Discurso
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[10561]

Portugal. Governo. Ministério do Planeamento e Infraestruturas
Plano Estratégico dos Transportes e Infraestruturas PETI 3+ [Documento eletrónico] : balanço
de execução setorial e global / Governo da República Portuguesa. Ministério do Planeamento e
Infraestruturas. - Dados textuais. - Lisboa : s.n., 2018. - Título retirado da folha de rosto. Apresentação de António Laranjo, Presidente do Conselho de Administração das
Infraestruturas de Portugal S.A. na sessão pública de apresentação do Programa Nacional de
Investimentos 2030 e do balanço de execução do Plano Estratégico dos Transportes e
Infraestruturas (PETI3+) realizada no LNEC no dia 19 de junho de 2018. - existe documento
relacionado no registo 10560. - retirado da internet em https://www.portugal2030.pt. https://www.adcoesao.pt/sites/default/files/planoestrategicotransportesinfraestruturas_peti3
_19jun2018.pdf
Plano Estratégico dos Transportes e Infraestruturas / Transporte ferroviário / Trasnporte rodoviário / Política
portuária / Transporte público / Transporte aéreo / Portugal 2030

[10562]

Portugal. Governo. Ministério do Ambiente
Programa Nacional de Investimentos 2030 [Documento eletrónico] : sessão temática
ambiente e energia : balanço das políticas públicas na área do ambiente / Governo da
República Portuguesa. Ministério do Ambiente. - Dados textuais. - Lisboa : s.n., 2018. - Título
retirado da folha de rosto. - Sessão de apresentação do balanço de execução das políticas
públicas nas áreas do ambiente e da energia realizada no LNEC no dia 22 de junho de 2018. inclui agenda da sessão. - existe documento relacionado no registo 10563. - retirado da
internet em https://www.portugal2030.pt. https://www.adcoesao.pt/sites/default/files/balancopoliticaspublicas_areaambiente.pdf
Programa Nacional de Investimentos 2030 / Política do ambiente / Mobilidade sustentável / Habitação / Renovação
urbana / Política da água / Gestão de resíduos / Proteção do ambiente / Biodiversidade / Proteção do litoral /
Alteração climática / Proteção contra o ruído / Recursos hídricos / Economia circular

[10563]

Portugal. XXI Governo Constitucional
Programa Nacional de Investimentos 2030 [Documento eletrónico] : balanço das políticas
públicas : energia / XXI Governo Constitucional. - Dados textuais. - Lisboa : s.n., 2018. - Título
retirado da folha de rosto. - Sessão de apresentação do balanço de execução das políticas
públicas nas áreas do ambiente e da enegia realizada no LNEC no dia 22 de junho de 2018. inclui agenda da sessão. - existe documento relacionado no registo 10562. - retirado da
internet em https://www.portugal2030.pt. https://www.adcoesao.pt/sites/default/files/programapni2030_ae.pdf. https://www.adcoesao.pt/sites/default/files/balancopoliticaspublicas_areaenergia.pdf
Programa Nacional de Investimentos 2030 / Energia / Política energética / Preço da energia / Transporte de energia
/ Distribuição de energia / Armazenamento de energia / Eficiência energética / Portugal 2030
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[10564]

Portugal. XXI Governo Constitucional
Programa Nacional de Investimentos 2030 [Documento eletrónico] : energia : sessão
temática de auscultação / XXI Governo Constitucional. - Dados textuais. - Lisboa : s.n., 2018. Título retirado da folha de rosto. - Sessão temática de auscultação e recolha de contributos dos
principais agentes do setor das política públicas de investimento para a próxima década
realizada no Ministério da Economia no dia 26 de setembro de 2018. - inclui agenda da sessão.
- retirado da internet em https://www.portugal2030.pt. https://www.adcoesao.pt/sites/default/files/pni2030-programa-sessao-energia.pdf. https://www.adcoesao.pt/sites/default/files/pni2030-sessaoenergia.pdf
Programa Nacional de Investimentos 2030 / Energia / Energia renovável / Armazenamento de energia / Distribuição
de energia / Transporte de energia / Eficiência energética / Portugal 2030

[10565]

Portugal. XXI Governo Constitucional
Programa Nacional de Investimentos 2030 [Documento eletrónico] : ambiente/ação
climática : sessão temática de auscultação / XXI Governo Constitucional. - Dados textuais. Lisboa : s.n., 2018. - Título retirado da folha de rosto. - Sessão temática de auscultação e
recolha de contributos dos principais agentes do setor das política públicas de investimento
para a próxima década realizada no Ministério do Ambiente no dia 10 de setembro de 2018. inclui agenda da sessão. - retirado da internet em https://www.portugal2030.pt. https://www.adcoesao.pt/sites/default/files/programa-pni2030-sessao-acaoclimaticaambiente.pdf
https://www.adcoesao.pt/sites/default/files/pni2030_sessaoacaoclimaticaambiente.pdf
Programa Nacional de Investimentos 2030 / Ambiente / Abastecimento de água / Tratamento da água / Gestão de
resíduos / Proteção do ambiente / Biodiversidade / Proteção do litoral / Ordenamento hídrico / Alteração climática /
Economia circular / Poluição atmosférica / Ruído / Portugal 2030

