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1 DATOS GENERALES DE LA EMPRESA
Metodología POCTEP para el diseño de itinerarios verdes ÍNDICE 

Razão social

CIF/NIF/NIPC

Sector em que se enquadra Seleccionar

Descrição da actividade Max 300 caracteres.

Productos/serviços principais Max 300 caracteres. 

Clasif. Nacional de Activ. Económicas

Nº de trabalhadores Seleccionar

Ambito de mercado Seleccionar

Volume de vendas Seleccionar

Região Seleccionar

Localidade

Direcção
Web

Responsable legal

Persona de contacto

Cargo 

Teléfono

Email

Entidad LOCALCIR Seleccionar

Consultora



Logotipo de la empresa

Fotografias de las instalaciones (al menos 
dos)



NOTAS / OBSERVACIONES



2 DADOS DAS VISITAS Hoja nº 1

Metodología POCTEP para o desenho de itinerarios verdes de Seleccionar

ÍNDICE 

Visita nº 1

Data

Carácter Seleccionar

Asunto

Localización Seleccionar

Conclusões

Assistentes



Fotos



3 ANÁLISE DE MERCADO: LEGISLAÇÃO Hoja nº Seleccionar

Metodología POCTEP para o desenho de itinerarios verdes de Seleccionar

ÍNDICE 

Fase a  que afeta Legislação que afecta Aspecto que regula Aplicação

Seleccionar

Seleccionar

Seleccionar

Seleccionar

Seleccionar

Seleccionar

Seleccionar

Seleccionar



4 ANÁLISE DO MERCADO: CONCORRENCIA Folha nº Seleccionar

Metodología POCTEP parao desenho de itinerarios verdes de Seleccionar

ÍNDICE 

Referencia Concorrencia
Nome da empresa 0

Localização 0

Produtos/serviços principais Max 300 caracteres. 

Preços

Características do produto/serviço

Reconhecimento da marca

Fornecedores Sustentaveis

Assume circularidade / Sustentabilidade Seleccionar Seleccionar

Vende circularidade / Sustentabilidade Seleccionar Seleccionar

Actividade em redes sociais

Otros canais publicitarios

Fortalezas

Debilidades

Percepção externa dos clientes sobre:

Em relação  com os principios de economia circular, analisar como:

Em relação com a sua publicidade e marketing

Aspectos gerais

Analizar-se-ão pelo menos 2 concorrentes directos (por tamanho, actividade e ámbito de actuação) da empresa objeto do estudo. 



Referencia Concorrencia
Nome da empresa 0

Localização 0

Produtos/serviços principais 0

Preços

Características do produto/serviço

Reconhecimento da marca

Fornecedores Sustentaveis

Assume circularidade / Sustentabilidade Seleccionar Seleccionar

Vende circularidade / Sustentabilidade Seleccionar Seleccionar

Actividade em redes sociais

Otros canais publicitarios

Fortalezas

Debilidades

Analizar-se-ão pelo menos 2 concorrentes directos (por tamanho, actividade e âmbito de actuação) da empresa objeto do estudo. 

Percepção externa dos clientes sobre:

Em relação  com os principios de economia circular, analisar como:

Em relação com a sua publicidade e marketing:

Aspectos gerais



5 ANÁLISE DO MERCADO: CLIENTE OBJETIVO Folha nº 1

Metodología POCTEP para o desenho de itinerarios verdes de Seleccionar

ÍNDICE 

Producto / servicio que se analiza

Perfil 1

Sexo Seleccionar

Idade Seleccionar

Localização Seleccionar

Nivel cultural Seleccionar

Situação laboral Seleccionar

Tipo de cliente

Comportamento (rotina, hábitos, crenças), 
hobbies, gostos, preocupações
Conhecimento/Interesse pela circularidade-
sustentabilidade

Seleccionar

Actividade Online Seleccionar

Cómo compra? Seleccionar

Qué necessita?

Porque compra?

Que pode ofrecer-lhe a nossa empresa?

Barreiras  para comprar o nosso 
producto/serviço

Será preenchido pelo menos um perfil de cliente para cada produto ou serviço oferecido pela empresa analisada.



6 ANÁLISE DO MERCADO: MATRIZ SWOT (DAFO)
Metodología POCTEP para o desenho de itinerarios verdes 

ÍNDICE 

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

AMEAÇASDEBILIDADES

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

FACTORES INTERNOS DA EMPRESA FACTORES EXTERNOS DA EMPRESA



7 MODELO DE NEGOCIO
Metodología POCTEP para o desenho de itinerarios verdes 

ÍNDICE 

Contribue esse 
aspecto à 

implementação da 
economia circular?

DESCRIÇÃO

 Definiu-se uma  proposta de valor? Seleccionar Seleccionar

Definiu-se um segmento de mercado 
para essa  proposta de valor?

Seleccionar Seleccionar

Seleccionar Seleccionar

Seleccionar Seleccionar

Seleccionar Seleccionar

A principal relação com os clientes 
é…

Seleccionar Seleccionar

A principal fonte de ingressos é… Seleccionar Seleccionar

Conta a empresa co,  os recursos 
chave?

Seleccionar Seleccionar

As actividades chaves centram-se em 
…

Seleccionar Seleccionar

Contam com as associações chave? Seleccionar Seleccionar

Contam com uma estructura de 
custos? 

Seleccionar Seleccionar

ASPECTO

Principais canais com os clientes



8 ANÁLISE DO CICLO DE VIDA DO PRODUTO - SERVIÇO. ETAPAS
Metodología POCTEP para o desenho de itinerarios verdes 

ÍNDICE 

Fase Descrição
Circularidade 

que se assume
Como se assume?

Seleccionar

Seleccionar

Seleccionar

Seleccionar

Seleccionar

Seleccionar

Seleccionar

Seleccionar

Seleccionar

Seleccionar

Seleccionar

Seleccionar

Seleccionar

Seleccionar

Seleccionar

Seleccionar

Seleccionar

Seleccionar

Seleccionar

Seleccionar

5. Desmantelamento e 
reciclagem

 2. Produção

3. Distibuição

4. Uso e manutenção

1. Desenho /
 desenvolvimento



9 MODELO -"PLANTILHA": ANÁLISE DO CICLO DE VIDA DO PRODUTO - SERVIÇO. FLUXOS Folha nº Seleccionar

Metodología POCTEP para el diseño de itinerarios verdes de Seleccionar

ÍNDICE 

Fase Operação Fluxos
Materiais (M. 

Primas e 
auxiliares)

Recursos 
(energía e agua)

Residuos Vertidos
Emissiões e 

ruido

Entradas

Saidas

Entradas

Saidas

Entradas

Saidas

Entradas

Saidas

Entradas

Saidas

Entradas

Saidas

Entradas

Saidas

Entradas

Saidas

Entradas

Saidas

Entradas

Saidas

Completar os registos que forem necessários

Seleccionar

Seleccionar

Seleccionar

Seleccionar

Seleccionar



10 ANÁLISE DO CICLO DE VIDA DO PRODUTO - SERVIÇO. CUSTOS
Metodología POCTEP para o desenho de itinerarios verdes 

ÍNDICE 

Tipo de custos Descrição
Custos 

unitarios en €

Custos de materiais 0,00 €

Custos de fabricação 0,00 €

Custos ambientais 0,00 €

Custos sociais 0,00 €

0,00 €/Ud.



11 OPORTUNIDADES NO DESENHO E DESENVOLVIMENTO Folha nº Seleccionar

Metodología POCTEP para o desenho de itinerarios verdes de Seleccionar

ÍNDICE 

Aspeto Grau Ha oportunidade de* Mediante *

Os materiais empregadoss são 
reciclados

Seleccionar Seleccionar Seleccionar

Os materiais empregados 
procedem do territorio (km 0)

Seleccionar Seleccionar Seleccionar

Os materiais extraem-se de forma 
sustentavel

Seleccionar Seleccionar Seleccionar

As condições de trabalho na 
extração e processamento dos 
materiais são legalmente 
respeitadoras e justas.

Seleccionar Seleccionar Seleccionar

A utilização  e manuseamento dos 
materiais não implica 
contaminação nem toxidade .

Seleccionar Seleccionar Seleccionar

Os materiais empregados são 
biodegradaveis no fim de vida do 
produto.

Seleccionar Seleccionar Seleccionar

Os materiais empregados são 
reciclaveís no fim de vida do 
producto.

Seleccionar Seleccionar Seleccionar

(*)Opções propostas



Há oportunidade de Mediante 

Otra:

Otra:

Otra:

Se as opçõess anteriores no fossem validas (Max 300 caracteres/campo).
Aspeto

Otra:

Otra:

Otra:

Otra:



GLOSSÁRIO DE TERMOS

Desmontagem:  desmontagem ou separação das partes ou partes que compõem o produto.

Impacto ambiental: alteração ou modificação ambiental causada pelo produto ou processo.

Compras públicas verdes: critérios e métodos de compra e contratação baseados em critérios ambientais, sociais e éticos para adquirir 
produtos que ajudem a conservar os recursos naturais, economizar energia e evitar desperdícios.

Impacto energético:  o impacto ambiental associado ao consumo de fontes de energia não renováveis   ou regeneráveis   à escala humana.

Biodegradável: que se decompõe em elementos químicos naturais pela ação de agentes biológicos, como sol, água, bactérias, plantas ou 
animais.

Produto crítico: aquele que contribui de forma decisiva para garantir que o produto e serviço destinado ao cliente atenda aos requisitos.
Produto sustentável:  que atende às necessidades do cliente e melhora significativamente o desempenho socioambiental ao longo de todo o 
ciclo de vida.
Gestão ambiental:  conjunto de medidas que visam trabalhar de forma integral para afetar o mínimo possível o meio ambiente e, assim, 
alcançar o desenvolvimento sustentável.

Produto ecológico: que em todo o seu processo produtivo não utiliza nenhum produto químico, tais como: agrotóxicos, herbicidas, fertilizantes 
artificiais ou hormônios de crescimento.

Material reciclado (reciclar):  que é descartado por ser inutilizável ou indesejado em outros processos.

Material do território (km 0):  proveniente da mesma localidade ou região da sede onde é utilizado.
Material sustentável (sustentabilidade):  quando a sua exploração permite que seja feita de forma contínua, permitindo a regeneração do 
recurso.

Processamento de materiais: quando há transformação física, química ou biológica dos mesmos.

Condições respeitadoras e justas: quando as características da obra em todas as suas fases estão em conformidade com a lei. Os riscos para a 
segurança e saúde dos trabalhadores são conhecidos e evitados.



12 OPORTUNIDADES NA PRODUÇÃO Folha nº Seleccionar

Metodología POCTEP para o desenho de itinerarios verdes de Seleccionar

ÍNDICE 

Aspeto Grau Há oportunidade de* Mediante *
 Os materiais são empregados em 
quantidades ótimas Seleccionar

Seleccionar Seleccionar

 A reutilização de materiais é a 
melhor possível Sólo 

parcialmente

Seleccionar Seleccionar

 Evita-se o uso de quimicos ou 
tóxicos nos processos Seleccionar

Seleccionar Seleccionar

 A geração de residuos nos 
processos é a melhor possivel Seleccionar

Seleccionar Seleccionar

Os processos não geram 
embalagens ou resíduos ou são 
os mínimos possíveis

Seleccionar

Seleccionar Seleccionar

 As embalagens ou residuos 
gerados são geridos da melhor 
maneira possível

Seleccionar

Seleccionar Seleccionar

 Os consumos energéticos do 
processo são optimos Seleccionar

Seleccionar Seleccionar

As fontes energéticas são 100% 
renováveis Seleccionar

Seleccionar Seleccionar

A utilização/reutilização da água é 
a melhor possível

Seleccionar
Seleccionar Seleccionar

(*) Opções propostas



Há oportunidade de Mediante 

Outra:

Outra:

Outra:

Se as opções anteriores não fossem validas  (Max 300 caracteres/campo)
Aspeto

Outra:

Outra:

Outra:

Outra:



Material reciclado (reciclar):  que é "deitado-fora" por ser inutilizável ou indesejado em outros processos.

