DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DA COLIGAÇÃO PARA O CRESCIMENTO VERDE
14 DE DEZEMBRO DE 2017
ENQUADRAMENTO
Em complemento do documento “DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DA COLIGAÇÃO PARA O
CRESCIMENTO VERDE – 28 DE ABRIL DE 2017”, o presente documento pretende atualizar os trabalhos
desenvolvidos pela Coligação para o Crescimento Verde desde 28 de abril (data da 7.ª Plenária da
Coligação), até 14 de dezembro (data da 8.ª Plenária da Coligação).
ATUALIZAÇÃO DO COMPROMISSO PARA O CRESCIMENTO VERDE PELOS GTT CT e ITE
Os grupos de trabalho temáticos: Indústria transformadora e extrativa (ITE) e Cidades e território (CT)
identificaram a necessidade de clarificar a formulação e abrangência das iniciativas e respetivos
parâmetros caraterizadores, o seu enquadramento e a transversalidade da sua relevância.
Adicionalmente, surgiu a necessidade de formular notas de recomendação para identificar áreas de
desenvolvimento de trabalho futuro. Relativamente aos indicadores de sucesso considerou-se
imprescindível conhecer o ponto de partida e uniformizar as suas redações, pelo que, a exequibilidade
da sua monitorização, conjuntamente com a orientação de contribuir prioritariamente para a transição
para a economia circular, foram razões subjacentes à sua atualização.
O prévio resultado desta consolidação de conteúdo entendeu-se como fundamental para a definição
do plano de ação e monitorização da sua evolução e as primeiras tarefas dos grupos de trabalho foram:
•

Atualizar/consolidar as iniciativas do Compromisso - quadro 9 e 11 do Compromisso para o
Crescimento Verde, respetivamente, ITE e CT;

•

Determinar as fontes e as caraterísticas da informação que servirá de base à monitorização dos
resultados – Monitorização dos Indicadores de Sucesso ITE com base no Quadro 9 e CT com base
no Quadro 11, ambos do Compromisso para o Crescimento Verde atualizado em dezembro
2017, complementados com a informação relativa às fontes de informação para monitorização
os indicadores de sucesso, respetivamente, ITE e CT, de modo a ser possível estabelecer as
metas e acompanhar os resultados das iniciativas.

Para estas áreas temáticas o primeiro exercício de monitorização terá lugar tão cedo quanto possível
no decorrer de 2018.
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Quadro 9: Iniciativas Indústria transformadora e extrativa - atualização dezembro 2017

Refª

Iniciativa

Indicadores de sucesso

Enquadramento (E) e Ponto
Focal para o
Acompanhamento (PFA)

Água; Resíduos;
Energia e clima;
Mobilidade e
transportes;
Cidades e
território; I&D&I

Desenvolver parques
industriais e Zonas
Empresariais Responsáveis
(ZER) para otimização dos
fluxos de recursos entre
indústrias

» Número de parques industriais
(incluindo eco-parques) e Zonas
Empresarias Responsáveis (ZER)

Promover a utilização
eficiente de recursos
(materiais e energia) e as
boas práticas de economia
circular na indústria

» Número de simbioses industriais E (políticas): Plano de ação para
a economia circular
» Número de projetos que
promovam o UER e a economia
E (financeiro): Fundo Ambiental
circulariv
PFA: IAPMEI

Água; Resíduos;
Energia e Clima;
Mobilidade e
transportes;
Cidades e
território,
Financiamento,
Fiscalidade, I&D&I

Promover a cogeração como
forma de aumento da
eficiência energética dos
processos produtivos,
minimizando o ónus para os
consumidores de energia e
removendo barreiras
artificiais não ambientais
ligadas ao licenciamento

» Número de instalações com
sistemas de cogeração por setor

Energia e clima;
I&D&I

Aumentar a percentagem
de utilização de
combustíveis alternativos no
mix energético das
indústrias transformadoras

» Percentagem de resíduos não
renováveis, lenhas e resíduos
vegetais, biogás, biocombustíveis
e outras renováveis como fonte
energética industrial

IND 1i

E (políticas): Decreto-Lei n.º
73/2015, de 11 de maio Sistema da Indústria
Responsável (SIR)

» Número de estabelecimentos
industriais instalados em parques PFA: IAPMEI
industriais (incluindo eco-parques)
e Zonas Empresariais
Responsáveis (ZER)ii por CAE

IND 2iii

IND 3

Também
relevante para

» Potência instalada (MW)
renovável e não renovável

E (políticas): PNAEE 2016;
Decreto-Lei n.º 68-A/2015, de
30 de abril; Portaria n.º
173/2016, de 21 de junho
PFA: DGEG

» Produção de energia elétrica e
calor (MWh) por setor

E (políticas): PNAER 2020
PFA: DGEG

Resíduos; Energia
e clima; Cidades e
território; I&D&I

IND 4
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Refª

Iniciativa
Estimular a oferta e a
procura de produtos e
serviços com impacte
ambiental reduzido,
nomeadamente através de
certificação e conceção
ecológica dos produtos e
serviçosv

Indicadores de sucesso
» Número de estabelecimentos
industriais com certificação EMAS
e/ou ISO 14001
» Número de produtos e serviços
com rótulos e declarações
ambientais de acordo com os
princípios orientadores da norma
ISO 14024
» Número de produtos com
Declaração Ambiental de Produto
(DAP) de acordo com a ISO 14025
ou EN 15804

IND 5

Enquadramento (E) e Ponto
Focal para o
Acompanhamento (PFA)
E (políticas): PNAEE 2016;
Diretiva EcoDesign; Decreto-Lei
n.º 95/2012, de 20 de abril;
Regulamento (CE) n.º
1221/2009, de 25 de novembro;
Regulamento (CE) N.º 66/2010
do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 25 de Novembro
de 2009, relativo a um sistema
de rótulo ecológico da UE

Também
relevante para
Água; Resíduos;
Energia e clima;
Biodiversidade e
serviços dos
ecossistemas;
I&D&I; Informação
e participação

PFA: DGEG; APA

» Número de organizações com
certificação ISO 14006 ou Sistemas
de Gestão Ambiental EcoDesign,
UNE 150301:2003
» Número de projetos no âmbito
SIFIDE com majoração EcoDesign
Melhorar a
interoperabilidade entre o
LUA e as plataformas de
licenciamento industrial

» Implementação no SIR das
funcionalidades de "submissão
faseada", de "renovação" e "caso
a caso”

IND 6

E (políticas): Decreto-Lei n.º
73/2015, de 11 de maio (Sistema
da Indústria Responsável) e
Decreto-Lei n.º 75/2015, de 11
de maio (Licenciamento Único
Ambiental)
PFA: APA/IAPMEI

Promover o
desenvolvimento da
indústria extrativa assente
nas melhores práticas de
sustentabilidadevi

IND 7

» Número de contratos assinados
para a prospeção e pesquisa de
recursos geológicos
» Número de contratos assinados
para a exploração de depósitos
minerais (Minas)

E (políticas): Estratégia Nacional
para os Recursos Geológicos –
Recursos Minerais (ENRG-RM
2020); Decreto-Lei n.º 198A/2001, de 6 de julho

Água; Resíduos;
Agricultura e
florestas;
Biodiversidade e
serviços dos
ecossistemas;
Cidades e
território; Turismo;
Informação e
participação
Resíduos;
Biodiversidade e
serviços dos
ecossistemas;
Cidades e território

PFA: DGEG

» Número de novos
licenciamentos atribuídos para a
exploração de massas minerais
(Pedreiras)
» Número médio de dias para
assinatura dos contratos ou para a
atribuição dos licenciamentos,
desde a entrada do processo até à
atribuição do título de acesso à
atividade
» Percentagem de superfície total
de antigas áreas mineiras
recuperadas face às principais
áreas inventariadas
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Refª

Iniciativa
Desenvolver a indústria
extrativa de
hidrocarbonetos assente
nas melhores práticas de
Health, Safety and
Environment

Indicadores de sucesso
» Número de contratos assinados
on-shore e off-shore
» Número de Km2 objeto de
estudos de prospeção e pesquisa
on-shore e off-shore

Enquadramento (E) e Ponto
Focal para o
Acompanhamento (PFA)
E (políticas): Decreto-Lei n.º
109/94, de 26 de abril; Diretiva
2013/30/EU
PFA: DGEG; DGRM

Também
relevante para
Energia e clima;
Biodiversidade e
serviços dos
ecossistemas;
Cidades e
território; Mar

» Número de metros de
sondagens realizados on-shore e
off-shore por ano
IND 8
Iniciativa
em stand
by

» Percentagem de energia
consumida numa instalação de
exploração e produção de
petróleo e gás proveniente de
fontes de energia renovável
» A percentagem de água tratada
reutilizada na instalação de
exploração e produção de
petróleo e gás

IND

9vii

Facilitar o acesso e
cruzamento de dados
espaciais (Recursos
Geológicos e Ordenamento
do Território) por parte dos
agentes públicos e privados
nos Geoportais existentes

Divulgar e internacionalizar
o setor mineiroextrativo
acompanhando de uma
forma muito próxima os
investidores através de um
Balcão Único Mineiro e
recolhendo informação que
IND 10 permita identificar quais as
Iniciativa estratégias mais eficazes de
captação de investimento
em
stand-by

» Percentagem de território com
informação geológica atualizada e
disponível na forma de cartas
geológicas
» Percentagem de território com
informação geológica atualizada e
disponível na forma de cartas de
recursos

E (políticas): Diretiva n.º
2007/2/EC do Parlamento
Europeu e do Conselho de 14 de
março (INSPIRE); Estratégia
Nacional para os Recursos
Geológicos – Recursos Minerais
(ENRG-RM 2020);
PFA: LNEG

» Número de contratos de
prospeção e pesquisa de recursos
geológicos, respetivas áreas e
investimento, em que estejam
envolvidos investidores externos

E (políticas): Estratégia Nacional
para os Recursos Geológicos –
Recursos Minerais (ENRG-RM
2020); Plano do Fomento
Mineiro

» Número de contratos de
exploração de depósitos minerais
em que estejam envolvidos
investidores externos e respetivos
investimentos

PFA: DGEG

Água; Resíduos;
Energia e clima;
Biodiversidade e
serviços dos
ecossistemas;
Cidades e
território;
Informação e
participação

Promoção
internacional;
Informação e
participação

» Número de licenciamentos de
massas minerais em que estejam
envolvidos investidores externos e
respectivos investimentos
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i No futuro, deverá ser equacionada a inclusão de Indicador de Sucesso, na linha do que consta do documento original que se refere
ao VAB industrial criado pelas indústrias instaladas em parques industriais e ZER. O GTT deverá produzir recomendações neste
sentido ou desenvolver trabalho no sentido deste tipo de informação vir a ser recolhida.
ii O apuramento dos parques industriais existentes terá por base informação disponibilizada pelo IAPMEI relativa a 2012 que será a
informação de referência. Para o futuro assume-se a necessidade de um questionário/inquérito que permita a atualização dessa
informação e sua subsequente monitorização ou qualquer outra metodologia, a estudar e definir, para apuramento desta
informação.
iii No futuro deverá ser equacionado o aprofundamento das questões relacionadas com a eficiência energética nos consumidores não
intensivos de energia (consumos anuais até 500 tep) designadamente através de recomendações que melhorem a informação
disponível e promovam a implementação de medidas nesse sentido.
iv Os indicadores propostos não são monitorizados de uma forma sistemática contudo, dada a importância do conhecimento desta
informação, o GTT ITE optou por monitorizar, pelo menos numa fase inicial, esta informação através de inquérito. Trata-se da
aproximação possível à data cujos resultados poderão não representar a totalidade do universo. Deverão no futuro ser exploradas
outras possibilidades de modo a melhorar os dados disponíveis tendo sempre em consideração que será importante conhecer o
universo. Para esta monitorização, deverão ser definidos o conceito de "simbiose industrial " e o âmbito de abrangência dos
conceitos "UER - Uso Eficiente de Recursos", "projetos" (que promovam UER) e de "Economia circular".
v Recomenda-se que no futuro seja equacionado um IS relativo aos resultados da aplicação da família de normas 14020. Este IS
permitirá o apuramento de resultados da aplicação da ISO 14021 relativa a Rótulos e declarações ambientais; Auto declarações
ambientais (Rotulagem ambiental Tipo II) (ISO/FDIS 14021:2015) que, conjuntamente com universo abrangido pela aplicação da ISO
14024 relativa Rótulo Ecológico da União Europeia – Rotulagem ambiental Tipo I e da 14025 relativa Rótulos e declarações
ambientais - Rotulagem tipo III, já monitorizados respetivamente pelos IS2 e IS3, darão uma ideia mais concreta do estímulo à oferta
que estes instrumentos podem produzir. Ainda assim, a monitorização da oferta por via da certificação e rotulagem é incompleta e o
GTT deve equacionar outras formas de melhor conhecer este universo. Paralelamente, deverão ser trabalhados os aspetos
relacionados com o conhecimento da procura pois nenhum indicador foi encontrado para este efeito. Neste contexto, um trabalho
conjunto com o GTT da Contratação Pública poderá ser frutífero.
vi No futuro deverá ser equacionada a monitorização de parâmetros que permitam melhorar o conhecimento sobre o desempenho
económico e ambiental destas atividades e as boas práticas utilizadas, designadamente em matéria de uso eficiente de recursos.
Igualmente relevante será conhecer as áreas recuperadas vs as áreas de exploração de massas minerais.
vii No futuro, deverá ser equacionada a inclusão de indicadores sobre a qualidade do serviço, designadamente os previstos na
Diretiva INSPIRE.
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Quadro 11: Iniciativas Cidades e Território - atualização dezembro 2017
Refª

ii

CT 1

Iniciativa

Indicadores de sucessoi

Assegurar uso racional e
eficiente do solo, limitando a
expansão urbana,
concentrando no Plano
Diretor Municipal (PDM)
todas as regras de
ordenamento, erradicando o
solo urbanizável,
simplificando procedimentos,
e promovendo soluções de
planeamento intermunicipais

» Manter grau de artificialização do
solo em 5% (observado em 2010)
até 2030

Enquadramento (E) e Ponto
Também
Focal para o
relevante para
Acompanhamento (PFA)

E (políticas): Lei n.º 31/2014, de
30 de maio (Lei de bases gerais
da política pública de solos, de
ordenamento do território e de
urbanismo); Decreto-Lei n.º
» Reduzir a área (ha) classificada
80/2015, de 14 de maio (RJIGT);
nos PDM como solo urbano
(urbanizado e urbanizável) até 2020 Infraestrutura Verde – Valorizar
o Capital Natural da Europa COM (2013) 249 final; EU
» Aumentar o número de planos
Biodiversity Strategy 2020 territoriais intermunicipais com
COM (2011) 244 final
decisão de elaboração e em vigor
» Número de planos territoriais
municipais e intermunicipais que
integram normas dos
planos/programas especiais de
ordenamento do território

PFA: DGT

Água; Resíduos;
Agricultura e
florestas;
Energia e clima;
Mobilidade e
transportes;
Indústria
transformadora
e extrativa;
Biodiversidade e
serviços os
ecossistemas;
Mar; Turismo;
Financiamento,
Fiscalidade;
Informação e
participação

» Aumento da superfície (ha) de
áreas protegidas de âmbito regional
e local integradas na Rede Nacional
de Áreas Protegidas (RNAP)

Criar e implementar o Sistema » Aumento da superfície do
território nacional (ha) com
Nacional de Informação
informação cadastral
Cadastral , articulando a
geometria com o registo de
propriedade e as matrizes
prediais

CT 2

E (políticas): Lei n.º 78/2017, de
17 de agosto (sistema de
informação cadastral
simplificada); Decreto-Lei n.º
224/2007, de 31 de maio
(regime experimental de
execução, exploração e acesso à
informação cadastral, visando a
criação do Sistema Nacional de
Exploração e Gestão de
Informação Cadastral –
SINERGIC); Decreto-Lei n.º
172/1995, de 18 de julho
(Regulamento do Cadastro
Predial)

Água;
Agricultura e
florestas;
Energia e clima;
Mobilidade e
transportes;
Biodiversidade e
serviços dos
ecossistemas;
Financiamento;
Fiscalidade;
Informação e
participação

E (financeiro): POSEUR
PFA: DGT
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Refª

Iniciativa

Indicadores de sucessoi

Enquadramento (E) e Ponto
Também
Focal para o
relevante para
Acompanhamento (PFA)

Incrementar a Reabilitação
Urbana nomeadamente dos
edifícios de utilização
habitacional

» Peso do número de fogos
reabilitados no total de fogos
concluídos (%)» Peso do volume de
produção (M€)da reabilitação do
edificado habitacional no total da
construção de edifícios
habitacionais » Proporção dos
edifícios com estado de
conservação “muito degradado” e
“com necessidade de grandes
reparações”» Área total das Áreas
de Reabilitação Urbana face ao
total da área urbana» Área objeto
de Operação de Reabilitação
Urbana em curso ou concluída face
ao total da área de reabilitação

E (políticas): Lei n.º 31/2014, de
30 de maio (Lei de bases gerais
da política pública de solos, de
ordenamento do território e de
urbanismo); DL n.º 53/2014, de
8 de abril, (RERU); DL n.º
136/2014, de 9 de Setembro
(Regime Jurídico da Urbanização
e Edificação (RJUE)); Decreto-Lei
n.º 307/2009, de 23 de outubro
alterado pela Lei n.º 21/2012 de
14 de agosto (Regime Jurídico
da Reabilitação Urbana)E
(financeiro): IFRRUPFA: IHRU

Energia e clima;
Indústria
transformadora
e extrativa;
Turismo

Promover uma gestão
integrada das zonas costeiras
dando especial atenção à
proteção do litoral face a
riscos, especialmente de
erosão costeira

» Aumentar a extensão da faixa
costeira intervencionada para
proteção de pessoas e bens. Meta
para 2022/23: 50 km

E (políticas): Plano de Ação
Litoral XXI; Relatório do Grupo
de Trabalho do Litoral, 2014;
Relatório do Grupo de Trabalho
para os Sedimentos, 2015

Energia e clima;
Biodiversidade e
serviços dos
ecossistemas;
Mar; Turismo

CT 3

CT 4iii

» Aumentar a disponibilização de
informação sobre zonas costeiras –
módulos SIARL operacionais e
conjuntos de dados COSMO
disponibilizados para 161 locais)

E (financeiro): POSEUR; POR do
PORTUGAL2020 e Fundo
Ambiental
PFA: APA

» Integrar a política de adaptação
às climáticas nos IGT de natureza
especial Meta: Aprovar seis
Programas para a Orla Costeira

Promover a reabilitação e a
regeneração urbana através
de financiamento público

CT 5

» Número de fogos reabilitados
com financiamento público face ao
ano de 2014 » Investimento público
em fogos reabilitados face ao ano
de 2014» Espaços abertos, criados
ou reabilitados ao abrigo de
financiamento em áreas urbanas
destinados à utilização coletiva
(m2) » Número de espaços e
unidades industriais abandonados
reabilitados ao abrigo de
financiamento com vista à sua
reconversão de usos

E (políticas): Lei n.º 31/2014, de
30 de maio (Lei de bases gerais
da política pública de solos, de
ordenamento do território e de
urbanismo); Decreto-Lei n.º
307/2009, de 23 de outubro
alterado pela Lei n.º 32/2012,
de 14 de agosto (Regime
Jurídico da Reabilitação
Urbana); Acordo de Parceria
Portugal 2020E (financeiro):
IFRRU; POR do
PORTUGAL2020PFA: IHRU

Energia e clima;
Indústria
transformadora
e extrativa;
Turismo;
Financiamento
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Refª

Iniciativa
Criar, promover e executar
programas municipais ou
intermunicipais de
desenvolvimento urbano
sustentável que promovam a
valorização dos espaços
públicos e transportes limpos
e eficientes

Indicadores de sucessoi
» População exposta a ruído
ambiente Lden > 65dB(A) nas
grandes aglomerações
» Áreas intervencionadas por
operações enquadradas em PARUS
» Proporção das deslocações em
automóvel individual sobre o total
das deslocações

CT 6

Enquadramento (E) e Ponto
Também
Focal para o
relevante para
Acompanhamento (PFA)
E (políticas): Lei n.º 31/2014, de
30 de maio (Lei de bases gerais
da política pública de solos, de
ordenamento do território e de
urbanismo); Ciclando – Plano de
Promoção da Bicicleta e Outros
Modos Suaves 2013-2020; ENAR
2020; RCM n.º 61/2015, de 16
de julho - Estratégia “Cidades
Sustentáveis 2020”
E (financeiro): POSEUR; POR do
PORTUGAL2020
PFA: DGT

Promover a adoção de
práticas de Desenvolvimento
Sustentável e de resiliência
urbana pelos municípios

CT 7iv

E (políticas): RCM n.º 61/2015,
de 16 de julho - Estratégia
“Cidades Sustentáveis 2020”:

» Número de municípios com
planos municipais ou
intermunicipais de risco

PFA: DGT

E (financeiro): POSEUR

» Número de municípios com
estratégias ou planos de adaptação
às Alterações Climáticas

Promover redes de espaços
verdes de utilização diversa
nas cidades

CT 8v

» Número de municípios aderentes
a redes internacionais no âmbito da
política de cidades sustentáveis /
agenda da sustentabilidade face ao
total de municípios

» Área de espaços verdes de
utilização pública » Área planeada
de espaços verdes nos centros
urbanos (ha)

E (políticas): EU Biodiversity
Strategy 2020 - COM (2011) 244
final; Infraestrutura Verde COM (2013) 249 finalE
(financeiro): POR do
PORTUGAL2020PFA: DGT

Água; Resíduos;
Agricultura e
florestas;
Energia e clima;
Mobilidade e
transportes;
Indústria
Transformadora
e extrativa;
Biodiversidade e
serviços dos
ecossistemas;
Turismo;
Promoção
internacional;
I&D&I

Água; Resíduos;
Agricultura e
florestas;
Energia e clima;
Mobilidade e
transportes;
Indústria
Transformadora
e extrativa;
Biodiversidade e
serviços dos
ecossistemas;
Turismo;
Promoção
Internacional;
Financiamento;
Informação e
participação
Água;
Agricultura e
florestas;
Energia e clima;
Biodiversidade e
serviços dos
ecossistemas;
Turismo;
Promoção
Internacional;
I&D&I;
Informação e
participação
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Refª

Iniciativa
Implementar a ENAR 2020

CT 9

Indicadores de sucessoi
» Melhoria da qualidade do ar: de
13 dias em média com Índice de
Qualidade do Ar (IQAr) "fraco" ou
"mau" para 2013, até um máximo
de 9 dias em média para 2020 e 2
dias em média para 2030
» Alcançar níveis de ozono que não
prejudiquem a saúde e a vegetação
(não ultrapassar o objetivo de
longo prazo para o ozono de 120
mgm-3)

Enquadramento (E) e Ponto
Também
Focal para o
relevante para
Acompanhamento (PFA)
E (políticas): ENAR 2020;
Diretiva Clean Air For Europe
(CAFE); Programa Ar Limpo para
a Europa
E (financeiro): POSEUR; POR do
PORTUGAL2020; Fundo
Ambiental
PFA: APA

E (políticas):
ENAR 2020;
Diretiva Clean
Air For Europe
(CAFE);
Programa Ar
Limpo para a
Europa
E (financeiro):
POSEUR; POR
do
PORTUGAL2020;
Fundo
Ambiental
PFA: APA

iA

monitorização utilizará, em geral, indicadores compostos (%), nomeadamente indicadores sobre variações anuais ou sobre valores
relativos. Contudo, serão igualmente disponibilizados todos valores dos indicadores simples em que aqueles se baseiam, desde o ano de
referência, sempre que possível 2014, de modo a permitir a determinação de outros indicadores compostos para além dos utilizados na
monitorização periódica conduzida pela CCV.
ii A prazo, deve considerar-se incluir um indicador sobre a percentagem de IGT que incluem a demonstração da sua
viabilidade/sustentabilidade económica e financeira' nomeadamente, nos termos do art.º 172.º do RJIGT, e seguintes. As fontes serão as
CCDR que poderão informar a DGT.
No futuro, deverá ser equacionada a inclusão da medição do grau de impermeabilização do solo, informação atualmente não disponível. Para
este fim será necessário estudar as formas e os meios de obter esta informação para o que este GTT poderá dar algum contributo. O grau de
artificialização é um indicador curto, porque pode existir artificialização mas, conjugando soluções integradas baseadas na natureza para
diminuir a impermeabilização dos solos em zonas críticas, de forma a reduzir os riscos de cheias e melhorar o tempo de resposta da bacia
hidrográfica a fenómenos extremos, assim como outras soluções de planeamento territorial que possam privilegiar os princípios da economia
circular.
Propõe-se que no futuro venha a ser desenvolvido um indicador sobre Infraestrutura verde ao nível dos corredores ecológicos que
assegurem a conectividade da Rede Fundamental da Conservação da Natureza, consolidada até 2030, infraestrutura na qual estariam
integrados o Sistema Nacional de Áreas Classificadas (Áreas Protegidas, Rede Natura 2000 e demais áreas classificadas ao abrigo de
compromissos internacionais. Complementando a informação que o ICNF poderá fornecer, deverá de ser estudada a forma e as possíveis
fontes de informação para monitorização deste indicador, designadamente DGT e/ou CCDR (Estrutura Ecológica ao nível Regional (PROT) e a
Estrutura Regional de Proteção e Valorização Ambiental (ERPVA)).
iii No futuro, deverá equacionar-se mapear e avaliar a condição dos ecossistemas costeiros e os serviços de regulação dos ecossistemas
suscetíveis de controlar o risco de erosão costeira e de galgamento [relativamente a demais serviços: e.g. produtividade primária, recreação]
e estabelecer um quadro prioritário de recuperação de ecossistemas costeiros degradados, em função da sua condição e da sensibilidade aos
fatores de pressão/ameaça. Esta monitorização visará dar resposta a compromissos nacionais estabelecidos no âmbito da UE, concretamente
a Estratégia da UE para a Biodiversidade 2020, a Estratégia da UE para uma Infraestrutura Verde e o 7.º Programa de Ação da UE para o
Ambiente, entre outros. Deverá ainda equacionar-se alargar o âmbito das iniciativas também aos Estuários e espaços de transição.
iv De futuro, caso haja adoção de estratégias de resiliência urbana por parte dos municípios, deve ser adicionado um indicador para
monitorizar esta tendência.
v No futuro, deverá ser equacionada a inclusão de indicadores para conhecer o nº de municípios/áreas metropolitanas com mapeamento e
avaliação dos ecossistemas urbanos e serviços dos ecossistemas integrados nos processos de reabilitação urbana e ainda as soluções urbanas
de base natural - infraestruturas verdes - instaladas em espaço urbano ou peri-urbano (urbano-rústico e litoral), por município/área
metropolitana (inclui por exemplo, telhados e paredes verdes, amenização climática, qualidade do ar, corredores ecológicos, tratamento de
águas, áreas de bird-watching, contenção de cheias ou deslizamento de terras). Igualmente deverá ser estudada a possibilidade de conhecer
o tipo de espécies usadas mais adaptadas à região e ao clima. Para estes fins será necessário estudar as formas e os meios de obter esta
informação para o que este GTT poderá dar algum contributo.
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Promover a utilização
eficiente de recursos
(materiais e energia) e as
boas práticas de
economia circular na
indústria

» Número de parques industriais
(incluindo eco-parques) e Zonas
Empresarias Responsáveis (ZER)2

Desenvolver parques
industriais e Zonas
Empresariais
Responsáveis (ZER) para
otimização dos fluxos de
recursos entre indústrias

E (financeiro): Fundo
Ambiental

» Número de projetos que
promovam o UER e a economia
circulariv
PFA: IAPMEI

E (políticas): Plano de ação
para a economia circular

PFA: IAPMEI

E (políticas): Decreto-Lei n.º
73/2015, de 11 de maio Sistema da Indústria
Responsável (SIR)

Enquadramento (E) e Ponto
focal para o
acompanhamento (PFA)

» Número de simbioses
industriais4

» Número de estabelecimentos
industriais instalados em parques
industriais (incluindo eco-parques)
e Zonas Empresariais
Responsáveis (ZER) por CAE

Indicadores de sucesso

Iniciativa

Água; Resíduos;
Energia e Clima;
Mobilidade e
transportes;
Cidades e
território,
Financiamento,
Fiscalidade,
I&D&I

Água; Resíduos;
Energia e clima;
Mobilidade e
transportes;
Cidades e
território; I&D&I

Também
relevante para

Nota: o formulário de inquérito para a linha de projetos deverá
servir esta finalidade pelo que, deverá ser construído também
com este objetivo.

FONTE IS2: inquérito a efetuar
- Valor referência: 2017
- Frequência: anual com base no ano n+1
- Data produção para CCV: último trimestre do ano n+1
- Período de referência: 2015-2030

FONTE IS2: IAPMEI
- Valor referência: 2014
- Frequência: anual com base no ano n+1
- Data produção para CCV: último trimestre do ano n+1
- Período de referência: 2015-2030
FONTE IS1: Inquérito a efetuar
- Valor referência: 2017
- Frequência: anual com base no ano n+1
- Data produção para CCV: último trimestre do ano n+1
- Período de referência: 2015-2030

FONTE IS1: IAPMEI
- Valor referência: 2014
- Frequência: anual com base no ano n+1
- Data produção para CCV: último trimestre do ano n+1
- Período de referência: 2015-2030

Monitorização dos Indicadores de Sucesso
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No futuro, deverá ser equacionada a inclusão de Indicador de Sucesso, na linha do que consta do documento original que se refere ao VAB industrial criado pelas indústrias instaladas em parques industriais e ZER.
O GTT deverá produzir recomendações neste sentido ou desenvolver trabalho no sentido deste tipo de informação vir a ser recolhida.
2 O apuramento dos parques industriais existentes terá por base informação disponibilizada pelo IAPMEI relativa a 2012 que será a informação de referência. Para o futuro assume-se a necessidade de um
questionário/inquérito que permita a atualização dessa informação e sua subsequente monitorização ou qualquer outra metodologia, a estudar e definir, para apuramento desta informação.
3 No futuro deverá ser equacionado o aprofundamento das questões relacionadas com a eficiência energética nos consumidores não intensivos de energia (consumos anuais até 500 tep) designadamente através de
recomendações que melhorem a informação disponível e promovam a implementação de medidas nesse sentido.
4 Os indicadores propostos não são monitorizados de uma forma sistemática contudo, dada a importância do conhecimento desta informação, o GTT ITE optou por monitorizar, pelo menos numa fase inicial, esta
informação através de inquérito. Trata-se da aproximação possível à data cujos resultados poderão não representar a totalidade do universo. Deverão no futuro ser exploradas outras possibilidades de modo a
melhorar os dados disponíveis tendo sempre em consideração que será importante conhecer o universo. Para esta monitorização, deverão ser definidos o conceito de "simbiose industrial " e o âmbito de abrangência
dos conceitos "UER - Uso Eficiente de Recursos", "projetos" (que promovam UER) e de "Economia circular".

1

IND 2
(nova)3

IND 11

Ref.ª

Monitorização dos Indicadores de Sucesso ITE com base no Quadro 9 do Compromisso para o Crescimento Verde atualizado em dezembro 2017

DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DA COLIGAÇÃO PARA O CRESCIMENTO VERDE
14 DE DEZEMBRO DE 2017

IND 4
(antiga IND
3)

IND 3
(antiga IND
2)

Ref.ª

Aumentar a percentagem
de utilização de
combustíveis alternativos
no mix energético das
indústrias
transformadoras

Promover a cogeração
como forma de aumento
da eficiência energética
dos processos produtivos,
minimizando o ónus para
os consumidores de
energia e removendo
barreiras artificiais não
ambientais ligadas ao
licenciamento

Iniciativa

» Percentagem de, resíduos não
renováveis, lenhas e resíduos
vegetais, biogás, biocombustíveis
e outras renováveis como fonte
energética industrial

» Produção de energia elétrica e
calor (MWh) por setor

» Potência instalada (MW)
renovável e não renovável

» Número de instalações com
sistemas de cogeração por setor

Indicadores de sucesso

PFA: DGEG

E (políticas): PNAER 2020

PFA: DGEG

E (políticas) PNAEE 2016;
Decreto-Lei n.º 68-A/2015, de
30 de abril; Portaria n.º
173/2016, de 21 de junho

Enquadramento (E) e Ponto
focal para o
acompanhamento (PFA)

Resíduos; Energia
e clima; Cidades e
território; I&D&I

Energia e clima;
I&D&I

Também
relevante para

FONTE IS1: DGEG
- Valor referência: 2014
- Frequência: anual com base no ano n+1
- Data produção para CCV: último trimestre do ano n+1
- Período de referência: 2015-2030

FONTE IS3: DGEG
- Valor referência: 2014
- Frequência: anual com base no ano n+1
- Data produção para CCV: último trimestre do ano n+1
- Período de referência: 2015-2030

FONTE IS2: DGEG
- Valor referência: 2014
- Frequência: anual com base no ano n+1
- Data produção para CCV: último trimestre do ano n+1
- Período de referência: 2015-2030

FONTE IS1: DGEG
- Valor referência: 2014
- Frequência: anual com base no ano n+1
- Data produção para CCV: último trimestre do ano n+1
- Período de referência: 2015-2030

Monitorização dos Indicadores de Sucesso
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DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DA COLIGAÇÃO PARA O CRESCIMENTO VERDE
14 DE DEZEMBRO DE 2017

» Número de estabelecimentos
industriais com certificação EMAS
e/ou ISO 14001

Estimular a oferta e a
procura de produtos e
serviços com impacte
ambiental reduzido,
nomeadamente através
de certificação e
conceção ecológica dos
produtos e serviços5

» Número de projetos no âmbito
SIFIDE com majoração EcoDesign

» Número de organizações com
certificação ISO 14006 ou Sistemas
de Gestão Ambiental EcoDesign,
UNE 150301:2003

» Número de produtos com
Declaração Ambiental de Produto
(DAP) de acordo com a ISO 14025
ou EN 15804

» Número de produtos e serviços
com rótulos e declarações
ambientais de acordo com os
princípios orientadores da norma
ISO 14024

Indicadores de sucesso

Iniciativa

PFA: DGEG; APA

E (políticas): PNAEE 2016;
Diretiva EcoDesign; DecretoLei n.º 95/2012, de 20 de abril;
Regulamento (CE) n.º
1221/2009, de 25 de
novembro; Regulamento (CE)
N.º 66/2010 do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 25
de Novembro de 2009,
relativo a um sistema de
rótulo ecológico da UE

Enquadramento (E) e Ponto
focal para o
acompanhamento (PFA)
Água; Resíduos;
Energia e clima;
Biodiversidade e
serviços dos
ecossistemas;
I&D&I;
Informação e
participação

Também
relevante para

FONTE IS5: ANI (Majorações atribuídas)
- Valor referência: 2018
- Frequência: anual com base no ano n+1
- Data produção para CCV: último trimestre do ano n+1
- Período de referência: 2015-2030
Nota: Contribui para monitorizar esta iniciativa IND 5 o IS2 da
iniciativa RES2

FONTE IS4: SECCV - Entidades certificadoras (ISO 14006)
- Valor referência: 2014
- Frequência: anual com base no ano n+1
- Data produção para CCV: último trimestre do ano n+1
- Período de referência: 2015-2030

FONTE IS3: CTCV - Entidades certificadoras (ISO 14025 Declarações Ambientais- Tipo III)
- Valor referência: 2014
- Frequência: anual com base no ano n+1
- Data produção para CCV: último trimestre do ano n+1
- Período de referência: 2015-2020

FONTE IS2: DGAE (Rótulo Ecológico da União Europeia –
Rotulagem ambiental Tipo I - ISO 14024)
- Valor referência: 2014
- Frequência: anual com base no ano n+1
- Data produção para CCV: último trimestre do ano n+1
- Período de referência: 2015-2030

FONTE IS1: APA (EMAS) e Entidades certificadoras (certificação)
- Valor referência: 2014
- Frequência: anual com base no ano n+1
- Data produção para CCV: último trimestre do ano n+1
- Período de referência: 2015-2030

Monitorização dos Indicadores de Sucesso
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Recomenda-se que no futuro seja equacionado um IS relativo aos resultados da aplicação da família de normas 14020. Este IS permitirá o apuramento de resultados da aplicação da ISO 14021 relativa a Rótulos e
declarações ambientais; Auto declarações ambientais (Rotulagem ambiental Tipo II) (ISO/FDIS 14021:2015) que, conjuntamente com universo abrangido pela aplicação da ISO 14024 relativa Rótulo Ecológico da
União Europeia – Rotulagem ambiental Tipo I e da 14025 relativa Rótulos e declarações ambientais - Rotulagem tipo III, já monitorizados respetivamente pelos IS2 e IS3, darão uma ideia mais concreta do estímulo à
oferta que estes instrumentos podem produzir. Ainda assim, a monitorização da oferta por via da certificação e rotulagem é incompleta e o GTT deve equacionar outras formas de melhor conhecer este universo.
Paralelamente, deverão ser trabalhados os aspetos relacionados com o conhecimento da procura pois nenhum indicador foi encontrado para este efeito. Neste contexto, um trabalho conjunto com o GTT da
Contratação Pública poderá ser frutífero.

