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1. Ratio do programa
Operacional desde 2014 até 2020 e com um orçamento previsto para este período de EUR 3.4 mil
milhões, o programa LIFE apresenta-se como o instrumento de financiamento para o ambiente e a
ação climática. Através do cofinanciamento de projetos de valor acrescentado a nível europeu, o
grande objetivo deste mecanismo passa por contribuir, a nível de implementação, atualização e
desenvolvimento para a estratégia ambiental e de ação climática europeia.
Os objetivos gerais são os seguintes:

1) Acentuar a mudança direcionada para a eficiência de recursos e para uma economia pouco
poluente, de modo a melhorar a qualidade do ambiente e reverter as perdas verificadas na
biodiversidade, incluindo o apoio à rede Natura 2000 e ao combate à degradação de
ecossistemas.
2) Promover a integração de estratégias de âmbito ambiental e climático em outros setores
estratégicos europeus, assim como em áreas que envolvam tanto o setor público como o
setor privado através do aumento da capacitação destes setores.
3) Envolver a Sociedade Civil, ONGs e players locais nesta temática, de modo a promover uma
governação direcionada para o ambiente e ação climática.
4) Apoiar a implementação do 7º Programa de Ação para o Ambiente1.

Subprogramas
Com vista à prossecução destes objetivos, o programa canaliza a sua atuação através de dois
subprogramas, que resultam em oportunidades também distintas, nomeadamente:
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http://www.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/ei/resource/doc/estrategia-uniao-europeia/3-7-PAA_Decisao1386_2013.pdf

•Ambiente e eficiência de recursos
•Natureza e Biodiversidade

Ambiente

•Governação e informação em matéria de ambiente
•Mitigação das alterações climáticas

Ação
Climática

•Adaptação às alterações climáticas
•Governação e informação em matéria de clima

Cerca de EUR
2 500 mil
milhões do
orçamento

Cerca de EUR
860 milhões do
orçamento

2. Call 2017
A Call para 20172 está aberta e os diversos projetos subvencionados são os seguintes:

PROJETOS TRADICIONAIS
Os projetos tradicionais agrupam:
Projetos de melhores práticas

Projetos de demonstração

Projetos-piloto

Projetos de informação, consciencialização e
disseminação

Visam aplicar técnicas, métodos e abordagens
economicamente viáveis e inovadoras
Pretendem testar, avaliar e divulgar ações,
metodologias ou abordagens que sejam novas ou
desconhecidas no contexto específico do projeto
(contexto geográfico, ecológico, socioeconómico) e
que possam ser aplicadas em circunstâncias
semelhantes
Visam aplicar uma técnica ou um método que não
tenham sido testados anteriormente e que
ofereçam vantagens ambientais ou climáticas em
relação às atuais práticas, e que posteriormente
possam ser replicados numa escala maior
Pretendem apoiar a comunicação e disseminação de
informação no âmbito dos subprogramas relativos
ao ambiente e ação climática

Call 2017 relativa aos projetos tradicionais:
Subprograma

Ações
Climáticas

Ambiente
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Domínio
Mitigação das alterações
climáticas
Adaptação às alterações
climáticas
Governação e informação
em matéria de clima
Ambiente e eficiência de
recursos
Natureza e Biodiversidade
Governação e informação
em matéria de ambiente

Data de
abertura

28 de abril
de 2017

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2017/index.htm

Deadline

Orçamento

07 de setembro
de 2017, 16h00
CET

EUR 52,1 M

12 set 2017,
16h00
14 de setembro
de 2017, 16h00
CET

EUR 83 M
EUR 101,9 M
EUR 16,9 M

Projetos que contribuam para a redução das
emissões dos gases de efeito de estufa, para a
implementação da política da União, para o
aumento da base de conhecimento para ações mais
eficazes, e para o desenvolvimento e demonstração
de tecnologias, sistemas e métodos inovadores em
matérias de mitigação das alterações climáticas
Projetos que contribuam para uma maior resiliência,
para a implementação da política da União, para o
aumento da base de conhecimento para ações mais
eficazes e para o desenvolvimento e demonstração
de tecnologias, sistemas e métodos inovadores em
matérias de adaptação às alterações climáticas.