[10566]

Portugal. XXI Governo Constitucional
Programa Nacional de Investimentos 2030 [Documento eletrónico] : mobilidade e
transportes : rodovia : sessão temática de auscultação / XXI Governo Constitucional. - Dados
textuais. - Lisboa : s.n., 2018. - Título retirado da folha de rosto. - Sessão temática de
auscultação e recolha de contributos dos principais agentes do setor das política públicas de
investimento para a próxima década realizada no Campus da Infraestruturas de Portugal IP no
dia 18 de julho de 2018. - inclui agenda da sessão. - retirado da internet em
https://www.portugal2030.pt. - https://www.adcoesao.pt/sites/default/files/20180718-_agenda-sessao-tematica-rodovia.pdf
https://www.adcoesao.pt/sites/default/files/sessaotematicarodovia20180718.pdf
Programa Nacional de Investimentos 2030 / Transportes / Transporte rodoviário / Portugal 2030

Portugal 2030 | Boletim Bibliográfico Temático

9

[10567]

Portugal. XXI Governo Constitucional
Programa Nacional de Investimentos 2030 [Documento eletrónico] : mobilidade e
transportes : ferrovia : sessão temática de auscultação / XXI Governo Constitucional. - Dados
textuais. - Lisboa : s.n., 2018. - Título retirado da folha de rosto. - Sessão temática de
auscultação e recolha de contributos dos principais agentes do setor das política públicas de
investimento para a próxima década realizada no Centro de Comando Operacional no dia 13
de setembro de 2018. - inclui agenda da sessão. - retirado da internet em
https://www.portugal2030.pt. - https://www.adcoesao.pt/sites/default/files/programapni2030-sessao-ferrovia.pdf
https://www.adcoesao.pt/sites/default/files/sessaotematicaferrovia20180913.pdf
Programa Nacional de Investimentos 2030 / Transportes / Transporte ferroviário / Portugal 2030

[10568]

Portugal. XXI Governo Constitucional
Programa Nacional de Investimentos 2030 [Documento eletrónico] : mobilidade e
transportes públicos : sessão temática de auscultação / XXI Governo Constitucional. - Dados
textuais. - Lisboa : s.n., 2018. - Título retirado da folha de rosto. - Sessão temática de
auscultação e recolha de contributos dos principais agentes do setor das política públicas de
investimento para a próxima década realizada na FEUP no dia 25 de setembro de 2018. - inclui
agenda da sessão. - retirado da internet em https://www.portugal2030.pt. https://www.adcoesao.pt/sites/default/files/programa-sessao-mobilidade-e-transportes.pdf
https://www.adcoesao.pt/sites/default/files/pni2030_sessaomobilidadetransportespublicos.p
df
Programa Nacional de Investimentos 2030 / Transporte público / Mobilidade sustentável / Organização dos
transportes / Portugal 2030

[10569]

Portugal. Governo. Ministério do Planeamento e Infraestruturas
Portugal 2030 [Documento eletrónico] : futuro da política de coesão : elementos para reflexão
/ Governo da República Portuguesa. Ministério do Planeamento e Infraestruturas. - Dados
textuais. - [Lisboa] : s.n., 2018. - Título retirado da folha de rosto. - retirado da internet em
https://www.portugal2030.pt. https://www.adcoesao.pt/sites/default/files/futuropoliticacoesao_portugal2030_rev2018011
5vf.pdf
Portugal / Conjuntura económica / Convergência económica / Política de coesão / Portugal 2030
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[10570]

Portugal. Governo. Ministério do Planeamento e Infraestruturas
Interpelação ao Governo - Portugal 2030 [Documento eletrónico] : intervenção do Ministro do
Planeamento e das Infraestruturas / Governo da República Portuguesa. Ministério do
Planeamento e Infraestruturas. - Dados textuais. - [Lisboa] : s.n., 2018. - Título retirado da
folha de rosto. - Intervenção na Assembleia da República no dia 25 de janeiro de 2018. retirado da internet em https://www.portugal2030.pt. https://www.adcoesao.pt/sites/default/files/intervencaoministropedromarques25012018.pdf
Portugal 2030 / Discurso

[10571]

