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Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território  
Medidas de política:  
3.11. Organizar o território para a economia circular  
5.5. Experimentar e prototipar soluções inovadoras 
5.7. Fomentar a cooperação intraurbana para uma cidade sustentável e inteligente  
5.6. Reforçar as abordagens integradas de base territorial 

Estratégia Cidades Sustentáveis 2020  
Instrumento de apoio à definição de estratégias de desenvolvimento urbano 
sustentável e concretização de redes de cidades sustentáveis orientadas para a 
economia circular 

Plano de Ação para a Economia Circular 
Instrumento nacional de enquadramento da rede de cidades circulares e  das 
plataformas de cooperação multinível no âmbito da economia circular 
 
 

 
Agendas Regionais para a Economia Circular 

Instrumentos regionais de  enquadramento da rede de cidades circulares e das 
plataformas de cooperação multinível no âmbito da economia circular   
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i. A Economia Circular é uma agenda emergente e heterogénea 

ii. As dimensões local e urbana são fundamentais 

iii. Os processos de partilha e de aprendizagem coletiva  são necessários    

iv. As abordagens integradas de base local são instrumentos adequados   
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 Mais conhecimento e competência das cidades em economia circular 

 Potenciar a produção, partilha, transferência e capitalização do conhecimento das 

cidades entre si em matéria de economia circular;  

 Apoiar os municípios e suas comunidades no planeamento da ação para a economia 

circular mediante abordagens integradas e participadas de base territorial. 

Melhores políticas públicas para cidades mais circulares 

 Melhorar as condições presentes e futuras de acesso dos municípios e suas 

comunidades a financiamento europeu e nacional para a economia circular; 

 Melhorar a conceção e concretização das políticas nacionais para a economia circular 

em áreas urbanas. 
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i. Criar uma rede de cidades circulares: 

• parcerias de cooperação temática entre cidades 

• parcerias de cooperação temática multinível 

ii. Melhorar as competências locais, a informação e o conhecimento 

iii. Articular com a Agenda Urbana e outras iniciativas europeias 

iv. Inovar, explorar e experimentar  (inovação –ação) 

v. Participar no esforço coletivo do PAEC 
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 • Financiamento do Fundo Ambiental: 1,5 milhões de euros 

• Horizonte  temporal : 2019 - 2021 

• Gestor da iniciativa: DGT 

• Beneficiários: Municípios 
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2019 - 06 2020 - 01 2021 - 01 

Inquérito 
sobre temas 

Praça das 
cidades 

Concurso  
Rede de Cidades 

Fase 1 das Redes 

Estudo base 
Fase 2 das Redes 

Planos de Ação 
Parcerias multinível  & 

capitalização 
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Componentes Proporção do Investimento 

1. Capacitação 70% 

2. Comunicação 10% 

3. Capitalização 8% 

4. Assistência técnica 12% 
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Uma iniciativa de Cocriação para a Inovação - Ação 
 

 

 

Promover a implementação do PNPOT 

Otimizar a aplicação dos Fundos 
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