GLOSSÁRIO DE TERMINOLOGIA

Desmantelamento:  desmontagem ou separação das peças ou partes que compõem o produto.

Compras públicas verdes: critérios e métodos de compra e contratação baseados em critérios ambientais, sociais e éticos para adquirir produtos 
que ajudem a conservar os recursos naturais, economizar energia e evitar desperdícios.

Impacto energético:  o impacto ambiental associado ao consumo de fontes de energia não renováveis   ou regeneráveis   à escala humana.

Impacto ambiental:  alteração ou modificação ambiental causada pelo produto ou processo.

Gestão ambiental:  conjunto de medidas que visam trabalhar de forma integral para afetar o mínimo possível o meio ambiente e, assim, alcançar o 
desenvolvimento sustentável.

Condições respeitosas e justas: quando as características do trabalho em todas as suas fases estão em conformidade com a lei. Os riscos para 
a segurança e saúde dos trabalhadores são conhecidos e evitados.

Material sustentável (sustentabilidade):  quando a sua exploração permite que seja feita de forma contínua, permitindo a regeneração do recurso.

Material do território (km 0): proveniente da mesma localidade ou região da sede onde é utilizado.

Produto sustentável:  que satisfáz as necessidades do cliente e melhora significativamente o desempenho social e ambiental ao longo de todo o 
ciclo de vida.

Produto crítico: aquele que contribui de forma decisiva para garantir que o produto e serviço destinado ao cliente cumpra com os requisitos.

Produto ecológico:  que em todo o seu processo produtivo não utiliza nenhum produto químico, tais como: agrotóxicos, herbicidas, fertilizantes 
artificiais ou hormonas de crescimento.

Biodegradável: que se decompõe em elementos químicos naturais pela ação de agentes biológicos, como sol, água, bactérias, plantas ou 
animais.

Processamento de materiais: quando há transformação física, química ou biológica dos mesmos.



13 OPORTUNIDADES NA DISTRIBUIÇÃO Folha nº Seleccionar

Metodología POCTEP para o desenho de itinerarios verdes de Seleccionar

ÍNDICE 

Aspeto Grau Há oportunidade de* Mediante *

 Os recipientes são recicláveis   ou 
biodegradáveis.

Seleccionar Seleccionar Seleccionar

 As embalagens são recicláveis ou 
biodegradaveis

Seleccionar Seleccionar Seleccionar

Os espaços de empaquetamento 
são ótimos.

Seleccionar Seleccionar Seleccionar

 O aproveitamento do meio de 
transporte é ótimo.(Empilhável)

Seleccionar Seleccionar Seleccionar

O meio de transporte é 
ambientalmente o melhor 
possível.

Seleccionar Seleccionar Seleccionar

A logistica é ótima. Seleccionar Seleccionar Seleccionar

(*)Opções propostas



Ha oportunidade de Mediante Aspeto
Outra:

Outra:

Outra:

Outra:

Outra::

Se as opções anteriores não fossem validas (Max 300 caracteres/campo).

Outra:

Outra:



GLOSSÁRIO DE TERMOS

Material reciclado (reciclar):  que é descartado por ser inutilizável ou indesejado em outros processos.

Material do território (km 0): proveniente da mesma localidade ou região da sede onde é utilizado.

Material sustentável (sustentabilidade):  quando a sua exploração permite que seja feita de forma contínua, permitindo a regeneração do 
recurso.

Condições respeitosas e justas: quando as características da obra em todas as suas fases estão em conformidade com a lei. Os riscos para a 
segurança e saúde dos trabalhadores são conhecidos e evitados.

Processamento de materiais:  quando há transformação física, química ou biológica dos mesmos.