Portugal. Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve
Programa Nacional de Investimentos 2030 [Documento eletrónico] : Algarve 2030 : desafiar o
futuro / Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve. - Dados textuais. Faro : s.n., 2018. - Título retirado da folha de rosto. - Discurso de Francisco Serra na sessão de
auscultação regional no âmbito do Programa Nacional de Investimentos 2030 realizada em
Faro no dia 19 de setembro de 2018. - retirado da internet em https://www.portugal2030.pt. inclui agenda da sessão. - https://www.adcoesao.pt/sites/default/files/programa-pni2030sessao-regional-algarve.pdf
https://www.adcoesao.pt/sites/default/files/pni2030_apresentacaoccdralgarve.pdf
Programa Nacional de Investimentos 2030 / Algarve / Macroeconomia / Demografia / Inovação / Ambiente /
Energia / Mobilidade sustentável / Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território / Portugal 2030 /
Seminário

[10572]

União Europeia. Comissão. Centro Europeu de Estratégia Política
Global trends to 2030 [Documento eletrónico] / European Commission. European Political
Strategy Centre ; Ruby Gropas. - Dados textuais. - [S.l. : s.n.], 2017. - Título retirado da folha de
rosto. - Apresentação no Workshop Portugal 2030 realizado no Teatro Thalia em Lisboa no dia
28 de novembro de 2017. - retirado da internet em https://www.portugal2030.pt. - inclui
agenda da sessão. - ver documentos relacionados nos registos 10573 a 10575. https://www.adcoesao.pt/sites/default/files/workshop-portugal-2030-programa.pdf
https://www.adcoesao.pt/sites/default/files/1-ruby-gropas_epsc-global-trends-to-2030.pdf
Demografia / Mudança tecnológica / Globalização / Situação social / Pós-2020
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[10573]

Austrian Academy of Sciences . Vienna Institute of Demography. Wittgenstein Centre for
Demography and Global Human Capital
Demographic challenges [Documento eletrónico] / Austrian Academy of Sciences. Vienna
Institute of Demography. Wittgenstein Centre for Demography and Global Human Capital ;
Tomas Sobotka. - Dados textuais. - [S.l. : s.n.], 2017. - Título retirado da folha de rosto. Apresentação no Workshop Portugal 2030 realizado no Teatro Thalia em Lisboa no dia 28 de
novembro de 2017. - retirado da internet em https://www.portugal2030.pt. - ver documentos
relacionados nos registos 10572, 10574 e 10575. https://www.adcoesao.pt/sites/default/files/2-portugal-2030_-sobotka_populationtrends_28-nov-2017.pdf
Dinâmica da população / Análise demográfica / Natalidade / Igualdade de género / Migração / Saúde /
Envelhecimento da população / Portugal / Europa / Portugal 2030 / Seminário

[10574]

OCDE
Going digital [Documento eletrónico] : trends and key policy issues for digital transformation
/ OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development ; Molly Lesher. - Dados
textuais. - [S.l. : s.n.], 2017. - Título retirado da folha de rosto. - Apresentação no Workshop
Portugal 2030 realizado no Teatro Thalia em Lisboa no dia 28 de novembro de 2017. - retirado
da internet em https://www.portugal2030.pt. - ver documentos relacionados nos registos
10572, 10573 e 10575. - https://www.adcoesao.pt/sites/default/files/3-lesher-digitalpresentation-portugal-2030-agenda_assubmitted.pdf
Mudança tecnológica / Impacto social / OCDE / Programa de ação / Portugal 2030 / Seminário

[10575]

Wize Impact
Circular economy [Documento eletrónico] : concept & trends / Wize Impact ; Alexandre
Lemille. - Dados textuais. - [S.l. : s.n.], 2017. - Título retirado da folha de rosto na segunda
página. - Apresentação no Workshop Portugal 2030 realizado no Teatro Thalia em Lisboa no
dia 28 de novembro de 2017. - retirado da internet em https://www.portugal2030.pt. - ver
documentos relacionados nos registos 10572 a 10574. https://www.adcoesao.pt/sites/default/files/5-circular-economy-concept-trends-vision-2030nov17.pdf
Economia circular / Portugal 2030 / Seminário
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[10576]

Portugal. Assembleia da República. Comissão Eventual de Acompanhamento do Processo de
Definição da Estratégia Portugal 2030
Relatório final [Documento electrónico] / Assembleia da República, Comissão Eventual de
Acompanhamento do Processo de Definição da Estratégia Portugal 2030. - Dados textuais. Lisboa : s.n., 2019. - Título retirado da folha de rosto. - Relatório aprovado na reunião da
Comissão Eventual de Acompanhamento do Processo de Definição da Estratégia Portugal
2030, realizada no dia 20 de fevereiro de 2019. - retirado da internet em
http://app.parlamento.pt. - acompanhado de ofício n.º 04/CEPT2030/XIII, NU: 625686, de 2002-2019, como folha de rosto. https://www.adcoesao.pt/sites/default/files/relatoriofinaldacomissaoeventualdeacompanham
entodopt2030.pdf
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