5

IND 5
(antigas IND
4 e IND 5)

Ref.ª

DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DA COLIGAÇÃO PARA O CRESCIMENTO VERDE
14 DE DEZEMBRO DE 2017

FONTE IS4: DGEG
- Valor referência: 2014 (minas) e 2017 (pedreiras)
- Frequência: anual com base no ano n+1
- Data produção para CCV: último trimestre do ano n+1
- Período de referência: 2015-2030

FONTE IS2: DGEG
- Valor referência: 2014
- Frequência: anual com base no ano n+1
- Data produção para CCV: último trimestre do ano n+1
- Período de referência: 2015-2030

FONTE IS1: DGEG
- Valor referência: 2014
- Frequência: anual com base no ano n+1
- Data produção para CCV: último trimestre do ano n+1
- Período de referência: 2015-2030

FONTE IS1: APA/IAPMEI
- Valor referência: 2015
- Frequência: anual com base no ano n+1
- Data produção para CCV: último trimestre do ano n+1
- Período de referência: 2015-2020

Monitorização dos Indicadores de Sucesso

» Percentagem de superfície total
de antigas áreas mineiras
recuperadas face às principais
áreas inventariadas

Resíduos;
Biodiversidade e
serviços dos
ecossistemas;
Cidades e
território

Água; Resíduos;
Agricultura e
florestas;
Biodiversidade e
serviços dos
ecossistemas;
Cidades e
território;
Turismo;
Informação e
participação

Também
relevante para

FONTE IS3: DGEG
- Valor referência: 2014
- Frequência: anual com base no ano n+1
- Data produção para CCV: último trimestre do ano n+1
- Período de referência: 2015-2030

PFA: DGEG

E (políticas): Estratégia
Nacional para os Recursos
Geológicos – Recursos
Minerais (ENRG-RM 2020);
Decreto-Lei n.º 198-A/2001,
de 6 de julho

PFA: APA/IAPMEI

E (políticas): Decreto-Lei n.º
73/2015, de 11 de maio
(Sistema da Indústria
Responsável) e Decreto-Lei n.º
75/2015, de 11 de maio
(Licenciamento Único
Ambiental)

Enquadramento (E) e Ponto
focal para o
acompanhamento (PFA)

» Número médio de dias para
assinatura dos contratos ou para a
atribuição dos licenciamentos, desde
a entrada do processo até à
atribuição do título de acesso à
atividade

» Número de novos licenciamentos
atribuídos para a exploração de
massas minerais (Pedreiras)

» Número de contratos assinados
para a exploração de depósitos
minerais (Minas)

» Número de contratos assinados
para a prospeção e pesquisa de
recursos geológicos

» Implementação no SIR das
funcionalidades de "submissão
faseada", de "renovação" e "caso
a caso”

Melhorar a
interoperabilidade entre
o LUA e as plataformas de
licenciamento industrial

Promover o
desenvolvimento da
indústria extrativa
assente nas melhores
práticas de
sustentabilidade6

Indicadores de sucesso

Iniciativa
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No futuro deverá ser equacionada a monitorização de parâmetros que permitam melhorar o conhecimento sobre o desempenho económico e ambiental destas atividades e as boas práticas utilizadas,
designadamente em matéria de uso eficiente de recursos. Igualmente relevante será conhecer as áreas recuperadas vs as áreas de exploração de massas minerais.

6

IND 7

IND 6

Ref.ª

DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DA COLIGAÇÃO PARA O CRESCIMENTO VERDE
14 DE DEZEMBRO DE 2017

IND 8
Iniciativa
em stand by

Ref.ª

» Número de contratos assinados
on-shore e off-shore

Desenvolver a indústria
extrativa de
hidrocarbonetos assente
nas melhores práticas de
Health, Safety and
Environment

» A percentagem de água tratada
reutilizada na instalação de
exploração e produção de
petróleo e gás

» Percentagem de energia
consumida numa instalação de
exploração e produção de
petróleo e gás proveniente de
fontes de energia renovável

» Número de metros de
sondagens realizados on-shore e
off-shore por ano

» Número de Km2 objeto de
estudos de prospeção e pesquisa
on-shore e off-shore

Indicadores de sucesso

Iniciativa

PFA: DGEG; DGRM

E (políticas): Decreto-Lei n.º
109/94, de 26 de abril;
Diretiva 2013/30/EU

Enquadramento (E) e Ponto
focal para o
acompanhamento (PFA)

Energia e clima;
Biodiversidade e
serviços dos
ecossistemas;
Cidades e
território; Mar

Também
relevante para

FONTE IS5: DGEG e DGRM (informação ENMC)- Valor
referência: quando existir
- Frequência: anual com base no ano n+1
- Data produção para CCV: último trimestre do ano n+1
- Período de referência: 2015-2030

FONTE IS4: DGEG e DGRM (informação ENMC)- Valor
referência: quando existir
- Frequência: anual com base no ano n+1
- Data produção para CCV: último trimestre do ano n+1
- Período de referência: 2015-2030

FONTE IS3: DGEG
- Valor referência: 2014
- Frequência: anual com base no ano n+1
- Data produção para CCV: último trimestre do ano n+1
- Período de referência: 2015-2030

FONTE IS2: DGEG
- Valor referência: 2014
- Frequência: anual com base no ano n+1
- Data produção para CCV: último trimestre do ano n+1
- Período de referência: 2015-2030

FONTE IS1: DGEG
- Valor referência: 2014
- Frequência: anual com base no ano n+1
- Data produção para CCV: último trimestre do ano n+1
- Período de referência: 2015-2030
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FONTE IS5: EDM (adaptado de ESTUDO DE HIERARQUIZAÇÃO
PARA REABILITAÇÃO DE ÁREAS MINEIRAS ABANDONADAS,
EXMIN, 2003) Valor referência: 2015 (em 2003 – 1927,29 ha)
- Frequência: anual com base no ano n+1
- Data produção para CCV: último trimestre do ano n+1
- Período de referência: 2015-2022

Monitorização dos Indicadores de Sucesso

DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DA COLIGAÇÃO PARA O CRESCIMENTO VERDE
14 DE DEZEMBRO DE 2017

7

Divulgar e
internacionalizar o setor
extrativo acompanhando
de uma forma muito
próxima os investidores
através de um Balcão
Único Mineiro e
recolhendo informação
que permita identificar
quais as estratégias mais
eficazes de captação de
investimento

E (políticas): Estratégia
Nacional para os Recursos
Geológicos – Recursos
Minerais (ENRG-RM 2020);
Plano do Fomento Mineiro
PFA: DGEG

» Número de contratos de
prospeção e pesquisa de recursos
geológicos, respetivas áreas e
investimento, em que estejam
envolvidos investidores externos

» Número de contratos de
exploração de depósitos minerais
em que estejam envolvidos
investidores externos e respetivos
investimentos

» Número de licenciamentos de
massas minerais em que estejam
envolvidos investidores externos e
respetivos investimentos

Promoção
internacional;
Informação e
participação

PFA: LNEG

» Percentagem de território com
informação geológica atualizada e
disponível na forma de cartas de
recursos

Também
relevante para
Água; Resíduos;
Energia e clima;
Biodiversidade e
serviços dos
ecossistemas;
Cidades e
território;
Informação e
participação

» Percentagem de território com
informação geológica atualizada e
disponível na forma de cartas
geológicas

Facilitar o acesso e
cruzamento de dados
espaciais (Recursos
Geológicos e
Ordenamento do
Território) por parte dos
agentes públicos e
privados nos Geoportais
existentes

Enquadramento (E) e Ponto
focal para o
acompanhamento (PFA)
E (políticas): Diretiva n.º
2007/2/EC do Parlamento
Europeu e do Conselho de 14
de março (INSPIRE); Estratégia
Nacional para os Recursos
Geológicos – Recursos
Minerais (ENRG-RM 2020)

Indicadores de sucesso

Iniciativa

Monitorização dos Indicadores de Sucesso

Nota: iniciativa em stand-by. Será efetuado ponto de
situação anual pela DGEG para que o GTT avalie a
necessidade de alterar esta situação.

FONTE IS3: DGEG
- Valor referência: a definir
- Frequência: anual com base no ano n+1
- Data produção para CCV: último trimestre do ano n+1
- Período de referência: 2015-2030

FONTE IS2: DGEG
- Valor referência: a definir
- Frequência: anual com base no ano n+1
- Data produção para CCV: último trimestre do ano n+1
- Período de referência: 2015-2030

FONTE IS1: DGEG
- Valor referência: a definir
- Frequência: anual com base no ano n+1
- Data produção para CCV: último trimestre do ano n+1
- Período de referência: 2015-2030

FONTE IS2: LNEG
- Valor referência:2014
- Frequência: anual com base no ano n+1
- Data produção para CCV: último trimestre do ano n+1
- Período de referência: 2015-2020

FONTE IS1: LNEG
- Valor referência: 2014
- Frequência: anual com base no ano n+1
- Data produção para CCV: último trimestre do ano n+1
- Período de referência: 2015-2020

No futuro, deverá ser equacionada a inclusão de indicadores sobre a qualidade do serviço, designadamente os previstos na Diretiva INSPIRE.

IND 10
Iniciativa
em standby

IND 97

Ref.ª
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Assegurar uso racional e
eficiente do solo,
limitando a expansão
urbana, concentrando no
Plano Diretor Municipal
(PDM) todas as regras de
ordenamento,
erradicando o solo
urbanizável, simplificando
procedimentos, e
promovendo soluções de
planeamento
intermunicipais

Iniciativa

Enquadramento (E) e Ponto
Focal para o Acompanhamento
(PFA)

IS4 » Número de planos
territoriais municipais e
intermunicipais que integram
normas dos planos/programas
especiais de ordenamento do
território

PFA: DGT

E (políticas): Lei n.º 31/2014, de
30 de maio (Lei de bases gerais
da política pública de solos, de
ordenamento do território e de
IS2 » Reduzir a área (ha)
urbanismo); Decreto-Lei n.º
classificada nos PDM como solo
80/2015, de 14 de maio (RJIGT);
urbano (urbanizado e
Infraestrutura Verde – Valorizar
urbanizável) até 2020
o Capital Natural da Europa COM (2013) 249 final; EU
IS3 » Aumentar o número de
planos territoriais intermunicipais Biodiversity Strategy 2020 com decisão de elaboração e em COM (2011) 244 final
vigor

IS1 » Manter grau de
artificialização do solo em 5%
(observado em 2010) até 2030

Indicadores de sucesso1
Água; Resíduos;
Agricultura e
florestas; Energia e
clima; Mobilidade e
transportes;
Indústria
transformadora e
extrativa;
Biodiversidade e
serviços os
ecossistemas; Mar;
Turismo;
Financiamento,
Fiscalidade;
Informação e
participação

Também relevante
para

FONTE IS4: ICNF + APA
- Valor referência: 2015 (ano publicação DL valor 0)
- Frequência: anual com base no ano n+1 1 (até ao termo do prazo
previsto na lei para integração de normas)
- Data produção para CCV: último trimestre do ano n+1
- Período de referência: 2015-2020
- Âmbito territorial: 67 municípios

FONTE IS3: SNIT (Sistema Nacional de Informação Territorial) DGT
- Valor referência: 2014
- Frequência: anual com base no ano n+1
- Data produção para CCV: último trimestre do ano n+1
- Período de referência: 2015-2020

FONTE IS2: CRUS (Carta Uso do Solo) DGT
- Valor referência: 2014
- Frequência: anual com base no ano n+1
- Data produção para CCV: último trimestre do ano n+1
- Período de referência: 2015-2020

FONTE IS1: COS (Carta de Ocupação do Solo) DGT
- Valor referência: 2007, 2010 (447 401 ha)
- Frequência: ocasional
- Data produção para CCV: último trimestre do ano n+1
- Período de referência: 2015-2030

Monitorização dos Indicadores de Sucesso

16

A monitorização utilizará, em geral, indicadores compostos (%), nomeadamente indicadores sobre variações anuais ou sobre valores relativos. Contudo, serão igualmente disponibilizados todos valores dos indicadores simples
em que aqueles se baseiam, desde o ano de referência, sempre que possível 2014, de modo a permitir a determinação de outros indicadores compostos para além dos utilizados na monitorização periódica conduzida pela CCV.
2 A prazo, deve considerar-se incluir um indicador sobre a percentagem de IGT que incluem a demonstração da sua viabilidade/sustentabilidade económica e financeira' nomeadamente, nos termos do art.º 172.º do RJIGT, e
seguintes. As fontes serão as CCDR que poderão informar a DGT.
No futuro, deverá ser equacionada a inclusão da medição do grau de impermeabilização do solo, informação atualmente não disponível. Para este fim será necessário estudar as formas e os meios de obter esta informação para
o que este GTT poderá dar algum contributo. O grau de artificialização é um indicador curto, porque pode existir artificialização mas, conjugando soluções integradas baseadas na natureza para diminuir a impermeabilização dos
solos em zonas críticas, de forma a reduzir os riscos de cheias e melhorar o tempo de resposta da bacia hidrográfica a fenómenos extremos, assim como outras soluções de planeamento territorial que possam privilegiar os
princípios da economia circular.
Propõe-se que no futuro venha a ser desenvolvido um indicador sobre Infraestrutura verde ao nível dos corredores ecológicos que assegurem a conectividade da Rede Fundamental da Conservação da Natureza, consolidada até
2030, infraestrutura na qual estariam integrados o Sistema Nacional de Áreas Classificadas (Áreas Protegidas, Rede Natura 2000 e demais áreas classificadas ao abrigo de compromissos internacionais. Complementando a
informação que o ICNF poderá fornecer, deverá de ser estudada a forma e as possíveis fontes de informação para monitorização deste indicador, designadamente DGT e/ou CCDR (Estrutura Ecológica ao nível Regional (PROT) e
a Estrutura Regional de Proteção e Valorização Ambiental (ERPVA)).

1

CT 12

Refª
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Refª

IS5 » Aumento da superfície (ha)
de áreas protegidas de âmbito
regional e local integradas na
Rede Nacional de Áreas
Protegidas (RNAP)

Indicadores de sucesso

Criar e implementar o
IS1 » Aumento da superfície do
Sistema Nacional de
território nacional (ha) com
Informação Cadastral,
informação cadastral
articulando a geometria
com o registo de
propriedade e as matrizes
prediais

Iniciativa

PFA: DGT

E (financeiro): POSEUR

E (políticas): Lei n.º 78/2017, de
17 de agosto (sistema de
informação cadastral
simplificada); Decreto-Lei n.º
224/2007, de 31 de maio
(regime experimental de
execução, exploração e acesso à
informação cadastral, visando a
criação do Sistema Nacional de
Exploração e Gestão de
Informação Cadastral –
SINERGIC); Decreto-Lei n.º
172/1995, de 18 de julho
(Regulamento do Cadastro
Predial)

Enquadramento (E) e Ponto
Focal para o Acompanhamento
(PFA)

Água; Agricultura e
florestas; Energia e
clima; Mobilidade e
transportes;
Biodiversidade e
serviços dos
ecossistemas;
Financiamento;
Fiscalidade;
Informação e
participação

Também relevante
para

17

FONTE IS1: DGT
- Valor referência: 2014
- Frequência: anual com base no ano n+1
- Data produção para CCV: último trimestre do ano n+1
- Período de referência: 2015-2020

FONTE IS5: ICNF
- Valor referência: 2014 (48579,89 ha)
- Frequência: anual com base no ano n+1
- Data produção para CCV: último trimestre do ano n+1
- Período de referência: 2015-2020

Nota: os resultados da monitorização deverão para além do
número de planos reportar o(s) município(s) para se proceder ao
cruzamento da informação.
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Refª

Incrementar a
Reabilitação Urbana
nomeadamente dos
edifícios de utilização
habitacional

Iniciativa

Enquadramento (E) e Ponto
Focal para o Acompanhamento
(PFA)

E (financeiro): IFRRU

IS5 » Área objeto de Operação de
PFA: IHRU
Reabilitação Urbana em curso ou
concluída face ao total da área de
reabilitação

IS4 » Área total das Áreas de
Reabilitação Urbana face ao total
da área urbana

IS1 » Peso do número de fogos
reabilitados no total de fogos
concluídos (%)

E (políticas): Lei n.º 31/2014, de
30 de maio (Lei de bases gerais
da política pública de solos, de
ordenamento do território e de
IS2 » Peso do volume de
urbanismo); DL n.º 53/2014, de
produção (M€)da reabilitação do 8 de abril, (RERU); DL n.º
edificado habitacional no total da
136/2014, de 9 de Setembro
construção de edifícios
(Regime Jurídico da Urbanização
habitacionais
e Edificação (RJUE)); Decreto-Lei
IS3 » Proporção dos edifícios com n.º 307/2009, de 23 de outubro
alterado pela Lei n.º 21/2012 de
estado de conservação “muito
degradado” e “com necessidade 14 de agosto (Regime Jurídico da
Reabilitação Urbana)
de grandes reparações”

Indicadores de sucesso
Energia e clima;
Indústria
transformadora e
extrativa; Turismo

Também relevante
para
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Nota: Contribuem para a monitorização desta iniciativa o IS3 de
EC3: Aumento da percentagem de edifícios objeto de grande
reabilitação com classificação energética B ou superior

FONTE IS5: IHRU
- Valor referência: 2014
- Frequência: anual
- Data produção para CCV: anual com base no ano n
- Período de referência: 2015-2020

FONTE IS4: IHRU
- Valor referência: 2014
- Frequência: anual
- Data produção para CCV: anual com base no ano n
- Período de referência: 2015-2020

FONTE IS3: INE (Censos)
- Valor referência: 2011
- Frequência: decenal
- Data produção para CCV: 2011 - 2021
- Período de referência: 2011-2021

FONTE IS2: Euroconstruct
- Valor referência: 65% em 2014, 66% em 2015, 67% 2016
- Frequência: anual com base no ano n+1
- Data produção para CCV: último trimestre do ano n+1
- Período de referência: 2015-2020
Nota IS2: IS2=Peso do Valor dos Trabalhos de Reabilitação
Residencial (M€)/Total da Construção Residencial (M€). Os dados
do Euroconstruct estão apenas acessíveis através da compra dos
relatórios semestrais.

