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Economia circular – evento matchmaking com empresas EEA Grants 

Comunicação da Diretora EEA Grants Portugal 

 
 
“No próximo dia 28 de fevereiro vamos realizar umMatchmaking sobre a Aplicação dos 

Princípios da Economia Circular inserido no Programa Ambiente, Alterações Climáticas e 

Economia de Baixo Carbono, o qual foi criado na sequência da assinatura do Memorando de 

Entendimento entre Portugal, Noruega, Islândia e Liechtenstein em maio 2017. Enquanto 

decorrem as reuniões entre as empresas, seria útil dar a conhecer o contexto em que o 

‘Programa Ambiente’ vai ser implementado: 

 

1)      Promover a aplicação dos princípios da Economia Circular em setores específicos através 

da redução do uso de materiais, energia e água no setor da construção e redução do lixo 

marinho plástico e apoio à inovação; 

2)      Promover o desenvolvimento sustentável nas Reservas da Biosfera e 

3)      Aumentar a resiliência e resposta às alterações climáticas em áreas específicas através 

de medidas concretas de adaptação às alterações climáticas, a nível local, aplicação de 

soluções tecnológicas de baixo carbono e de mitigação às alterações climáticas em cidades. 

 

‘Vimos por este meio divulgar a Iniciativa de Matchmaking no âmbito do Fundo de Relações 

Bilaterais – ‘Programa Ambiente’ - 

https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/ambiente/concursos/iniciativa-de-

matchmaking-no-%C3%A2mbito-do-fundo-de-relacoes-bilaterais-programa-ambiente/  

 

“No âmbito do Fundo de Relações Bilaterais, que apoia iniciativas que visem o fortalecimento 

das relações entre Portugal e a Islândia, o Liechtenstein e a Noruega, o Programa Ambiente e 

o Innovation Norway https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-

grants/partners/  (Parceiro País Doador) organizam um evento de matchmaking, dedicado à 

promoção de parcerias entre entidades estabelecidas em Portugal, Islândia, Liechtenstein e 

Noruega, na área da Economia Circular. 

Ocorrerá dia 28 de fevereiro de 2019, em Lisboa, nas instalações da Secretaria-Geral do 

Ambiente e Transição Energética. Clique aqui http://workflow.sg.mamb.gov.pt/programa-

ambiente-eea-grants.aspx  para se inscrever. O período de inscrições encerra a 18/02/2019 “ 

 

Na ligação Innovation Norwayhttps://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-

grants/partners/  encontrará empresas dos países doadores com as quais poderá estabelecer 

parcerias.” 
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