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Como resultado da atividade dos grupos de trabalho temáticos da Coligação para o Crescimento Verde 

foram atualizadas as iniciativas temáticas das áreas de intervenção do Compromisso: “Resíduos” 

(Quadro 5), “Agricultura e Florestas” ” (Quadro 6), “Energia e Clima” ” (Quadro 7), “Mobilidade e 

Transportes” ” (Quadro 8), todos do capítulo 3 de Compromisso, e do catalisador do crescimento verde 

“Contratação Pública” (parte do Quadro 14) do capítulo 4 do Compromisso. 

As atualizações que se seguem foram aprovadas pela Coligação em abril de 2017 e dão resposta às 

necessidades de consolidação de um ponto de partida, de clarificação de conteúdos, da exequibilidade 

de monitorização de indicadores e sucesso e da concertação com as orientações da tutela no sentido 

de, de entre os objetivos do crescimento verde, priorizar a economia circular. 
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Quadro 5: Iniciativas Resíduos - atualização abril 2017 

Ref.ª Iniciativa Indicadores de sucesso 

Enquadramento (E) e 

Ponto Focal para o 

Acompanhamento 

(PFA) 

Também relevante 

para 

RES 1 

Aplicar a Taxa de 

Gestão de Resíduos 

(TGR) de forma a 

incentivar a 

redução/prevenção 

na produção de 

resíduos, reforçar o 

desincentivo às 

operações de 

eliminação de 

resíduos e favorecer 

as operações de 

valorização de 

resíduos, incluindo o 

coprocessamento, a 

valorização energética 

e a recuperação de 

materiais para 

reciclagem 

» % da TGR disponível para apoio a 

projetos de resíduos  

»% da TGR aplicada em projetos de 

resíduos  

» Diminuição da percentagem de 

resíduos encaminhados para 

aterro ou incineração 

E (políticas): PERSU 

2020; Reforma da 

Fiscalidade Verde 

 

E (financeiro): Fundo 

Ambiental 

 

PFA: APA 

Agricultura e 

florestas; Energia e 

clima; Indústria 

transformadora e 

extrativa; Cidades e 

território; 

Financiamento; 

Fiscalidade 

RES 2 

Incentivar a utilização 

de resíduos na 

produção de novos 

produtos 

» Aumento da percentagem de 

resíduos passíveis de valorização 

que cumprem [normas ou] 

especificações técnicas1 

» Aumento da percentagem de 

utilização dos resíduos como 

matérias-primas2 

E (políticas): PNGR 

 

E (financeiro): 

COMPETE 2020  

 

PFA: APA; DGAE 

Agricultura e 

florestas; Energia e 

clima; Indústria 

transformadora e 

extrativa; I&D&I 

RES 33 

Promover as parcerias 

industriais que 

envolvem a transação 

de resíduos e de 

subprodutos (inclui 

mercado de resíduos) 

» Aumento da percentagem de 

resíduos (em peso) introduzidos 

em processos produtivos 

 » Aumento do número de 

subprodutos classificados  

E (políticas): PNGR; 

ENEI  

E (financeiro): 

COMPETE 2020 

PFA: APA 

Agricultura e 

florestas; Indústria 

transformadora e 

extrativa 

                                                           
1 O universo deste indicador poderá vir a ser completado ao longo do tempo com o alargamento de ET para mais 
produtos. 
2 O Indicador de Sucesso 2 refere “percentagem de utilização dos resíduos como matérias-primas” o que implica que, 

para abranger a totalidade do universo será necessário, contabilizar os reportes do MIRR e acautelar de forma 

sistemática a aplicação do “Fim de Estatuto de Resíduos” e do “subproduto” conforme estabelece a legislação de 

resíduos. Esta contabilização está prevista para breve através da recolha de informação em formulários próprios a 

preencher pelos operadores. Por ora a monitorização permitirá apenas contabilizar uma parte do universo. Os PFA 

aferirão, anualmente, o ponto de situação. 

3 O ponto focal de acompanhamento, em conjunto com o GTT RES deverá explorar as possibilidades de monitorizar 
os subprodutos transacionados entre unidades. O ponto focal de acompanhamento, em articulação com o GTT RES, 
explorará as possibilidades de no futuro estabelecer metas para os IS definidos.  
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Ref.ª Iniciativa Indicadores de sucesso 

Enquadramento (E) e 

Ponto Focal para o 

Acompanhamento 

(PFA) 

Também relevante 

para 

RES 4 

Dinamizar a 

reciclagem de 

Resíduos Urbanos 

(RU) e a recolha 

seletiva 

» Aumento da retoma de recolha 

seletiva (kg/hab. ano) 

» Aumento da taxa de reciclagem  

» Eliminar progressivamente a 

deposição em aterro 

E (políticas): PNGR; 

PERSU 2020; 

Decreto-Lei n.º 

73/2011, de 17 de 

junho 

E (financeiro): 

POSEUR 

PFA: APA 

Agricultura e 

florestas; Energia e 

clima; Cidades e 

território;  

RES 5 

Aumentar a eficiência 

operacional dos 

sistemas de 

tratamento de RU 

» Redução de custos operacionais 

dos sistemas, salvaguardando a 

hierarquia dos resíduos 

» Aumento da taxa de utilização 

das infraestruturas 

» Aumento da quantidade de 

resíduos/materiais vendida 

» Aumento das receitas geradas 

pela venda de resíduos/materiais e 

energia 

» Diminuição das quantidades de 

rejeitados 

E (políticas): PNGR; 

PERSU 2020 

 

E (financeiro): 

POSEUR 

 

PFA: APA 

Energia e Clima; 

Cidades e território; 

I&D&I 

RES 64 

Promover o aumento 

da valorização das 

lamas de ETA e ETAR 

através da promoção 

e potenciação da 

diversificação dos 

seus destinos finais 

» Aumento da percentagem de 

lamas de ETAR valorizadas 

relativamente a volumes 

produzidos 

» Aumento da percentagem de 

lamas de ETA valorizadas 

relativamente a volumes 

produzidos 

»Aumento dos destinos de 

valorização das lamas de ETAR, 

incluindo a valorização energética 

» Diminuição do volume de lamas 

produzidas por unidade de 

produção 

E (políticas): 