FONTE IS1: INE (Estatísticas da Habitação e Construção)
- Valor referência: 2014 (24,5%)
- Frequência: anual com base no ano n+1
- Data produção para CCV: último trimestre do ano n+1
- Período de referência: 2015-2020
Nota IS1: este indicador não contempla as obras que não são
abrangidas por controlo prévio

Monitorização dos Indicadores de Sucesso
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IS1 » Aumentar a extensão da
faixa costeira intervencionada
para proteção de pessoas e bens.
Meta para 2022/23: 50 km

Promover uma gestão
integrada das zonas
costeiras dando especial
atenção à proteção do
litoral face a riscos,
especialmente de erosão
costeira

Também relevante
para
Energia e clima;
Biodiversidade e
serviços dos
ecossistemas; Mar;
Turismo

Enquadramento (E) e Ponto
Focal para o Acompanhamento
(PFA)
E (políticas): Plano de Ação
Litoral XXI; Relatório do Grupo
de Trabalho do Litoral, 2014;
Relatório do Grupo de Trabalho
para os Sedimentos, 2015

IS3 » Integrar a política de
adaptação às climáticas nos IGT
de natureza especial Meta:
Aprovar seis Programas para a
Orla Costeira
PFA: APA

IS2 » Aumentar a disponibilização
de informação sobre zonas
costeiras – módulos SIARL
E (financeiro): POSEUR; POR do
operacionais e conjuntos de
dados COSMO disponibilizados
PORTUGAL2020 e Fundo
para 161 locais)
Ambiental

Indicadores de sucesso

Iniciativa

FONTE IS3: APA
- Valor referência: 2014
- Frequência: anual com base no ano n+1
- Data produção para CCV: último trimestre do ano n+1
- Período de referência: 2015-2020

FONTE IS2: APA
- Valor referência: 2014, 2015 e 2016 (5 módulos SIARL com
disfuncionalidades, zero conjuntos de dados, zero locais)
- Frequência: anual com base no ano n+1
- Data produção para CCV: último trimestre do ano n+1
- Período de referência: 2015-2020
Nota: este IS contabiliza a disponibilização de módulos do
Sistema de Administração do Recurso Litoral (SIARL) e os
conjuntos de dados COSMO por 161 locais.

FONTE IS1: APA (Relatório do Plano de Ação Litoral XXI)
- Valor referência: 2014 (valor zero)
- Frequência: anual com base no ano n+1
- Data produção para CCV: último trimestre do ano n+1
- Período de referência: 2015-2020

Monitorização dos Indicadores de Sucesso
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No futuro, deverá equacionar-se mapear e avaliar a condição dos ecossistemas costeiros e os serviços de regulação dos ecossistemas suscetíveis de controlar o risco de erosão costeira e de galgamento [relativamente a demais
serviços: e.g. produtividade primária, recreação] e estabelecer um quadro prioritário de recuperação de ecossistemas costeiros degradados, em função da sua condição e da sensibilidade aos fatores de pressão/ameaça. Esta
monitorização visará dar resposta a compromissos nacionais estabelecidos no âmbito da UE, concretamente a Estratégia da UE para a Biodiversidade 2020, a Estratégia da UE para uma Infraestrutura Verde e o 7.º Programa de
Ação da UE para o Ambiente, entre outros. Deverá ainda equacionar-se alargar o âmbito das iniciativas também aos Estuários e espaços de transição.

3

CT 43

Refª

DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DA COLIGAÇÃO PARA O CRESCIMENTO VERDE
14 DE DEZEMBRO DE 2017
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CT 5

Refª

Indicadores de sucesso

Criar, promover e
executar programas
municipais ou
intermunicipais de
desenvolvimento urbano
sustentável que
promovam a valorização
dos espaços públicos e
transportes limpos e
eficientes

E (financeiro): IFRRU; POR do
PORTUGAL2020

E (políticas): Lei n.º 31/2014, de
30 de maio (Lei de bases gerais
da política pública de solos, de
ordenamento do território e de
urbanismo); Decreto-Lei n.º
307/2009, de 23 de outubro
alterado pela Lei n.º 32/2012, de
14 de agosto (Regime Jurídico da
Reabilitação Urbana); Acordo de
Parceria Portugal 2020

Enquadramento (E) e Ponto
Focal para o Acompanhamento
(PFA)

IS3 » Proporção das deslocações
em automóvel individual sobre o
total das deslocações

IS2 » Áreas intervencionadas por
operações enquadradas em
PARUS

IS1 » População exposta a ruído
ambiente Lden > 65dB(A) nas
grandes aglomerações

E (políticas): Lei n.º 31/2014, de
30 de maio (Lei de bases gerais
da política pública de solos, de
ordenamento do território e de
urbanismo); Ciclando – Plano de
Promoção da Bicicleta e Outros
Modos Suaves 2013-2020; ENAR
2020; RCM n.º 61/2015, de 16
de julho - Estratégia “Cidades
Sustentáveis 2020”

IS4 » Número de espaços e
unidades industriais abandonados
reabilitados ao abrigo de
PFA: IHRU
financiamento com vista à sua
reconversão de usos

IS3 » Espaços abertos, criados ou
reabilitados ao abrigo de
financiamento em áreas urbanas
destinados à utilização coletiva
(m2)

Promover a reabilitação e IS1 » Número de fogos
reabilitados com financiamento
a regeneração urbana
através de financiamento público face ao ano de 2014
público
IS2 » Investimento público em
fogos reabilitados face ao ano de
2014

Iniciativa

Água; Resíduos;
Agricultura e
florestas; Energia e
clima; Mobilidade e
transportes;
Indústria
Transformadora e
extrativa;
Biodiversidade e
serviços dos
ecossistemas;

Energia e clima;
Indústria
transformadora e
extrativa; Turismo;
Financiamento

Também relevante
para
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FONTE IS2: AD&C
- Valor referência: 2014
- Frequência: anual com base no ano n+1
- Data produção para CCV: último trimestre do ano n+1
- Período de referência: 2011-2021

FONTE IS1: APA
- Valor referência: 2016 (população exposta)
- Frequência: quinquenal
- Data produção para CCV: último trimestre do ano n+1
- Período de referência: 2015-2020

FONTE IS4: AD&C (POR)
- Valor referência: 2014
- Frequência: anual com base no ano n+1
- Data produção para CCV: último trimestre do ano n+1
- Período de referência: 2015-2020

FONTE IS3: AD&C (POR)
- Valor referência: 2014
- Frequência: anual com base no ano n+1
- Data produção para CCV: último trimestre do ano n+1
- Período de referência: 2015-2020

FONTE IS2: IHRU e IFRRU 2020
- Valor referência: 2014
- Frequência: anual com base no ano n+1
- Data produção para CCV: último trimestre do ano n+1
- Período de referência: 2015-2020

FONTE IS1: IHRU e IFRRU 2020
- Valor referência: 2014
- Frequência: anual com base no ano n+1
- Data produção para CCV: último trimestre do ano n+1
- Período de referência: 2015-2020

Monitorização dos Indicadores de Sucesso
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Promover a adoção de
práticas de
Desenvolvimento
Sustentável e de
resiliência urbana pelos
municípios

Iniciativa

IS3 » Número de municípios com
estratégias ou planos de
adaptação às Alterações
Climáticas

IS2 » Número de municípios com
planos municipais ou
intermunicipais de risco

IS1 » Número de municípios
aderentes a redes internacionais
no âmbito da política de cidades
sustentáveis / agenda da
sustentabilidade face ao total de
municípios

Indicadores de sucesso

PFA: DGT

E (financeiro): POSEUR

E (políticas): RCM n.º 61/2015,
de 16 de julho - Estratégia
“Cidades Sustentáveis 2020”:

Água; Resíduos;
Agricultura e
florestas; Energia e
clima; Mobilidade e
transportes;
Indústria
Transformadora e
extrativa;
Biodiversidade e
serviços dos
ecossistemas;
Turismo; Promoção
Internacional;
Financiamento;
Informação e
participação

Turismo; Promoção
internacional; I&D&I

E (financeiro): POSEUR; POR do
PORTUGAL2020
PFA: DGT

Também relevante
para

Enquadramento (E) e Ponto
Focal para o Acompanhamento
(PFA)
Monitorização dos Indicadores de Sucesso
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FONTE IS3: APA e POSEUR
- Valor referência: 2014
- Frequência: anual com base no ano n+1
- Data produção para CCV: último trimestre do ano n+1
- Período de referência: 2015-2020

FONTE IS2: ANPC (para planos emergência
http://planos.prociv.pt/Pages/homepage.aspx)
- Valor referência: 2014
- Frequência: anual com base no ano n+1
- Data produção para CCV: último trimestre do ano n+1
- Período de referência: 2015-2020

FONTE IS1: DGT (municípios aderentes a redes no âmbito da
Agenda Urbana Europeia e Programa URBACT)
- Valor referência: 2014
- Frequência: anual com base no ano n+1
- Data produção para CCV: último trimestre do ano n+1
- Período de referência: 2015-2020

Notas: No MTR há vários indicadores que monitorizam esta
iniciativa:
» IS3 da MTR6 - Redução das emissões de GEE, CO, COV, NOx
e partículas
» IS1 da MTR9 - Novos quilómetros de vias cicláveis
»IS3 da MTR9 - Novas zonas de coexistência

FONTE IS3: INE (Censos)
- Valor referência: 2011
- Frequência: anual com base no ano n+1
- Data produção para CCV: último trimestre do ano n+1
- Período de referência: 2015-2020

De futuro, caso haja adoção de estratégias de resiliência urbana por parte dos municípios, deve ser adicionado um indicador para monitorizar esta tendência.
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Implementar a ENAR
2020

Promover redes de
espaços verdes de
utilização diversa nas
cidades

Iniciativa

IS2 » Alcançar níveis de ozono
que não prejudiquem a saúde e a
vegetação (não ultrapassar o
objetivo de longo prazo para o
ozono de 120 µgm-3)

IS1 » Melhoria da qualidade do
ar: de 13 dias em média com
Índice de Qualidade do Ar (IQAr)
"fraco" ou "mau" para 2013, até
um máximo de 9 dias em média
para 2020 e 2 dias em média para
2030

IS2 » Área planeada de espaços
verdes nos centros urbanos (ha)

IS1 » Área de espaços verdes de
utilização pública

Indicadores de sucesso

PFA: APA

E (financeiro): POSEUR; POR do
PORTUGAL2020; Fundo
Ambiental

E (políticas): ENAR 2020; Diretiva
Clean Air For Europe (CAFE);
Programa Ar Limpo para a
Europa

PFA: DGT

E (financeiro): POR do
PORTUGAL2020

E (políticas): EU Biodiversity
Strategy 2020 - COM (2011) 244
final; Infraestrutura Verde COM (2013) 249 final

Enquadramento (E) e Ponto
Focal para o Acompanhamento
(PFA)

Agricultura e
florestas; Energia e
clima; Mobilidade e
transportes;
Indústria
transformadora e
extrativa;
Biodiversidade e
serviços dos
ecossistemas;
Turismo

Água; Agricultura e
florestas; Energia e
clima; Biodiversidade
e serviços dos
ecossistemas;
Turismo; Promoção
Internacional; I&D&I;
Informação e
participação

Também relevante
para

FONTE IS2: APA
- Valor referência: 2014
- Frequência: anual com base no ano n+1
- Data produção para CCV: último trimestre do ano n+1
- Período de referência: 2015-2020

FONTE IS1: APA
- Valor referência: 2013
- Frequência: anual com base no ano n+1
- Data produção para CCV: último trimestre do ano n+1
- Período de referência: 2015-2020

FONTE IS2: CRUS (Carta Uso do Solo) - DGT
- Valor referência: 2014
- Frequência: anual com base no ano n+1
- Data produção para CCV: último trimestre do ano n+1
- Período de referência: 2015-2020

FONTE IS1: COS (Carta de Ocupação do Solo) - DGT
- Valor referência: 2010
- Frequência: ocasional
- Data produção para CCV: último trimestre do ano n+1
- Período de referência: 2015-2020

Monitorização dos Indicadores de Sucesso
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5 No futuro, deverá ser equacionada a inclusão de indicadores para conhecer o nº de municípios/áreas metropolitanas com mapeamento e avaliação dos ecossistemas urbanos e serviços dos ecossistemas integrados nos processos
de reabilitação urbana e ainda as soluções urbanas de base natural - infraestruturas verdes - instaladas em espaço urbano ou peri-urbano (urbano-rústico e litoral), por município/área metropolitana (inclui por exemplo, telhados
e paredes verdes, amenização climática, qualidade do ar, corredores ecológicos, tratamento de águas, áreas de bird-watching, contenção de cheias ou deslizamento de terras). Igualmente deverá ser estudada a possibilidade de
conhecer o tipo de espécies usadas mais adaptadas à região e ao clima. Para estes fins será necessário estudar as formas e os meios de obter esta informação para o que este GTT poderá dar algum contributo.
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LINHAS DE AÇÃO DO GTT CT
O Grupo de Trabalho Temático Cidades e Território (GTT CT) deu iniciou a 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 propôs-se desenvolver as seguintes linhas de ação:
→ Linha de ação Projetos;
→ Linha de ação Sinergias;
→ Linha de ação Financiamento;
→ Linha de ação Lacunas e Oportunidades.
As linhas de ação resultaram no documento que segue.

Identificação de Ações ou Medidas e Linhas de Ação 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;
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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).
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.
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PROGRAMAS DE AÇÕES DOS GTT RES, AGF, EC e MTR
Os programas de ações foram o resultado do desenvolvimento de um plano de trabalhos para
desenvolver as linhas de ação aprovadas por cada grupo temático e são compostos pela descrição dos
objetivos de cada linha de ação, pela abordagem metodológica proposta, pela identificação das
tarefas a desenvolver, pela lista de produtos esperados, pelas fontes de informação e pelo respetivo
calendário de execução.
Os Programas de Ações dos GTT RES, AGF, EC e MTR encontram-se a seguir.
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D7 - Programa de ações do Grupo de Trabalho Temático Resíduos
O presente programa de ações prossegue a missão de aconselhamento ao Governo pela
Coligação do Crescimento Verde, identificando linhas de ação (previstas ou em curso) que
contribuam para a execução do Compromisso para o Crescimento Verde (CCV) e o alcance dos
resultados desejados, com prioridade à transição para a economia circular.
O programa é o resultante dos contributos das entidades da Coligação para o Crescimento Verde
representadas no Grupo de Trabalho Temático Resíduos (GTT RES), nomeadamente para a
atualização das iniciativas RES do CCV (D1) e a identificação do conjunto de lacunas e
oportunidades que robusteçam o Compromisso (D2).
As linhas de ação a desenvolver no curto, médio e longo prazo – indicativamente 2017/2018,
2020 e 2030, visam a produção das relevantes recomendações de suporte à formulação de
futuras políticas para a promoção do Crescimento Verde.
Os aspetos a aprofundar pelo GTT RES são:
∗ potencial para gerar projetos de Crescimento Verde e em particular de Economia Circular;
∗ potencial de sinergias entre as áreas temáticas cobertas pelo CCV;
∗ oportunidades de financiamento a iniciativas que contribuam para os objetivos de
Crescimento Verde, e de reforço dessa prioridade aquando da revisão intercalar do
Portugal 2020;
∗ necessidades de desenvolvimento, capacitação ou suporte à implementação das iniciativas
RES.
As linhas de ação a prosseguir resultam da harmonização dos resultados da reflexão dos GTTs
ativos. O Cronograma de Trabalhos do GTT RES encontra-se no anexo I e os primeiros resultados
GTT RES para termos de referência das linhas de ação encontram-se no anexo II.
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1. Linha de Ação - Projetos de Crescimento Verde e de Economia Circular
1.1. Objetivos
Esta linha de ação pretende promover o conhecimento sobre crescimento verde e
economia circular, através da identificação de projetos ou estudos-piloto (previstos ou em
curso) que, pela sua aplicação prática ou pelo conhecimento produzido, possam contribuir
para a transição de modelos económicos em abordagem estratégica bottom-up.
Esta abordagem permitirá compreender os subsistemas dentro do sistema económico,
ajudando a identificar os passos intermédios necessários. Este processo de transferência
de conhecimento, em conjugação com planos e estratégias de abordagem top-down, como
o Plano de Ação para a Economia Circular, os planos decorrentes do Quadro Estratégico
para a Política Climática e outros em vigor, permitirá ir efetivando as alterações da
estrutura económica para o crescimento verde.
Para os projetos já testados, esta linha propõe-se ainda explorar e compreender os entraves
e dificuldades à sua implementação e/ou colocação no mercado.
Os GTT apoiam e agilizam os projetos reunidos, designadamente através da partilha de
informação, da articulação ou interação entre entidades, setores e/ou grupos de interesses,
e de colaborações em projetos de investigação/inovação de interesse comum.
1.2. Abordagem metodológica
1.2.1 Efetuar um levantamento de projetos ou ideias de projetos que contribuam para o
CV e a EC, incluindo os já disponíveis no portal eco.nomia;
1.2.2 Identificar projetos já testados no contexto do CV e da EC, tendo em vista
compreender os custos e benefícios associados, os eventuais entraves à sua
implementação/aplicação/colocação no mercado e as formas destes serem
ultrapassados;
1.2.3 Identificar indicadores que permitam monitorizar os projetos, de modo a, sempre
que possível, quantificar as vantagens e desvantagens (ambientais, económicas,
sociais ou outras) da sua implementação;
1.2.4 Divulgar os projetos selecionados através do portal crescimento verde e do portal
eco.nomia, de modo a promover a sua disseminação e replicação;
1.2.5 Produzir recomendações ao Governo no sentido de ultrapassar os constrangimentos
à aplicação prática dos projetos classificados como relevantes.
1.3. Tarefas a desenvolver
1.3.1. Levantamento de informação
a) Desenvolvimento de modelo comum para formulário de projetos, com base na
Ficha de Projeto do portal eco.nomia, que preveja:
i. Revisão dos campos do formulário, para incluir lista de parâmetros de
caracterização do “contributo do projeto para o crescimento verde” e, sempre
que possível, dos custos/benefícios associados, das vantagens/desvantagens
da implementação, do grau de execução e dos fatores de
sucesso/constrangimento já identificados;
ii. Ilustração da tipologia de projetos com exemplos RES;
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iii. Utilização dos objetivos CCV (quadro 2 do Compromisso) como base para a
identificação do “contributo do projeto para o crescimento verde”;
b) Informatização do formulário e do procedimento para recolha da informação
sobre o portal crescimento verde;
c) Elaboração de lista de destinatários para distribuição do formulário, incluindo os
contactos dos projetos relevantes constantes do portal eco.nomia;
d) Lançamento de consulta aos destinatários selecionados para submissão de
propostas de projetos (1.ª fase de submissão de propostas termina a 31 de
dezembro de 2017).
1.3.2. Análise, avaliação e validação de formulários
a) Definição da metodologia de análise e avaliação dos projetos submetidos, com
critérios de avaliação da informação reunida no formulário;
b) Tratamento dos formulários recebidos e informação dos proponentes dos
resultados da avaliação;
c) Criação das listas de projetos RES de Crescimento Verde e de Economia Circular
(projetos validados);
d) Divulgação da lista de projetos de Crescimento Verde no portal crescimento verde
e no portal eco.nomia.
1.3.3. Preparação de recomendações
a) Identificação de constrangimentos relevantes e de fatores de sucesso;
b) Produção de recomendações ao MAmb para aceleração do crescimento verde.
1.4. Produtos esperados
1.4.1. Divulgação de projetos RES de Crescimento Verde e de Economia Circular;
1.4.2. Recomendações ao MAmb.
1.5. Fontes de informação
1.5.1. D2;
1.5.2. Portal eco.nomia.
1.6. Calendário de execução da linha de ação 1 - LA projetos
2017

Plano de trabalhos

2018

jul ago set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

LA Projetos

p

1.3.1. Levantamento de informação
a) Desenvolvimento de modelo comum de formulário
b) Informatização do procedimento de coleta
c) Elaboração de lista de destinatários
d) Lançamento de consulta e submissão de propostas
1.3.2. Análise, avaliação e validação de formulários
a) Definição de metodologia de análise e avaliação
b) Tratamento e informação dos proponentes
c) Criação das listas de projetos RES
d) Divulgação dos projetos CV e EC.
1.3.3. Preparação de recomendações
a) Identificação de constrangimentos
b) Produção de recomendações
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2. Linha de Ação – Sinergias entre iniciativas CCV
2.1. Objetivos
Esta linha de ação pretende aprofundar e estudar as áreas específicas de cruzamento e/ou
sobreposição entre iniciativas das várias áreas temáticas do CCV, quer em termos
conceptuais quer em termos de resultados, cuja identificação de sinergias permitirá
otimizar esforços e maximizar resultados para o Crescimento Verde.
Propostas de ações conjuntas deverão ser produzidas para integração no Programa de
ações dos GTT.
2.2. Abordagem metodológica
2.2.1. Mapeamento das iniciativas do Compromisso para o Crescimento Verde com
interesse para RES;
2.2.2. Seleção das potenciais áreas de sinergia entre as iniciativas;
2.2.3. Produção de recomendações.
2.3. Tarefas a desenvolver
2.3.1. Mapear cruzamentos RES com as restantes iniciativas temáticas do CCV:
a) A partir da coluna “Também relevante para” do D1 estabelecer, identificar
correspondências concretas entre cada iniciativa RES e as iniciativas dos restantes
temas do CCV com grupo de trabalho ativos e inativos;
b) Efetuar idêntico exercício no sentido inverso, partindo-se das transversalidades
com as iniciativas RES reconhecidas pelas outras áreas temáticas (coluna
“Também relevante para”), com grupo de trabalho ativos e inativos.
2.3.2. Desenvolver “propostas de áreas de sinergia” para RES:
a) Identificar as potenciais interações entre iniciativas;
b) Efetuar uma descrição/análise que fundamente as áreas de sinergia propostas,
nomeadamente o seu contributo para suprir lacunas e oportunidades
identificadas em D2 e para simplificar a estrutura de iniciativas do CCV.
2.3.3. Harmonizar as “propostas de áreas de sinergia” entre os respetivos coordenadores
dos GTT ativos e o Secretariado Executivo da CCV;
2.3.4. Produção de recomendações para robustecer o Compromisso para o Crescimento
Verde.
2.4. Produtos esperados
2.4.1 Recomendações ao MAmb.
2.5. Fontes de informação
2.5.1. D1 de todas as áreas do CCV;
2.5.2. D2 (colunas mais relevantes: Lacunas e oportunidades).
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2.6. Calendário de execução da linha de ação 2 - LA sinergias
2017

Plano de trabalhos

2018

jul ago set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

LA Sinergias
2.3.1. Mapeamento de cruzamentos RES no CCV
2.3.2. Propostas de áreas de sinergia para RES

s

s

2.3.3. Harmonização de áreas de sinergias no CCV
2.3.4. Produção de recomendações

3. Linha de Ação – Financiamento das iniciativas RES no quadro do Portugal 2020 (Rede
para o CV)
3.1. Objetivos
Esta linha de ação pretende explorar, dentro dos instrumentos financeiros em aplicação,
Portugal 2020 e outras fontes de financiamento, oportunidades multi-fundos programadas
que possam suportar iniciativas RES orientadas às metas do Crescimento Verde e da
Economia Circular (Rede para o Crescimento Verde) e, igualmente, responder às lacunas e
oportunidades identificadas.
Tendo em consideração a revisão intercalar dos programas operacionais em preparação e
o lançamento do exercício de programação para o próximo período de financiamento,
deverá ser explorada a possibilidade de emitir recomendações que melhor permitam
enquadrar o financiamento de iniciativas com objetivos de CV e EC.
3.2. Abordagem metodológica
3.2.1. Mapear os instrumentos financeiros com respetivo enquadramento por iniciativa e
por lacunas e oportunidades, a confirmar com gestores dos respetivos fundos;
3.2.2. Elaborar propostas sobre oportunidades de fontes de financiamento para suprir as
necessidades levantadas e organizadas;
3.2.3. Produção de recomendações.
3.3. Tarefas a desenvolver
3.3.1. Mapear oportunidades de financiamento RES:
a) Levantamentos dos instrumentos financeiros relevantes, além dos da coluna
“Enquadramento e Ponto Focal de Acompanhamento” do D1, para enquadrar
ações que contribuam, direta ou indiretamente, para os resultados das iniciativas
RES, e para encontrar soluções para as lacunas e oportunidades identificadas;
b) Análise dos instrumentos financeiros do ponto de vista do contributo para a
produção de resultados RES, nomeadamente a remoção de lacunas e da
aceleração de oportunidades, com identificação dos eixos e das prioridades e/ou
das ações e medidas dos programas de financiamento que possam dar resposta
às necessidades e contribuir para as soluções.
3.3.2. Mapear oportunidades de financiamento CV e EC:
a) Organizar a informação levantada nos diferentes GTT ativos agrupando-a, sempre
que possível, em propostas que distingam se são de âmbito setorial (p.e., RES) ou
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para múltiplas iniciativas temáticas (p.e. pode ser identificada a necessidade de
formação em várias iniciativas ou a falta de informação específica de um tema);
b) Harmonizar propostas com os coordenadores dos GTT ativos;
c) Obter confirmação da adequabilidade da alocação potencial identificada por
parte da Rede para o Crescimento Verde e/ou respetivas Autoridades de Gestão
dos Fundos;
d) Alocar as fontes de financiamento às necessidades identificadas e sinalizar as
áreas com necessidades ainda não cobertas. Divulgar os resultados.
3.3.3. Produzir recomendações para promoção de CV e EC, diferenciando:
a) As de médio prazo (2020), destinadas a promover as prioridades CV e EC ainda no
período do presente quadro de programação;
b) As de longo prazo (2030), destinadas a promover as prioridades CV e EC não
cobertas até 2020 no âmbito do quadro de financiamento pós-2020, em
preparação.
3.4. Produtos Esperados
3.4.1. Oportunidades de financiamento CV e EC a divulgar (foco RES);
3.4.2. Recomendações ao MAMB, para o médio e o longo prazo.
3.5. Fontes de informação
3.5.1. D2;
3.5.2. Regulamentos
dos
Programas
Operacionais
do
Portugal
2020
(https://www.portugal2020.pt/Portal2020);
3.5.3. Decreto-Lei n.º 42-A/2016, de 12 de agosto e Despacho n.º 538-B/2017 de 9 de
janeiro (Fundo Ambiental);
3.5.4. Decreto-Lei n.º 86-C/2016 de 29 de dezembro (Fundo de Inovação, Tecnologia e
Economia Circular);
3.5.5. Programa Life;
3.5.6. Horizonte 2020.
3.6. Calendário de execução da linha de ação 3 - LA financiamento

2017

Plano de trabalhos

2018

jul ago set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

LA Financiamento

f

3.3.1. Mapeamento financeiro para RES
3.3.2. Mapeamento financeiro para CV e EC
3.3.3. Produção de recomendações
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4. Linha de Ação – Aprofundamento de lacunas e oportunidades
4.1. Objetivos
Esta linha de ação pretende aprofundar as lacunas e oportunidades identificadas pelo GTT
RES e que carecem de níveis de atuação suplementares aos que resultarão dos trabalhos
das LA projetos, LA sinergias e LA financiamento, com vista a promover ações e abordagens
que contribuam para um efetivo crescimento verde em Portugal.
Propostas de ações deverão ser produzidas, considerando a efetividade da capacidade de
resposta e ainda a capacidade de atuação a curto (CP), médio (MP) e longo prazo (LP), para
alimentar o futuro programa de ação do GTT RES (pós harmonização com os restantes GTT).
4.2. Abordagem metodológica da LA lacunas e oportunidades
4.2.1. Proceder à priorização das lacunas e das oportunidades do D2 com identificação das
lacunas e oportunidades que têm enquadramento e desenvolvimento noutras linhas
de ação;
4.2.2. Elaborar propostas de recomendações ou de ações a desenvolver para dar resposta
às necessidades identificadas, tendo em consideração possíveis interações e
sobreposições se existirem;
4.2.3. Proceder periodicamente à reavaliação das lacunas e oportunidades, repetindo os
passos identificados.
4.3. Tarefas a desenvolver
4.3.1. Revisão e priorização das lacunas e oportunidades identificadas no D2;
4.3.2. Identificação/seleção de lacunas relacionadas com outras linhas de ação;
4.3.3. Identificação das recomendações e/ou das ações necessárias para ultrapassar as
lacunas, ou alcançar as oportunidades e, se possível, sua respetiva calendarização;
4.3.4. Identificação de possíveis cruzamentos/sobreposições entre as recomendações e
ações identificadas entre as diferentes iniciativas;
4.3.5. Redação de propostas/recomendações ao Governo/tutela, com o objetivo de
desenvolver as linhas de ação que visem ultrapassar as atuais dificuldades/lacunas e
potenciar as oportunidades identificadas;
4.3.6. Proceder de 2 em 2 anos à reavaliação das lacunas e oportunidades, revisão e
redefinição das prioridades, com avaliação de novas potenciais oportunidades de
financiamento.
4.4. Produtos esperados
4.4.1. Lista de lacunas e oportunidades D2priorizadas;
4.4.2. Recomendações ao MAMB, para linhas de atuação que colmatem
dificuldades/lacunas e potenciem oportunidades de CV e de EC para RES.
4.5. Fontes de informação
4.5.1. D2 (colunas Lacunas e Oportunidades) e outras (discriminar)
4.6. Calendário de execução
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2017

Plano de trabalhos

2018

jul ago set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

LA Lacunas e Oportunidades
4.3.1. Prioridades para lacunas e oportunidades
4.3.2. Produção de recomendações (curto prazo)

lo

4.3.3. Reavaliação de prioridades
4.3.4. Produção de recomendações (médio e longo prazo)
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Anexo I: Plano de trabalhos do GTT RES
2016

Plano de trabalhos

2017

2018

2019

2021

2020
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?

?

?

d1iii

r4

d2iv

m1v

D2

LA Projetos
1.3.1. Levantamento de informação
a) Desenvolvimento de modelo comum de formulário
b) Informatização do procedimento de coleta

p

p

d7v

D6

SECCV +
COOR

d7iv

D5

d7iii

d4i

D4

d7ii

d3i

D3

d5i

coord

d2ii

d2iii

d2i

S1

d7i

D7 - Programa de ações do GTT RES

r3

DC

d6i

D3, D4, D5, D6 ToR linhas de
ação do D2

Projetos para economia circular (identificar e
promover) (D3)
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r2

D1

DCS1 - Monitorização dos Indicadores de Sucesso
Identificação de ações ou medidas (previstas ou
D2 - Identificação
em curso) que possam contribuir para os
de ações ou
resultados das iniciativas (tabela preparação D2)
medidas e linhas
de ação
Definição linhas de ação a desenvolver

M1
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d1i
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c) Elaboração de lista de destinatários
d) Lançamento de consulta e submissão de propostas
1.3.2. Análise, avaliação e validação de formulários
a) Definição de metodologia de análise e avaliação
b) Tratamento e informação dos proponentes
c) Criação das listas de projetos RES
d) Divulgação dos projetos CV e EC.
1.3.3. Preparação de recomendações
a) Identificação de constrangimentos
b) Produção de recomendações
LA Sinergias
2.3.1. Mapeamento de cruzamentos RES no CCV
2.3.2. Propostas de áreas de sinergia para RES

s

s

s

s

2.3.3. Harmonização de áreas de sinergias no CCV
2.3.4. Produção de recomendações
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3.3.1. Mapeamento financeiro para RES
3.3.2. Mapeamento financeiro para CV e EC

f

f
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4.3.3. Reavaliação de prioridades
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Anexo II: Documentos draft dos Termos de Referência das quatro Linhas de Ação do GTT RES.
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10

D7 - Programa de ações do Grupo de Trabalho Temático da Agricultura e Florestas
O presente programa de ações prossegue a missão de aconselhamento ao governo pela
Coligação do Crescimento Verde, identificando linhas de ação (previstas ou em curso) que
contribuam para a execução do Compromisso para o Crescimento Verde (CCV) e o alcance dos
resultados desejados, com prioridade à transição para a economia circular.
O programa é o resultante dos contributos das entidades da Coligação para o Crescimento Verde
representadas no Grupo de Trabalho Temático da Agricultura e Florestas (GTT AGF),
nomeadamente para a atualização das iniciativas AGF do CCV (D1) e a identificação do conjunto
de lacunas e oportunidades que robusteçam o Compromisso (D2).
As linhas de ação a desenvolver no curto, médio e longo prazo – indicativamente 2017/2018,
2020 e 2030, visam a produção das relevantes recomendações de suporte à formulação de
futuras políticas para a promoção do Crescimento Verde.
Os aspetos a aprofundar pelo GTT AGF são:
∗ potencial para gerar projetos de Crescimento Verde e em particular de Economia Circular;
∗ potencial de sinergias entre as áreas temáticas cobertas pelo CCV;
∗ oportunidades de financiamento a iniciativas que contribuam para os objetivos de
Crescimento Verde, e de reforço dessa prioridade aquando da revisão intercalar do
Portugal 2020;
∗ necessidades de desenvolvimento, capacitação ou suporte à implementação das iniciativas
AGF.
As linhas de ação a prosseguir resultam da harmonização dos resultados da reflexão dos GTTs
ativos. O Cronograma de Trabalhos do GTT AGF encontra-se no anexo I e os primeiros
resultados GTT AGF para termos de referência das linhas de ação encontram-se no anexo II.
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1. Linha de Ação - Projetos de Crescimento Verde e de Economia Circular
1.1. Objetivos
Esta linha de ação pretende promover o conhecimento sobre crescimento verde e
economia circular, através da identificação de projetos ou estudos-piloto (previstos ou em
curso) que, pela sua aplicação prática ou pelo conhecimento produzido, possam contribuir
para a transição de modelos económicos em abordagem estratégica bottom-up.
Esta abordagem permitirá compreender os subsistemas dentro do sistema económico,
ajudando a identificar os passos intermédios necessários. Este processo de transferência
de conhecimento, em conjugação com planos e estratégias de abordagem top-down, como
o Plano de Ação para a Economia Circular, os planos decorrentes do Quadro Estratégico
para a Política Climática e outros em vigor, permitirá ir efetivando as alterações da
estrutura económica para o crescimento verde.
Para os projetos já testados, esta linha propõe-se ainda explorar e compreender os entraves
e dificuldades à sua implementação e/ou colocação no mercado.
Os GTT apoiam e agilizam os projetos reunidos, designadamente através da partilha de
informação, da articulação ou interação entre entidades, setores e/ou grupos de interesses,
e de colaborações em projetos de investigação/inovação de interesse comum.
1.2. Abordagem metodológica
1.2.1 Efetuar um levantamento de projetos ou ideias de projetos que contribuam para o
CV e a EC, incluindo os já disponíveis no portal eco.nomia;
1.2.2 Identificar projetos já testados no contexto do CV e da EC, tendo em vista
compreender os custos e benefícios associados, os eventuais entraves à sua
implementação/aplicação/colocação no mercado e as formas destes serem
ultrapassados;
1.2.3 Identificar indicadores que permitam monitorizar os projetos, de modo a, sempre
que possível, quantificar as vantagens e desvantagens (ambientais, económicas,
sociais ou outras) da sua implementação;
1.2.4 Divulgar os projetos selecionados através do portal crescimento verde e do portal
eco.nomia, de modo a promover a sua disseminação e replicação;
1.2.5 Produzir recomendações ao governo no sentido de ultrapassar os constrangimentos
à aplicação prática dos projetos classificados como relevantes.
1.3. Tarefas a desenvolver
1.3.1. Levantamento de informação
a) Desenvolvimento de modelo comum para formulário de projetos, com base na
Ficha de Projeto do portal eco.nomia, que preveja:
i. Revisão dos campos do formulário, para incluir lista de parâmetros de
caracterização do “contributo do projeto para o crescimento verde” e, sempre
que possível, dos custos/benefícios associados, das vantagens/desvantagens
da implementação, do grau de execução e dos fatores de
sucesso/constrangimento já identificados;
ii. Ilustração da tipologia de projetos com exemplos AGF;
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iii. Utilização dos objetivos CCV (quadro 2 do Compromisso) como base para a
identificação do “contributo do projeto para o crescimento verde”;
b) Informatização do formulário e do procedimento para coleta sobre o portal
crescimento verde;
c) Elaboração de lista de destinatários para distribuição do formulário, incluindo os
contactos dos projetos relevantes constantes do portal eco.nomia;
d) Lançamento de consulta aos destinatários selecionados para submissão de
propostas de projetos (1ª fase de submissão de propostas termina a 31 de
dezembro de 2017).
1.3.2. Análise, avaliação e validação de formulários
a) Definição da metodologia de análise e avaliação dos projetos submetidos, com
critérios de avaliação da informação reunida no formulário;
b) Tratamento dos formulários recebidos e informação dos proponentes dos
resultados da avaliação;
c) Criação das listas de projetos AGF de Crescimento Verde e de Economia Circular
(projetos validados);
d) Divulgação da lista de projetos de Crescimento Verde no portal crescimento verde
e no portal eco.nomia.
1.3.3. Preparação de recomendações
a) Identificação de constrangimentos relevantes e de fatores de sucesso;
b) Produção de recomendações ao MAmb para aceleração do crescimento verde.
1.4. Produtos esperados
1.4.1. Divulgação de projetos AGF de Crescimento Verde e de Economia Circular;
1.4.2. Recomendações ao MAmb.
1.5. Fontes de informação
1.5.1. D2;
1.5.2. Portal eco.nomia.
1.6. Calendário de execução da linha de ação 1 - LA projetos
2017

Plano de trabalhos

2018

jul ago set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

LA Projetos

p

1.3.1. Levantamento de informação
a) Desenvolvimento de modelo comum de formulário
b) Informatização do procedimento de coleta
c) Elaboração de lista de destinatários
d) Lançamento de consulta e submissão de propostas
1.3.2. Análise, avaliação e validação de formulários
a) Definição de metodologia de análise e avaliação
b) Tratamento e informação dos proponentes
c) Criação das listas de projetos AGF
d) Divulgação dos projetos CV e EC.
1.3.3. Preparação de recomendações
a) Identificação de constrangimentos
b) Produção de recomendações

3

Produção

Origem
Doc.

Tipo Doc.

N.º Doc.

Data

SECCV

GTT - AGF

Programa de Ação

93

20/12/2017

2. Linha de Ação – Sinergias entre iniciativas CCV
2.1. Objetivos
Esta linha de ação pretende aprofundar e estudar as áreas específicas de cruzamento e/ou
sobreposição entre iniciativas das várias áreas temáticas do CCV, quer em termos
conceptuais quer em termos de resultados, cuja identificação de sinergias permitirá
otimizar esforços e maximizar resultados para o Crescimento Verde.

Propostas de ações conjuntas deverão ser produzidas para integração no Programa de
ações dos GTT.
2.2. Abordagem metodológica
2.2.1. Mapeamento das iniciativas do Compromisso para o Crescimento Verde com
interesse para AGF;
2.2.2. Seleção das potenciais áreas de sinergia entre as iniciativas;

2.2.3. Produção de recomendações.
2.3. Tarefas a desenvolver
2.3.1. Mapear cruzamentos AGF com as restantes iniciativas temáticas do CCV:
a) A partir da coluna “Também relevante para” do D1 estabelecer, identificar
correspondências concretas entre cada iniciativa AGF e as iniciativas dos restantes
temas do CCV com grupo de trabalho ativos e inativos;
b) Efetuar idêntico exercício no sentido inverso, partindo-se das transversalidades
com as iniciativas AGF reconhecidas pelas outras áreas temáticas (coluna
“Também relevante para”), com grupo de trabalho ativos e inativos.
2.3.2. Desenvolver “propostas de áreas de sinergia” para AGF:
a) Identificar as potenciais interações entre iniciativas;
b) Efetuar uma descrição/análise que fundamente as áreas de sinergia propostas,
nomeadamente o seu contributo para suprir lacunas e oportunidades
identificadas em D2 e para simplificar a estrutura de iniciativas do CCV.
2.3.3. Harmonizar as “propostas de áreas de sinergia” entre os respetivos coordenadores
dos GTT ativos e o Secretariado Executivo da CCV;
2.3.4. Produção de recomendações para robustecer o Compromisso para o Crescimento
Verde.
2.4. Produtos esperados

2.4.1 Recomendações ao MAmb.
2.5. Fontes de informação
2.5.1. D1 de todas as áreas do CCV;
2.5.2. D2 (colunas mais relevantes: Lacunas e oportunidades).

2.6. Calendário de execução da linha de ação 2 - LA sinergias
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2017

Plano de trabalhos

2018

jul ago set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

LA Sinergias
2.3.1. Mapeamento de cruzamentos AGF no CCV
2.3.2. Propostas de áreas de sinergia para AGF

s

s

2.3.3. Harmonização de áreas de sinergias no CCV
2.3.4. Produção de recomendações

3. Linha de Ação – Financiamento das iniciativas AGF no quadro do Portugal 2020
(Rede para o CV)
3.1. Objetivos
Esta linha de ação pretende explorar, dentro dos instrumentos financeiros em aplicação,
Portugal 2020 e outras fontes de financiamento, oportunidades multi-fundos programadas
que possam suportar iniciativas AGF orientadas às metas do Crescimento Verde e da
Economia Circular (Rede para o Crescimento Verde) e, igualmente, responder às lacunas e
oportunidades identificadas.

Tendo em consideração a revisão intercalar dos programas operacionais em preparação e
o lançamento do exercício de programação para o próximo período de financiamento,
deverá ser explorada a possibilidade de emitir recomendações que melhor permita
enquadrar o financiamento de iniciativas com objetivos de CV e EC.
3.2. Abordagem metodológica
3.2.1. Mapear os instrumentos financeiros com respetivo enquadramento por iniciativa e
por lacunas e oportunidades, a confirmar com gestores dos respetivos fundos;
3.2.2. Elaborar propostas sobre oportunidades de fontes de financiamento para suprir as
necessidades levantadas e organizadas;
3.2.3. Produção de recomendações.
3.3. Tarefas a desenvolver
3.3.1. Mapear oportunidades de financiamento AGF:
a) Levantamentos dos instrumentos financeiros relevantes, além dos da coluna
“Enquadramento e Ponto Focal de Acompanhamento” do D1, para enquadrar
ações que contribuam, direta ou indiretamente, para os resultados das iniciativas
AGF, e para encontrar soluções para as lacunas e oportunidades identificadas;
b) Análise dos instrumentos financeiros do ponto de vista do contributo para a
produção de resultados AGF, nomeadamente a remoção de lacunas e da
aceleração de oportunidades, com identificação dos eixos e das prioridades e/ou
das ações e medidas dos programas de financiamento que possam dar resposta
às necessidades e contribuir para as soluções.

3.3.2. Mapear oportunidades de financiamento CV e EC:
a) Organizar a informação levantada nos diferentes GTT ativos agrupando-a, sempre
que possível, em propostas que distingam se são de âmbito setorial (p.e., AGF) ou
para múltiplas iniciativas temáticas (p.e. pode ser identificada a necessidade de
formação em várias iniciativas ou a falta de informação específica de um tema);
b) Harmonizar propostas com os coordenadores dos GTT ativos;
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c) Obter confirmação da adequabilidade da alocação potencial identificada por
parte da Rede para o Crescimento Verde e/ou respetivas Autoridades de Gestão
dos Fundos;
d) Alocar as fontes de financiamento às necessidades identificadas e sinalizar as
áreas com necessidades ainda não cobertas. Divulgar os resultados.
3.3.3. Produzir recomendações para promoção de CV e EC, diferenciando:
a) As de médio prazo (2020), destinadas a promover as prioridades CV e EC ainda no
período do presente quadro de programação;
b) As de longo prazo (2030), destinadas a promover as prioridades CV e EC não
cobertas até 2020 no âmbito do quadro de financiamento pós-2020, em
preparação.
3.4. Produtos Esperados
3.4.1. Oportunidades de financiamento CV e EC a divulgar (foco AGF);
3.4.2. Recomendações ao MAMB, para o médio e o longo prazo.
3.5. Fontes de informação
3.5.1. D2;
3.5.2. Regulamentos
dos
Programas
Operacionais
do
Portugal
2020
(https://www.portugal2020.pt/Portal2020);
3.5.3. Decreto -Lei n.º 42 -A/2016, de 12 de agosto e Despacho n.º 538-B/2017 de 9 de
janeiro (Fundo Ambiental);
3.5.4. Decreto-Lei n.º 86-C/2016 de 29 de dezembro (Fundo de Inovação, Tecnologia e
Economia Circular);
3.5.5. Programa Life;
3.5.6. Horizonte 2020.
3.6. Calendário de execução da linha de ação 3 - LA financiamento

2017

Plano de trabalhos

2018

jul ago set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

LA Financiamento

f

3.3.1. Mapeamento financeiro para AGF
3.3.2. Mapeamento financeiro para CV e EC
3.3.3. Produção de recomendações
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4. Linha de Ação – Aprofundamento de lacunas e oportunidades
4.1. Objetivos
Esta linha de ação pretende aprofundar as lacunas e oportunidades identificadas pelo GTT
AGF e que carecem de níveis de atuação suplementares aos que resultarão dos trabalhos
das LA projetos, LA sinergias e LA financiamento, com vista a promover ações e abordagens
que contribuam para um efetivo crescimento verde em Portugal.

Propostas de ações deverão ser produzidas, considerando a efetividade da capacidade de
resposta e ainda a capacidade de atuação a curto (CP), médio (MP) e longo prazo (LP), para
alimentar o futuro programa de ação do GTT AGF (pós harmonização com os restantes
GTT).
4.2. Abordagem metodológica da LA lacunas e oportunidades
4.2.1. Proceder à priorização das lacunas e das oportunidades do D2 com identificação das
lacunas e oportunidades que têm enquadramento e desenvolvimento noutras linhas
de ação;
4.2.2. Elaborar propostas de recomendações ou de ações a desenvolver para dar resposta
às necessidades identificadas, tendo em consideração possíveis interações e
sobreposições se existirem;
4.2.3. Proceder periodicamente à reavaliação das lacunas e oportunidades, repetindo os
passos identificados.
4.3. Tarefas a desenvolver
4.3.1. Revisão e priorização das lacunas e oportunidades identificadas no D2;
4.3.2. Identificação/seleção de lacunas relacionadas com outras linhas de ação;
4.3.3. Identificação das recomendações e/ou das ações necessárias para ultrapassar as
lacunas, ou alcançar as oportunidades e, se possível, sua respetiva calendarização;
4.3.4. Identificação de possíveis cruzamentos/sobreposições entre as recomendações e
ações identificadas entre as diferentes iniciativas;
4.3.5. Redação de propostas/recomendações ao Governo/tutela, com o objetivo de
desenvolver as linhas de ação que visem ultrapassar as atuais dificuldades/lacunas e
potenciar as oportunidades identificadas;
4.3.6. Proceder de 2 em 2 anos à reavaliação das lacunas e oportunidades, revisão e
redefinição das prioridades, com avaliação de novas potenciais oportunidades de
financiamento.
4.4. Produtos esperados
4.4.1. Lista de lacunas e oportunidades D2priorizadas;
4.4.2. Recomendações ao MAMB, para linhas de atuação que colmatem
dificuldades/lacunas e potenciem oportunidades de CV e de EC para AGF.
4.5. Fontes de informação
4.5.1. D2 (colunas Lacunas e Oportunidades) e outras (discriminar)
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4.6. Calendário de execução
2017

Plano de trabalhos

2018

jul ago set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

LA Lacunas e Oportunidades
4.3.1. Prioridades para lacunas e oportunidades
4.3.2. Produção de recomendações (curto prazo)

lo

4.3.3. Reavaliação de prioridades
4.3.4. Produção de recomendações (médio e longo prazo)
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Anexo I: Plano de trabalhos do GTT AGF
2016
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D3, D4, D5, D6 ToR linhas de
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Sinergias entre iniciativas AGF e iniciativas de
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c) Elaboração de lista de destinatários
d) Lançamento de consulta e submissão de propostas
1.3.2. Análise, avaliação e validação de formulários
a) Definição de metodologia de análise e avaliação
b) Tratamento e informação dos proponentes
c) Criação das listas de projetos AGF
d) Divulgação dos projetos CV e EC.
1.3.3. Preparação de recomendações
a) Identificação de constrangimentos
b) Produção de recomendações
LA Sinergias
2.3.1. Mapeamento de cruzamentos AGF no CCV
2.3.2. Propostas de áreas de sinergia para AGF

s

s

s

s

2.3.3. Harmonização de áreas de sinergias no CCV
2.3.4. Produção de recomendações
LA Financiamento
3.3.1. Mapeamento financeiro para AGF
3.3.2. Mapeamento financeiro para CV e EC

f

f

3.3.3. Produção de recomendações
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4.3.1. Prioridades para lacunas e oportunidades
4.3.2. Produção de recomendações (curto prazo)
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4.3.3. Reavaliação de prioridades
4.3.4. Produção de recomendações (médio e longo prazo)
D8 - Monitorização anual dos Indicadores de Sucesso
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Anexo II: Documentos draft dos Termos de Referência das quatro Linhas de Ação do GTT AGF
Linha 1 – Projetos

ToR_AGF_Linha 1
projetos.doc

Linha 2 – Sinergias

ToR_AGF_Linha 2 CCV GT AF Linha de
acção 2.xlsx
sinergias.docx

Linha 3 – Financiamento

ToR_AGF_Linha 3
linha ação3
financiamento.docx financiamento tabela

Linha 4 – Lacunas e oportunidades

ToR_AGF_Linha 4
Lacunas e Oportunid
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10

D7 - Programa de ações do Grupo de Trabalho Temático Energia e Clima
O presente programa de ações prossegue a missão de aconselhamento ao Governo pela
Coligação do Crescimento Verde, identificando linhas de ação (previstas ou em curso) que
contribuam para a execução do Compromisso para o Crescimento Verde (CCV) e o alcance dos
resultados desejados, com prioridade à transição para a economia circular.
O programa é o resultante dos contributos das entidades da Coligação para o Crescimento Verde
representadas no Grupo de Trabalho Temático Energia e Clima (GTT EC), nomeadamente para a
atualização das iniciativas EC do CCV (D1) e a identificação do conjunto de lacunas e
oportunidades que robusteçam o Compromisso (D2).
As linhas de ação a desenvolver no curto, médio e longo prazo – indicativamente 2017/2018,
2020 e 2030, visam a produção das relevantes recomendações de suporte à formulação de
futuras políticas para a promoção do Crescimento Verde.
Os aspetos a aprofundar pelo GTT EC são:
∗ potencial para gerar projetos de Crescimento Verde e em particular de Economia Circular;
∗ potencial de sinergias entre as áreas temáticas cobertas pelo CCV;
∗ oportunidades de financiamento a iniciativas que contribuam para os objetivos de
Crescimento Verde, e de reforço dessa prioridade aquando da revisão intercalar do
Portugal 2020;
∗ necessidades de desenvolvimento, capacitação ou suporte à implementação das iniciativas
EC.
As linhas de ação a prosseguir resultam da harmonização dos resultados da reflexão dos GTTs
ativos. O Cronograma de Trabalhos do GTT EC encontra-se no anexo I e os primeiros resultados
GTT EC para termos de referência das linhas de ação encontram-se no anexo II.
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1. Linha de Ação - Projetos de Crescimento Verde e de Economia Circular
1.1. Objetivos
Esta linha de ação pretende promover o conhecimento sobre crescimento verde e
economia circular, através da identificação de projetos ou estudos-piloto (previstos ou em
curso) que, pela sua aplicação prática ou pelo conhecimento produzido, possam contribuir
para a transição de modelos económicos em abordagem estratégica bottom-up.
Esta abordagem permitirá compreender os subsistemas dentro do sistema económico,
ajudando a identificar os passos intermédios necessários. Este processo de transferência
de conhecimento, em conjugação com planos e estratégias de abordagem top-down, como
o Plano de Ação para a Economia Circular, os planos decorrentes do Quadro Estratégico
para a Política Climática e outros em vigor, permitirá ir efetivando as alterações da
estrutura económica para o crescimento verde.
Para os projetos já testados, esta linha propõe-se ainda explorar e compreender os entraves
e dificuldades à sua implementação e/ou colocação no mercado.
Os GTT apoiam e agilizam os projetos reunidos, designadamente através da partilha de
informação, da articulação ou interação entre entidades, setores e/ou grupos de interesses,
e de colaborações em projetos de investigação/inovação de interesse comum.
1.2. Abordagem metodológica
1.2.1 Efetuar um levantamento de projetos ou ideias de projetos que contribuam para o
CV e a Economia Circular, incluindo os já disponíveis no portal eco.nomia;
1.2.2 Identificar projetos já testados no contexto do CV e da Economia Circular, tendo em
vista compreender os custos e benefícios associados, os eventuais entraves à sua
implementação/aplicação/colocação no mercado e as formas destes serem
ultrapassados;
1.2.3 Identificar indicadores que permitam monitorizar os projetos, de modo a, sempre
que possível, quantificar as vantagens e desvantagens (ambientais, económicas,
sociais ou outras) da sua implementação;
1.2.4 Divulgar os projetos selecionados através do portal crescimento verde e do portal
eco.nomia, de modo a promover a sua disseminação e replicação;
1.2.5 Produzir recomendações ao Governo no sentido de ultrapassar os constrangimentos
à aplicação prática dos projetos classificados como relevantes.
1.3. Tarefas a desenvolver
1.3.1. Levantamento de informação
a) Desenvolvimento de modelo comum para formulário de projetos, com base na
Ficha de Projeto do portal eco.nomia, que preveja:
i. Revisão dos campos do formulário, para incluir lista de parâmetros de
caracterização do “contributo do projeto para o crescimento verde” e, sempre
que possível, dos custos/benefícios associados, das vantagens/desvantagens
da implementação, do grau de execução e dos fatores de
sucesso/constrangimento já identificados;
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ii. Ilustração da tipologia de projetos com exemplos EC;
iii. Utilização dos objetivos CCV (quadro 2 do Compromisso) como base para a
identificação do “contributo do projeto para o crescimento verde”;
b) Informatização do formulário e do procedimento para recolha da informação
sobre o portal crescimento verde;
c) Elaboração de lista de destinatários para distribuição do formulário, incluindo os
contactos dos projetos relevantes constantes do portal eco.nomia;
d) Lançamento de consulta aos destinatários selecionados para submissão de
propostas de projetos (1.ª fase de submissão de propostas termina a 31 de
dezembro de 2017).
1.3.2. Análise, avaliação e validação de formulários
a) Definição da metodologia de análise e avaliação dos projetos submetidos, com
critérios de avaliação da informação reunida no formulário;
b) Tratamento dos formulários recebidos e informação dos proponentes dos
resultados da avaliação;
c) Criação das listas de projetos EC de Crescimento Verde e de Economia Circular
(projetos validados);
d) Divulgação da lista de projetos de Crescimento Verde no portal crescimento verde
e no portal eco.nomia.
1.3.3. Preparação de recomendações
a) Identificação de constrangimentos relevantes e de fatores de sucesso;
b) Produção de recomendações ao MAmb para aceleração do crescimento verde.
1.4. Produtos esperados
1.4.1. Divulgação de projetos EC de Crescimento Verde e de Economia Circular;
1.4.2. Recomendações ao MAmb.
1.5. Fontes de informação
1.5.1. D2;
1.5.2. Portal eco.nomia.
1.6. Calendário de execução da linha de ação 1 - LA projetos
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2017

Plano de trabalhos

2018

jul ago set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

LA Projetos

p

1.3.1. Levantamento de informação
a) Desenvolvimento de modelo comum de formulário
b) Informatização do procedimento de coleta
c) Elaboração de lista de destinatários
d) Lançamento de consulta e submissão de propostas
1.3.2. Análise, avaliação e validação de formulários
a) Definição de metodologia de análise e avaliação
b) Tratamento e informação dos proponentes
c) Criação das listas de projetos EC
d) Divulgação dos projetos CV e Economia Circular
1.3.3. Preparação de recomendações
a) Identificação de constrangimentos
b) Produção de recomendações
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2. Linha de Ação – Sinergias entre iniciativas CCV
2.1. Objetivos
Esta linha de ação pretende aprofundar e estudar as áreas específicas de cruzamento e/ou
sobreposição entre iniciativas das várias áreas temáticas do CCV, quer em termos
conceptuais quer em termos de resultados, cuja identificação de sinergias permitirá
otimizar esforços e maximizar resultados para o Crescimento Verde.

