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 Εθνικό Πρόγραμμα Επενδύσεων Πορτογαλίας με ορίζοντα 2030. 
 

  
Την 22η Οκτωβρίου, παρουσιάσθηκε επισήμως από την π/κυβέρνηση 

το αναθεωρημένο Εθνικό Πρόγραμμα Επενδύσεων 2030 (η αρχική μορφή του 
είχε υιοθετηθεί τον Ιανουάριο του 2019). Το πρόγραμμα έχει στόχο να 
συμβάλει στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και στην απεξάρτηση της 
χώρας από τις συμβατικές μορφές ενέργειας όπως και την μείωση των 
εκπομπών καυσαερίων, κυρίως στις μεταφορές, κατά 40% έως το 2030. 
 

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει τέσσερεις βασικούς τομείς 
χρηματοδότησης:  

(α) Μεταφορές, με στόχο την συνέχιση της ήδη αναληφθείσας 
προσπάθειας εκσυγχρονισμού του υπάρχοντος σιδηροδρομικού δικτύου και 
την ανάπτυξη γραμμών υψηλών ταχυτήτων που θα συνδέουν τις δύο 
μεγαλύτερες πόλεις: Λισσαβώνα - Πόρτο με την Ισπανία, 

(β)  Περιβάλλον (διαχείριση υδάτων, επεξεργασία αποβλήτων, 
καταπολέμηση της ερημοποίησης και προστασίας των παράκτιων περιοχών 
από την διάβρωση, 

(γ) Ενέργεια, με ενίσχυση της παραγωγής ηλεκτρικής ενεργείας από 
ΑΠΕ, μεταξύ των οποίων και τη δημιουργία σταθμού παραγωγής «πράσινου 
υδρογόνου» από ΑΠΕ στον λιμένα του Sines (στη νότια  Πορτογαλία), 

(δ) Αγροτικό αρδευτικό πρόγραμμα, κόστους 750 εκ. Ευρώ. 
 
Το Πρόγραμμα είναι τάξης 43 δις ευρώ, με χρονικό ορίζοντα έως το 

2030. 12 δις ευρώ, θα προέλθουν μέσω του προγράμματος δημοσίων 
επενδύσεων του κρατικού προϋπολογισμού, άλλα 12 δις ευρώ θα καλυφθούν 
από το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της ΕΕ (2021-2027), ενώ ποσό 14,2 
δις ευρώ ελπίζεται ότι θα προέλθει από τον ιδιωτικό τομέα. Συμπληρωματικά, 
υπολογίζεται ένα ποσό 3,3 δις ευρώ, το οποίο θα προέλθει από το 
«Πρόγραμμα Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» που κατατέθηκε, στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την 15η Οκτωβρίου, προς διαπραγμάτευση. 
Σημειώνεται ότι για την υλοποίηση του τελευταίου ο Πρωθυπουργός κ. 
Antonio Costa έχει κατά καιρούς αναφερθεί στα εδώ ΜΜΕ ότι η Πορτογαλία 
δεν επιθυμεί να καταφύγει σε δάνεια – διότι το δημόσιό της χρέος είναι υψηλό 
- αλλά θα επικεντρωθεί να απορροφήσει τις δωρεάν χορηγήσεις (grants), 
υπολογιζόμενες σε 12,9 δις ευρώ. Παρά ταύτα, ο κ. Costa εσχάτως απεδέχθη 
το ενδεχόμενο να χρηματοδοτηθούν με δάνεια: 

(α) η υπό ίδρυση Πορτογαλική Τράπεζα Ανάπτυξης, 



(β) το πρόγραμμα για την κατασκευή κατοικιών χάριν των 
χαμηλόμισθων πολιτών, 

(γ) η απόκτηση νέου τροχαίου υλικού από την κρατική σιδηροδρομική 
εταιρεία («Comboios de Portugal»). 
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