PENSAAR 2020, 

PNGR 

 

E (financeiro): 

POSEUR 

 

PFA: APA 

Agricultura e floresta; 

Energia e clima; 

Indústria 

transformadora e 

extrativa; I&D&I 

RES 7 

Promover iniciativas 

para a divulgação da 

Economia Circular 

 » Número de associações 

empresariais participantes nas 

iniciativas 

 » Aumento do número de 

iniciativas desenvolvidas 

E (políticas): PNGR; 

PERSU 2020 

 

PFA: APA; DGAE 

Água; Agricultura e 

floresta; Energia e 

clima; Indústria 

transformadora e 

extrativa; I&D&I; 

Informação e 

participação 

                                                           
4 O GTT RES explorará as possibilidades de, no futuro, incluir outros IS que permitam melhor conhecer os destinos das 
lamas, designadamente nos âmbitos agrícola e florestal. 
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Quadro 6: Iniciativas Agricultura e Florestas - atualização abril 2017 

Refª Iniciativa  Indicadores de sucesso Enquadramento (E) 

e Ponto Focal para o 

Acompanhamento 

(PFA) 

Também relevante 

para 

AGF 1 Promover as medidas 
agroambientais e 
agilizar os processos 
de atribuição de 
subsídios 

» Aumento da área sob 
compromisso agroambiental, 
associado a desempenho 
ambiental mensurável, de 25% até 
2020 

E (financeiro):  
Programa de 
Desenvolvimento 
Rural do Continente 
para 2014-2020 (PDR 
2020); PRODERAM 
2020; PRORURAL+ 
2020 
 
PFA: GPP 

Água; Resíduos; 
Energia e clima; 
Biodiversidade e 
serviços dos 
ecossistemas; 
Financiamento; 
Fiscalidade 

AGF 2 Promover o apoio a 
explorações que 
cumpram as Boas 
Condições Agrícolas e 
Ambientais (BCAA)  

» Aumentar a superfície agrícola 
sujeita à BCAA em 10% até 2030 

E (financeiro):  
Condicionalidade – 
Regulamento (UE) 
n.º 1306/2013 
 
PFA: GPP 

Água; Resíduos; 
Energia e clima; 
Biodiversidade e 
serviços dos 
ecossistemas; 
Financiamento 

AGF 3 Promover a difusão, 
divulgação de 
informações e de 
conhecimentos, e o 
aconselhamento dos 
agricultores e 
produtores florestais 

» Aumentar em 25% o número de 
serviços de aconselhamento 
agrícola e florestal, até 2020 

E (financeiro):  
PDR 2020; 
PRODERAM 2020; 
PRORURAL+ 2020; 
Aconselhamento 
agrícola e florestal – 
Regulamento (UE) 
n.º 1306/2013 
 
PFA: DGADR 

Água, Resíduos, 
Cidades e território; 
Promoção 
Internacional; I&D&I; 
Informação e 
participação 

AGF 4 Apoiar as explorações 
que cumpram as 
regras do Pagamento 
Verde (Greening), 
componente 
ambiental dos 
pagamentos diretos 
do primeiro pilar da 
Política Agrícola 
Comum (PAC 2014-
2020) 

» Manutenção da área (ha) sujeita 
ao compromisso Greening das 
explorações 

E (financeiro):  
Pagamentos diretos 
aos agricultores – 
Regulamento (UE) 
n.º 1307/2013, de 17 
de dezembro      
 
PFA: GPP 

Energia e clima; 
Biodiversidade e 
serviços dos 
ecossistemas; 
Financiamento 

AGF 5 Apoiar investimentos 
na agricultura que 
promovam maiores 
níveis de 
sustentabilidade na 
utilização dos 
recursos. (Exs: 
investimento em 
regadio eficiente e 
em operações com 
necessidade de 
melhorias no uso 
eficiente de água; 
explorar e melhorar a 
produção de 
sequeiro) 

» Número de investimentos com 
objetivo “uso eficiente de 
recursos” (água, solo, energia) 
 
» Despesa pública associada ao 
objetivo “uso eficiente de 
recursos” (água, solo, energia) 

E (financeiro):  
PDR 2020; 
PRODERAM 2020; 
PRORURAL+ 2020 
 
PFA: GPP      

Água; Resíduos; 
Energia e clima; 
Biodiversidade e 
serviços dos 
ecossistemas; 
Cidades e Território; 
Financiamento; 
Fiscalidade; I&D&i 
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Refª Iniciativa  Indicadores de sucesso Enquadramento (E) 

e Ponto Focal para o 

Acompanhamento 

(PFA) 

Também relevante 

para 

AGF 6 Apoiar o 
desenvolvimento e 
estruturação de 
novos produtos do 
sector agroflorestal, 
garantindo maior 
valor acrescentado 
ambiental 

» Número de projetos apoiados  
» Número de produtos novos 
apoiados 

E (políticas):  
Estratégia Nacional 
das Florestas (ENF) 
  
E (financeiro):  
PDR 2020; 
PRODERAM 2020; 
PRORURAL+ 2020  
 
PFA: ICNF; GPP 

Resíduos; Energia e 
clima; Mobilidade e 
Transportes; 
Indústria 
transformadora e 
extrativa; Cidades e 
Território: 
Financiamento; 
Fiscalidade;  I&D&I 

AGF 7 Apoiar atividades 
agrícolas e florestais 
desenvolvidas em 
áreas classificadas ao 
abrigo das Diretivas 
Aves e Habitats, 
através do 
Pagamento Natura 

» Número de explorações 
beneficiárias do Pagamento 
Natura/número de explorações 
agrícolas ou florestais em áreas 
classificadas (atingir os 25% até 
2020) 

E (políticas): EU 
Biodiversity Strategy 
2020 - COM (2011) 
244 final 
 
E (financeiro):  
PDR 2020; 
PRODERAM 2020; 
PRORURAL+ 2020  
 
PFA: GPP                   

Energia e Clima; 
Biodiversidade e 
serviços dos 
ecossistemas; 
Financiamento; 
Fiscalidade 