Propostas de ações conjuntas deverão ser produzidas para integração no Programa de
ações dos GTT.
2.2. Abordagem metodológica
2.2.1. Mapeamento das iniciativas do Compromisso para o Crescimento Verde com
interesse para EC;
2.2.2. Seleção das potenciais áreas de sinergia entre as iniciativas;

2.2.3. Produção de recomendações.
2.3. Tarefas a desenvolver
2.3.1. Mapear cruzamentos EC com as restantes iniciativas temáticas do CCV:
a) A partir da coluna “Também relevante para” do D1 estabelecer, identificar
correspondências concretas entre cada iniciativa EC e as iniciativas dos restantes
temas do CCV com grupo de trabalho ativos e inativos;
b) Efetuar idêntico exercício no sentido inverso, partindo-se das transversalidades
com as iniciativas EC reconhecidas pelas outras áreas temáticas (coluna “Também
relevante para”), com grupo de trabalho ativos e inativos.
2.3.2. Desenvolver “propostas de áreas de sinergia” para EC:
a) Identificar as potenciais interações entre iniciativas;
b) Efetuar uma descrição/análise que fundamente as áreas de sinergia propostas,
nomeadamente o seu contributo para suprir lacunas e oportunidades
identificadas em D2 e para simplificar a estrutura de iniciativas do CCV.
2.3.3. Harmonizar as “propostas de áreas de sinergia” entre os respetivos coordenadores
dos GTT ativos e o Secretariado Executivo da CCV;
2.3.4. Produção de recomendações para robustecer o Compromisso para o Crescimento
Verde.
2.4. Produtos esperados

2.4.1 Recomendações ao MAmb.
2.5. Fontes de informação
2.5.1. D1 de todas as áreas do CCV;
2.5.2. D2 (colunas mais relevantes: Lacunas e oportunidades).
2.6. Calendário de execução da linha de ação 2 - LA sinergias
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2017

Plano de trabalhos

2018

jul ago set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

LA Sinergias
2.3.1. Mapeamento de cruzamentos EC no CCV
2.3.2. Propostas de áreas de sinergia para EC

s

s

2.3.3. Harmonização de áreas de sinergias no CCV
2.3.4. Produção de recomendações

3. Linha de Ação – Financiamento das iniciativas EC no quadro do Portugal 2020 (Rede
para o CV)
3.1. Objetivos
Esta linha de ação pretende explorar, dentro dos instrumentos financeiros em aplicação,
Portugal 2020 e outras fontes de financiamento, oportunidades multi-fundos programadas
que possam suportar iniciativas EC orientadas às metas do Crescimento Verde e da
Economia Circular (Rede para o Crescimento Verde) e, igualmente, responder às lacunas e
oportunidades identificadas.

Tendo em consideração a revisão intercalar dos programas operacionais em preparação e
o lançamento do exercício de programação para o próximo período de financiamento,
deverá ser explorada a possibilidade de emitir recomendações que melhor permitam
enquadrar o financiamento de iniciativas com objetivos de CV e Economia Circular.
3.2. Abordagem metodológica
3.2.1. Mapear os instrumentos financeiros com respetivo enquadramento por iniciativa e
por lacunas e oportunidades, a confirmar com gestores dos respetivos fundos;
3.2.2. Elaborar propostas sobre oportunidades de fontes de financiamento para suprir as
necessidades levantadas e organizadas;
3.2.3. Produção de recomendações.
3.3. Tarefas a desenvolver
3.3.1. Mapear oportunidades de financiamento EC:
a) Levantamentos dos instrumentos financeiros relevantes, além dos da coluna
“Enquadramento e Ponto Focal de Acompanhamento” do D1, para enquadrar
ações que contribuam, direta ou indiretamente, para os resultados das iniciativas
ESC e para encontrar soluções para as lacunas e oportunidades identificadas;
b) Análise dos instrumentos financeiros do ponto de vista do contributo para a
produção de resultados EC, nomeadamente a remoção de lacunas e da aceleração
de oportunidades, com identificação dos eixos e das prioridades e/ou das ações e
medidas dos programas de financiamento que possam dar resposta às
necessidades e contribuir para as soluções.

3.3.2. Mapear oportunidades de financiamento CV e Economia Circular:
a) Organizar a informação levantada nos diferentes GTT ativos agrupando-a, sempre
que possível, em propostas que distingam se são de âmbito setorial (p.e., EC) ou
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para múltiplas iniciativas temáticas (p.e. pode ser identificada a necessidade de
formação em várias iniciativas ou a falta de informação específica de um tema);
b) Harmonizar propostas com os coordenadores dos GTT ativos;
c) Obter confirmação da adequabilidade da alocação potencial identificada por
parte da Rede para o Crescimento Verde e/ou respetivas Autoridades de Gestão
dos Fundos;
d) Alocar as fontes de financiamento às necessidades identificadas e sinalizar as
áreas com necessidades ainda não cobertas. Divulgar os resultados.
3.3.3. Produzir recomendações para promoção de CV e Economia Circular, diferenciando:
a) As de médio prazo (2020), destinadas a promover as prioridades CV e Economia
Circular ainda no período do presente quadro de programação;
b) As de longo prazo (2030), destinadas a promover as prioridades CV e Economia
Circular não cobertas até 2020 no âmbito do quadro de financiamento pós-2020,
em preparação.
3.4. Produtos Esperados
3.4.1. Oportunidades de financiamento CV e Economia Circular a divulgar (foco EC);
3.4.2. Recomendações ao MAMB, para o médio e o longo prazo.
3.5. Fontes de informação
3.5.1. D2;
3.5.2. Regulamentos
dos
Programas
Operacionais
do
Portugal
2020
(https://www.portugal2020.pt/Portal2020);
3.5.3. Decreto-Lei n.º 42-A/2016, de 12 de agosto e Despacho n.º 538-B/2017 de 9 de
janeiro (Fundo Ambiental);
3.5.4. Decreto-Lei n.º 86-C/2016 de 29 de dezembro (Fundo de Inovação, Tecnologia e
Economia Circular);
3.5.5. Programa Life;
3.5.6. Horizonte 2020.
3.6. Calendário de execução da linha de ação 3 - LA financiamento

2017

Plano de trabalhos

2018

jul ago set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

LA Financiamento

f

3.3.1. Mapeamento financeiro para EC
3.3.2. Mapeamento financeiro para CV e Economia Circular
3.3.3. Produção de recomendações
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4. Linha de Ação – Aprofundamento de lacunas e oportunidades
4.1. Objetivos
Esta linha de ação pretende aprofundar as lacunas e oportunidades identificadas pelo GTT
EC e que carecem de níveis de atuação suplementares aos que resultarão dos trabalhos das
LA projetos, LA sinergias e LA financiamento, com vista a promover ações e abordagens que
contribuam para um efetivo crescimento verde em Portugal.

Propostas de ações deverão ser produzidas, considerando a efetividade da capacidade de
resposta e ainda a capacidade de atuação a curto (CP), médio (MP) e longo prazo (LP), para
alimentar o futuro programa de ação do GTT EC (pós harmonização com os restantes GTT).
4.2. Abordagem metodológica da LA lacunas e oportunidades
4.2.1. Proceder à priorização das lacunas e das oportunidades do D2 e identificação das
lacunas e oportunidades que têm enquadramento e desenvolvimento noutras linhas
de ação;
4.2.2. Elaborar propostas de recomendações ou de ações a desenvolver para dar resposta
às necessidades identificadas, tendo em consideração possíveis interações e
sobreposições se existirem;
4.2.3. Proceder periodicamente à reavaliação das lacunas e oportunidades, repetindo os
passos identificados.
4.3. Tarefas a desenvolver
4.3.1. Revisão e priorização das lacunas e oportunidades identificadas no D2;
4.3.2. Identificação/seleção de lacunas relacionadas com outras linhas de ação;
4.3.3. Identificação das recomendações e/ou das ações necessárias para ultrapassar as
lacunas, ou alcançar as oportunidades e, se possível, sua respetiva calendarização;
4.3.4. Identificação de possíveis cruzamentos/sobreposições entre as recomendações e
ações identificadas entre as diferentes iniciativas;
4.3.5. Redação de propostas/recomendações ao Governo/tutela, com o objetivo de
desenvolver as linhas de ação que visem ultrapassar as atuais dificuldades/lacunas e
potenciar as oportunidades identificadas;
4.3.6. Proceder de 2 em 2 anos à reavaliação das lacunas e oportunidades, revisão e
redefinição das prioridades, com avaliação de novas potenciais oportunidades de
financiamento.
4.4. Produtos esperados
4.4.1. Lista de lacunas e oportunidades D2priorizadas;
4.4.2. Recomendações ao MAMB, para linhas de atuação que colmatem
dificuldades/lacunas e potenciem oportunidades de CV e de Economia Circular para
EC.
4.5. Fontes de informação
4.5.1. D2 (colunas Lacunas e Oportunidades) e outras (discriminar)
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4.6. Calendário de execução
2017

Plano de trabalhos

2018

jul ago set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

LA Lacunas e Oportunidades
4.3.1. Prioridades para lacunas e oportunidades
4.3.2. Produção de recomendações (curto prazo)

lo

4.3.3. Reavaliação de prioridades
4.3.4. Produção de recomendações (médio e longo prazo)
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Anexo I: Plano de trabalhos do GTT EC
2016
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ação do D2

Projetos para economia circular (identificar e
promover) (D3)
Sinergias entre iniciativas EC e iniciativas de
outras áreas CCV (D4)
Financiamento das iniciativas EC no quadro do
Portugal 2020 (Rede para o CV) (D5)
Análise de lacunas e oportunidades para
identificação de formas de atuação (D6)

d2i

DCS1 - Monitorização dos Indicadores de Sucesso
Identificação de ações ou medidas (previstas ou
D2 - Identificação
em curso) que possam contribuir para os
de ações ou
resultados das iniciativas (tabela preparação D2)
medidas e linhas
de ação
Definição linhas de ação a desenvolver

d1iii
tab
mon

D1 - Atualização das iniciativas EC do CCV

r3
d1i

R - Relatório de atividades intercalar do GTT EC

d7iv

m1i

m1iii

Ações
M1 - Plano de Trabalho do GTT EC (2017, 2020, 2030)

p

p

c) Elaboração de lista de destinatários
d) Lançamento de consulta e submissão de propostas
1.3.2. Análise, avaliação e validação de formulários
a) Definição de metodologia de análise e avaliação
b) Tratamento e informação dos proponentes
c) Criação das listas de projetos EC
d) Divulgação dos projetos CV e Economia Circular
1.3.3. Preparação de recomendações
a) Identificação de constrangimentos
b) Produção de recomendações
LA Sinergias
2.3.1. Mapeamento de cruzamentos EC no CCV
2.3.2. Propostas de áreas de sinergia para EC

s

s

s

s

2.3.3. Harmonização de áreas de sinergias no CCV
2.3.4. Produção de recomendações
LA Financiamento
3.3.1. Mapeamento financeiro para EC
3.3.2. Mapeamento financeiro para CV e Economia Circular

f

f

3.3.3. Produção de recomendações
LA Lacunas e Oportunidades
4.3.1. Prioridades para lacunas e oportunidades
4.3.2. Produção de recomendações (curto prazo)

lo

lo

4.3.3. Reavaliação de prioridades
4.3.4. Produção de recomendações (médio e longo prazo)
D8 - Monitorização anual dos Indicadores de Sucesso

d8i

d8ii
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Anexo II: Documentos draft dos Termos de Referência das quatro Linhas de Ação do GTT EC.
Linha 1 – Projetos

GTT EC Projetos_MJC_LNEG (1

Linha 2 – Sinergias

GTT_EC_linha
sinergias.docx

Linha 3 – Financiamento

GT_EC_draft_Lin ha
3_Financiamento 190

Linha 4 – Lacunas e oportunidades

GTT_EC_Análise de
lacun as e oportunida
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11

D7 - Programa de ações do Grupo de Trabalho Temático Mobilidade e Transportes
O presente programa de ações prossegue a missão de aconselhamento ao Governo pela
Coligação do Crescimento Verde, identificando linhas de ação (previstas ou em curso) que
contribuam para a execução do Compromisso para o Crescimento Verde (CCV) e o alcance dos
resultados desejados, com prioridade à transição para a economia circular.
O programa é o resultante dos contributos das entidades da Coligação para o Crescimento Verde
representadas no Grupo de Trabalho Temático Mobilidade e Transportes (GTT MTR),
nomeadamente para a atualização das iniciativas MTR do CCV (D1) e a identificação do conjunto
de lacunas e oportunidades que robusteçam o Compromisso (D2).
As linhas de ação a desenvolver no curto, médio e longo prazo – indicativamente 2017/2018,
2020 e 2030, visam a produção das relevantes recomendações de suporte à formulação de
futuras políticas para a promoção do Crescimento Verde.
Os aspetos a aprofundar pelo GTT MTR são:
∗ potencial para gerar projetos de Crescimento Verde e em particular de Economia Circular;
∗ potencial de sinergias entre as áreas temáticas cobertas pelo CCV;
∗ oportunidades de financiamento a iniciativas que contribuam para os objetivos de
Crescimento Verde, e de reforço dessa prioridade aquando da revisão intercalar do
Portugal 2020;
∗ necessidades de desenvolvimento, capacitação ou suporte à implementação das iniciativas
MTR;
∗ necessidade de suprir as várias debilidades ao nível da informação disponível para
caraterizar as situações de referência e respetiva monitorização e avaliação.
As linhas de ação a prosseguir resultam da harmonização dos resultados da reflexão dos GTTs
ativos. O Cronograma de Trabalhos do GTT MTR encontra-se no anexo I e os primeiros
resultados GTT MTR para termos de referência das linhas de ação encontram-se no anexo II.
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1. Linha de Ação - Projetos de Crescimento Verde e de Economia Circular
1.1. Objetivos
Esta linha de ação pretende promover o conhecimento sobre crescimento verde e
economia circular, através da identificação de projetos ou estudos-piloto (previstos ou em
curso) que, pela sua aplicação prática ou pelo conhecimento produzido, possam contribuir
para a transição de modelos económicos em abordagem estratégica bottom-up.
Esta abordagem permitirá compreender os subsistemas dentro do sistema económico,
ajudando a identificar os passos intermédios necessários. Este processo de transferência
de conhecimento, em conjugação com planos e estratégias de abordagem top-down, como
o Plano de Ação para a Economia Circular, os planos decorrentes do Quadro Estratégico
para a Política Climática e outros em vigor, permitirá ir efetivando as alterações da
estrutura económica para o crescimento verde.
Para os projetos já testados, esta linha propõe-se ainda explorar e compreender os entraves
e dificuldades à sua implementação e/ou colocação no mercado.
Os GTT apoiam e agilizam os projetos reunidos, designadamente através da partilha de
informação, da articulação ou interação entre entidades, setores e/ou grupos de interesses,
e de colaborações em projetos de investigação/inovação de interesse comum.
1.2. Abordagem metodológica
1.2.1 Efetuar um levantamento de projetos ou ideias de projetos que contribuam para o
CV e a EC, incluindo os já disponíveis no portal eco.nomia;
1.2.2 Identificar projetos já testados no contexto do CV e da EC, tendo em vista
compreender os custos e benefícios associados, os eventuais entraves à sua
implementação/aplicação/colocação no mercado e as formas destes serem
ultrapassados;
1.2.3 Identificar indicadores que permitam monitorizar os projetos, de modo a, sempre
que possível, quantificar as vantagens e desvantagens (ambientais, económicas,
sociais ou outras) da sua implementação;
1.2.4 Divulgar os projetos selecionados através do portal crescimento verde e do portal
eco.nomia, de modo a promover a sua disseminação e replicação;
1.2.5 Produzir recomendações ao Governo no sentido de ultrapassar os constrangimentos
à aplicação prática dos projetos classificados como relevantes.
1.3. Tarefas a desenvolver
1.3.1. Levantamento de informação
a) Desenvolvimento de modelo comum para formulário de projetos, com base na
Ficha de Projeto do portal eco.nomia, que preveja:
i. Revisão dos campos do formulário, para incluir lista de parâmetros de
caracterização do “contributo do projeto para o crescimento verde” e, sempre
que possível, dos custos/benefícios associados, das vantagens/desvantagens
da implementação, do grau de execução e dos fatores de
sucesso/constrangimento já identificados;
ii. Ilustração da tipologia de projetos com exemplos MTR;
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iii. Utilização dos objetivos CCV (quadro 2 do Compromisso) como base para a
identificação do “contributo do projeto para o crescimento verde”;
b) Informatização do formulário e do procedimento para recolha da informação
sobre o portal crescimento verde;
c) Elaboração de lista de destinatários para distribuição do formulário, incluindo os
contactos dos projetos relevantes constantes do portal eco.nomia;
d) Lançamento de consulta aos destinatários selecionados para submissão de
propostas de projetos (1.ª fase de submissão de propostas termina a 31 de
dezembro de 2017).
1.3.2. Análise, avaliação e validação de formulários
a) Definição da metodologia de análise e avaliação dos projetos submetidos, com
critérios de avaliação da informação reunida no formulário;
b) Tratamento dos formulários recebidos e informação dos proponentes dos
resultados da avaliação;
c) Criação das listas de projetos MTR de Crescimento Verde e de Economia Circular
(projetos validados);
d) Divulgação da lista de projetos de Crescimento Verde no portal crescimento verde
e no portal eco.nomia.
1.3.3. Preparação de recomendações
a) Identificação de constrangimentos relevantes e de fatores de sucesso;
b) Produção de recomendações ao Governo para aceleração do crescimento verde.
1.4. Produtos esperados
1.4.1. Divulgação de projetos MTR de Crescimento Verde e de Economia Circular;
1.4.2. Recomendações ao Governo.
1.5. Fontes de informação
1.5.1. D2;
1.5.2. Portal eco.nomia.
1.6. Calendário de execução da linha de ação 1 - LA projetos
2017