Impacto ambiental:  alteração ou modificação ambiental causada pelo produto ou processo.

Impacto energético : o impacto ambiental associado ao consumo de fontes de energia não renováveis   ou regeneráveis   à escala humana.

Compras públicas verdes:  critérios e métodos de compra e contratação baseados em critérios ambientais, sociais e éticos para adquirir 
produtos que ajudem a conservar os recursos naturais, economizar energia e evitar desperdícios.
Desmantelamento:  desmembramento ou separação das peças ou partes que compõem o produto.

Biodegradável:  que se decompõe em elementos químicos naturais pela ação de agentes biológicos, como sol, água, bactérias, plantas ou 
animais.
Produto ecológico : que em todo o seu processo produtivo não utiliza nenhum produto químico, tais como: agrotóxicos, herbicidas, fertilizantes 
artificiais ou hormônios de crescimento.

Produto crítico:  aquele que contribui de forma decisiva para garantir que o produto e serviço destinado ao cliente atenda aos requisitos.
Produto sustentável:  que atende às necessidades do cliente e melhora significativamente o desempenho social e ambiental ao longo de todo o 
ciclo de vida.

Gestão ambiental:  conjunto de medidas que visam trabalhar de forma integral para afetar o mínimo possível o meio ambiente e, assim, 
alcançar o desenvolvimento sustentável.



14 OPORTUNIDADES NO USO E MANUTENÇÃO Folha nº Seleccionar

de Seleccionar

ÍNDICE 

Aspeto Grau Há oportunidade de* Mediante *
O producto admite o uso mais 
adequado

Seleccionar Seleccionar Seleccionar

 O produto/serviço admite diferentes 
utilizadores

Seleccionar Seleccionar Seleccionar

 O produto/serviço admite diferentes 
utilidades 

Escasamente Seleccionar Seleccionar

Infoma-se o utilizador de como manter 
ou conservar o produto

Seleccionar Seleccionar Seleccionar

 O produto admite uma reparação 
óptima.

Seleccionar Seleccionar Seleccionar

O produto admite arranjos com peças 
sobressalentes parciais.

Seleccionar Seleccionar Seleccionar

 As peças sobressalentes são 
normalizadas e/ou acessiveis

Seleccionar Seleccionar Seleccionar

O produto está desenhado para 
consumir energía e agua de maneira 
eficiente.

Seleccionar Seleccionar Seleccionar

 O produto/serviço está desenhado 
para não gerar residuos

Seleccionar Seleccionar Seleccionar

 O produto/serviço está desenhado 
para não gerar emissões.

Seleccionar Seleccionar Seleccionar

Os resíduos que gera são 
recuperáveis.

Seleccionar Seleccionar Seleccionar

(*)Opções propostas



Há oportunidade de Mediante 

Outra:

Outra:

Outra:

Outra:

Outra:

Se as opções anteriores não fossem válidas (Max 300 caracteres/campo).
Aspeto

Outra:

Outra:



GLOSSÁRIO DE TERMOS

Impacto ambiental:  alteração ou modificação ambiental causada pelo produto ou processo.

Impacto energético : o impacto ambiental associado ao consumo de fontes de energia não renováveis   ou regeneráveis   à escala humana.

Material reciclado (reciclar):  que é descartado por ser inutilizável ou indesejado em outros processos.

Material do território (km 0): proveniente da mesma localidade ou região da sede onde é utilizado.

Material sustentável (sustentabilidade):  quando a sua exploração permite que seja feita de forma contínua, permitindo a regeneração do recurso.

Condições respeitosas e justas: quando as características da obra em todas as suas fases estão em conformidade com a lei. Os riscos para a 
segurança e saúde dos trabalhadores são conhecidos e evitados.

Processamento de materiais:  quando há transformação física, química ou biológica dos mesmos.

Compras públicas verdes:  critérios e métodos de compra e contratação baseados em critérios ambientais, sociais e éticos para adquirir produtos 
que ajudem a conservar os recursos naturais, economizar energia e evitar desperdícios.

