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GELİŞMELER

PORTEKIZ BIR KEZ DAHA 
“ACIL DURUM” ILAN EDIYOR

IŞ KANUNUNDA UZAKTAN 
ÇALIŞMA ILE ILGILI YENI 
DÜZENLEMELER

Ülkede Pandemi seyrinin kötüleşmesi ile birlikte, Portekiz 
Hükümeti Covid-19 salgınını kontrol altına almak için 
daha sıkı önlemlerle ilerlemeye karar vermiştir. 1 Aralık 
gününden itibaren tekrar Acil Durum’a geçen Portekiz, 
Covid-19 ile mücadele stratejisini üç ana başlığa 
odaklamaktadır; çeşitli sektörlerde zorunlu testler, 
dijital covid sertifikası zorunluluğunun genişletilmesi ve 
kapalı alanlarda maske kullanımı. Ayrıca, tüm şirketlere 
uzaktan çalışma rejimine geçmeleri önerilmektedir. 
Bakanlar Kurulu’nun ardından basın mensuplarına konuşan 
Başbakan, ciddi hastalık ve Covid-19 sebebiyle ölümleri 
önleme açısından aşının çok iyi sonuçlar gösterdiğini, 
ancak Portekiz’in “istenilen düzeyde iyiye gitmediğini” 
ve bu sebeple Hükümet’in yeni kısıtlamaları açıklamak 
zorunda olduğunu dile getirmiştir. 

Bu kısıtlamalar kapsamında, herhangi bir sağlık 
kuruluşunda yatan hasta ziyaretlerinde, bakımevi 
ziyaretlerinde ve bar ile kulüplere girişlerde negatif Covid 
testi veya alternatif olarak iyileşme belgesi ibraz edilmesi 
zorunlu olacaktır.  Ayrıca, yolcunun uyruğuna ve aşılama 
durumuna bakılmaksızın, Portekiz’e yapılan tüm uçuşlarda 
negatif test veya iyileşme belgesi sunulması da zorunlu 
olacaktır. Aynı zamanda, restoranlar, turizm işletmeleri, 
spor salonları, kumarhaneler ve çeşitli etkinliklerin 
girişlerinde dijital Covid sertifikası (aşı, test veya iyileşme) 
talep edilecektir. Tüm iç mekanlarda maske kullanımı 
tekrar zorunlu hale gelmiştir. Öte yandan, Noel ve yılbaşı 
tatillerinin ardından 2-9 Ocak tarihlerinde bar, restoran ve 
eğlence merkezlerinin kapalı olacağını, evden çalışmanın 
zorunlu tutulacağını ve okulların açılışının bir hafta 
erteleneceğini açıklanmıştır.  Pandemi kapsamında acil 
durum ilan eden Bakanlar Kurulu Kararı, 20 Mart 2022 saat 
23:59’a kadar geçerli olacaktır. Ülkede günlük yeni vaka 
sayıları 3 bine ulaşırken her 100 bin kişide tespit edilen 
COVID-19 vaka ortalaması da 251’e çıkmıştır.

Kaynak:
• https://www.trthaber.com/haber/dunya/

portekizde-yeni-koronavirus-onlemleri-
basliyor-630236.html 

• https://eco.sapo.pt/2021/12/01/portugal-em-
estado-de-calamidade-dos-testes-as-mascaras-
estas sao-as-novas-regras-para-travar-a-covid/

Portekiz uzaktan çalışma rejimi ile ilgili İş Kanunu’na yeni 
değişiklikler getiriyor. 5 Kasım tarihinde Portekiz meclisi 
tarafından onaylanmış kararnamenin ana başlıkları arasında, 
uzaktan çalışma hakkının genişletilmesi ve uzaktan çalışma 
rejiminden doğan masrafların ödenmesine ilişkin ayrıntılı 
kurallar ile mesai sonrası dinlenme hakkı yer almaktadır. 
Yeni düzenlemeye göre, sekiz yaşına kadar çocuğu olan 
ebeveynler, işverenin onayına gerek olmaksızın uzaktan 
çalışma rejimine geçme hakkına sahip olacaklardır. Bu 
hak şimdiye kadar sadece üç yaşına kadar çocuğu olan 
ebeveynleri kapsamaktaydı. Bununla birlikte, her iki 
ebeveynin de uzaktan çalışma ile uyumlu bir görevi varsa, bu 
rejimi eşit sürelerle paylaşmaları gerekecektir. Öte yandan, 
mikro işletmelerin çalışanları için üç yaş kuralı geçerli 
olmaya devam edecektir. 

