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   Identificação de Ações ou Medidas e Linhas de Ação a desenvolver pelo GTT CT do CCV 

(D2 do plano de trabalhos do GTT CT) 

O Grupo de Trabalho Temático Cidades e Território (GTT CT) considerou, no arranque do seu 

funcionamento, que para um exercício eficaz da missão de aconselhamento do governo, na execução de 

ações que promovam a obtenção de resultados no Crescimento Verde, seria importante consensualizar, 

atualizar e consolidar as iniciativas constantes do Compromisso para o Crescimento Verde e seus 

indicadores de sucesso com a identificação “fontes e parâmetros de monitorização”. Desta fase prévia 

resultou o documento denominado D1 - Atualização das iniciativas CT do CCV -, e um Documento 

Complementar de Suporte à Monitorização das Iniciativas (DCS1). 

De seguida, iniciou-se um processo de identificação de ações ou medidas que possam contribuir para os 

resultados das iniciativas, ainda em curso e, simultaneamente, procedeu-se a uma avaliação preliminar 

dos programas de ação dos grupos de trabalho mais adiantados e das respetivas linhas de ação a que 

estes deram seguimento. O GTT CT propõe-se desenvolver as seguintes linhas de ação: 

→ Linha de ação Projetos que procurará encontrar projetos/estudos-piloto que possam ser reconhecidos 

por contribuir para o Crescimento Verde e a Economia Circular e que, por eventual 

suporte/colaboração do GTT e do portal eco.nomia possam ser divulgados. Esta linha de ação é comum 

com os Grupos de trabalho: Agricultura e florestas, Resíduos, Energia e clima e Mobilidade e 

transportes. Deverão ser produzidas fichas de projeto para promoção e divulgação com informação 

sobre as mais-valias económicas e ambientais. Relativamente, aos projetos já 

experimentados/testados ou preparados para implementação/aplicação, a ficha procurará registar os 

entraves e dificuldades à implementação e, quando for o caso, à colocação à escala de mercado, para 

que outros atores e projetos possam beneficiar dessa informação; 

→ Linha de ação Sinergias que a partir das áreas temáticas identificadas na coluna "Também relevante 

para" e as lacunas / oportunidades identificadas para as iniciativas do GTT, pretende aprofundar / 

estudar as áreas específicas de cruzamento e/ou sobreposição das iniciativas constantes daquelas 

áreas temáticas com as iniciativas do GTT que, quer em termos conceptuais quer em termos de 

resultados, permitirão otimizar esforços e maximizar resultados para o Crescimento Verde. Em 

resultado desse mapeamento / identificação, poderão ser desenvolvidas propostas de ações conjuntas 

de vários GT; 

→ Linha de ação Financiamento que elencará as oportunidades de financiamento e, pretende explorar, 

dentro dos Programas e instrumentos financeiros disponíveis, oportunidades multi-fundos 

programadas que possam suportar iniciativas do GTT orientadas às metas do CV e da Economia 

Circular; poderão ser identificadas propostas e recomendações relativas à divulgação de 

oportunidades de financiamento junto de atores que podem levar à implementação das iniciativas, e 

propostas e recomendações relativas ao reforço da economia circular nos programas de financiamento 

existentes; 

→ Linha de ação Lacunas e Oportunidades que pretende explorar as necessidades de desenvolvimento, 

capacitação ou suporte à sua implementação das iniciativas do CCV, de modo a melhorar o 

conhecimento e o desempenho dos intervenientes e os resultados esperados a curto e a médio prazo 

(lacunas e oportunidades identificadas).  
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A linha de ação projetos veio dar resposta às orientações da tutela anunciadas no plenário da Coligação 

para o Crescimento Verde de 12 de Setembro de 2016, no sentido de dar prioridade à transição para uma 

economia circular, redirecionaram-se os esforços no sentido de enfatizar os pontos onde se pode associar 

a criação de valor (poupando, recuperando, restaurando ou regenerando recursos) e identificar 

oportunidades que contribuam para os objetivos do Crescimento Verde focalizados na Economia Circular. 

A Coligação foi convidada a colaborar na abordagem bottom-up à Economia Circular encontrando e 

promovendo projetos relevantes neste âmbito e, como tal, o GTT CT considerou, desde logo, que a linha 

de ação projetos deveria ser transversal e incluir todas as áreas temáticas do CCV. 

O GTT propõe que se dê seguimento aos trabalhos nas quatro linhas atrás referidas e que constituirão 

linhas de ação para aprofundar no futuro. 

 