Plano de trabalhos

2018

jul ago set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
LA Projetos

p

1.3.1. Levantamento de informação
a) Desenvolvimento de modelo comum de formulário
b) Informatização do procedimento de coleta
c) Elaboração de lista de destinatários
d) Lançamento de consulta e submissão de propostas
1.3.2. Análise, avaliação e validação de formulários
a) Definição de metodologia de análise e avaliação
b) Tratamento e informação dos proponentes
c) Criação das listas de projetos MTR
d) Divulgação dos projetos CV e EC.
1.3.3. Preparação de recomendações
a) Identificação de constrangimentos
b) Produção de recomendações
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2. Linha de Ação – Sinergias entre iniciativas CCV
2.1. Objetivos
Esta linha de ação pretende aprofundar e estudar as áreas específicas de cruzamento e/ou
sobreposição entre iniciativas das várias áreas temáticas do CCV, quer em termos
conceptuais quer em termos de resultados, cuja identificação de sinergias permitirá
otimizar esforços e maximizar resultados para o Crescimento Verde.
Propostas de ações conjuntas deverão ser produzidas para integração no Programa de
ações dos GTT.
2.2. Abordagem metodológica
2.2.1. Mapeamento das iniciativas do Compromisso para o Crescimento Verde com
interesse para MTR;
2.2.2. Seleção das potenciais áreas de sinergia entre as iniciativas;
2.2.3. Produção de recomendações.
2.3. Tarefas a desenvolver
2.3.1. Mapear cruzamentos MTR com as restantes iniciativas temáticas do CCV:
a) A partir da coluna “Também relevante para” do D1 estabelecer, identificar
correspondências concretas entre cada iniciativa MTR e as iniciativas dos
restantes temas do CCV com grupo de trabalho ativos e inativos;
b) Efetuar idêntico exercício no sentido inverso, partindo-se das transversalidades
com as iniciativas MTR reconhecidas pelas outras áreas temáticas (coluna
“Também relevante para”), com grupo de trabalho ativos e inativos.
2.3.2. Desenvolver “propostas de áreas de sinergia” para MTR:
a) Identificar as potenciais interações entre iniciativas;
b) Efetuar uma descrição/análise que fundamente as áreas de sinergia propostas,
nomeadamente o seu contributo para suprir lacunas e oportunidades
identificadas em D2 e para simplificar a estrutura de iniciativas do CCV.
2.3.3. Harmonizar as “propostas de áreas de sinergia” entre os respetivos coordenadores
dos GTT ativos e o Secretariado Executivo da CCV;
2.3.4. Produção de recomendações para robustecer o Compromisso para o Crescimento
Verde.
2.4. Produtos esperados
2.4.1 Recomendações ao MAmb.
2.5. Fontes de informação
2.5.1. D1 de todas as áreas do CCV;
2.5.2. D2 (colunas mais relevantes: Lacunas e oportunidades).
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2.6. Calendário de execução da linha de ação 2 - LA sinergias
2017

Plano de trabalhos

2018

jul ago set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
s

LA Sinergias

s

2.3.1. Mapeamento de cruzamentos MTR no CCV
2.3.2. Propostas de áreas de sinergia para MTR
2.3.3. Harmonização de áreas de sinergias no CCV
2.3.4. Produção de recomendações

3. Linha de Ação – Financiamento das iniciativas MTR no quadro do Portugal 2020
(Rede para o CV)
3.1. Objetivos
Esta linha de ação pretende explorar, dentro dos instrumentos financeiros em aplicação,
Portugal 2020 e outras fontes de financiamento, oportunidades multi-fundos programadas
que possam suportar iniciativas MTR orientadas às metas do Crescimento Verde e da
Economia Circular (Rede para o Crescimento Verde) e, igualmente, responder às lacunas e
oportunidades identificadas.
Tendo em consideração a revisão intercalar dos programas operacionais em preparação e
o lançamento do exercício de programação para o próximo período de financiamento,
deverá ser explorada a possibilidade de emitir recomendações que melhor permitam
enquadrar o financiamento de iniciativas com objetivos de CV e EC.
3.2. Abordagem metodológica
3.2.1. Mapear os instrumentos financeiros com respetivo enquadramento por iniciativa e
por lacunas e oportunidades, a confirmar com gestores dos respetivos fundos;
3.2.2. Elaborar propostas sobre oportunidades de fontes de financiamento para suprir as
necessidades levantadas e organizadas;
3.2.3. Produção de recomendações.
3.3. Tarefas a desenvolver
3.3.1. Mapear oportunidades de financiamento MTR:
a) Levantamentos dos instrumentos financeiros relevantes, além dos da coluna
“Enquadramento e Ponto Focal de Acompanhamento” do D1, para enquadrar
ações que contribuam, direta ou indiretamente, para os resultados das iniciativas
MTR, e para encontrar soluções para as lacunas e oportunidades identificadas;
b) Análise dos instrumentos financeiros do ponto de vista do contributo para a
produção de resultados MTR, nomeadamente a remoção de lacunas e da
aceleração de oportunidades, com identificação dos eixos e das prioridades e/ou
das ações e medidas dos programas de financiamento que possam dar resposta
às necessidades e contribuir para as soluções.
3.3.2. Mapear oportunidades de financiamento CV e EC:
a) Organizar a informação levantada nos diferentes GTT ativos agrupando-a, sempre
que possível, em propostas que distingam se são de âmbito setorial (p.e., MTR)
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ou para múltiplas iniciativas temáticas (p.e. pode ser identificada a necessidade
de formação em várias iniciativas ou a falta de informação específica de um tema);
b) Harmonizar propostas com os coordenadores dos GTT ativos;
c) Obter confirmação da adequabilidade da alocação potencial identificada por
parte da Rede para o Crescimento Verde e/ou respetivas Autoridades de Gestão
dos Fundos;
d) Alocar as fontes de financiamento às necessidades identificadas e sinalizar as
áreas com necessidades ainda não cobertas. Divulgar os resultados.
3.3.3. Produzir recomendações para promoção de CV e EC, diferenciando:
a) As de médio prazo (2020), destinadas a promover as prioridades CV e EC ainda no
período do presente quadro de programação;
b) As de longo prazo (2030), destinadas a promover as prioridades CV e EC não
cobertas até 2020 no âmbito do quadro de financiamento pós-2020, em
preparação.
3.4. Produtos Esperados
3.4.1. Oportunidades de financiamento CV e EC a divulgar (foco MTR);
3.4.2. Recomendações ao MAMB, para o médio e o longo prazo.
3.5. Fontes de informação
3.5.1. D2;
3.5.2. Regulamentos
dos
Programas
Operacionais
do
Portugal
2020
(https://www.portugal2020.pt/Portal2020);
3.5.3. Decreto-Lei n.º 42-A/2016, de 12 de agosto e Despacho n.º 538-B/2017 de 9 de
janeiro (Fundo Ambiental);
3.5.4. Decreto-Lei n.º 86-C/2016 de 29 de dezembro (Fundo de Inovação, Tecnologia e
Economia Circular);
3.5.5. Programa Life;
3.5.6. Horizonte 2020.
3.6. Calendário de execução da linha de ação 3 - LA financiamento

2017

Plano de trabalhos

2018

jul ago set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
f

LA Financiamento
3.3.1. Mapeamento financeiro para MTR
3.3.2. Mapeamento financeiro para CV e EC
3.3.3. Produção de recomendações
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4. Linha de Ação – Aprofundamento de lacunas e oportunidades
4.1. Objetivos
Esta linha de ação pretende aprofundar as lacunas e oportunidades identificadas pelo GTT
MTR e que carecem de níveis de atuação suplementares aos que resultarão dos trabalhos
das LA projetos, LA sinergias e LA financiamento, com vista a promover ações e abordagens
que contribuam para um efetivo crescimento verde em Portugal.
Propostas de ações deverão ser produzidas, considerando a efetividade da capacidade de
resposta e ainda a capacidade de atuação a curto (CP), médio (MP) e longo prazo (LP), para
alimentar o futuro programa de ação do GTT MTR (pós harmonização com os restantes
GTT).
4.2. Abordagem metodológica da LA lacunas e oportunidades
4.2.1. Proceder à priorização das lacunas e das oportunidades do D2 com identificação das
lacunas e oportunidades que têm enquadramento e desenvolvimento noutras linhas
de ação;
4.2.2. Elaborar propostas de recomendações ou de ações a desenvolver para dar resposta
às necessidades identificadas, tendo em consideração possíveis interações e
sobreposições se existirem;
4.2.3. Proceder periodicamente à reavaliação das lacunas e oportunidades, repetindo os
passos identificados.
4.3. Tarefas a desenvolver
4.3.1. Revisão e priorização das lacunas e oportunidades identificadas no D2 e identificação
de outras lacunas ainda não elencadas;
4.3.2. Identificação/seleção de lacunas relacionadas com outras linhas de ação;
4.3.3. Identificação das recomendações e/ou das ações necessárias para ultrapassar as
lacunas, ou alcançar as oportunidades e, se possível, sua respetiva calendarização;
4.3.4. Identificação de possíveis cruzamentos/sobreposições entre as recomendações e
ações identificadas entre as diferentes iniciativas;
4.3.5. Redação de propostas/recomendações ao Governo/tutela, com o objetivo de
desenvolver as linhas de ação que visem ultrapassar as atuais dificuldades/lacunas e
potenciar as oportunidades identificadas;
Proceder de 2 em 2 anos à reavaliação das lacunas e oportunidades, revisão e
redefinição das prioridades, com avaliação de novas potenciais oportunidades de
financiamento.
4.4. Produtos esperados
4.4.1. Lista de lacunas e oportunidades D2 priorizadas;
4.4.2. Recomendações ao Governo, para linhas de atuação que colmatem
dificuldades/lacunas e potenciem oportunidades de CV e de EC para MTR.
4.5. Fontes de informação
4.5.1. D2 (colunas Lacunas e Oportunidades) e outras a identificar no âmbito dos trabalhos.
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4.6. Calendário de execução
2017

Plano de trabalhos

2018

jul ago set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

LA Lacunas e Oportunidades

lo

4.3.1. Prioridades para lacunas e oportunidades
4.3.2. Produção de recomendações (curto prazo)
4.3.3. Reavaliação de prioridades
4.3.4. Produção de recomendações (médio e longo prazo)
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5. Linha de Ação – Debilidades da informação disponível para monitorizar Iniciativas
MTR
5.1. Objetivos
Tendo em conta as fragilidades existentes nos dados disponíveis para monitorizar a
evolução da mobilidade sustentável, esta linha de ação pretende identificar as principais
lacunas, para posteriormente propor uma aproximação sistemática à obtenção de
informação relevante.
As aproximações a propor deverão procurar identificar possíveis fontes de dados - cuja
compilação possa contribuir para colmatar as referidas lacunas e, na ausência das mesmas,
avaliar a pertinência de propor a implementação de novos métodos para recolha de dados
e sugerir as entidades mais capacitadas para efetuar essa recolha.

5.2. Abordagem metodológica
5.2.1. Sistematizar os Indicadores de Sucesso de acordo com as suas caraterísticas,
identificação das lacunas e de aspetos a melhorar;
5.2.2. Identificação de oportunidades de obtenção de informação a partir de fontes
atualmente não utilizadas;
5.2.3. Identificação da informação relevante e necessária para fundamentar tomadas de
decisão do foro técnico, mas que não é produzida e não está disponível de forma
sistemática;
5.2.4. Identificação e Avaliação custo/eficácia de possíveis metodologias para obtenção de
informação em falta e propostas de atuação;
5.2.5. Produção de recomendações ao Governo.
5.3. Tarefas a desenvolver
5.3.1. Aprofundamento da sistematização dos indicadores de monitorização constantes do
D1, procedendo à identificação da periodicidade com que os dados/indicadores são
produzidos e disponibilizados e registando o respetivo formato da disponibilização,
se esta é pública e quais os circuitos de fornecimento da informação;
5.3.2. Identificação de lacunas e de aspetos a melhorar nos indicadores e monitorização do
D1, com propostas de atuação;
5.3.3. Avaliação da oportunidade de obtenção de dados de base pontuais, no decorrer dos
inquéritos à mobilidade das Áreas Metropolitanas de Lisboa e Porto.
5.3.4. Identificação de dados de base regulares e indicadores adicionais, que permitam
colmatar as lacunas existentes no D1, tendo designadamente em consideração o
desenvolvimento dos trabalhos dos restantes grupos;
5.3.5. Proposta de metodologias para obtenção dos dados de base regulares adicionais e
avaliação das condições necessárias para a produção e validação dos mesmos;
5.3.6. Avaliação da utilidade dos dados de base regulares adicionais para o
aperfeiçoamento dos indicadores ou para a criação de indicadores adicionais;
5.3.7. Produção de recomendações no sentido de ultrapassar os constrangimentos
relativos à falta ou fragilidade da informação disponível.
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5.4. Produtos Esperados
5.4.1. Quadro síntese com aprofundamento da sistematização dos indicadores e
identificação de lacunas e de aspetos a melhorar;
5.4.2. Avaliação da oportunidade de obtenção de dados de base pontuais no decorrer dos
inquéritos à mobilidade das Áreas Metropolitanas de Lisboa e Porto;
5.4.3. Documento de recomendações ao Governo para o médio e longo prazo - contendo
uma tabela de identificação de dados de base e indicadores necessários para
monitorizar a evolução da mobilidade sustentável; proposta de metodologias para
obtenção dos referidos dados de base; e avaliação da sua utilidade para o
aperfeiçoamento dos indicadores existentes no D1, ou para a criação de indicadores
adicionais.

5.5. Fontes de informação
A identificar no âmbito dos trabalhos.
5.6. Calendário de execução da linha de ação 5 - LA Informação

2017

Plano de trabalhos

2018

jul ago set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

LA Debilidades de informação

di

5.3.1. Sistematização e caraterização dos IS das iniciativas MTR
5.3.2. Identificação de lacunas e aspetos a melhorar nos IS
5.3.3. Identificação e avaliação de outras fontes de informação
5.3.4. Identificação de informaçao necessária e não existente
5.3.5. Definição de metodologias para obtenção de informação
5.3.6. Avaliação dos dados e das necessidade de IS adicionais
5.3.7. Produção de recomendações (médio e longo prazo)
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Anexo I: Plano de trabalhos do GTT MTR
2016

Plano de trabalhos

2017

2018

2019

2020

2021

abr mai jun jul ago set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

Reuniões
Reuniões da Coligação CCV

28

12

Reuniões do GTT MTR

3

12 24

17

?

11

6

?

12

?

?

?

?

?

?

11e
25

Reuniões de subgrupos MTR

26

Reuniões de PFA MTR

?

?

?

?

miiv

m1iii

M1 - Plano de Trabalho do GTT MTR (2017, 2020, 2030)

m1ii

m1i

Ações

d1iii

d1i

r3
d1ii

R - Relatório de atividades intercalar do GTT MTR
D1 - Atualização das iniciativas MTR do CCV

DC
S1

D6
D7

SECCV
+ COOR

D8 - Programa de ações do GTT MTR

d8ii

d5i

D5

d8i

d3i
d4i

D4

d6i

d2ii

d2iii

D3

d7i

Debilidades da informação disponível para
monitorizar Iniciativas MTR (D3)
Sinergias entre iniciativas MTR e iniciativas de outras
áreas CCV (D4)
Projetos para economia circular (identificar e
promover) (D5)
Financiamento das iniciativas MTR no quadro do
Portugal 2020 (Rede para o CV) (D6)
Análise de lacunas e oportunidades para identificação
de formas de atuação (D7)

D2
coord

Identificação de ações ou medidas (previstas ou em
D2 - Identificação
curso) que possam contribuir para os resultados das
de ações ou
iniciativas (tabela preparação D2)
medidas e linhas
de ação
Definição linhas de ação a desenvolver

d2i

DCS1 - Monitorização dos Indicadores de Sucesso

D3, D4, D5, D6,
D7 ToR linhas de
ação do D2

r4

D1

p

LA Projetos

p

p

p

1.3.1. Levantamento de informação
a) Desenvolvimento de modelo comum de formulário
b) Informatização do procedimento de coleta
c) Elaboração de lista de destinatários
d) Lançamento de consulta e submissão de propostas
1.3.2. Análise, avaliação e validação de formulários
a) Definição de metodologia de análise e avaliação
b) Tratamento e informação dos proponentes
c) Criação das listas de projetos MTR
d) Divulgação dos projetos CV e EC.
1.3.3. Preparação de recomendações
a) Identificação de constrangimentos
b) Produção de recomendações
s

LA Sinergias

s

s

s

2.3.1. Mapeamento de cruzamentos MTR no CCV
2.3.2. Propostas de áreas de sinergia para MTR
2.3.3. Harmonização de áreas de sinergias no CCV
2.3.4. Produção de recomendações
f

LA Financiamento

f

3.3.1. Mapeamento financeiro para MTR
3.3.2. Mapeamento financeiro para CV e EC
3.3.3. Produção de recomendações
lo

LA Lacunas e Oportunidades

lo

4.3.1. Prioridades para lacunas e oportunidades
4.3.2. Produção de recomendações (curto prazo)
4.3.3. Reavaliação de prioridades
4.3.4. Produção de recomendações (médio e longo prazo)
LA Debilidades de informação

di

di

5.3.1. Sistematização e caraterização dos IS das iniciativas MTR
5.3.2. Identificação de lacunas e aspetos a melhorar nos IS
5.3.3. Identificação e avaliação de outras fontes de informação
5.3.4. Identificação de informaçao necessária e não existente
5.3.5. Definição de metodologias para obtenção de informação
5.3.6. Avaliação dos dados e das necessidade de IS adicionais
5.3.7. Produção de recomendações (médio e longo prazo)
D9 - Monitorização anual dos Indicadores de Sucesso

d9i

d9i i
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Anexo II: Documentos draft dos Termos de Referência das cinco Linhas de Ação do GTT MTR.

Linha 1 - Debilidades da informação disponível para monitorizar Iniciativas MTR

ToR_GTT_MTR_Linha
1 Debil info.docx

Linha 2 – Sinergias

ToR_GTT_MTR_Linha
2_sinergias.docx

Linha 3 – Projetos

ToR-GTT-MTR-Linha
-acao-3_BCSD_ADENE

Linha 4 – Financiamento

ToR -GTT-MTR_linha
4 Financiamento.doc

Linha 5 – Lacunas e oportunidades

ToR_GTT_MTR_Linha
5 lac e oport.docx
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