Diğer bir önemli değişiklik olarak, işveren işçinin görevinin 
ifası için gerekli ekipmanın temini ve bakımına ek olarak, işçi 
için evden çalışmadan kaynaklanan ek ücretleri, özellikle 
enerji ve telekomünikasyon maliyetlerindeki artışları 
de karşılamak zorunda kalacaktır.  Kararname ayrıca 
uzaktan çalışan işçisinin şirketteki aynı pozisyondaki diğer 
işçilerle aynı hak ve görevlere sahip olması gerektiğini 
vurgulamaktadır. Özellikle eğitim, kariyer planlaması, 
çalışma saatleri, ücretli izinler ile dinlenme süreleri, iş 
sağlığı ve güvenliği, yemek yardımı ve benzer konularda 
işyerinde çalışan ile evden çalışan işçiler arasında farklı 
uygulamaların oluşturulamayacağı belirtilmektedir.  Son 
olarak, parlamentoda yeşil ışık gören hususlardan bir diğeri 
ise, işverenin bazı mücbir sebepler hariç, mesai saatlerinin 
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dışında çalışanı ile iletişime geçmemesi gerektiği konusudur. 
Bu kuralın ihlali, İş Kanunu’nun ciddi bir ihlalini teşkil edecek 
ve 9.690 Euro’ya kadar para cezasına neden olabilecektir.

Kaynak: 
• https://expresso.pt/economia/2021-11-05-

Deputados-aprovam-novas-regras-para-o-
teletrabalho-b533137c 

• https://www.jornaldenegocios.pt/economia/
emprego/lei-laboral/detalhe/marcelo-promulga-
direito-a-desligar-e-mudancas-no-teletrabalho-
mas-deixa-alertas

Portekiz’de 26 Kasım’da başlatılan yüzer güneş enerji 
açık artırması, ülkenin farklı bölgelerindeki yedi baraj 
rezervuarında toplam 262,5 megavat’lik (MW) bir kapasite 
kurmayı hedeflemektedir. Açık artırma listesinde yer alan 
Évora bölgesindeki Alqueva barajının, 100 MW ile dünyanın 
en büyük yüzer GES projesi olması beklenmektedir. 
Alqueva barajının yanı sıra, yüzer GES açık artırması 
kapsamında ayrıca Castelo de Bode (50 MW), Alto 
Rabagão (41.7 MW), Cabril (33.3 MW), Vilar-Tabuaço 
(16.7 MW), Paradela (12.5 MW) ve Salamonde (8,3 MW) 
barajları da bulunmaktadır. 

Projenin halka açık sunum oturumunda konuşan Enerjiden 
Sorumlu Devlet Sekreteri João Galamba, Hükümet’in 

bu enerji üretim alternatifini araştırmaya devam etmek 
istediğini ve Portekiz Çevre Ajansı’nın (APA) yüzer GES 
için kullanılabilecek su yüzeyi planlarında 700 hektar 
daha belirlendiğini dile getirmiştir. Açılan ihalede, 
yedi baraj yüzeyinin %18’ini temsil eden toplam 445 
hektarı (Alqueva’da 250 hektar) için kullanım hakları 
açık artırmaya çıkarılmaktadır. Bu barajların tamamında 
hâlihazırda EDP (Energias de Portugal) tarafından işletilen 
hidroelektrik santralleri kuruludur. İhalenin kazananları 
Portekiz Çevre Ajansı ile su kaynaklarının kullanımı için 
belirlenmiş yıllık ücret karşılığında 30 yıllık bir imtiyaz 
sözleşmesi imzalayacaklardır.