AGF 8* Diminuição do risco 
de degradação da 
qualidade dos solos 
agrícolas e florestais 

» Diminuição da área (ha) de solos 
agrícolas e florestais em risco de 
degradação 

E (políticas): 
Programa de Ação 
Nacional de Combate 
à Desertificação 
(PANCD) 
 
E (financeiro): PDR 
2020; PRODERAM 
2020; PRORURAL+ 
2020;  
 
PFA: ICNF; GPP; 
DGADR 

Água; Energia e 
clima; Resíduos; 
Biodiversidade e 
serviços dos 
ecossistemas; 
Cidades e território; 
Financiamento; 
Fiscalidade 

AGF 9 Promover a 
certificação da gestão 
florestal sustentável, 
apoiando a adaptação 
das explorações e das 
empresas às 
exigências 
ambientais, de 
segurança e 
prevenção de riscos 

» Até 2020: área florestal 
certificada atingir 500 000 hectares 
» Até 2030: área florestal 
certificada atingir 1000 000 
hectares  

E (políticas): 
Estratégia Nacional 
das Florestas (ENF) 
 
E (financeiro):  
PDR 2020; 
PRODERAM 2020; 
PRORURAL+ 2020; 
Fundo Florestal 
Permanente (FFP) 
 
PFA: ICNF       

Resíduos; Energia e 
clima; Indústria 
transformadora e 
extrativa; 
Biodiversidade e 
serviços dos 
ecossistemas; 
Financiamento; 
Fiscalidade; I&D&i; 
Informação e 
participação 

AGF 10 Promover as ZIF - 
Zonas de Intervenção 
Florestal 

» Aumento de 20% no número de 
aderentes às ZIF até 2020 
» Aumentar a área florestal inscrita 
em ZIF em 30% até 2020 

E (políticas): 
Estratégia Nacional 
das Florestas (ENF) 
 
E (financeiro): Fundo 
Florestal 
Permanente (FFP), 
PDR 2020 
 
PFA: ICNF 

Energia e clima; 
Indústria 
transformadora e 
extrativa; 
Biodiversidade e 
serviços dos 
ecossistemas; 
Cidades e Território; 
Fiscalidade 
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Refª Iniciativa  Indicadores de sucesso Enquadramento (E) 

e Ponto Focal para o 

Acompanhamento 

(PFA) 

Também relevante 

para 

AGF 11 Aumentar o 
contributo económico 
da pesca, da silvo 
pastorícia, da 
cinegética, da 
apicultura, da 
produção de 
cogumelos e de 
outros produtos não 
lenhosos, nas 
explorações florestais 

» Número de projetos apoiados até 
2020: 200 
» 10% em 2020 e 20% em 2030 das 
explorações florestais/ZIF 
apresentarem mais do que um 
produto de origem na exploração 
para comercialização/ 
aproveitamento económico 

E (políticas): 
Estratégia Nacional 
das Florestas (ENF) 
 
E (financeiro): PDR 
2020; PRODERAM 
2020; PRORURAL+ 
2020 
 
PFA: ICNF 

Biodiversidade e 
serviços dos 
ecossistemas; 
Financiamento; 
Fiscalidade; I&D&I 

AGF 12 Melhorar a gestão 
florestal e a 
produtividade dos 
povoamentos 
florestais 

» Aumento de 20%, da área sujeita 
a Planos de Gestão Florestal (PGF) 
até 2020 
» Área de povoamentos sujeitos a 
melhoria produtiva (100 000 ha) 
até 2020 

E (políticas): 
Estratégia Nacional 
das Florestas (ENF) 
 
E (financeiro): PDR 
2020; PRODERAM 
2020; PRORURAL+ 
2020 
 
PFA: ICNF 

Resíduos; Energia e 
clima; Biodiversidade 
e serviços dos 
ecossistemas; 
Cidades e território; 
Financiamento; 
Fiscalidade; I&D&I 

AGF 13 Promover a utilização 
de produtos 
ecológicos e 
sustentáveis de 
origem agrícola e 
florestal 

» Aumento de 50%, entre 2010 e 
2020, do volume de madeira e 
outros produtos florestais 
certificados (FSC ou PEFC) 
transacionados no mercado 
» Número de contratos públicos 
com critérios ecológicos face ao 
total contratado nas seguintes 
categorias de produtos: 
� Edifícios de escritório; 
� Mobiliário;  
� Painéis interiores; 
� Papel de cópia; 
� Produtos alimentares e serviços 
de catering. 

» Valor (€) de contratos públicos 
com critérios ecológicos face ao 
total contratado nas seguintes 
categorias de produtos: 
� Edifícios de escritório; 
� Mobiliário;  
� Painéis interiores; 
� Papel de cópia; 
� Produtos alimentares e serviços 
de catering. 

E (políticas): 
Estratégia Nacional 
das Florestas (ENF); 
Estratégia Nacional 
de Compras Públicas 
Ecológicas (ENCPE) 
 
E (financeiro): PDR 
2020; PRODERAM 
2020; PRORURAL+ 
2020 
 
PFA: ICNF; 
APA/ESPAP  

Resíduos; Energia e 
clima; Indústria 
transformadora e 
extrativa; 
Biodiversidade e 
serviços dos 
ecossistemas; 
Financiamento; 
Fiscalidade; 
Contratação pública 
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Refª Iniciativa  Indicadores de sucesso Enquadramento (E) 

e Ponto Focal para o 

Acompanhamento 

(PFA) 

Também relevante 

para 

AGF 14** Promover o modo de 
produção agrícola 
biológico  

» Aumento de […]% da Superfície 
Agrícola Utilizada (SAU) em modo 
de produção biológico até 2020 
» Aumento de […]% do número de 
explorações agrícolas convertidas 
ao modo de produção biológico até 
2020 

