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Metodologia URBACT

A metodologia da Iniciativa Nacional Cidades Circulares (InC2) é inspirada na

metodologia URBACT aplicada ao território nacional.

Os principais pilares da metodologia URBACT são:

 O processo de coprodução de novas políticas urbanas através da criação

em cada cidade de Grupo de Planeamento e Ação Local (GPAL);

 Processo de aprendizagem mútua baseado na partilha de experiências

entre cidades;

 Comunicação intra e interurbana sobre políticas de desenvolvimento

urbano mais eficaz e mais participativa.



Funcionamento da Rede

A metodologia assentará no Modelo de Carrossel, no qual há uma sequência de

reuniões interurbanas, uma em cada cidade parceira, visando o encontro de

todas as cidades parceiras num contexto de intercâmbio e aprendizagem

coletiva.

No caso da CircularNet esta metodologia vai envolver

diferentes tipos de eventos de intercâmbio e aprendizagem:

• Reuniões Interurbanas com Deep Dive

• Peer Review

• Intercâmbio de técnicos/membros do GPAL

• Visitas de Estudo



A missão do GPAL consiste em:

 Analisar problemas locais e procurar soluções;

 Integrar a aprendizagem interurbana ao longo do 

projetos de cooperação

 Contribuir para o processo de aprendizagem, 

providenciando conhecimento valioso para a 

perceção das principais necessidades e problemas 

que afetam o território;

 Comunicar os resultados a nível local e divulgar as 

lições aprendidas;

 Participar nos eventos de formação e capacitação 

organizados pela Autoridade de Gestão

Plano Local de Ação 

Integrada (PLAI)



A rede inclui 8 Municípios parceiros em

todo o território nacional, de Norte a Sul, da

zona interior à costeira, do continente às

regiões autónomas.

O envolvimento de municípios ao longo de

todo o território permite uma partilha mais

vasta de experiências e vivências,

possibilitando abranger todo o tipo de

casos.

A cidade Líder da rede é a Figueira da Foz

(no círculo vermelho).

Composição da Rede - CircularNet



Objetivo da Rede

 Desenhar um Plano Local de Ação Integrado para cada cidade parceira

no âmbito do Economia Urbana para a Circularidade incorporando políticas

de cada uma das cidades participantes, integrando princípios de

desenvolvimento sustentável.



Reuniões 
Intermunicipais

II



1.º Encontro Intermunicipal – VN Famalicão



2.º Encontro Intermunicipal – Praia da Vitória



3.º Encontro Intermunicipal – Arcos de 
Valdevez



Reuniões – Grupo de 
Planeamento e Ação 
Local (GPAL)

III
MOURA



Reuniões GPAL - Moura



PLAI - Pilares



Reuniões – Grupo de 
Planeamento e Ação 
Local (GPAL)

IV
MONFORTE



Reuniões GPAL - Monforte



PLAI - Pilares

Monforte 

Circular 

Reduzir RCD’s

Reduzir o desperdício 

alimentar nas cantinas 

escolares e IPSS´s

Reaproveitamento 

dos Subprodutos 

agrícolas e 

encaminhamento 

dos resíduos

Bioresíduos



CREDITS: This presentation template was created by 
Slidesgo, including icons by Flaticon and infographics & 

images by Freepik

Contactos:

ana.poeiras@cm-moura.pt
lina.barroqueiro@cm-monforte.pt

Obrigada pela 
sua atenção!

Please keep this slide for attribution

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr

