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NOTA DE REUNIÃO 

A reunião contou com a participação do Senhor Ministro do Ambiente, que presidiu na parte 

inicial, apoiado pelo Secretariado Executivo da Coligação para o Crescimento Verde. O Senhor 

Secretário do Ambiente esteve também presente na parte inicial.  

Fizeram-se representar 50 entidades da Coligação, de acordo com a lista de presenças em 

Anexo, estando reunido quórum para as votações. De ressalvar que a Agência para o 

Investimento e Comércio Externo de Portugal não esteve representada como votante.  

O Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável participou na qualidade 

de observador, nos termos definidos no Regulamento de Funcionamento da Coligação. 

1. ABERTURA 

O Senhor Ministro começou por recordar os presentes as orientações da atual Política de 

Ambiente: Economia Circular, Descarbonização e Valorização do Território. 

Anunciou um conjunto de iniciativas do Governo para promover a economia circular e 

o cumprimento dos objetivos da redução das emissões de gases com efeito de estufa. 

Neste âmbito, destacou o lançamento da revisão do Roteiro Nacional de Baixo Carbono, 

que deverá assegurar, do ponto de vista macroeconómico e ambiental, o cumprimento 

do compromisso assumido por Portugal na última conferência do clima.  

Sublinhou a importância dos bons exemplos em que a economia circular se afirma, 

tendo mencionado alguns casos nacionais que tinha visitado recentemente. Fez 

referência a outros exemplos, a nível nacional e internacional, divulgados no Portal 

Eco.nomia, referindo a relevância desta plataforma dedicada à troca de informação 

sobre boas práticas e à importância da disseminação dessa informação. Recordou a 

recente organização pelo MAMB de dois seminários temáticos, um dirigido ao 

financiamento e outro a PME’s, e anunciou a realização, para breve, de um outro sob o 

tema agricultura e florestas. 

Destacou o papel da Coligação para o Crescimento Verde e o trabalho desenvolvido e a 

desenvolver pelos GTT com foco na economia circular, na procura e disseminação de 

novos modelos de negócio baseados no uso eficiente dos recursos e assumindo-se como 

um espaço interativo para progressão do compromisso que agora será reforçado com o 

papel dos coordenadores. 

Em termos de apoios financeiros, o senhor Ministro referiu alguns instrumentos de 

apoio à economia circular: 

• FITEC - participação financeira, com um orçamento de 15M€, na criação de uma 

fundação sem fins lucrativos neste âmbito, que envolve o Ministério da 

Economia e da Ciência e Tecnologia; 
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• EEA Grants – 6M€ para a economia circular; 

• Fundo Ambiental – 1M€ para o desenvolvimento de 20 projetos nas PME. 

Para finalizar anunciou que o Plano de Ação para a Economia Circular seria colocado em 

discussão pública com brevidade e, fez ainda referência às alterações ao Programa 

Nacional de Políticas de Ordenamento do Território (PNPOT), e à Estratégia Nacional de 

Educação Ambiental (ENEA) em fase de consulta pública, como importantes 

instrumentos de apoio à política de valorização do território.  

2. APROVAÇÃO DA AGENDA E DA NOTA DA REUNIÃO ANTERIOR 

Foram aprovados a Agenda, que se anexa, e a Nota da reunião anterior, previamente 

distribuídas. 

3. BALANÇO E PROSPETIVA DOS TRABALHOS DA COLIGAÇÃO PARA O CRESCIMENTO VERDE 
E APRESENTAÇÂO DE CASOS DE ESTUDO 

Paula Meireles, Secretária Executiva da Coligação, fez o ponto da situação dos trabalhos em 

curso e das perspetivas para os desenvolvimentos esperados, relevando a colaboração que se 

tem vindo a reforçar entre as entidades, orientada para os objetivos da Economia Circular e do 

Crescimento Verde. A apresentação encontra-se em anexo. 

Como exemplos do que poderão ser os futuros resultados da concretização de projetos 

alinhados a Economia Circular foram apresentados dois casos de estudo, por entidades que 

integram a Coligação e cujas apresentações também se anexam, respetivamente: 

- O projeto de incorporação de resíduos em materiais cerâmicos (Centro Tecnológico da 

Cerâmica e do Vidro), apresentado por António Baio Dias; 

- A economia circular na indústria da pasta e do papel - caso de estudo da CELPA 

(Confederação Empresarial de Portugal), apresentado por Marta Souto Barreiras. 

4. DISCUSSÃO E APROVAÇÃO  

Foram analisados e votados, ponto por ponto, os documentos em agenda e que se encontram 

em anexo, relativos a: 

4.1 Atualização da constituição dos Grupos Temáticos 

O documento previamente distribuído foi aprovado por unanimidade, com a inclusão adicional, 

pelas manifestações de interesse ocorridas na reunião, das seguintes entidades por grupo: 

GTT Cidades e Território: Ordem dos Biólogos; 

GTT Energia e Clima: FNABA – Federação Nacional de Associações de Business Angels; 

GTT MTR: Ordem dos Arquitetos; 

GTT RES: Ordem dos Arquitetos. 
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4.2 Coordenações dos GTT 

Documento aprovado por unanimidade. 

4.3 Relatório de Atividades 2016 e Plano de Atividades 2016-2017 

Ambos aprovados por unanimidade. 

4.4 Atualização e monitorização das iniciativas CCV/GTT (Proposta de atualização das 
iniciativas do CCV - D1 e Documento Complementar de Suporte 1 – Monitorização dos 
Indicadores de Sucesso - DCS1) 

a) Resíduos 

Documentos aprovados por unanimidade. 

b) Agricultura e Florestas 

Documentos aprovados por unanimidade. 

c) Energia e Clima 

Documentos aprovados por unanimidade, com introdução da nota de fim de página na 

denominação da iniciativa EC3 relativa a eficiência energética com o seguinte teor: 

“Recomenda-se a revisão futura dos indicadores definidos no sentido de tecnicamente 

clarificar o seu significado e melhorar a sua monitorização.” 

d) Mobilidade e Transportes 

Documentos aprovados, com a abstenção da Associação Portuguesa de Empresas 

Petrolíferas que, em coerência com posições manifestadas nas reuniões do GTT MTR, 

entende não estarem acautelados nos documentos princípios de custo-benefício e de 

neutralidade tecnológica. A APETRO referiu ainda que pretende continuar a colaborar com 

esta coligação em geral e no GTT da MTR em especial, no sentido de contribuir com os seus 

conhecimentos técnicos e de defender as suas teses e posições sobre o tema do 

Crescimento Verde da nossa economia. 

e) Contratação Pública 

Documentos Aprovados por unanimidade. 

4.5 Identificação de ações ou medidas que possam contribuir para os resultados das iniciativas 
CCV/GTT (D2) 

a) Resíduos 

Documentos aprovados por unanimidade. 
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b) Agricultura e Florestas 

Documentos aprovados por unanimidade. 

c) Energia e Clima 

Documentos aprovados por unanimidade, com introdução da nota de fim de página na 

denominação da iniciativa EC3 relativa a eficiência energética com o seguinte teor: 

“Recomenda-se a revisão futura dos indicadores definidos no sentido de tecnicamente 

clarificar o seu significado e melhorar a sua monitorização.” 

d) Mobilidade e Transportes 

Documentos aprovados, com a abstenção da Associação Portuguesa de Empresas 

Petrolíferas, com a mesma justificação já expressa no ponto 4.4.d). 

e) Contratação Pública 

Documentos aprovados por unanimidade. 

5. ECONOMIA CIRCULAR: LIDERAR A TRANSIÇÃO 

Inês Costa, Adjunta do Gabinete do Ministro do Ambiente, deu nota das iniciativas 

governamentais em curso, particularmente no que respeita ao Plano de Ação em preparação.  

A apresentação de suporte encontra-se em anexo. 

6. INFORMAÇÕES E OUTROS ASSUNTOS 

Não foram prestadas informações adicionais nem tratados outros assuntos. 

Encerramento da reunião. 

 

 

 

 

Anexos:  

A. Lista de Presenças 

B. Agenda da Reunião (ponto 2) 

C. Apresentação de Paula Meireles – Secretária Executiva da Coligação (ponto 3) 

D. Apresentação de António Baio Dias do CTCV (ponto 3) 

E. Apresentação de Marta Souto Barreiros da CIP (ponto 3) 

F. Apresentação de Inês Costa do Gabinete MAMB (ponto5) 