E (políticas): 
Regulamentos (UE) 
n.º 834/2007 e n.º 
889/2008, 
respetivamente do 
Conselho e da 
Comissão; Estratégia 
Nacional Agricultura 
Biológica (ENAB) 
 
E (financeiro): PDR 
2020; PRODERAM 
2020; PRORURAL+ 
2020;  
 
PFA: DGADR        

Água, Resíduos; 
Energia e Clima; 
Biodiversidade e 
serviços dos 
ecossistemas; 
Cidades e território; 
Financiamento; 
Fiscalidade 

 

*os pontos focais vão explorar os objetivos estabelecidos no PANCD e PDRs com vista a tentar estabelecer uma meta 

ao IS da AGF8; 

**meta em desenvolvimento para IS da AGF14 no enquadramento da ENAB e dos PDRs.  
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Quadro 7: Iniciativas Energia e Clima - atualização abril 2017

Refª Iniciativa Indicadores de sucesso 

Enquadramento (E) e 

Ponto Focal para o 

Acompanhamento 

(PFA) 

Também relevante 

para 

EC 1 

Promover a eficiência, 

alargando os limiares 

de abrangência do 

sistema de gestão de 

consumos intensivos 

energéticos 

» Aumento do número de empresas 

registadas no Sistema de Gestão dos 

Consumos Intensivos de Energia 

(SGCIE) 

» Redução do consumo de energia 

das empresas registadas no SGCIE 

(ktep)1 

E (políticas): PNAEE 

2016; PNAER 2020; 

SGCIE; Decreto-Lei 68-

A/2015, de 30 de 

abril, Decreto-Lei n.º 

71/2008, de 15 de 

abril, (RGCIE) 

E (financeiro): POCI-

COMPETE 2020 , 

POSEUR; PO Norte; 

PO Centro; PO Lisboa; 

PO Alentejo; PO 

Algarve; FEE; PDR 

2020; PRODERAM 

2020; PRORURAL+ 

2020 

PFA: DGEG  

Agricultura e 

florestas; Indústria 

transformadora e 

extrativa; Cidades e 

território; I&D&I 

EC 2 

Promover a eficiência 

energética na 

Administração Pública 

(AP) (incluindo na 

iluminação pública, 

edifícios e frotas), 

através de medidas de 

natureza tecnológica e 

de gestão dos sistemas  

» Redução de consumo de 

eletricidade em iluminação pública 

» Redução de consumo de energia 

na AP (eletricidade e outras formas 

de energia), 30% em 2020 

(relativamente a 2012)2 

» Introdução de 1200 veículos 

elétricos até 2020 na AP 

 

E (políticas): PNAEE 

2016; PNAER 2020; 

Programa ECO.AP; 

ECO.mob. 

E (financeiro): POCI-

COMPETE 2020; 

POSEUR; PO Norte; 

PO Centro; PO Lisboa; 

PO Alentejo; PO 

Algarve; POSEUR  

PFA: DGEG 

 

Mobilidade e 

transportes; Cidades e 

território; I&D&I 

                                                           
1 Recomenda-se a revisão da informação de monitorização e funcionamento solicitada às instalações abrangidas 

pelo SGCIE e a desagregação setorial desta informação no futuro de modo a conhecer os perfis de consumo setoriais 
que melhor suportem tomadas de decisão. 

 
2 O Indicador de Sucesso 2 refere “eletricidade e outras formas de energia” para abranger a totalidade do universo 
que a iniciativa pretende alcançar. Contudo, a fração “outras formas de energia” não é abrangida por nenhuma 
obrigação de monitorização ou reporte de forma sistemática. Assim sendo, esta fração do universo será 
monitorizada da forma mais completa que for possível e o Ponto Focal de Acompanhamento (PFA) explorará as 
possibilidades existentes de modo a melhorar os dados disponíveis tendo sempre em consideração que o dado 
mais relevante conhecer é o da totalidade das formas de energia. O PFA aferirá, anualmente, a possibilidade de 
reporte e/ou avaliação desta fração do indicador.  
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EC 33 

Promover a eficiência 

energética no 

edificado 

» Redução do consumo final de 

energia no setor Doméstico para 

habitação e no setor dos Serviços 

nos edifícios 

» Aumento da percentagem de 

edifícios novos com classificação 

energética A ou A+ 

» Aumento da percentagem de 

edifícios objeto de grande 

reabilitação com classificação 

energética B ou superior 

E (políticas): PNAEE 

2016; PNAER 2020; 

Sistema de 

Certificação 

Energética dos 

Edifícios (SCE) 

 

E (financeiro): POCI-

COMPETE 2020; 

POSEUR; PO Norte; 

PO Centro; PO Lisboa; 

PO Alentejo; PO 

Algarve  

 

PFA: DGEG  

Agricultura e 

Florestas; Indústria 

transformadora e 

extrativa; Cidades e 

território; I&D&I 

EC 4 

Aumentar a produção 

de energia renovável 

de baixo impacto, 

promovendo a 

utilização de 

tecnologias custo-

eficientes que 

fomentem a 

competitividade 

» % de incorporação de Fontes de 

Energia Renovável no consumo final 

bruto de energia: 31% em 2020 e 

40% em 2030 

» Custo médio (€/MWh) com a 

produção em Regime Especial 

(tecnologias renováveis)  

E (políticas): PNAER 

2020; PNAEE 2016 

E (financeiro): POCI-

COMPETE 2020; 

POSEUR; PDR 2020; 

PRODERAM 2020; 

PRORURAL+ 2020 

 

PFA: DGEG 

Agricultura e 

Florestas; Indústria 

transformadora e 

extrativa; Cidades e 

território; I&D&I 

EC 5 

Fomentar o 

autoconsumo de 

energia, evitando 

sobrecustos adicionais 

para o SEN – Sistema 

Elétrico Nacional 

» 300MW de potência instalada em 

Unidades de Produção para Auto 

Consumo em 2020 

 

 

E (políticas): PNAER 

2020; PNAEE 2016; 