Öte yandan, açık artırma kapsamında imzalanacak elektrik 
satın alma sözleşmelerindeki şartlar 15 sene boyunca 
geçerli olup, ikinci 15 senelik dönemde ise üretim serbest 
piyasa rejiminde sürdürülebilecektir.
İhale şartnamesine https://leiloes-renovaveis.gov.pt/ 
linkinden ulaşılabilmekte olup, tekliflerin sunulması için 
son tarih 29 Ocak 2022dir.

Kaynak:
• Governo avança com leilões solares em sete 

barragens de norte a sul | Energia | PÚBLICO 
(publico.pt)

• https://www.pv-magazine.com/2021/11/26/
portugal-launches-auction-for-263-mw-of-
floating-pv/ 

• https://econews.pt/2021/11/25/auction-for-
floating-solar-power-production-on-dams-starts-
friday/ 

Portekiz Hükümeti, önümüzdeki yıl için asgari ücreti 
mevcut 665 Euro’dan 705 Euro’ya yükseltmeye karar 
vermiştir. Bu %6’lık artış, son yıllarda kaydedilmiş artış 
eğilimini devam ettirerek ülkenin asgari ücretini mevcut 
Hükümetin 2023 yılı için belirlenmiş hedefi olan 750 
Euro’ya yaklaştırmaktadır. 

İş konfederasyonları tarafından genel olarak eleştirilen 
asgari ücret artışı ile birlikte, Hükümet 2021 yılında da 
olduğu gibi, asgari ücreti alan işçileri çalıştıran şirketler 
için tazminat mekanizması da belirlemiştir. Ocak ayından 
itibaren 705 Euro maaş almaya başlayacak ve hâlihazırda 



665 Euro alan her işçi için işveren bir defaya mahsus 
112 Euro destek alacaktır. Mevcut asgari ücretten daha 
fazla, ancak gelecek yıl için belirlenenden daha az ödeyen 
şirketler için tanımlanan tazminat miktarı işçi başına 
65 Euro’dur. Ancak toplu sözleşme gereği mevcut asgari 
ücretten daha fazla maaş ödeyen şirketler için bu destek 
yine 112 Euro’ya çıkabilmektedir.

2021’de Hükümet tarafından işverenlere asgari ücretteki 
artışı tazmin etmek amacıyla oluşturulan destek, Devlete 
33 milyon Euro’ya mal olmuştur. Önümüzdeki yıl için 
tazmin uygulanmasının 100 milyon Euro’ya mal olacağı 
tahmin edilmektedir.

Kaynak:
• https://www.publico.pt/2021/12/02/economia/

noticia/governo-confirma-salario-minimo-705-
euros-2022-1987187 

 https://expresso.pt/economia/2021-11-27-
Aumento-do-salario-minimo.-Governo-garante-as-
empresas-apoio-ate-112-euros-por-trabalhador-
47ca516b

Volkswagen’in Yöneticisi Alexander Seitz, Palmela’daki 
otomobil fabrikasının temelinin atılmasının 30. yıl 
dönümü töreninde yaptığı açıklamada, Alman markasının 
Autoeuropa’ya 500 milyon Euro daha yatırım yapacağını 
duyurmuştur.  Portekiz Başbakanı ile Cumhurbaşkanının 
katılım sağladığı törende, Alexander Seitz, Autoeuropa 
fabrikasının Volkswagen ve Portekiz için önemini 
vurgulayarak önümüzdeki beş yıl içinde ürün, ekipman ve 
altyapıya 500 milyon Euro’dan fazla yatırım planlandığını 
dile getirmiştir. 

Başbakan António Costa, Autoeuropa’nın Gayri Safi Yurtiçi 
Hasılada (GSYİH) ihracatının %6’sını oluşturduğunu 
hatırlatıp, fabrikanın ülke için temsil ettiği dönüştürücü 
potansiyelin altını çizmiştir. Ekonomiye doğrudan katkıya 
ek olarak António Costa, Palmela ünitesinin Portekiz’de 
GSYİH’nın %7’sini temsil eden gerçek bir otomotiv 
kümelenmesinin yaratılmasını desteklediğini ifade etmiştir. 
Volkswagen Autoeuropa ihracata öncülük ediyor, ancak 
yalnız değil. Portekiz’in en büyük on ihracatçısından 
sekizi sektörle bağlantılıdır; Autoeuropa (1.), Bosch (4.), 
Continental (5.), Faurecia (6.), PSA (7.), Visteon (8.), 

Aptivport (9.) ve Eberspaecher (10.).
1995’te Ford ve Wolkswagen ortaklığıyla üretime başlayan 
Palmela ünitesi, 1999 yılının başında Volkswagen 
Autoeuropa olarak yeniden adlandırılarak tamamen 
Volkswagen Grubu tarafından devralınmıştır. 2018 yılında 
sürekli çalışma rejiminde çalışmaya başlayan fabrikadan 
halihazırda Avrupa ve Asya pazarlarına gitmek üzere günde 
890 araba ayrılmaktadır.
Setúbal bölgesindeki şirket, Portekiz’de yapılan en büyük 
yabancı yatırım olmaya devam etmektedir.

Kaynak: 
• https://expresso.pt/economia/2021-11-26-

Volkswagen-anuncia-novo-investimento-de-500-
milhoes-de-euros-na-Autoeuropa-nos-proximos-
cinco-anos-a3f8014c 

• https://rr.sapo.pt/especial/economia/2021/11/26/
maior-exportador-nacional-faz-30-anos-
investimento-publico-na-autoeuropa-ate-foi-
baixo/262173/ 

Merkezi Porto Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Parkı’nda 
(UPTEC) bulunan bir şirket olan Smartex, Kasım ayında 
Lizbon’da gerçekleştirilen Web Zirvesi’nin “Girişimcilik ve 
Yenilikçi İş” yarışmasının kazananı olmuştur.
Tekstil üretim sürecini izlemek için bilgisayar ve yapay 
zekâ kullanan Smartex, Web Zirvesi’nin 2016’da Lizbon’a 
taşınmasından bu yana teknoloji yarışmasını kazanan ilk 
Portekizli şirket olmuştur.  

Şirketin ortaklarından Antonio Rocha, sahnede yaptığı 
açıklamada, dünyayı en çok kirleten ikinci sektör olan 
tekstil sektörünün üretiminin %10’unu tekstil atıklarının 
oluşturduğunu vurgulayarak, tekstil endüstrisindeki en 
büyük sorunlardan biri olan tekstil atığının sorununu 
çözmeyi hedeflediklerini dile getirmiştir.  Smartex’in 
kamera ve mikro sensörleri fabrikalardaki makinelere 
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kurularak, bir defo tespit edildiğinde sistemi otomatik 
kilitlemektedir. Şu anki odak noktası tekstil endüstrisi 
olmasına rağmen, Antonio Rocha, amacın sistemi plastik 
ve kâğıt endüstrisindeki defoları tespit edecek şekilde 
genişletmek olduğunu açıklamıştır.

Smartex, şimdiden toplam 3 milyon dolar değerindeki 
sözleşmelere imza atmıştır. Kontratların önemli kısmı 
Portekiz dışında, özellikle Avrupa ülkeleri ile Türkiye’den 
gelmektedir. Şirketin halihazırda Porto’da, Çin’in Shenzen 
şehrinde ve Amerika’nın San Francisco şehrinde ofisleri 
bulunmaktadır. 

Smartex teknolojisi bugüne kadar müşterilerine 7,5 milyon 
litre su ve 67 milyar ton kumaş tasarrufu sağlamıştır. 
Prestijli Web Zirvesi yarışmasını Portekizlilerin kurduğu 
bir startup ilk kez kazanmıyor. 2014 yılında, yazılım 
programlama kod analiz araçlarını geliştiren bir şirket olan 
Codacy yarışmayı kazanmıştır.
 
