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1. ENQUADRAMENTO 

Nos termos da alínea a) do n.º 2 do art.º 6.º do Regulamento de funcionamento da Coligação 

para o Crescimento Verde, aprovado pelo Despacho n.º 8089-D/2015, de 23 de julho, cabe ao 

Secretariado Executivo apresentar a proposta de plano de atividades, a aprovar pela Coligação. 

Uma vez que só na Primavera de 2016 teve início o arranque dos primeiros Grupos de Trabalho 

Temáticos e atendendo a que a reunião do Plenário da Coligação de setembro foi dedicada à 

apresentação das novas orientações políticas em matéria de Crescimento Verde e Economia 

Circular, considerou-se pertinente elaborar excecionalmente um relatório bianual, abarcando 

os anos de 2016 e 2017. 

O Plano de Atividades agora apresentado resume as propostas para os trabalhos da Coligação 

nesse período. 

 

2. CRONOGRAMA DE TRABALHOS 

Em 2016/2017 a atividade da Coligação sustenta-se no desenvolvimento das tarefas assumidas 

pelos Grupos de Trabalho Temáticos (GTT). 

Os GTT em funcionamento consideraram, 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 prioridades, 

partindo dos contributos das entidades representadas na Coligação. 

Começou-se por revisitar o Compromisso para o Crescimento Verde (CCV), para avaliar a 

formulação das iniciativas e clarificar o âmbito da sua abrangência. Esta consolidação de 

conteúdos e indicadores de sucesso correspondeu a uma fase prévia de que resultaram 

documentos denominados “Atualização das Iniciativas do CCV” (D1).  

Em paralelo, os Pontos Focais das iniciativas identificaram as “fontes e parâmetros de 

monitorização” disponíveis para a avaliação dos indicadores de sucesso, de que resultou o 

documento denominado “Documento Suplementar de Suporte à Monitorização dos Indicadores 

de Sucesso das Iniciativas” (DCS1). A primeira monitorização das iniciativas temáticas está 

prevista para o último trimestre de 2017 e será relativa aos anos anteriores conforme a 

informação do DCS1. 

Procedeu-se depois à elaboração do documento “Identificação de ações ou medidas (previstas 

ou em curso) que possam contribuir para os resultados das iniciativas”. Este documento (D2) 

colige os contributos e os resultados das discussões no âmbito de cada grupo de trabalho. 

Os documentos D1 e D2 de cada GTT constituem suporte para o desenho dos plano de trabalhos 

temáticos para 2016-2017, e para o planeamento das ações a curto, médio e longo prazo, para 

submeter à aprovação da Coligação. 

Tendo em conta as novas 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 encontrar, nas iniciativas 

CCV, 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 
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Crescimento Verde focalizados na Economia Circular, enquanto modelo económico que restaura 

materiais e produtos, mantém a utilidade e o valor a nível máximo através da sua circulação pelo 

maior tempo possível, que ao mesmo tempo promove a descarbonização da economia e a 

valorização do território. 

A análise efetuada permite também associar uma escala temporal ao desenvolvimento das 

iniciativas, deixando antever desde já o que pode ser considerado vantajoso para o curto, médio 

e longo prazo – indicativamente 2016/2017, 2020 e 2030. 

Em 2017 será possível selecionar linhas de ação a aprofundar em cada Grupo de Trabalho e 

serão exploradas sinergias entre áreas temáticas. Para cada linha de ação haverá termos de 

referência com explicitação de objetivos, abordagem metodológica, produtos esperados, fontes 

de informação e calendário. 

Antevê-se que as linhas de ação relacionadas com financiamento e sinergias, que começaram a 

ser tratadas separadamente pelos diferentes GTT, possam evoluir para uma abordagem 

conjunta, atendendo ao seu carácter horizontal. 

Em anexo apresentam-se as versões atualizadas dos cronogramas para os Planos de Atividades 

Temáticos para o primeiro lote de GTT (Contratação Pública; Agricultura e Florestas; Resíduos; 

Mobilidade e Transportes; Energia e Clima). O desenvolvimento das tarefas no segundo lote de 

GTT (Indústria Transformadora e Extrativa; Cidades e Território) está alinhado com o primeiro 

lote, mas ainda não apresenta um grau de maturidade suficiente e só poderá ser apresentado à 

Coligação no segundo semestre do ano. 

Atendendo às especificidades de cada GTT os documentos D1 e D2, já ultimados, vão ser 

submetidos à aprovação da Coligação individualmente. 

 

3. GOVERNAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS 

Está previsto para 2017 o reforço de recursos (humanos e técnicos) para apoio às atividades da 

Coligação.  

Em 2016, como modelo de governação do primeiro lote de GTT em funcionamento recorreu-se 

às entidades referidas como pontos focais de acompanhamento das iniciativas no CCV, 

enquanto co-coordenadoras dos trabalhos. De acordo com as indicações transmitidas à 

Coligação na reunião plenária de setembro de 2016, serão propostas alterações na coordenação 

de GTT, que passam a ser presididos por coordenadores convidados. 

Os GTT Mobilidade e Transportes, Energia e Clima e Cidades e Território já contam com a 

presença de representantes dos gabinetes ministeriais, aguardando-se que alargamento das 

participações diretas de representantes das diferentes tutelas nos restantes GTT, o que 

permitirá poder beneficiar de orientação política temática próxima. 

Prevê-se a conclusão das tarefas relacionadas com a dinamização da página de internet do 

Crescimento Verde, durante o primeiro semestre de 2017. 