Decreto-Lei n.º 

153/2014, de 20 de 

outubro, relativo à 

Produção Distribuída 

E (financeiro): POCI-

COMPETE 2020; PDR 

2020; PRODERAM 

2020; PRORURAL+ 

2020; POSEUR 

PFA: DGEG 

Agricultura e 

florestas; Indústria 

transformadora e 

extrativa; Cidades e 

território; I&D&I 

                                                           
3 Recomenda-se a revisão futura dos indicadores definidos no sentido de tecnicamente clarificar o seu significado 
e melhorar a sua monitorização. 
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EC 64 

Dinamizar o 

investimento em 

I&D&I na área de 

energia, mitigação e 

adaptação às 

alterações climáticas 

» Número de pedidos nacionais de 

patentes nas áreas tecnológicas 

definidas pelo IPC Green Inventory 

(Comité de Peritos da Classificação 

Internacional de Patentes) 

» Número de patentes nacionais 

concedidas e patentes europeias 

validadas em Portugal nas áreas 

tecnológicas definidas pelo IPC 

Green Inventory (Comité de Peritos 

da Classificação Internacional de 

Patentes)    

» Aumento da percentagem de 

investimento em I&D&I na área da 

energia relativamente ao PIB 

E (políticas): 

Estratégia Nacional de 

investigação e 

inovação para uma 

especialização 

inteligente (ENEI) 

 

E (financeiro): 

Horizonte 2020;PDR 

2020; PRODERAM 

2020; PRORURAL+ 

2020; POCI-COMPETE 

2020; POSEUR 

 

PFA: DGEG 

Água; Resíduos; 

Agricultura e 

florestas; Mobilidade 

e Transportes; 

Indústria 

transformadora e 

extrativa; Cidades e 

território; Mar; 

I&D&I; Turismo 

EC 7 

Fomentar a instalação 

economicamente 

viável de contadores 

inteligentes 

» Percentagem de contadores 

inteligentes instalados em clientes 

em Baixa Tensão Normal (BTN) e na 

Iluminação Pública no parque total 

de consumidores de eletricidade em 

BTN em Portugal Continental  

E (políticas): PNAEE 

2016; Diretiva 

2012/27/EU; Diretiva 

2009/72/CE; Diretiva 

2009/73/CE 

 

E (financeiro): POCI-

COMPETE 2020;  

POSEUR 

 

PFA: DGEG 

Agricultura e 

florestas; Indústria 

transformadora e 

extrativa; Cidades e 

território 

EC 85 

Iniciativa 

em stand 

by 

Concretização do 

desígnio europeu para 

as interligações de 

energia elétrica 

» Metas para interligações de 

energia elétrica com a Europa 

(fronteiras PT-ES e ES-FR): 10% até 

2020 e 15% até 2030 

E (políticas): Pacote 

Energia-Clima; 

Iniciativa MAOTE 

 

PFA: DGEG 

Cidades e território; 

Promoção 

internacional 

                                                           
4 A iniciativa tem como objetivo “dinamizar o investimento em I&D&I nas áreas da energia e da mitigação e 
adaptação às alterações climáticas” o que não é coerente com os IS definidos originalmente no CCV, 
designadamente o IS3 relativo ao investimento na área da “energia”. Sendo relevante melhorar o conhecimento 
da dinâmica da I&D&I, o PFA em articulação com o GTT, desenvolverá metodologia para monitorizar o IS3 
recolhendo informação junto da ANI e da FCT. Recomenda-se ao GTT estudar as propostas de novos indicadores 
designadamente sobre artigos publicados sobre as temáticas da EC6 e o número de projetos de I&D&I apoiados 
nestas áreas. 
 
5 O indicador permite monitorizar a iniciativa, contudo, a iniciativa deve manter-se em stand-by uma vez que esta 
se encontra a ser acompanhada noutros fóruns a nível europeu, alvo de negociações políticas entre estados-
membro da UE e que não depende apenas de políticas definidas a nível nacional. Acresce que, não existe ainda 
uma metodologia clara e harmonizada a nível europeu para definição da capacidade de interligação (apesar de já 
ter sido criado um grupo técnico específico para estudar este assunto e definir uma metodologia de cálculo - Expert 

Group on electricity interconnection targets, criado pela Decisão da Comissão de 3 de março de 2016). O Ponto 
Focal de Acompanhamento efetuará, anualmente, ponto de situação para aferir a manutenção, ou não, desta 
iniciativa e/ou do seu indicador de sucesso.  
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EC 96 

Iniciativa 

em stand 

by 

Promover projetos de 

exportação de energia 

elétrica a partir de 

produção com base 

em fontes renováveis 

para cumprimento de 

metas europeias  

» Aumento do número de acordos 

de transferência estatística de 

energia renovável ou do número de 

projetos conjuntos  

 

» Aumento da energia anual 

exportada através de acordos 

bilaterais de transferência física ou 

estatística de eletricidade 

"renovável" (MWh)  

E (políticas): Pacote 

Energia-Clima; 

Iniciativa MAOTE; 

Diretiva 2009/28/CE; 

Decreto-Lei n.º 

39/2013, de 18 de 

março 

 

PFA: DGEG 

Cidades e território; 

Promoção 

internacional 

EC 107 

Iniciativa 

em stand 

by 

Estabelecer, no 

contexto europeu, o 

objetivo para as 

interligações de gás 

natural, posicionando 

Portugal como porta 

de entrada de Gás 

Natural Liquefeito 

(GNL) na Europa 

» Concretização da 3ª interligação 

de gás entre Portugal e Espanha 

após confirmação de: interligação 

nos Pirenéus; obtenção do 

financiamento por parte da UE 

E (políticas): Pacote 

Energia-Clima; 

Iniciativa MAOTE 

 

PFA: DGEG 

Mobilidade e 

transportes; Cidades e 

território; Mar; 