Kaynak
• Expresso | Empresa do Porto ganhou concurso de 

negócios inovadores da Web Summit 
• NewDetail (portugalglobal.pt) 

Avrupa Temiz Hidrojen İttifakı, Kasım ayında gerçekleşen 
üçüncü Hidrojen Forumu sırasında, Avrupa endüstrisinin 
Avrupa hidrojen ekonomisini büyük ölçekte geliştirmek için 
üstlendiği geniş bir proje portföyünü açıklamıştır.
Toplam 750 açıklanmış proje arasından 130’dan fazlası 
Portekiz’de yer almaktadır. Kuzey Portekiz bölgesinde 23, 
Orta Portekiz bölgesinde 67, Lizbon Büyükşehir Bölgesi’nde 
23, Alentejo’da ise 18 proje bulunmaktadır.

Kaynak:
• Europe has 750 hydrogen projects in motion. Over 

130 are located in Portugal – ECO News

AVRUPA’NIN 750 HIDROJEN 
PROJESINDEN EN AZ 130’U 
PORTEKIZ’DE

CPLP ÜYE DEVLETLER 
ARASINDA YENI MOBILITE 
ANLAŞMASI

Portekiz Cumhurbaşkanı, Portekizce Konuşan Ülkeler 
Topluluğu’nun (CPLP) Temmuz ayındaki zirvesinde 
kararlaştırılan Mobilite Anlaşması’nı onaylamıştır.
Bu yeni anlaşma, CPLP topluluğunun dokuz üye devleti 
arasında turizm, istihdam olanakları, ticari faaliyetler 
ve genel dolaşımı teşvik etmek ve genişletmek için 
yapılan ilk inisiyatiftir.  Portekiz Cumhurbaşkanlığı resmi 
internet sitesinde yayımlanan bir bildiride, onaylanmış 
Mobilite Anlaşması’nın Portekizce Konuşan Ülkeler 
Topluluğu’nun vatandaşlarına daha da yakınlaşmasına, bu 
ülkeler arasında her alanda var olan işbirliği ilişkilerinin 
artırılmasına ve pekiştirilmesine katkıda bulunacak önemli 
bir adım teşkil ettiği ifade edilmektedir.

Portekiz Dışişleri Bakanı Ana Paula Zacarias’ın ifadelerine 
göre, Anlaşma, CPLP Devletleri vatandaşlarının dolaşımı 
için bir iş birliği çerçevesi belirleyerek ve her devletin 
özelliklerini dikkate alarak, kısa süreli ve geçici ziyaretleri 
ile topluluk içinde oturma vizelerini daha esnek hale 
getirmektedir. 

Bakan ayrıca, Anlaşma’nın imzacı ülkelerin her birinin 
uluslararası taahhütlerini kapsadığını ve bu nedenle 
Portekiz durumunda Schengen anlaşmasının dikkate 
alındığını belirtmiştir. Anlaşma’nın, CPLP üyeleri arasındaki 
dostluk ve iş birliği bağlarının güçlendirilmesini temsil 
ettiğini ifade eden Bakan, toplumun tüm vatandaşları için 
önemli, ancak bu noktada özellikle öğretmenler, öğrenciler, 
girişimciler, kültürel temsilciler ve sporcular için en büyük 
önemi taşıdığını vurgulamıştır.

Kaynak:
• https://luanda.embaixadaportugal.mne.gov.pt/en/

the-embassy/news/government-approves-new-
mobility-agreement-within-the-cplp 

• https://www.mondaq.com/unitedstates/work-
visas/1097982/cplp-member-states-sign-
mobility-agreement 

• https://www.rtp.pt/noticias/mundo/presidente-
da-republica-ratificou-acordo-de-mobilidade-da-
cplp_n1364197



Kâr amacı gütmeyen uluslararası kuruluş olan CDP (Carbon 
Disclosure Project), Kasım ayında yaptığı açıklamada, 
Porto ve Braga’nın toplam 26 Avrupa şehrinin aralarında 
bulunduğu, 2021’de çevresel eylem ve şeffaflıkta öncülük 
eden 95 dünya şehri arasında yer aldığını duyurmuştur. 
Bu iki şehir, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve 
şirketlerin, şehirlerin, eyaletlerin ve bölgelerin çevresel 
eylemlerini değerlendiren uluslararası bir kuruluş olan CDP 
tarafından oluşturulan “A listesi”nde yer alan tek Portekizli 
şehirlerdir.

