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1. ENQUADRAMENTO
A Coligação para o Crescimento Verde (CCV), estabelecida pela RCM nº 28/2015, “é um
órgão consultivo, que tem por missão aconselhar o Governo no âmbito da execução do
Compromisso para o Crescimento Verde e das políticas de fomento do Crescimento
Verde”. Integra representantes de sectores económicos das áreas: empresarial,
científica e financeira, assim como de organismos públicos, fundações e organizações
não-governamentais.
O Regulamento de funcionamento da Coligação para o Crescimento Verde foi aprovado
pelo Despacho n.º 8089-D/2015, de 23 de julho, e, de acordo com o seu art.º 3.º são
órgãos da Coligação o Plenário, o Secretariado Executivo e os Grupos de Trabalho
Temáticos. Nos termos do mesmo regulamento, alínea b) do n.º 2 do art.º 6.º, cabe ao
Secretariado Executivo elaborar o Relatório Anual das Atividades da Coligação, a
submeter à aprovação do Plenário e a apresentar ao membro do Governo responsável
pela área do ambiente.
O presente Relatório de Atividades resume os trabalhos da Coligação em 2016,
reportando-se o ponto de situação apresentado a 31 de dezembro, data em que a
Coligação contava com 94 entidades.
2. PLENÁRIO
Em 2016 o Plenário reuniu-se em 12 de Setembro, de acordo com a Agenda em Anexo.
O Senhor Ministro do Ambiente anunciou novas orientações políticas para os trabalhos
da Coligação em alinhamento com os objetivos da Economia Circular, a curto prazo.
Na reunião foi feita uma pré-apresentação do portal ECO.NOMIA, que viria a ser lançado
a 21 de outubro.
3. SECRETARIADO EXECUTIVO
Durante o ano de 2016 não foi possível encontrar recursos humanos de apoio ao
desenvolvimento de tarefas a cargo do Secretariado Executivo, que assumiu
diretamente a realização das ações necessárias ao funcionamento da Coligação e à
dinamização dos Grupos de Trabalho Temáticos.
A coordenação geral dos trabalhos da Coligação, bem como a presidência das reuniões
dos GTT foi assegurada pela Secretária Executiva da Coligação para o Crescimento
Verde, Eng.ª Paula Meireles, com o apoio da Vogal da Secretaria-Geral do Ministério do
Ambiente, Eng.ª Bertília Valadas. A Vogal designada pela Rede para o Crescimento Verde
do Portugal 2020, Eng.ª Maria Manuela Matos foi substituída, em 21 de julho de 2016,
pela Dr.ª Ana Rita Vacas que passou a prestar colaboração ao Secretariado Executivo.
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Apesar da Rede para o Crescimento Verde estar prevista no Decreto-Lei n.º 137/2014,
de 12 de setembro, que estabelece o modelo de governação dos Fundos Europeus
Estruturais e de Investimento – FEEI para o período de 2014-2020 ainda não iniciou a
sua atividade no âmbito do Portugal 2020.
A Secretaria-Geral do Ministério do Ambiente (SGMAMB) prestou apoio administrativo
e logístico às atividades da Coligação, ao abrigo do disposto no art.º 10.º do
Regulamento de funcionamento da Coligação, realizando-se a maior parte das reuniões
nas suas instalações.
No arranque do funcionamento dos Grupos de Trabalho a SGMAMB apresentou um
primeiro ponto de situação sobre a monitorização das metas do Compromisso para o
Crescimento Verde, disponível na sua página de internet.
A página de internet do Crescimento Verde, desenvolvida pelo Centro de Gestão da Rede
Informática do Governo (CEGER), migrou para a SGMAMB no segundo semestre do ano
e procedeu-se a uma primeira atualização de conteúdos.
Em dezembro foi criado, no âmbito da Secretaria-Geral, um Grupo de Trabalho
“Crescimento Verde” (GTCV), com a missão de agilizar a intervenção da SGMAMB na
Coligação para o Crescimento Verde.
4. GRUPOS DE TRABALHO
4.1 Arranque e constituição
Na sequência da 5.ª reunião plenária da Coligação para o Crescimento Verde (CCV),
realizada em 13 de novembro de 2015, foram aprovados 16 grupos de trabalho
temáticos (GTT) e respetiva constituição. Assistiu-se em 2016 ao arranque faseado do
funcionamento dos GTT.
De acordo com as orientações recebidas do Gabinete do Senhor Ministro do Ambiente,
o Secretariado Executivo organizou as reuniões de arranque dos GTT do primeiro lote
de temas, entre março e abril de 2016:
- Contratação Pública;
- Agricultura e Florestas;
- Resíduos;
- Mobilidade e Transportes;
- Energia e Clima.
E o arranque do segundo lote de temas, em novembro do mesmo ano:
- Indústria Transformadora e Extrativa;
- Cidades e Território.

Relatório Anual de Atividades 2016
Coligação para o Crescimento Verde

28 de abril de 2017

A constituição dos GTT foi sofrendo ligeiras adaptações ao longo do tempo, motivadas
em primeiro lugar pela entrada dos novos membros da Coligação mas também por
outras manifestações de interesse e, ainda pelo convite a novas inscrições, atendendo
a que não está prevista para o curto prazo a ativação de mais grupos para além dos sete
em funcionamento.
O Secretariado Executivo manteve uma atitude flexível relativamente à constituição dos
grupos, considerando que podiam participar nas reuniões e com a concordância
expressa do GTT, todas as entidades que manifestassem esse desejo.
4.2 Coordenação
O modelo de governação seguido foi recorrer, em cada GTT, às entidades referidas como
pontos focais de acompanhamento das iniciativas no CCV, enquanto co-coordenadoras
dos trabalhos. Estas entidades manifestaram interesse ou foram convidadas a partilhar
a coordenação com o Secretariado Executivo até que a plenária da Coligação, de acordo
com o estabelecido no Regulamento, pudesse aprovar as coordenações dos grupos.
Em dezembro de 2016 as coordenações dos 7 GTT assumiam a configuração seguinte:


Contratação Pública
Secretariado Executivo e ESPAP



Agricultura e Florestas
Secretariado Executivo e GPP



Resíduos
Secretariado Executivo, APA e DGAE



Mobilidade e Transportes
Secretariado Executivo, IMT e DGEG



Energia e Clima
Secretariado Executivo, DGEG e APA



Indústria Transformadora e Extrativa
Secretariado Executivo



Cidades e Território
Secretariado Executivo
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4.3 Reuniões
As reuniões dos sete grupos de trabalho temáticos decorreram nas datas indicadas na
tabela abaixo.
Reuniões dos Grupos de Trabalho
Temáticos
JAN FEV MAR ABR
Contratação Pública
16
Resíduos
7
Agricultura e Florestas
5
Mobilidade e Transportes
12
Energia e Clima
13
Indústria Transformadora e Extrativa
Cidades e Território

2016
MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
10
5
11
31
29
6
17
20
29
24
3
8
20 18
15
22

A participação nos GTT envolve cerca de uma centena e meia de participantes e mobiliza
sete dezenas de entidades.
4.4 Balanço dos trabalhos
O ponto da situação dos trabalhos em desenvolvimento na Coligação pode resumir-se
como se segue:
De um modo geral cada um dos GTT começou-se por revisitar o CCV, para avaliar a
formulação das iniciativas e clarificar o âmbito da sua abrangência, com vista a uma
consolidação de conteúdos e indicadores de sucesso. Procedeu-se depois à identificação
de ações ou medidas (previstas ou em curso) que possam contribuir para os resultados
das iniciativas. Estas tarefas permitem suportar o planeamento das ações a desenvolver
a curto, médio e longo prazo, para submeter à aprovação da Coligação.
Tendo em conta as orientações políticas recebidas focalizaram-se os esforços no sentido
de identificar oportunidades que contribuam para os objetivos do Crescimento Verde
focalizados na Economia Circular.
Em dezembro de 2016, nos 5 GTT que iniciaram atividade na primeira fase, estavam em
finalização propostas de linhas de ação para desenvolver em 2017.
De um modo geral todos os grupos identificaram:
- a necessidade de procurar projetos relevantes, para a Economia Circular e o
Crescimento Verde, dentro de cada área temática e/ou de estudar os projetos existentes
e em várias fases de desenvolvimento, explorando as razões para a sua não
implementação no terreno;
- um conjunto de lacunas e de oportunidades que irão ser estudadas e exploradas;
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- um conjunto de sinergias com outros grupos temáticos do CV que irão serão ser
estudados com o objetivo de otimizar resultados;
- a necessidade de encontrar possíveis financiamentos dentro do quadro do
PORTUGAL2020 e a de aproveitar as revisões intercalares dos programas para fazer
propostas concretas;
- em alguns GTT, foram identificadas necessidades relativas à informação disponível
para compreender e caracterizar algumas áreas setoriais.

Anexos:
- Agenda da Reunião Plenária de 12 de Setembro
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Agenda da Reunião Plenária de 12 de Setembro
10h00-10h30
Recepção dos Participantes
10h30-10h40
1. APROVAÇÃO DA AGENDA
10h40-11h00
2. ORIENTAÇÕES DE POLÍTICA DE AMBIENTE
João Pedro Matos Fernandes, Ministro do Ambiente
11h00-11h20
3. CRESCIMENTO VERDE E ECONOMIA CIRCULAR
Inês Costa, Gabinete do Ministro do Ambiente
11h20-11h40
4. APRESENTAÇÃO DO PORTAL ECO.NOMIA
Rui Santos e Theo Fernandes, CENSE - Centro de Investigação em Ambiente e
Sustentabilidade/2ECO-Gestão do Ambiente e Economia Ecológica
11h40-12h00
5. PONTO DA SITUAÇÃO DOS TRABALHOS EM CURSO NO CCV E PRÓXIMOS PASSOS
Paula Meireles, Secretária Executiva da Coligação para o CV
12h00-12h45
6. DISCUSSÃO
12h45-13h00
7. INFORMAÇÕES E OUTROS ASSUNTOS
13h00
Fecho