Promoção 

internacional 

EC 11 

Implementação do 

PNAC – Programa 

Nacional para as 

Alterações Climáticas  

» Redução das emissões de GEE 

entre 18% (72,0 Mt CO2 eq.) e 23% 

(68,0 Mt CO2 eq.) em 2020 vs 2005 

(valor 2005=87,8 Mt CO2 eq.), 

contingente aos resultados das 

negociações europeias 

» Redução das emissões de GEE 

entre 30% (61,5 Mt CO2 eq.) e 40% 

(52,7 Mt CO2 eq.) em 2030 vs 2005 

(valor 2005=87,8 Mt CO2 eq.), 

contingente aos resultados das 

negociações europeias 

E (políticas): Quadro 

Estratégico da Política 

Climática (QEPiC); 

Sistema Nacional de 

Políticas e Medidas 

(SPeM); ENAR2020 

 

E (financeiro): 

Programas 

Operacionais do 

Portugal 2020; 

Horizonte 2020; LIFE  

  

PFA: APA 

Água; Agricultura e 

florestas; Mobilidade 

e transportes; 

Indústria 

transformadora e 

extrativa; 

Biodiversidade e 

serviços dos 

ecossistemas; Cidades 

e território; Turismo; 

Financiamento; I&D&I 

                                                           
Adicionalmente, o Ponto Focal de Acompanhamento irá explorar, futuramente e conjuntamente com o GTT, a 
possibilidade de monitorizar um indicador de sucesso definido de modo a avaliar a percentagem de tempo em 
que efetivamente se verifica constrangimento na interligação em ambos os sentidos nas fronteiras PT-ES e ES-
FR. 
 
6 A iniciativa mantém-se em stand by, já que a temática desta iniciativa implica a definição de acordos de 
transferência estatística ou física que até à data não foram usados por Portugal. De referir que em 2016 não 
existem acordos de transferência estatística de energia renovável havendo apenas manifestações de interesse 
de projetos conjuntos. O Ponto Focal de Acompanhamento efetuará, anualmente, ponto de situação para aferir 
a manutenção, ou não, desta iniciativa e/ou dos seus indicadores de sucesso. 
 
7 A iniciativa mantém-se em stand by pois sendo acompanhada em outros âmbitos/fóruns (a nível europeu) e 
alvo de negociações políticas entre estados-membros da UE e que não depende apenas de políticas definidas a 
nível nacional. O Ponto Focal de Acompanhamento efetuará, anualmente, ponto de situação para aferir a 
manutenção, ou não, desta iniciativa e/ou do seu indicador de sucesso. 
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EC 12 

Integrar a adaptação 

nos Instrumentos de 

Gestão Territorial 

» Número de municípios com PDM 

revistos que integram adaptação às 

alterações climáticas 

E (políticas): Quadro 

Estratégico da Política 

Climática (QEPiC); 

ENAAC – Estratégia 

Nacional de 

Adaptação às 

Alterações Climáticas 

(2.ª fase) 

 

E (financeiro): 

Programas 

Operacionais do 

Portugal 2020; 

Horizonte 2020; LIFE  

 

PFA: APA; DGT; ANMP 

 

 

Água; Agricultura e 

florestas; Mobilidade 

e transportes; 

Indústria 

transformadora e 

extrativa; 

Biodiversidade e 

serviços dos 

ecossistemas; Cidades 

e território; Turismo; 

Financiamento; 

Informação e 

participação 

EC13 

Fomentar no contexto 

europeu a reforma do 

CELE, incluindo a 

rápida entrada em 

funcionamento da 

reserva de estabilidade 

de mercado 

» Entrada em funcionamento da 

reserva de estabilidade 

E (políticas): Meta 

Europeia: 40% de 

redução emissões de 

GEE em 2030, em 

comparação com as 

emissões de 1990 

 

PFA: APA 

Resíduos; Agricultura 

e florestas; 

Mobilidade e 

transportes; Indústria 

transformadora e 

extrativa; 

Biodiversidade e 

serviços dos 

ecossistemas; Cidades 

e território; 

Financiamento; 

Promoção 

internacional; I&D&I 

 

 

EC 14 

Iniciativa 

em stand 

by 

Defender, no contexto 

europeu, a promoção 

de projetos 

domésticos visando 

alcançar reduções de 

emissão custo-eficazes 

como um novo 

mecanismo de 

flexibilidade para CELE 

e não-CELE, dentro de 

limites definidos 

» Adoção, a nível europeu, de um 

mecanismo de flexibilidade relativo 

a projetos domésticos 

E (políticas): Meta 

Europeia: 40% de 

redução emissões de 

GEE em 2030, em 

comparação com as 

emissões de 1990 

 

PFA: APA 

Resíduos; Agricultura 

e florestas; 

Mobilidade e 

transportes; Indústria 

transformadora e 

extrativa; 

Biodiversidade e 

serviços dos 

ecossistemas; Cidades 

e território; 

Financiamento; 

Promoção 

internacional; I&D&I; 

Informação e 

participação 
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EC 15 

Promover a nível 

comunitário a adoção 

de taxas de carbono 

indexadas aos preços 

de licenças do CELE 

» Recomendação da Comissão 

Europeia para a adoção de taxas de 

carbono indexadas aos preços de 

licenças do CELE nos sectores não 

CELE, no âmbito de políticas e 

medidas de baixo carbono 

E (políticas): Pacote 

Energia-Clima; 

Reforma da 

Fiscalidade Verde 

 

PFA: APA 

Agricultura e 

florestas; Mobilidade 

e transportes; 

Indústria 

transformadora e 

extrativa; 

Biodiversidade e 

serviços dos 

ecossistemas; 

Financiamento; 

Promoção 

internacional; 

Fiscalidade; I&D&I 

EC 16 

Promover a inclusão 

do setor "uso do solo, 

alterações do uso do 

solo e florestas" 

(LULUCF - Land Use, 

Land-Use Change and 

Forestry) nas metas 

europeias de redução 

de emissões 

» Inclusão do setor LULUCF nas 

metas europeias de redução de 

emissões 

E (políticas): Meta 

Europeia: 40% de 

redução emissões de 

GEE em 2030, em 

comparação com as 

emissões de 1990 

 

PFA: APA  

Agricultura e 

florestas; Mobilidade 

e transportes; 

Indústria 

transformadora e 

extrativa; 

Biodiversidade e 

serviços dos 

ecossistemas; Cidades 

e território; 

Financiamento; 

Promoção 

internacional 
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Quadro 8: Iniciativas Mobilidade e Transportes - atualização abril 2017

                                                           
1 Os dados disponíveis permitem unicamente contabilizar o transporte público de passageiros, não sendo mensurável o 

volume de transferência modal proveniente do transporte rodoviário individual. O Ponto Focal vai explorar as 

possibilidades existentes de modo a completar os dados disponíveis com o volume de transferência modal proveniente do 

transporte rodoviário individual no IS 1. 