CDP tarafından gönderilen açıklamaya göre, seçilen 95 şehir 
şeffaf yönetimleri ve iklim değişikliği ile etkilerini hafifletme 
konusundaki iddialı eylemleri için en yüksek puanı almıştır. 
A puanı elde etmek için bir şehir, çevresel verilerini kamuya 
açıklayıp şehir çapında bir emisyon envanterine sahip olmalı, 
iddialı bir emisyon azaltma hedefi ile yenilenebilir enerji için 
bir hedefe sahip olmalı ve bir iklim eylem planı yayınlamış 
olmalıdır. 

Kaynak:
• https://econews.pt/2021/11/18/porto-

braga-among-95-world-cities-on-a-list-of-
environmental-leaders/

PORTO VE BRAGA,  
ÇEVRE LIDERLERININ  
A LISTESINDEKI 95 DÜNYA 
ŞEHRI ARASINDA



ÖNEMLİ LİNKLER

Portekiz Ankara Büyükelçiliği: https://www.ancara.embaixadaportugal.mne.pt/tr/ 

T. C. Lizbon Büyükelçiliği: http://lizbon.be.mfa.gov.tr/Mission

T.C. Ticaret Bakanlığının Portekiz ülke profili: https://ticaret.gov.tr/yurtdisi-teskilati/avrupa/portekiz/genel-bilgiler 

DEIK Türkiye-Portekiz Iş Konseyi web sitesi: https://www.deik.org.tr/turkiye-avrupa-is-konseyleri-turkiye-

 portekiz-is-konseyi 

Kamu ihaleler için lisanslı elektronik platformlar:  https://www.acingov.pt/acingovprod/2/index.php/ 

 https://anogov.com/r5/

 https://www2.compraspt.com/v5/home

 https://www.saphety.com/pt/solutions/public-procurement 

 https://pt.vortal.biz/ 

AB ihale ilan portalı https://ted.europa.eu/TED/browse/browseByMap.do 

Kamu Sözleşmeleri Kanunu kapsamında imzalanan  http://www.base.gov.pt/Base/en/Homepage

tüm sözleşmeleri içeren Kamu Ihale Portali: 

Revive program kapsamında ihaleler: https://revive.turismodeportugal.pt/en 

Ingilizce dilinde olan Portekiz haber web siteleri: https://econews.pt/    -    https://www.lusa.pt/lusanews 

Portekiz Ticaret ve Yatırım Ajansı AICEP’in haber sitesi: https://www.portugalglobal.pt/EN/PortugalNews/Pages/NewsList.aspx?

 newType=Categories&&newId=0bd8f717-04d0-468a-835d-ffad1806f954

Portekiz’in vergi sistemi ile ilgili bilgi: https://www.portugalglobal.pt/EN/InvestInPortugal/fiscalsystem/

 Paginas/FiscalSystem.aspx

Portekiz’in resmi turizm web sitesi: https://www.visitportugal.com/en

Kamu Hizmetleri Portalı: https://eportugal.gov.pt/en/inicio

Covid-19 durum, tedbir ve desteklerle ilgili web sitesi: https://covid19estamoson.gov.pt/



PORTEKIZ COVID-19 VAKALARI ILE 
ILGILI SON DURUM GÜNCELLEMESI 

(07.12.2021)

AKTIF VAKA SAYISI: 

62.157
VEFAT EDEN SAYISI:  

18.551
TEYIT EDILMIŞ VAKA SAYISI:  

1.169.003
AŞILAMA ORANI: 

%87,4Covid-19 Risk Haritası (03.12.21)
Kırmızı= aşırı yüksek risk; Turuncu= çok yüksek risk; 
Sarı= yüksek risk; Beyaz= orta risk

https://covid19.min-saude.pt/ponto-de-situacao-atual-em-portugal/ 