Espera-se que os primeiros resultados dos trabalhos em curso nos GTT comecem a surgir 

durante o segundo semestre de 2017 e que possam vir a ser divulgados publicamente no final 

do ano. 
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A Coligação continuará a prestar uma atenção muito particular às iniciativas que alimentam e 

dinamizam o portal ECO.NOMIA. 

Anexos:  

- Cronogramas dos Planos de Atividades Temáticos
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Cronograma de plano de atividades GTT RES 
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CV) (D5)
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Programa de ações do GTT RES (D7)

Reuniões do GTT RES

Plano de Trabalho do GTT RES (2017, 2020, 2030)

Relatório de atividades intercalar do GTT RES

Atividades
2016 2017

Consolidação das iniciativas e indicadores de 

sucesso (D1)

Definição de fontes e parâmetros de 

monitorização (PFA) (DCS1)
d8i
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Cronograma de plano de atividades GTT AGF 

 

A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

 d1i  d1i i D1 D1

DCS1 DCS1

 d2i  d2i i  d2ii i

prep 

coord

Projetos para economia circular (identificar e 

promover) (D3)
d3i

Sinergias entre iniciativas AGF e iniciativas de 

outras áreas CCV (D4)
d4i

Financiamento das iniciativas AGF no quadro do 

Portugal 2020 (Rede para o CV) (D5)
d5i

Análise de lacunas e oportunidades para 

identificação de formas de atuação (D6)
d6i

prep 

coord
d7i??

5 17 20 29 19 4 ? ? ?

m1i  m1ii M1 M2

?

12 28 ?

Reuniões do GTT AGF

Plano de Trabalho do GTT AGF (2017, 2020, 2030)

Relatório de atividades intercalar do GTT AGF

Reuniões da Coligação CCV

Programa de ações do GTT AGF (D7)

Atividades
2016 2017

Consolidação das iniciativas e indicadores de sucesso

Monitorização das iniciativas AGF (PFA) d8i

Identificação de ações ou medidas (previstas ou em 

curso) que possam contribuir para os resultados das  

iniciativas (tabela preparação D2)  d2iv D2
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Cronograma de plano de atividades GTT EC 
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d2i  d2ii
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coord

Projetos para economia circular e 

crescimentio verde (identificar e promover) 

(D3)

d3i

Sinergias entre iniciativas EC e iniciativas de 

outras áreas CCV (D4)
d4i

Financiamento das iniciativas EC no quadro 

do Portugal 2020 (Rede para o CV) (D5)
d5i

Análise de lacunas e oportunidades para 

identificação de formas de atuação (D6)
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prep 

coord
d7i

13 8 31 30 ? ? ? ?
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?
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20out+18nov
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Reuniões do GTT EC

Plano de Trabalho do GTT EC (2017, 2020, 2030)

 d2iv

Relatório de atividades intercalar do GTT EC

Reuniões da Coligação CCV

Programa de ações do GTT EC (D7)

Atividades

Identificação de ações ou medidas (previstas ou 

em curso) que possam contribuir para os 

resultados das  iniciativas (tabela preparação D2)

Definição linhas de ação a desenvolver
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2016 2017

Consolidação das iniciativas e indicadores de 

sucesso

Monitorização das iniciativas EC (PFA) d8i
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Cronograma de plano de atividades GTT MTR 

 

 A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

d1 i d1 i i d1 i i i D1 D1

DCS1 DCS1

d2 i d2 i i d2 i i i

prep 

coord

Debilidades da informação disponível para 

monitorizar Iniciativas MTR (D3)
d3

Sinergias entre iniciativas MTR e iniciativas de 

outras áreas CCV (D4)
d4

Projetos para  crescimento verde e economia circular 

(identificar e promover) (D5)
d5

Financiamento das iniciativas MTR no quadro do 

Portugal 2020 (Rede para o CV) (D6)
d6

Análise de lacunas e oportunidades para 

identificação de formas de atuação (D7)
d7

prep 

coord
d8 i??

12 24 3 17 11

m1i m1ii m1ii i

??

12 28 ?

d9 i

d2iv

(D2?)

Identificação de ações ou medidas (previstas ou em 

curso) que possam contribuir para os resultados das  

iniciativas (tabela preparação D2)

Relatório de atividades intercalar do GTT MTR

Definição linhas de ação a desenvolver

Programa de ações do GTT MTR (D8)

Reuniões do GTT MTR

Plano de Trabalho do GTT MTR (2017, 2020, 2030)

D2

Atividades GTT MTR

Consolidação das iniciativas e indicadores de sucesso

Monitorização das iniciativas MTR (PFA)

Reuniões da Coligação CCV
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Cronograma de plano de atividades GTT CP 

 

 

 

M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

d1 d1i D1

DCS1

d2i d2i i d2i i i d2iv D2

Promover e suportar a iniciativa CP do CCV (D3) d3i

Promover o UER no setor da construção (D4) d4i

Alargar o âmbito das CPE às autarquias (D5) d5i

Financiamento de ações que contribuam para os 

objetivos do GTT CP (D6)
d6i
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16 10 5 11 6 2 5 ?
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?

12 28 ?

Programa de ações do GTT CP (D7)

Reuniões do GTT CP

Plano de Trabalho do GTT CP (2017, 2020, 2030)

Relatório de atividades intercalar do GTT CP

Reuniões da Coligação CCV

Atividades GTT CP

Consolidação da iniciativa CP e objectivos. Definição de  

indicadores de sucesso (D1)

Monitorização da iniciativa CP (PFA e SECCV) (DCS1) d8i

Identificação de linhas de ação a desenvolver que 

possam contribuir para os resultados (D2)
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