No IS2, a redução da intensidade energética, no sector pode ser afetada por uma multiplicidade de fatores e não deverá 

ser interpretada como um indicador direto do cumprimento desta iniciativa, sendo no entanto reconhecida a sua valência 

como um “proxy” da mesma.  

Ref.ª Iniciativa Indicadores de sucesso 

Enquadramento (E) e 

Ponto Focal para o 

Acompanhamento 

(PFA) 

Também relevante 

para 

MTR 1 

Criar condições para a 

transferência do 

transporte individual 

para o coletivo, em 

especial nas áreas 

metropolitanas (ex: 

melhorando o 

transporte coletivo e 

implementando 

medidas dissuasoras 

da utilização do 

automóvel individual) 

» Aumentar em 15% os pkm 

transportados nos serviços públicos 

de transporte de passageiros entre 

2014 e 2020 

 

» Redução das emissões de GEE, CO, 

COV, NOx e partículas 

 

» Número de medidas dissuasoras 

da utilização do veículo individual 

implementadas, por tipo e alcance, 

constantes de PMUS e PAMUS. 

 

E (políticas): Plano 

Estratégico de 

Transportes e 

Infraestruturas - 

Horizonte 2014-2020 

(PETI3+); Reforma da 

Fiscalidade Verde; 

PNAEE 2016; Planos 

de Qualidade do Ar  

E (financeiro): POCI-

COMPETE 2020 

 

PFA: IMT 

 

 

 

Energia e clima; 

Cidades e território; 

Turismo; Informação 

e participação 

MTR 21 

 

Aumentar a 

transferência do 

transporte de 

passageiros e de 

mercadorias para a 

ferrovia 

» Aumento da percentagem de 

passageiros (%pkm) e de 

mercadorias (%tkm) transportados 

em ferrovia, face aos restantes 

modos de transporte 

» Redução da intensidade 

energética no sector (tep/pkm e 

tep/tkm) 

E (políticas): Plano 

Estratégico de 

Transportes e 

Infraestruturas - 

Horizonte 2014-2020 

(PETI3+); Estratégia 

de Fomento Industrial 

para o Crescimento e 

o Emprego 2014-2020 

(EFICE 2014-2020) 

 

PFA: IMT 

 

 

 

Energia e clima; 

Indústria 

transformadora e 

extrativa; Mar 

MTR 3 
Promover a 

mobilidade elétrica, 

alargando e 

» Número de veículos elétricos no 

parque automóvel 

E (políticas): PNAER 

2020; PNAEE 2016; 

Iniciativas MAOTE-MF 

Energia e clima; 

Indústria 

transformadora e 

14 
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2 O indicador proposto não abrange a totalidade do universo que a iniciativa pretende alcançar, contudo, trata-se da aproximação 

possível à data. O Ponto Focal de Acompanhamento da iniciativa, em conjunto com o GTT MTR, vai explorar as possibilidades existentes 

de modo a melhorar os dados disponíveis tendo sempre em consideração que o universo de população abrangida é o dado mais 

relevante conhecer. 

introduzindo maior 

concorrência na rede 

pública e privilegiando 

os modos de 

carregamento em 

locais privados 

(habitações e locais de 

trabalho) e em locais 

privados de acesso 

público (ex. centros 

comerciais) 

» Percentagem de novos registos de 

veículos elétricos, por categoria 

» Número de pontos de 

carregamento (potência normal e 

alta potência) instalados ligados à 

rede MOBI.E 

» kWh fornecidos nos pontos de 

carregamento da rede MOBI.E 

» N.º de veículos elétricos na 

renovação da frota da 

Administração Pública (AP) (1200 

até 2020)  

 

» Redução das emissões de GEE, CO, 

COV, NOx e partículas 

sobre Mobilidade 

Sustentável (AP e 

Reforma da 

Fiscalidade Verde) 

 

PFA: DGEG 

extrativa; Cidades e 

território; I&D&I 

MTR 42 

Elaborar planos de 

mobilidade ao nível da 

Administração Pública 

(AP) e das empresas 

» Implementação de planos de 

mobilidade em 10 polos 

geradores/atractores do sector 

privado com mais de 500 

trabalhadores 

» Implementação de planos de 

mobilidade em 10 polos 

geradores/atractores da AP com 

mais de 500 trabalhadores 

 

E (políticas): PNAEE 

2016 

 

E (financeiro): POCI-

COMPETE 2020 

 

PFA: IMT 

Cidades e território 

MTR 5 

Incentivar a utilização 

de veículos movidos a 

combustíveis 

alternativos 

»Redução das emissões de GEE, CO, 

COV, NOx e partículas 

» Consumo de combustíveis 

alternativos face ao total no 

transporte rodoviário (ktep) 

» Número de novos veículos 

movidos a combustíveis alternativos 

» Número de veículos de transporte 

público coletivo movidos a 

combustíveis alternativos 

 

E (políticas): Diretiva 

2014/94/UE; PNAEE 

2016; PNAER 2020; 

Regulamento de 

Gestão dos Consumos 

de Energia (RGCE) – 

Transportes; Iniciativa 

MAOTE 

 

PFA: DGEG 

Energia e clima; 

Indústria 

transformadora e 

extrativa; Cidades e 

território; I&D&I 

MTR 6 

Promover a utilização 

de biocombustíveis 

avançados (conforme 

Diretiva (EU) 

2015/1513 - ILUC) 

» Percentagem de incorporação de 

energias renováveis no consumo de 

energia final nos transportes (10% 

até 2020)  

» Quantidade (tep) de 

biocombustíveis avançados 

E (políticas): PNAER 

2020, Diretiva 

2009/28/CE e Diretiva 

(EU) 2015/1513 (ILUC) 

 

Agricultura e floresta; 

Energia e clima; 

Indústria 

transformadora e 

extrativa 

15 

15 

15 



 

 

 
 

                                                           
3 O indicador proposto não abrange a totalidade do universo que a iniciativa pretende alcançar mas trata-se da aproximação possível 

à data. O Ponto Focal de Acompanhamento da iniciativa, em conjunto com o GTT MTR, vai explorar as possibilidades existentes de 

modo a melhorar os dados disponíveis. 