Desmantelamento:  desmembramento ou separação das peças ou partes que compõem o produto.

Biodegradável:  que se decompõe em elementos químicos naturais pela ação de agentes biológicos, como sol, água, bactérias, plantas ou animais.

Produto ecológico : que em todo o seu processo produtivo não utiliza nenhum produto químico, tais como: agrotóxicos, herbicidas, fertilizantes 
artificiais ou hormônios de crescimento.

Produto crítico:  aquele que contribui de forma decisiva para garantir que o produto e serviço destinado ao cliente atenda aos requisitos.

Produto sustentável:  que atende às necessidades do cliente e melhora significativamente o desempenho social e ambiental ao longo de todo o 
ciclo de vida.

Gestão ambiental:  conjunto de medidas que visam trabalhar de forma integral para afetar o mínimo possível o meio ambiente e, assim, alcançar o 
desenvolvimento sustentável.



15 OPORTUNIDADES NO DESMANTELAMENTO E RECICLAGEM Folha nº Seleccionar

Metodología POCTEP para o desenho de itinerarios verdes de Seleccionar

ÍNDICE 

Aspeto Grau Há oportunidade de* Mediante *

O produto permite a reutilização 
(segunda mão)

Seleccionar Seleccionar Seleccionar

O produto é reutilizável por 
distintos consumidores.

Seleccionar Seleccionar Seleccionar

As peças do produto permitem a 
sua reutilização

Seleccionar Seleccionar Seleccionar

O produto admite a melhor 
desmontagem possível.

Seleccionar Seleccionar Seleccionar

As peças do produto permitem a 
melhor reciclagem possível

Seleccionar Seleccionar Seleccionar

As peças do produto permitem 
uma biodegradação ótima.

Seleccionar Seleccionar Seleccionar

(*)Opções propostas



Há oportunidade de Mediante 

Outra:

Outra:

Outra:

Aspeto
Outra:

Outra:

Outra:

Outra:

Se as opções anteriores não fossem válidas (Max. 300 carateres/campo)



GLOSSÁRIO DE TERMOS

Impacto energético : o impacto ambiental associado ao consumo de fontes de energia não renováveis   ou regeneráveis   à escala humana.

Compras públicas verdes:  critérios e métodos de compra e contratação baseados em critérios ambientais, sociais e éticos para adquirir 
produtos que ajudem a conservar os recursos naturais, economizar energia e evitar desperdícios.

Desmantelamento:  desmembramento ou separação das peças ou partes que compõem o produto.

Produto ecológico : que em todo o seu processo produtivo não utiliza nenhum produto químico, tais como: agrotóxicos, herbicidas, fertilizantes 
artificiais ou hormônios de crescimento.

Produto crítico:  aquele que contribui de forma decisiva para garantir que o produto e serviço destinado ao cliente atenda aos requisitos.
Produto sustentável:  que atende às necessidades do cliente e melhora significativamente o desempenho social e ambiental ao longo de todo o 
ciclo de vida.
Gestão ambiental:  conjunto de medidas que visam trabalhar de forma integral para afetar o mínimo possível o meio ambiente e, assim, 
alcançar o desenvolvimento sustentável.

Impacto ambiental:  alteração ou modificação ambiental causada pelo produto ou processo.

Material do território (km 0): proveniente da mesma localidade ou região da sede onde é utilizado.

Material sustentável (sustentabilidade):  quando a sua exploração permite que seja feita de forma contínua, permitindo a regeneração do 

Condições respeitosas e justas: quando as características da obra em todas as suas fases estão em conformidade com a lei. Os riscos para a 
segurança e saúde dos trabalhadores são conhecidos e evitados.

Processamento de materiais:  quando há transformação física, química ou biológica dos mesmos.

Biodegradável:  que se decompõe em elementos químicos naturais pela ação de agentes biológicos, como sol, água, bactérias, plantas ou 
animais.

Material reciclado (reciclar):  que é descartado por ser inutilizável ou indesejado em outros processos.



