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Desenvolvimento de Empresas: Aprovada a Estratégia Portugal 2030 pelo Conselho de Ministros.

No último dia 29/10/2020, o Conselho de Ministros de Portugal aprovou a Estratégia Portugal 2030 e os
princípios orientadores para a utilização dos fundos europeus para 2021-2027.

A Estratégia 2030 é uma continuação do bem sucedido programa Portugal 2020 e possuí ainda mais
relevância por conta da crise econômica mundial decorrente da COVID-19.

A Estratégia 2030 foi desenvolvida de acordo com quatro pilares centrais, visando o desenvolvimento da
economia, da sociedade e do território de Portugal até 2030, sendo eles: “um melhor equilíbrio
demográfico, maior inclusão, menos desigualdade; digitalização, inovação e qualificações como motores
do desenvolvimento; transição climática e sustentabilidade dos recursos; e um país competitivo
externamente e coeso internamente.”

De acordo com o governo de Portugal “A Estratégia Portugal 2030 é o referencial de planeamento das
políticas públicas de promoção do desenvolvimento económico e social do País, e para a mobilização das
respetivas fontes de financiamento nacionais e comunitárias, incluindo o Plano de Recuperação e
Resiliência.”

Agora, já tendo sido definidos os princípios orientadores do Acordo de Parceria 2021-2027, prosseguir-
se-á “com o desenvolvimento dos trabalhos de programação, focando nos desafios a serem enfrentados
e explorando todas as possibilidades previstas nas propostas regulamentares europeias que garantam
quer a coerência estratégica, quer a flexibilidade e eficiência operacionais necessárias à boa execução
dos fundos europeus.”

Fonte: Governo de Portugal

https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/noticia?i=conselho-de-ministros-aprova-estrategia-portugal-2030


Fintechs: Conselho Monetário Nacional e Banco Central do Brasil aprovam normas do Sandbox
Regulatório.

Por meio das resoluções CMN nº 4.865 e BCB nº 29, o Conselho Monetário Nacional e o Banco Central do 
Brasil aprovaram a implementação do Sandbox Regulatório, facilitando a implantação de modelos de 
negócio inovadores e disruptivos no sistema financeiros e de pagamento no país.

“O Sandbox Regulatório é um ambiente em que entidades serão autorizadas pelo Banco Central para
testar, por período determinado, projeto inovador na área financeira ou de pagamento, observando um
conjunto específico de disposições regulamentares que amparam a realização controlada e delimitada de
suas atividades.

Durante o período de testes, as empresas ficam sujeitas a requisitos regulatórios e monitoramento
diferenciados. Ao mesmo tempo, o Banco Central terá acesso aos resultados obtidos e avaliará os riscos
associados aos novos produtos. Caso exista algum problema, a inovação pode ser limitada ou mesmo
proibida. Por outro lado, se a experiência for bem sucedida, a comercialização em larga escala pode ser
liberada.”

Trata-se de importante política de incentivos que atingirá todo o setor de Banca, sendo especialmente
relevante para as denominadas Fintechs.

O primeiro ciclo dos projetos do SandBox Regulatório está previsto para 2021.

A aprovação do SandBox Regulatório é parte da Agenda BC#, na dimensão competitividade.

Fonte: Banco Central do Brasil

https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/exibenormativo?tipo=Resolu%C3%A7%C3%A3o%20CMN&numero=4865
https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/exibenormativo?tipo=Resolu%C3%A7%C3%A3o%20CMN&numero=4865
https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/bcmais_competitividade
https://www.bcb.gov.br/detalhenoticia/17222/nota


Criptomoedas: Governo de São Paulo autoriza a integralização do capital social de empresas
por meio das Criptomoedas.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São
Paulo, por meio do escritório regional de Birigui da Junta Comercial de São Paulo, autorizou a
utilização das denominadas criptomoedas para fins de integralização do capital social das
empresas.

A notícia foi recebida com entusiasmo pelos utilizadores das criptomoedas, que passam a ter
cada vez mais espaço no nosso dia-a-dia.

Podemos definir as Criptomoedas como unidades da moeda virtuais, utilizadas para
transações comerciais, assim como as moedas físicas (R$, €, etc.). Elas são criadas por
sistemas computacionais descentralizados, utilizando-se da tecnologia Blockchain, com custo
zero de transação.

Não podemos esquecer que a integralização do capital social por meio das criptomoedas está
sujeita a avaliação válida dos bens, mediante órgãos oficiais.

Fonte: Portal Bitcoin; Cointimes

https://portaldobitcoin.uol.com.br/sao-paulo-autoriza-uso-de-bitcoin-e-criptomoedas-em-capital-social-de-empresas/
https://cointimes.com.br/bitcoin-agora-pode-compor-capital-social-das-empresas-de-sao-paulo/


Portugal 4.0: Portugal é aceito no D9+ com um dos países mais digitais da Europa.

Portugal foi aceito no D9+, grupo informal de Estados-Membros da União Europeia que contém os
países melhores classificados no DESI (Índice Anual de Economia e Sociedade Digital da Comissão
Europeia), acrescido de dois países que partilham das ambições de formação do Digital Mercado Único.

Atualmente fazem parte do D9+: Dinamarca, Finlândia, Suécia, Holanda, Luxemburgo, Bélgica, Reino
Unido, Irlanda, Estónia, República Checa, Polônia e, Portugal.

A entrada de Portugal foi acompanhada da assinatura conjunta do Innovative and Trustworth AI: Two Sides
of the same Coin, documento não oficial que defende à adoção de uma estratégia comum europeia para a
implantação da Inteligência Artificial.

Lembramos que Portugal ocupa atualmente o 12º lugar no ranking dos países mais inovadores da União
Europei, conforme a edição de 2020 do European Innovation Scoreboard (EIS 2020), sendo considerado pela
Comissão Europeia uma “país fortemente inovador”

O Secretário de Estado para a Transição Digital destaca que a entrada de Portugal no D9+ “é um
importante reconhecimento do trabalho em curso para que Portugal seja, cada vez mais, reconhecido
como um líder da Inovação na Europa. A entrada no D9+ é especialmente relevante numa altura em que
estamos em preparação para a Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia”.

Fontes: IAPMEI

https://eurocid.mne.gov.pt/artigos/european-innovation-scoreboard-eis-2020
https://www.iapmei.pt/NOTICIAS/Portugal-entra-para-o-grupo-de-paises-mais-digitai.aspx

