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Comunicado de imprensa -  

Dez impulsos do governo regional para  
fortalecer a economia e o crescimento 

Ministro-presidente Laschet: Um pacote de estímulo económico 
eficaz deve ter um volume de pelo menos 120 mil milhões de euros 
– Abono de família de 600 euros 

Ministro da Economia Pinkwart: Sair da crise de forma rápida e 
sustentável com novo crescimento - Investimentos na inovação, 
digitalização e proteção do clima para uma modernização da região  

O governo regional informa:  
 

A economia enfrenta a maior crise desde o fim da Segunda Guerra 

Mundial: Tal como o resto da Alemanha, a Renânia do Norte-Vestefália 

foi consideravelmente afetada pela pandemia do coronavírus. Para 

superar a crise e recuperar a economia rapidamente, são necessárias 

contribuições substanciais do governo federal, regional e da União 

Europeia. Para tal, o governo regional criou 10 impulsos para fortalecer 

a economia e o crescimento, que também atuarão como programa de 

modernização da Alemanha e da Renânia do Norte-Vestefália. 

 

Ministro-presidente Armin Laschet: "Juntamente com o governo federal 

e a União Europeia, queremos criar um programa de modernização e 

dar um verdadeiro impulso à modernização. O governo regional prevê 

uma necessidade de pelo menos 120 mil milhões de euros para um 

pacote eficaz de estímulo económico e de modernização. Na situação 

atual, é particularmente importante que todos os serviços e despesas 

públicas possam continuar a todos os níveis, de acordo com os planos 

orçamentais a médio prazo. Isso é especialmente relevante para os 

municípios, dado que são os maiores investidores públicos. Devido ao 

encerramento de escolas e creches nas últimas semanas, as famílias 

tiveram e ainda têm de suportar encargos excecionais. Assim, 

propomos um abono de família único de 600 euros por criança para 

aliviar os encargos e incentivar o consumo privado."  
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Ministro da Economia Prof. Dr. Andreas Pinkwart: "Se queremos sair 

mais fortes da crise, temos de agir de forma decisiva agora. Com 

medidas que são rápidas e eficazes e que, ao mesmo tempo, fomentam 

a inovação e a proteção sustentável do clima. A redução da carga fiscal 

e o aumento do capital de risco podem ajudar a reforçar o poder de 

inovação das empresas e a antecipar investimentos necessários na 

digitalização e em tecnologias ecológicas e económicas em termos de 

recursos. É necessário promover fortemente novos projetos de 

infraestrutura para uma mobilidade e indústria do futuro digital e neutra 

em termos climáticos. A burocracia simplificada com procedimentos 

rápidos de aprovação, a melhoria da edução e investigação, bem como 

incentivos específicos para a inovação e a proteção do clima são 

impulsionadores importantes para um crescimento sustentável."  

 

A base para os 10 impulsos do governo regional são as recomendações 

dos institutos de investigação económica RWI e IW.  

 

Transferência do estudo dos institutos económicos e 10 impulsos:  

www.wirtschaft.nrw/pressemitteilungen/10-Impulse-Konjunktur 

 

 
Este comunicado de imprensa está também disponível online, no endereço Web 
do governo regional, em www.land.nrw 
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