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Bendradarbiavimui MTEPI1 srityse aktuali informacija
10-14 Nacionalinis telekomunikacijų reguliatorius „Anacom“
pranešė, kad iki 2025 m. visoje šalyje bus prieinamas 5G
tinklas.

Energetika
10-15 Pristatytas pirmasis (nedidelės apimties) projektas, kuriuo
siekiama įterpti vandenilį į dujų tinklus. Nuo 2022 m.
sausio mėn. 80 gyventojų ir pramonės atstovų gaus dujų ir
vandenilio mišinį.

10-28

Reaguodama į degalų kainų kilimą, vyriausybė patvirtino
10 centų litrui nuolaidą degalams (iki 50 litrų / mėn.), kuri
pradės galioti nuo lapkričio 10 d.

Bendra ekonominė informacija
11-04 10-27 PT Parlamentas atmetė 2022 m. biudžetą. PT
Prezidentas pranešė, kad paleis Parlamentą ir šauks
priešlaikinius rinkimus 2022 m. sausio mėn.

11-02
10-17

1

Nors nedarbo lygis rekordiškai žemas - 6.7%, Nacionalinė
sveikatos apsaugos sistema susiduria su didelio darbuotojo
stygiaus problema dėl žemo užmokesčio, neefektyvaus
valdymo, prastų darbo sąlygų ir nepatrauklių karjeros
galimybių.
Tačiau darbo turėjimas negarantuoja oraus pragyvenimo –
Portugalija yra tarp Europos valstybių su didžiausia
dirbančiųjų skurdo rizika, ši grupė sudaro net 9.5% visų
dirbančiųjų. EU-SILC duomenimis, 1.6 mln. portugalų
gyvena žemiau skurdo ribos (t.y. 540 EUR per metus), įsk.

MTEPI - moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos

INFORMACIJOS
ŠALTINIS
https://www.jornal
denegocios.pt/empr
esas/detalhe/presid
ente-da-anacomgarante-coberturaplena-de-5g-emportugal-em-2025
https://www.jornal
denegocios.pt/empr
esas/energia/detalh
e/galp-injetahidrogenio-verdena-rede-de-gasnatural-em-projetopioneiro-emportugal
https://econews.pt/
2021/10/28/govern
ment-approves-10cent-fuel-discountas-of-november-10/
https://econews.pt/
2021/11/04/itsofficial-portugalheads-for-earlyelections-injanuary/
https://econews.pt/
2021/11/02/unempl
oyment-rate-risesto-6-4-inseptember/
https://www.public
o.pt/2021/10/17/so
ciedade/noticia/16milhoesportugueses-saopobres-vivemmenos-540-eurosmes-1981402

PASTABOS

10-22

10-12

didesnes šeimas, vyresnio amžiaus asmenis, vaikus,
studentus ir pan.
Ekspertai skelbia, kad šalies ekonomikos paradigma turi
keistis - ekonomikai reikia pradėti fokusuotis į pramonės
sektoriaus inovacijas, kurios sukurtų unikalius produktus,
gebančius pritraukti užsienio investicijas. PT augimo
modelis, paremtas žemu produktyvumu, nebepasiteisina,
todėl norint pakilti pridėtinės vertės grandinėse reikia
investuoti į žmogiškąjį kapitalą ir vykdyti institucines ir
rinkos reformas.
TVF pakoregavo PT 2021 m. augimo prognozę nuo 3,9
proc. iki 4,4 proc. ir nuo 4,8 proc. iki 5,1 proc. 2022 m.

Paskutine ECB prognoze, infliacija šalyje kitais metais
nebus didelė – geros finansinės sąlygos tiek vyriausybei,
tiek investuotojams. Teigiamai įvertintas šalies
ekonominis atsigavimas (PT reitingas – aukščiau Euro
zonos vidurkio).
10-29 2021 m. III ketv. PT BVP augo 4,2 proc. (2021 m. II ketv.
BVP augo +16,1 proc.). BVP augimas atspindi laipsnišką
suvaržymų atlaisvinimą dėl aukštų vakcinacijos tempų
gerėjant epidemiologinei padėčiai.
Kita ekonominiam bendradarbiavimui aktuali informacija
11-01 Lapkričio 1-4 d. Lisabonoje vyko interneto verslų
konferencija Web Summit, sulaukta 40 tūkst. dalyvių.
10-29

https://www.public
o.pt/2021/10/22/ec
onomia/noticia/ape
nas-tercoempresas-gestoresformacao-superior1981937

https://www.public
o.pt/2021/10/12/ec
onomia/noticia/fmi
-reve-previsoesalta-continuamenos-optimistagoverno-1980783
https://econews.pt/
2021/10/29/consum
er-price-inflationin-october-rises-to1-8/
https://econews.pt/
2021/10/29/portuga
ls-gdp-grows-4-2in-q3/

https://econews.pt/
2021/11/01/everyth
ing-you-need-toknow-about-websummit-2021/
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