Mitigação das alterações climáticas

Adaptação às alterações climáticas

Governação e informação em matéria de clima ou
ambiente

Ambiente e eficiência de recursos

Natureza e Biodiversidade

Projetos que promovam a consciencialização,
comunicação, disseminação, conformidade com
legislação e formação em matérias de clima ou
ambiente
Projetos que desenvolvam, testem e demonstrem
abordagens de política ou gestão, melhores
práticas e soluções, incluindo desenvolvimento de
novas tecnologias, no âmbito dos desafios
ambientais, suscetíveis de serem replicadas,
transferidas ou amplamente integradas
projetos que contribuam para a implementação das
Diretivas para as Aves e Habitats e da Estratégia da
Biodiversidade 2020 da União, e para o
desenvolvimento, implementação e gestão da rede
Natura 2020.

PROJETOS PREPARATÓRIOS
Pretende-se endereçar questões específicas que se relacionem com o desenvolvimento e implementação da
política ambiental e climática da União.

Call 2017 relativa aos projetos preparatórios:
Âmbito
Subprograma Ambiente

Data de abertura
28 de abril de 2017

Corpo Europeu de Solidariedade

03 de maio de 2017

Deadline
20 de setembro de 2017,
16h00
25 de agosto de 2017,
16H00

Subprograma Ambiente

Projetos que abordem necessidades específicas
para o desenvolvimento e implementação da
política ambiental e climática da União.

Projetos para o Corpo Europeu de Solidariedade

Projetos que apoiem o CES, no contexto de
proteção ambiental, conservação da natureza e
restauração de áreas e ecossistemas naturais,
nomeadamente Rede Natura 2000.

PROJETOS INTEGRADOS
Integra projetos de larga escala territorial que no mínimo deverão ter âmbito regional.
Call 2017 relativa aos projetos integrados:
Subprograma

Data de
abertura

Deadline

Ambiente

Orçamento
EUR 86 milhões

28 de abril
de 2017

Fase 1: 26 de setembro de 2017, 16h00 CET
Fase 2: março 2018

Ação Climática

Projetos que implementem, numa escala
territorial grande (regional, multi-regional,
nacional ou transnacional), planos e
estratégias ambientais requeridas por
Subprograma Ambiente legislação ambiental específica da União,
principalmente nas áreas da natureza
(nomeadamente Rede Natura 2000), água,
resíduos e ar, assegurando envolvimento de
stakeholders e mobilização de pelo menos
uma fonte relevante de financiamento
privado

EUR 30 milhões

Prioridades
Implementação de estratégias nacionais,
regionais ou industriais específicas para os
Gases de Efeito Estufa (GEE) ou roteiros de
baixa
emissão
de
carbono;
Implementação de estratégias ou planos
de ação específicos nacionais, regionais ou
locais; Implementação de planos de ação
urbana que implementem a transição
para uma sociedade com baixa emissão de
carbono e/ou resiliente ao clima

Subprograma Ação
Climática

Projetos que implementem, numa escala
territorial grande (regional, multi-regional,
nacional ou transnacional), planos e
estratégias de ação climática requeridas por
legislação climática específica da União,
principalmente nas áreas da natureza, água,
resíduos e ar, assegurando envolvimento de
stakeholders e mobilização de pelo menos
uma fonte relevante de financiamento
privado

PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Assistência aos proponentes na preparação de projetos integrados.

Subprogramas

Data de abertura

Deadline

Orçamento

Ambiente e Ação
climática
Ação Climática

28 de abril de
2017

07 de setembro de
2017, 16h00 CET

EUR 300
mil

Apoio, sob a forma de
subvenções, aos
candidatos que
preparam projetos
integrados.

