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INTRODUÇÃO 

Ao longo dos últimos anos Portugal tem 

elaborado vários planos com vista à 

modernização e digitalização da econo-

mia com o auxílio da tecnologia. São 

exemplos disso o a criação dos chama-

dos Vistos Tech, a criação do estatuto 

dos Residentes Não-Habituais desti-

nado a atrair quadros de empresas, 

nomeadamente empresas do setor tec-

nológico, científico e de I&D. 

Em alinhamento com as políticas de in-

vestimento definidas para a União 

Europeia no período 2021-2027, nome-

adamente com os eixos da inovação, 

digitalização, transformação econó-

mica e apoio às pequenas e médias 

empresas, o Governo aprovou a Resolu-

ção do Conselho de Ministros n.º 

30/2020, que aprova o Plano de Ação 

para a Transição Digital (“PATD”), 

tendo a referida Resolução sido publi-

cada em Diário da República no dia 21 

de abril de 2020. 

Nos termos da referida Resolução, o 

PATD determina “as responsabilidades 

e competências dos diversos interveni-

entes, permitindo a programação de 

ações a implementar na legislatura em 

curso, sendo um instrumento não ape-

nas de orientação e suporte na 

definição e implementação de iniciati-

vas que promovam a transição digital do 

país, mas também pretende ser já um 

instrumento de habilitação para a con-

secução de algumas iniciativas (…)”. 

O PLANO DE AÇÃO DE TRANSIÇÃO 

DIGITAL 

O PATD define 3 pilares centrais de atu-

ação: 

• Capacitação e inclusão digital das 

pessoas; 

• Transformação digital do tecido 

empresarial; 

• Digitalização do Estado. 

 

Cada pilar é, depois, subdividido em 

sub-pilares que concretizam ou melhor 

determinam as específicas áreas de atu-

ação a executar. 

 

O PATD aprova, desde logo, o lança-

mento de um conjunto de 12 medidas a 

executar ou apresentar ainda durante o 

ano de 2020: 

• Programa de Digitalização para 

as Escolas; 

• Programa de formação intensiva 

e especializada na área digital de 

3.000 profissionais — UpSkill; 

• Programa de Inclusão Digital de 1 

milhão de adultos; 
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• Tarifa social de acesso a serviços 

de Internet; 

• Programa e-Residency; 

• Promoção das Zonas Livres Tec-

nológicas através da criação de 

regimes regulatórios especiais; 

• Programa da Capacitação Digital 

de PMEs no Interior +CO3SO Digi-

tal; 

• Digital Innovation Hubs para o 

Empreendedorismo; 

• Digitalização dos 25 serviços pú-

blicos mais utilizados pelos 

cidadãos e pelas empresas; 

• Aumento da oferta e tradução de 

serviços digitais de interesse à in-

ternacionalização no ePortugal; 

• Estratégia Cloud para a Adminis-

tração Pública; 

• Simplificação da contratação de 

serviços de tecnologias de infor-

mação e comunicação pela 

Administração Pública. 

 

Pela importância que terão para empre-

sas e investidores, vamos analisar na 

presente Newsletter o Programa e-Re-

sidency e a Promoção das Zonas Livres 

Tecnológicas (“ZLTs”). 

 

PROGRAMA E-RESIDENCY 

O programa e-Residency, - no plano in-

ternacional, com origem na Estónia e, no 

plano nacional, com antecedentes no 

programa Portugal Simplex 2019 – é um 

programa que permitirá o acesso on-

line a serviços públicos portugueses por 

nacionais e estrangeiros, residentes ou 

não residentes. 

O programa assume uma especial im-

portância no panorama empresarial e 

(consequentemente) económico portu-

guês, na medida em que, através dele, 

um mais vasto leque de empresários – 

incluindo os chamados nómadas digi-

tais, freelancers, startups e 

empreendedores digitais - poderão es-

tabelecer a sua atividade económica em 

Portugal, criando as respetivas empre-

sas e cumprindo todos os deveres 

administrativos associados à sua ativi-

dade através de plataformas on-line. 

Para obter o estatuto ao abrigo do pro-

grama e-residency bastará reunir a 

documentação necessária, submeter a 

candidatura às autoridades competen-

tes, que estas a analisem e, se a 

candidatura for aceite, o candidato re-

ceberá um kit e-residency composto por 

um cartão de identificação, um leitor 

desse cartão e palavras-passe. 
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O Governo português conta lançar a ní-

vel global o programa e-Residency 

durante o Web Summit 2020, que de-

correrá de 2 a 5 de novembro deste ano. 

ZONAS LIVRES TECNOLOGICA-

MENTE (ZLT) 

As Zonas Livres Tecnologicamente 

(ZLTs) serão localizações geográficas 

que, por forma a desenvolver e experi-

mentar novas tecnologias, estarão 

sujeitas a regimes regulatórios especí-

ficos e adaptados a estas novas 

realidades. 

As ZLTs foram alvo de regulamentação 

específica, que lança as bases dos seus 

princípios gerais, tendo a mesma sido 

aprovada pela Resolução do Conselho 

de Ministros n.º 29/2020, de 21 de 

abril. As ZLTs permitirão a elaboração 

de um quadro legislativo que promova e 

facilite a realização de atividades de in-

vestigação, demonstração e teste, em 

ambiente real, de tecnologias, produ-

tos, serviços, processos e modelos 

inovadores, em Portugal. Destinam-se 

à promoção e atração de atividade pri-

vada, comercial e de investigação e 

desenvolvimento (I&D), bem como a 

acelerar os processos de desenvolvi-

mento e testes, atrair novos projetos 

inovadores, nomeadamente projetos 

com utilização de tecnologia 

blockchain. 

As ZLTs serão coordenadas pela Estru-

tura de Missão Portugal Digital, 

organismo cuja criação foi aprovada 

pela Resolução do Conselho de Minis-

tros n.º 31/2020, de 21 de abril e a quem 

competirá a aplicação do PATD. 

Assim, as ZLTs são zonas onde, através 

de uma disciplina legal mais adaptada, 

será possível caminhar no sentido da 

consolidação e experimentação de, não 

só, novas tecnologias, como também, 

tecnologias que existem já por todo o 

Mundo e que se prevê que conquistem 

uma preponderante parte da atividade 

económica do futuro. Falamos, a título 

exemplificativo, das criptomoedas e das 

tecnologias 5G. 

CONCLUSÃO 

Estas iniciativas, combinadas com o re-

gime fiscal aplicável, por exemplo, à 

atividade de compra e venda de cripto-

moedas (e que demos conta na nossa 

Newsletter que pode ser consultado 

aqui), podem tornar Portugal na linha da 

frente dos países a regular este tipo de 

atividade num ambiente amigável para 

investidores e que não lhes coloque de-

masiados entraves regulatórios. Será 
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agora necessário aguardar por desen-

volvimentos adicionais e 

concretizações destas medidas. 

Lisboa, 14 de maio de 2020 

Rogério M. Fernandes Ferreira 

Tomás Calejo Abecasis 

Ana Rita Calmeiro 

Sérgio Ferreira Carmo 

Frederico Ferreira da Silva 
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