16 AVALIAÇÃO DE OPORTUNIDADES IDENTIFICADAS Folha nº Seleccionar

Metodología POCTEP para o desenho de itinerarios verdes de Seleccionar

ÍNDICE 

Oportunidade identificada Avaliação
Facilidade de 

implementação
Prioridade de 

implementação

BENEFICIOS Seleccionar

RECURSOS Seleccionar

OBSTÁCULOS Seleccionar

AGENTES Seleccionar

BENEFICIOS Seleccionar

RECURSOS Seleccionar

OBSTÁCULOS Seleccionar

AGENTES Seleccionar

Descrição

Seleccionar SeleccionarSeleccionar

Seleccionar Seleccionar Seleccionar



Oportunidade identificada Avaliação
Facilidade de 

implementação
Prioridade de 

implementação

BENEFICIOS Seleccionar

RECURSOS Seleccionar

OBSTÁCULOS Seleccionar

AGENTES Seleccionar

BENEFICIOS Seleccionar

RECURSOS Seleccionar

OBSTÁCULOS Seleccionar

AGENTES Seleccionar

Outra:

Seleccionar Seleccionar

Descrição

Outra:

Si las opciones anteriores no fuesen validas.

Seleccionar Seleccionar



17   IDENTIFICAÇÃO DE INVESTIMENTOS Folha nº Seleccionar

Metodología POCTEP para o desenho de itinerarios verdes de Seleccionar

ÍNDICE 

Recursos Humanos
Maquinaría e 
instrumentos

Obras e 
instalações

Materias primas

Seleccionar
Seleccionar

Seleccionar
Seleccionar

Seleccionar
Seleccionar

Seleccionar
Seleccionar

Seleccionar
Seleccionar

Seleccionar
Seleccionar

Seleccionar
Seleccionar

Seleccionar
Seleccionar

Oportunidade identificada
Descrição dos investimentos necessarios

Prioridade do 
investimento



Recursos Humanos
Maquinaría e 
instrumentos

Obras e 
instalações

Materias primas

Seleccionar

Seleccionar

Seleccionar

Seleccionar

Seleccionar

Seleccionar

Seleccionar

Prioridade do 
investimento

Si las opciones anteriores no fuesen validas.

Oportunidade identificada
Descripcion de las inversiones necesarias



18 PROPOSTA ESTRATÉGICA
Metodología POCTEP para o desenho de itinerarios verdes 

OPORTUNIDADE Linha Estratégica Linha de Acção Responsavel

L 1. XXX L 1.1. Xxxx



Folha nº Seleccionar

de Seleccionar

ÍNDICE 

OPORTUNIDADE
Prazo 

(meses)
Recursos humanos Recursos técnicos

Objetivos de 
Sustentabilidade -circularidade

0

0

0

0

0

0

0

0

0



18 PLANIFICAÇÃO Folha nº Seleccionar

Metodología POCTEP para o desenho de itinerarios verdes de Seleccionar

ÍNDICE 

Periodo temporal 1 m 2 m 4 m 6 m 8 m 1 0m 12 m

PROJETO
Linha de 

Ação
Linha de 

Ação
Linha de 

Ação
Linha de 

Ação
Linha de 

Ação
Linha de 

Ação
Linha de 

Ação
OBJETIVO

L.A. 1.1 L.A. 1.1 L.A. 1.1

L.A. 1.2 L.A. 1.2 L.A. 1.2



14 m 16 m 18 m 20 m 22 m 24 m

PROJETO
Linha de 

Ação
Linha de 

Ação
Linha de 

Ação
Linha de 

Ação
Linha de 

Ação
Linha de 

Ação
OBJETIVO



NOTAS / OBSERVAÇÕES Folha nº Seleccionar

Metodología POCTEP para o desenho de itinerarios verdes de Seleccionar

ÍNDICE 

REFERIDO A FOLHA NOTA / OBSERVAÇÃO

Seleccionar

Seleccionar

Seleccionar

Seleccionar

Seleccionar

Seleccionar