Como concorrer?
Em caso, tanto de dúvida como de eventual interesse na submissão de uma proposta, sugere-se a leitura do
documento de orientação do programa LIFE3. De qualquer forma, é recomendável contactar o ponto de
contato nacional4, de modo a efetuar a candidatura, que terá obrigatoriamente de ser feita através da
eProposal Web5 no caso dos projetos tradicionais, enquanto que nos restantes, a candidatura é feita de acordo
com a forma requerida no pacote individual de cada projeto.
Orientações sobre cada tipologia de projeto – e os documentos requeridos pelos diversos projetos - estão
disponíveis em: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2017/
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http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/call/documents/2014_orientation_doc.pdf
https://life.apambiente.pt/content/contactos
5
https://webgate.ec.europa.eu/eproposalWeb/
4

Ademais, na ótica de um potencial beneficiário, a cooperação com parceiros fora da realidade nacional abarca
consigo um caráter positivo muito valorizado na avaliação da proposta. Informação sobre potenciais parceiros
pode ser encontrada através de ferramentas de busca de parceiros, nomeadamente:
EEN (The European Enterprise Network) targets SMEs
http://een.ec.europa.eu/
EEN Search page
CORDIS: Research
http:// cordis.europa.eu/
https://cordis.europa.eu/partners/web/guest
CaRE: Ação Climática, ambiente, e eficiência de recursos
http://partnersearch.ncps-care.eu/
H2020 Energia
http://www.partnersearch.c-energy2020.eu/
A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) é a entidade coordenadora do Programa em Portugal. O LIFE já
apoiou mais de 151 projetos Portugueses desde a sua criação, projetos esses que envolveram mais de 163
milhões de euros, dos quais cerca de 89 milhões foram cofinanciados pelo Programa.

Cumpre referir que os projetos mais direcionados para o setor empresarial são os projetos
tradicionais e os projetos integrados

3. Instrumentos financeiros ao abrigo
do programa LIFE
PRIVATE FINANCING FOR ENERGY EFFICIENCY
INSTRUMENT - PF4EE6
Pretende testar uma nova abordagem para dar resposta

NATURAL CAPITAL FINANCING FACILITY
(NCFF)7
Apoia projetos no âmbito de:

ao acesso limitado a financiamento comercial adequado

-

Pagamento de serviços ambientais

a preço acessível para a realização de investimentos na

-

Infraestruturas verdes

eficiência

-

Investimentos inovadores pró-biodiversidade

-

Compensações de biodiversidade

energética

visados

pelas

prioridades

nacionais.

Financia projetos capazes de aumentar o lucro e reduzir
objetivo passa por tornar os investimentos nesta área

os custos. Tal deve-se ao objetivo deste programa em

mais sustentáveis, tendo em conta as particularidades

demonstrar ao mercado e potenciais investidores a

inerentes a este segmento de mercado que é distinto por

atratividade deste tipo de operações promovendo

natureza,

investimentos sustentáveis no setor privado.

e

financiamento

aumentar
de

dívida

a

disponibilidade
para

de

investimentos

relacionados com eficiência energética.

Financiamento: A quem se dirige?
PME, empresas de média capitalização e particulares,

As opções de financiamento passam por: empréstimos,

pequenos municípios ou outros organismos do setor

equity

público que realizem pequenos investimentos em

intermediado.

matéria de eficiência energética e sejam capazes de

A taxa de cofinanciamento poderá atingir os 75% e

utilizar as poupanças em termos de energia para

dirige-se a entidades legalmente estabelecidas na UE

reembolsar os empréstimos iniciais

que sejam pioneiras na criação de modelos de negócios

e

através

de

financiamento

direto

ou

para a gestão de capital natural no âmbito das tipologias
definidas pelo programa.
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Mais informação em: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/financial_instruments/pf4ee.htm
As candidaturas são abertas em contínuo e é necessário o preenchimento da seguinte informação: Detalhes da
entidade candidata; pequena descrição do projeto; contribuição do projeto para biodiversidade/adaptação/mitigação;
Modelo de financiamento do projeto. Estas informações são preenchidas neste documento:
http://www.eib.org/attachments/documents/ncff_contact_form_en.pdf
Este modelo deve ser preenchido e enviado para NCF_Instrument@eib.org
Mais informação em: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/financial_instruments/ncff.htm
7

Como concorrer?
As PME interessadas em se candidatar a estes instrumentos deverão fazê-lo diretamente junto dos
intermediários financeiros elegíveis ao abrigo dos diferentes programas/instrumentos financeiros. A listagem
das entidades que proporcionam financiamento com o apoio da UE poderá ser consultada através da
plataforma “A Sua Europa”.8

Para mais informações sobre o programa, consultar:
http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm

8

http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_pt.htm

