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ALTERAÇÕES

A Comissão da Cultura e da Educação apresenta à Comissão dos Orçamentos, competente 
quanto à matéria de fundo, as seguintes alterações:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Os setores cultural e criativo são 
setores essenciais e com um crescimento 
rápido na União, gerando tanto valor 
económico como cultural a partir da 
propriedade intelectual e da criatividade 
individual. No entanto, as restrições 
impostas aos contactos sociais durante a 
crise de COVID-19 tiveram um impacto 
económico significativamente negativo 
nestes setores. Além disso, a natureza 
incorpórea dos ativos nesses setores limita 
o acesso das PME e das organizações dos 
mesmos ao financiamento privado, que é 
essencial para poder investir, expandir-se e 
competir a nível internacional. O programa 
InvestEU deverá continuar a facilitar o 
acesso ao financiamento das PME e das 
organizações dos setores cultural e criativo. 
Os setores cultural, criativo, audiovisual e 
da comunicação social são essenciais para 
a nossa diversidade cultural e democracia 
na era digital e fazem parte intrínseca da 
nossa soberania e autonomia, sendo que os 
investimentos estratégicos nos conteúdos e 
tecnologias audiovisuais e de comunicação 
social determinarão a capacidade, a longo 
prazo, para produzir e distribuir conteúdos 
a grandes audiências para além das 
fronteiras nacionais.

(6) Os setores cultural e criativo são 
setores essenciais e com um crescimento 
rápido na União, que podem desempenhar 
um papel importante para assegurar uma 
recuperação sustentável, gerando tanto 
valor económico como cultural a partir da 
propriedade intelectual e da criatividade 
individual. No entanto, as restrições 
impostas aos contactos sociais durante a 
crise de COVID-19 tiveram um impacto 
económico significativamente negativo, a 
par de eventuais prejuízos estruturais a 
longo prazo no que se refere ao acesso ao 
Mecanismo de garantia para os setores 
culturais e criativos ou a instrumentos 
financeiros complexos para estes setores. 
Além disso, a natureza incorpórea dos 
ativos nesses setores limita o acesso das 
PME e das organizações dos mesmos ao 
financiamento privado, que é essencial 
para poder investir, expandir-se e competir 
a nível internacional. O programa 
InvestEU deverá continuar a facilitar o 
acesso ao financiamento das PME e das 
organizações dos setores cultural e criativo. 
Os setores cultural, criativo, audiovisual e 
da comunicação social são essenciais para 
a nossa diversidade cultural e a construção 
de sociedades democráticas e coesas na 
era digital e fazem parte intrínseca da nossa 
soberania e autonomia, sendo que os 
investimentos estratégicos nos conteúdos e 
tecnologias audiovisuais e de comunicação 
social determinarão a competitividade do 
setor e a sua capacidade, a longo prazo, 
para produzir e distribuir conteúdos de 
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elevada qualidade a grandes audiências 
para além das fronteiras nacionais, no 
respeito pelo pluralismo e pela liberdade 
de expressão.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) As baixas taxas de investimento em 
infraestruturas na União durante a crise 
financeira e a crise da COVID-19 
prejudicaram a sua capacidade para 
promover o crescimento sustentável, a 
competitividade e a convergência. Esta 
situação é também suscetível de consolidar 
os desequilíbrios existentes e afeta o 
desenvolvimento das regiões a longo 
prazo. Para concretizar os objetivos da 
União em matéria de sustentabilidade, 
incluindo os compromissos assumidos pela 
União no sentido de cumprir os ODS e as 
metas relativas à energia e ao clima para 
2030, é essencial realizar avultados 
investimentos nas infraestruturas da União, 
nomeadamente no que diz respeito à 
interligação e à eficiência energética, bem 
como à criação de um espaço único 
europeu dos transportes. 
Consequentemente, o apoio do Fundo 
InvestEU deverá ser direcionado para 
investimentos nos domínios dos 
transportes, da energia (incluindo a 
eficiência energética, as fontes de energia 
renováveis e outras fontes energéticas 
seguras e sustentáveis com baixos níveis de 
emissões), das infraestruturas ambientais, 
das infraestruturas ligadas à ação climática 
e das infraestruturas marítimas e digitais. O 
programa InvestEU deverá dar prioridade a 
áreas que enfermam de investimento 
insuficiente e em que são necessários 
investimentos adicionais. Para maximizar o 
impacto e o valor acrescentado do apoio 
financeiro da União, convém promover um 

(14) As baixas taxas de investimento em 
ativos corpóreos e incorpóreos e em 
infraestruturas na União durante a crise 
financeira e a crise da COVID-19 
prejudicaram a sua capacidade para 
promover o crescimento sustentável, a 
competitividade e a convergência. Esta 
situação é também suscetível de consolidar 
desequilíbrios no interior dos Estados-
Membros e entre estes e afeta o 
desenvolvimento das regiões a longo 
prazo. Para concretizar os objetivos da 
União em matéria de sustentabilidade, 
incluindo os compromissos assumidos pela 
União no sentido de cumprir os ODS e as 
metas relativas à energia e ao clima para 
2030, é essencial realizar avultados 
investimentos nas infraestruturas da União, 
nomeadamente no que diz respeito à 
interligação e à eficiência energética, bem 
como à criação de um espaço único 
europeu dos transportes. 
Consequentemente, o apoio do Fundo 
InvestEU deverá ser direcionado para 
investimentos nos domínios dos 
transportes, da energia (incluindo a 
eficiência energética, as fontes de energia 
renováveis e outras fontes energéticas 
seguras e sustentáveis com baixos níveis de 
emissões), das infraestruturas ambientais, 
das infraestruturas ligadas à ação climática 
e das infraestruturas marítimas e digitais. O 
programa InvestEU deverá dar prioridade a 
áreas que enfermam de investimento 
insuficiente e em que são necessários 
investimentos adicionais. Para maximizar o 
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processo simplificado de investimento que 
assegure a visibilidade da reserva de 
projetos e maximize as sinergias entre os 
programas pertinentes da União em 
domínios como os transportes, a energia e 
a digitalização. Atendendo às ameaças à 
segurança, os projetos de investimento que 
beneficiem do apoio da União deverão 
incluir medidas que visem a resiliência das 
infraestruturas, nomeadamente a sua 
manutenção e segurança, devendo integrar 
princípios relativos à proteção dos cidadãos 
em espaços públicos, a título 
complementar dos esforços envidados ao 
abrigo de outros fundos da União, como o 
Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional, para apoiar o vetor de segurança 
dos investimentos em espaços públicos, 
transportes, energia e outras infraestruturas 
críticas.

impacto e o valor acrescentado do apoio 
financeiro da União, convém promover um 
processo simplificado de investimento que 
assegure a visibilidade da reserva de 
projetos e maximize as sinergias entre os 
programas pertinentes da União em 
domínios como os transportes, a energia e 
a digitalização. Atendendo às ameaças à 
segurança, os projetos de investimento que 
beneficiem do apoio da União deverão 
incluir medidas que visem a resiliência das 
infraestruturas, nomeadamente a sua 
manutenção e segurança, devendo integrar 
princípios relativos à proteção dos cidadãos 
em espaços públicos, a título 
complementar dos esforços envidados ao 
abrigo de outros fundos da União, como o 
Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional, para apoiar o vetor de segurança 
dos investimentos em espaços públicos, 
transportes, energia e outras infraestruturas 
críticas.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) Como indicado no documento de 
reflexão da Comissão sobre a dimensão 
social da Europa, de 26 de abril de 2017, 
na Comunicação sobre o Pilar Europeu dos 
Direitos Sociais, no Quadro da União 
relativo à Convenção das Nações Unidas 
sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência e na Comunicação sobre «Uma 
Europa social forte para transições justas», 
de 14 de janeiro de 2020, a construção de 
uma União mais inclusiva e justa é uma 
prioridade fundamental para combater as 
desigualdades e promover políticas de 
inclusão social na Europa. A desigualdade 
de oportunidades afeta sobretudo o acesso 
ao ensino, à formação, à cultura, ao 
emprego, aos cuidados de saúde e aos 
serviços sociais. O investimento na 

(22) Como indicado no documento de 
reflexão da Comissão sobre a dimensão 
social da Europa, de 26 de abril de 2017, 
na Comunicação sobre o Pilar Europeu dos 
Direitos Sociais, no Quadro da União 
relativo à Convenção das Nações Unidas 
sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência e na Comunicação sobre «Uma 
Europa social forte para transições justas», 
de 14 de janeiro de 2020, a construção de 
uma União mais inclusiva e justa é uma 
prioridade fundamental para combater as 
desigualdades e promover políticas de 
inclusão social na Europa. A desigualdade 
de oportunidades afeta sobretudo o acesso 
ao ensino, à formação, à cultura, ao 
emprego, aos cuidados de saúde, à 
habitação e aos serviços sociais. O 
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economia social, nas competências e no 
capital humano, bem como na integração 
das populações vulneráveis na sociedade, é 
suscetível de favorecer as oportunidades 
económicas, sobretudo se for coordenado a 
nível da União. O Fundo InvestEU deverá 
ser utilizado para apoiar o investimento no 
ensino e na formação, incluindo a 
requalificação e a melhoria das 
competências dos trabalhadores, 
nomeadamente em regiões 
economicamente dependentes de uma 
utilização intensiva de carbono e afetadas 
pela transição estrutural para uma 
economia de baixo carbono. Deverá 
igualmente ser utilizado para apoiar 
projetos com impactos sociais positivos e 
que melhorem a inclusão social ao 
contribuírem para um aumento do emprego 
em todas as regiões (sobretudo entre os 
trabalhadores não qualificados e os 
desempregados de longa duração), bem 
como para melhorar a situação no que diz 
respeito à igualdade de género, à igualdade 
de oportunidades, à não discriminação, à 
acessibilidade, à solidariedade 
intergeracional, ao setor da saúde e dos 
serviços sociais, à habitação social, ao 
problema dos sem-abrigo, à inclusão 
digital, ao desenvolvimento comunitário, 
ao papel e ao lugar dos jovens e das 
populações vulneráveis (incluindo os 
nacionais de países terceiros) na sociedade. 
O programa InvestEU deverá ainda apoiar 
a cultura e a criatividade europeias com 
objetivos sociais.

investimento na economia social, nas 
competências e no capital humano, bem 
como na integração das populações 
vulneráveis na sociedade, é suscetível de 
favorecer as oportunidades económicas, 
sobretudo se for coordenado a nível da 
União. O Fundo InvestEU deverá ser 
utilizado para apoiar o investimento no 
ensino e na formação de qualidade e 
inclusivo, incluindo a requalificação e a 
melhoria das competências dos 
trabalhadores, nomeadamente em regiões 
economicamente dependentes de uma 
utilização intensiva de carbono e afetadas 
pela transição estrutural para uma 
economia de baixo carbono. Deverá 
igualmente ser utilizado para apoiar 
projetos com impactos sociais positivos e 
que melhorem a inclusão social e a 
solidariedade ao contribuírem para um 
aumento do emprego em todas as regiões 
(sobretudo entre os trabalhadores não 
qualificados e os desempregados de longa 
duração), bem como para melhorar a 
situação no que diz respeito à igualdade de 
género, à igualdade de oportunidades, à 
não discriminação, à acessibilidade, à 
solidariedade intergeracional, ao setor da 
saúde e dos serviços sociais, à habitação 
social, ao problema dos sem-abrigo, à 
inclusão digital, ao desenvolvimento 
comunitário, ao papel e ao lugar dos jovens 
e das populações vulneráveis e das pessoas 
com menos oportunidades (incluindo os 
nacionais de países terceiros) na sociedade. 
O programa InvestEU deverá ainda apoiar 
a cultura e a criatividade europeias com 
objetivos sociais.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) No contexto da crise económica 
causada pela pandemia de COVID-19, a 

(24) No contexto da crise económica 
causada pela pandemia de COVID-19, a 
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afetação dos recursos ao mercado não é 
totalmente eficiente e a perceção do risco 
prejudica significativamente o fluxo de 
investimento privado. Nestas 
circunstâncias, a capacidade do InvestEU 
para reduzir o nível de risco de projetos 
economicamente viáveis por forma a atrair 
financiamento privado é particularmente 
útil e deverá ser reforçada, nomeadamente 
para combater o risco de uma recuperação 
assimétrica. O programa InvestEU poderá 
prestar um apoio crucial às empresas na 
fase de recuperação e assegurar uma forte 
focalização dos investidores nas 
prioridades políticas da União a médio e 
longo prazo, como o Pacto Ecológico 
Europeu e o respetivo Plano de 
Investimento, a estratégia «Construir o 
futuro digital da Europa» e a estratégia 
«Uma Europa social forte para transições 
justas». O programa deverá aumentar 
significativamente a capacidade de 
assunção de riscos do Grupo do Banco 
Europeu de Investimento (BEI), dos 
bancos e instituições de fomento nacionais 
e de outros parceiros de execução em apoio 
da recuperação económica.

afetação dos recursos ao mercado não é 
totalmente eficiente e a perceção do risco 
prejudica significativamente o fluxo de 
investimento privado. Nestas 
circunstâncias, a capacidade do InvestEU 
para reduzir o nível de risco de projetos 
economicamente viáveis por forma a atrair 
financiamento privado é particularmente 
útil e deverá ser reforçada, nomeadamente 
para combater o risco de uma recuperação 
assimétrica. O programa InvestEU poderá 
prestar um apoio financeiro crucial às 
empresas, em particular às PME que 
operam nos domínios da inovação e da 
criatividade com um perfil de risco mais 
elevado e com pouco ou nenhum acesso 
aos mercados financeiros, na fase de 
recuperação e assegurar uma forte 
focalização dos investidores nas 
prioridades políticas da União a médio e 
longo prazo, como o Pacto Ecológico 
Europeu e o respetivo Plano de 
Investimento, a estratégia «Construir o 
futuro digital da Europa» e a estratégia 
«Uma Europa social forte para transições 
justas». O programa deverá aumentar 
significativamente a capacidade de 
assunção de riscos do Grupo do Banco 
Europeu de Investimento (BEI), dos 
bancos e instituições de fomento nacionais 
e de outros parceiros de execução em apoio 
da recuperação económica.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) O objetivo principal da vertente de 
investimento estratégico europeu deverá 
consistir em apoiar os destinatários finais 
estabelecidos num Estado-Membro e que 
operam na União, cujas atividades sejam 
de importância estratégica para a União, 
nomeadamente do ponto de vista das 
transições ecológica e digital e do reforço 

(28) O objetivo principal da vertente de 
investimento estratégico europeu deverá 
consistir em apoiar os destinatários finais 
estabelecidos num Estado-Membro e que 
operam na União, cujas atividades sejam 
de importância estratégica para a União, 
nomeadamente do ponto de vista das 
transições ecológica e digital e do reforço 
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da resiliência, num dos seguintes domínios: 
i) prestação de cuidados de saúde de 
importância crítica, fabrico e armazenagem 
de produtos farmacêuticos, dispositivos 
médicos e material médico, reforço da 
capacidade de resposta às crises sanitárias 
e do sistema de proteção civil, ii) 
infraestruturas críticas, sejam elas físicas 
ou virtuais, iii) fornecimento de bens e 
serviços essenciais para a exploração e 
manutenção dessas infraestruturas críticas, 
iv) tecnologias facilitadoras, 
transformadoras, ecológicas e digitais 
essenciais e inovações revolucionárias em 
que o investimento seja estrategicamente 
importante para o futuro industrial da 
União, incluindo inteligência artificial, 
cadeia de blocos, software, robótica, 
semicondutores, microprocessadores, 
tecnologias de computação em nuvem, 
computação de alto desempenho, 
cibersegurança, tecnologias quânticas, 
fotónica, biotecnologia industrial, 
tecnologias de energias renováveis, 
tecnologias de armazenamento de energia 
incluindo baterias, tecnologias de 
transporte sustentável, aplicações para 
pilhas de combustível e hidrogénio limpo, 
tecnologias de descarbonização para a 
indústria, tecnologias de captação e 
armazenamento de carbono, tecnologias de 
economia circular, biomedicina, 
nanotecnologias, produtos farmacêuticos e 
materiais avançados,  v) instalações 
industriais para a produção em massa de 
componentes e dispositivos de informação, 
comunicação e tecnologia na UE, em 
múltiplos locais da UE deverão poder 
beneficiar de apoio, vi) fornecimento e 
armazenamento de fatores de produção 
essenciais para intervenientes públicos, 
empresas ou consumidores na União, vii) 
tecnologias e fatores de produção 
essenciais para a segurança da União e dos 
seus Estados-Membros, como os setores 
espacial e da defesa e a cibersegurança, e 
produtos de dupla utilização, tal como 
definidos no artigo 2.º, ponto 1, do 
Regulamento (CE) n.º 428/2009 do 

da resiliência, num dos seguintes domínios: 
i) prestação de cuidados de saúde de 
importância crítica, fabrico e armazenagem 
de produtos farmacêuticos, dispositivos 
médicos e material médico, reforço da 
capacidade de resposta às crises sanitárias 
e do sistema de proteção civil, ii) 
infraestruturas críticas, sejam elas físicas 
ou virtuais, ou baseadas na propriedade 
intelectual, tais como infraestruturas no 
domínio da criação e da distribuição de 
conteúdos audiovisuais; iii) fornecimento 
de bens e serviços essenciais para a 
exploração e manutenção dessas 
infraestruturas críticas, iv) tecnologias 
facilitadoras, transformadoras, ecológicas e 
digitais essenciais e inovações 
revolucionárias em que o investimento seja 
estrategicamente importante para o futuro 
industrial da União, incluindo inteligência 
artificial, cadeia de blocos, software, 
robótica, semicondutores, 
microprocessadores, tecnologias de 
computação em nuvem, computação de 
alto desempenho, cibersegurança, 
tecnologias quânticas, fotónica, 
biotecnologia industrial, tecnologias de 
energias renováveis, tecnologias de 
armazenamento de energia incluindo 
baterias, tecnologias de transporte 
sustentável, aplicações para pilhas de 
combustível e hidrogénio limpo, 
tecnologias de descarbonização para a 
indústria, tecnologias de captação e 
armazenamento de carbono, tecnologias de 
economia circular, biomedicina, 
nanotecnologias, produtos farmacêuticos e 
materiais avançados, v) instalações 
industriais para a produção em massa de 
componentes e dispositivos de informação, 
comunicação e tecnologia na UE, em 
múltiplos locais da UE deverão poder 
beneficiar de apoio, vi) fornecimento e 
armazenamento de fatores de produção 
essenciais para intervenientes públicos, 
empresas ou consumidores na União, vii) 
tecnologias e fatores de produção 
essenciais para a segurança da União e dos 
seus Estados-Membros, como os setores 
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Conselho.  Os destinatários finais deverão 
ter a sua sede social num Estado-Membro e 
estar ativos na União, ou seja, ter 
atividades substanciais em termos de 
pessoal, fabrico, investigação e 
desenvolvimento ou outras atividades 
empresariais na União. Os projetos que 
contribuam para a diversificação das 
cadeias de abastecimento estratégicas no 
mercado único através de operações em 
múltiplos locais da UE deverão poder 
beneficiar de apoio.

espacial e da defesa e a cibersegurança, e 
produtos de dupla utilização, tal como 
definidos no artigo 2.º, ponto 1, do 
Regulamento (CE) n.º 428/2009 do 
Conselho. Os destinatários finais deverão 
ter a sua sede social num Estado-Membro e 
estar ativos na União, ou seja, ter 
atividades substanciais em termos de 
pessoal, fabrico, investigação e 
desenvolvimento ou outras atividades 
empresariais na União. Os projetos que 
contribuam para a diversificação das 
cadeias de abastecimento estratégicas no 
mercado único através de operações em 
múltiplos locais da UE deverão poder 
beneficiar de apoio.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 59

Texto da Comissão Alteração

(59) No contexto do Fundo InvestEU, 
importa prestar apoio ao desenvolvimento 
de projetos e à capacitação, por forma a 
desenvolver capacidades organizacionais e 
atividades de criação de mercado 
necessárias à elaboração de projetos de 
qualidade. Esse apoio deverá igualmente 
visar os intermediários financeiros que são 
essenciais para ajudar as pequenas 
empresas a aceder ao financiamento e a 
explorar todo o seu potencial. Além disso, 
este apoio pretende criar condições 
propícias ao aumento do número potencial 
de beneficiários elegíveis em segmentos de 
mercado incipientes, em especial quando a 
reduzida dimensão dos projetos individuais 
aumenta significativamente os custos das 
operações a nível do projeto, como no caso 
do ecossistema de financiamento social, 
incluindo organizações filantrópicas, ou no 
caso dos setores culturais e criativos. O 
apoio ao desenvolvimento de capacidades 
deverá complementar e suplementar as 
ações tomadas ao abrigo de outros 

(59) No contexto do Fundo InvestEU, 
importa prestar apoio ao desenvolvimento 
de projetos e à capacitação, por forma a 
desenvolver capacidades organizacionais e 
atividades de criação de mercado 
necessárias à elaboração de projetos de 
qualidade. Esse apoio deverá igualmente 
visar os intermediários financeiros que são 
fundamentais para apoiar as 
microempresas e as pequenas e médias 
empresas, em especial as que geram ativos 
incorpóreos, tais como as empresas do 
setor cultural e criativo, a acederem a 
financiamento e a explorarem todo o seu 
potencial. Além disso, este apoio pretende 
criar condições propícias ao aumento do 
número potencial de beneficiários elegíveis 
em segmentos de mercado incipientes, em 
especial quando a reduzida dimensão dos 
projetos individuais aumenta 
significativamente os custos das operações 
a nível do projeto, como no caso do 
ecossistema de financiamento social, 
incluindo organizações filantrópicas, ou no 
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programas da União que abranjam 
domínios estratégicos específicos. Importa 
igualmente envidar esforços para apoiar o 
desenvolvimento das capacidades de 
potenciais promotores de projetos, em 
especial as organizações e as autoridades 
locais.

caso dos setores culturais e criativos. O 
apoio ao desenvolvimento de capacidades 
deverá complementar e suplementar as 
ações tomadas ao abrigo de outros 
programas da União que abranjam 
domínios estratégicos específicos. Importa 
igualmente envidar esforços para apoiar o 
desenvolvimento das capacidades de 
potenciais promotores de projetos, em 
especial as organizações e as autoridades 
locais.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.° 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) A recuperação, sustentável e 
inclusiva, da economia da União na 
sequência da crise causada pela pandemia 
de COVID-19, preservando e reforçando as 
suas cadeias de valor estratégicas e 
mantendo e reforçando as atividades de 
importância estratégica para a União no 
que se refere às infraestruturas, às 
tecnologias transformadoras, às inovações 
revolucionárias e aos fatores de produção 
críticos para as empresas e os 
consumidores.

g) A recuperação, sustentável e 
inclusiva, da economia da União na 
sequência da crise causada pela pandemia 
de COVID-19, preservando e reforçando as 
suas cadeias de valor estratégicas de ativos 
corpóreos e incorpóreos e mantendo e 
reforçando as atividades de importância 
estratégica para a União no que se refere às 
infraestruturas críticas, sejam elas físicas 
ou virtuais ou baseadas na propriedade 
intelectual, às tecnologias transformadoras, 
às inovações revolucionárias e aos fatores 
de produção críticos para as empresas e os 
consumidores.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.° 1 – alínea e) – ponto ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) infraestruturas críticas, sejam elas 
físicas ou virtuais, incluindo elementos de 
infraestruturas identificadas como críticas 
nos domínios da energia, dos transportes, 
do ambiente, da saúde, da comunicação 
digital segura, da tecnologia 5G, da 

ii) infraestruturas críticas, sejam elas 
físicas ou virtuais ou baseadas na 
propriedade intelectual, incluindo 
elementos de infraestruturas identificadas 
como críticas nos domínios da energia, dos 
transportes, do ambiente, da saúde, da 
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Internet das coisas, das plataformas de 
serviços em linha, da computação em 
nuvem segura, do tratamento ou 
armazenamento de dados, das 
infraestruturas de pagamentos e 
financeiras, da indústria aeroespacial, da 
defesa, das comunicações, da comunicação 
social, da educação e formação, da 
infraestrutura eleitoral e das instalações 
sensíveis, bem como terrenos e imóveis 
essenciais para a utilização dessas 
infraestruturas críticas;

comunicação digital segura, da tecnologia 
5G, da Internet das coisas, das plataformas 
de serviços em linha, da computação em 
nuvem segura, do tratamento ou 
armazenamento de dados, das 
infraestruturas de pagamentos e 
financeiras, da indústria aeroespacial, da 
defesa, das comunicações, da comunicação 
social, do audiovisual, da cultura e da 
criatividade, incluindo o património 
cultural, da educação e formação, da 
infraestrutura eleitoral e das instalações 
sensíveis, bem como terrenos e imóveis 
essenciais para a utilização dessas 
infraestruturas críticas;