4 O melhor indicador de sucesso para monitorizar a promoção do uso dos modos suaves seria aquele que permitisse conhecer o peso 

destes modos de deslocação no total de deslocações urbanas. Contudo, não existindo essa informação disponível, será efetuado um 

inquérito a todos os municípios de modo a apurar informação para monitorizar esta iniciativa. A resposta ao inquérito não será 

obrigatória e por isso poderá não abranger a totalidade do universo. O Ponto Focal de Acompanhamento da iniciativa, em conjunto 

com o GTT MTR, vai explorar as possibilidades existentes de modo a melhorar os dados disponíveis. 

incorporada nos transportes 

rodoviários 

» Redução das emissões de GEE, CO, 

COV, NOx e partículas 

 

 

 

PFA: DGEG 

MTR 7 

Fomentar o 

desenvolvimento da 

rede de postos de 

abastecimento de 

combustíveis 

alternativos e pontos 

de carregamento 

 

» Número total de postos de 

abastecimento licenciados por 

tipologia de combustível alternativo 

» Número de pontos de 

carregamento (potência normal e 

alta potência) instalados ligados à 

rede MOBI.E 

 

E (políticas): Diretiva 

2014/94/UE, PNAEE 

2016; PNAER 2020 

 

PFA: DGEG 

 

 

 

 

Energia e clima; 

Indústria 

transformadora e 

extrativa; Cidades e 

território; Informação 

e participação 

MTR 83 

Divulgar informação 

sobre opções de 

mobilidade urbana 

sustentável 

» Número de iniciativas de 

divulgação da mobilidade 

sustentável previstas em planos de 

mobilidade e planos de ação de 

mobilidade urbana sustentável 

(PAMUS e outros) 

 

E (políticas): PNAEE 

2016; Plano 

Estratégico de 

Transportes e 

Infraestruturas - 

Horizonte 2014-2020 

(PETI3+) 

E (financeiro): POCI-

COMPETE 2020 

 

PFA: IMT 

 

 

 

 

Energia e clima; 

Cidades e território; 

Informação e 

participação 

MTR 94 

Promover o uso dos 

modos suaves como 

meio eficiente para a 

mobilidade urbana e 

» Novos quilómetros de vias 

cicláveis 

E (políticas): Iniciativa 

ME; Ciclando – Plano 

de Promoção da 

Bicicleta e Outros 

Energia e clima; 

Cidades e território 

16 

16 



 

 

 
 

 

 

  

                                                           
5 O indicador proposto não abrange a totalidade do universo que a iniciativa pretende alcançar mas trata-se da aproximação possível 

à data. O Ponto Focal de Acompanhamento da iniciativa, em conjunto com o GTT MTR, vai explorar as possibilidades existentes de 

modo a melhorar os dados disponíveis. 

através da “mobilidade 

combinada”, 

articulando em 

particular com os 

modos de transporte 

coletivo 

» Número de bicicletas disponíveis 

em sistemas/programas de partilha 

de bicicletas 

» Novas zonas de coexistência 

» Número de instituições 

académicas com programas de 

promoção da utilização de modos 

suaves 

» Número de operadores de 

transporte com condições para 

transportar bicicletas por tipo de 

condições disponibilizadas 

Modos Suaves 2013-

2020 

 

PFA: IMT 

MTR105 

Promover a 

intermodalidade 

através da 

criação/utilização de 

parques de 

estacionamento 

periféricos, 

dissuasores do uso do 

transporte privado, de 

forma gratuita ou a 

preço reduzido para 

quem possui título de 

transporte público 

» Aumento do número de parques e 

lugares de estacionamento 

periférico alinhados com esta 

iniciativa 

» Número de parques de 

estacionamento periféricos da AML 

e AMP nos quais os operadores de 

transporte público disponibilizam 

tarifas combinadas de 

estacionamento ou estacionamento 

gratuito 

E (políticas): Planos e 

Programas para a 

Melhoria da 

Qualidade do ar na 

região de LVT 

 

PFA: IMT  

Energia e clima; 

Cidades e território 

17 
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Quadro 14: Catalisadores do Crescimento Verde - atualização parcial (CAT 6 - Contratação Pública) abril 

2017 

Catalisador  

Iniciativa e Ponto Focal 

para Acompanhamento 

(PFA) 

Objetivos 

 

Indicadores de Sucessoi 

CAT 6 

Contratação 

Pública 

» Compras públicas 

ecológicas – Incluir e/ou 

reforçar critérios de 

sustentabilidade nos 

contratos públicos de 

aquisição de bens e 

serviços 

 

PFA: ESPAP; APA 

» Estimular alterações 

comportamentais do Estado, 

dos cidadãos e das empresas 

 

» Promover a integração de 

critérios ecológicos nos 

Contratos Públicos 

» Promover a 

competitividade de 

bens e serviços orientados 

para a 

sustentabilidade 

» Número de contratos públicos 

com critérios ecológicos face ao 

total de contratos 

 

» Valor (€) de contratos públicos 

com critérios ecológicos face ao 

total contratado 

 

i Os indicadores de sucesso definidos não permitem avaliar eficazmente o benefício em termos ambientais que 
a iniciativa pode promover. Assim, recomenda-se que o GTT pondere, no âmbito do acompanhamento da 
iniciativa, efetuar propostas no sentido de melhorar a informação disponível para monitorização desta iniciativa 
que melhor suporte a decisão e eventuais propostas de política. 
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