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  Instrumento	  de	  
financiamento	  da	  UE	  
para	  o	  ambiente.	  	  
  Pretende	  contribuir	  para	  

a	  aplicação,	  a	  atualização	  
e	  o	  desenvolvimento	  da	  
polí�ca	  e	  legislação	  
ambiental	  da	  UE,	  através	  
do	  cofinanciamento	  de	  
projetos	  com	  valor	  
acrescentado	  ao	  nível	  
europeu.	  

Programa	  LIFE	  
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En�dades	  responsáveis	  

•  Gestão	  do	  programa,	  incluindo	  seleção	  e	  aprovação	  
dos	  projetos	  

•  En�dade	  coordenadora	  nacional	  
•  Apoio	  aos	  potenciais	  proponentes	  
•  Divulgação	  do	  Programa	  
•  lifemais@apambiente.pt	  

•  Colabora	  com	  a	  APA	  na	  Componente	  "Natureza	  e	  
Biodiversidade"	  
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Fases	  completas	  do	  programa	  
•  4	  fases	  

•  1992	  –	  1995	  	  LIFE	  I	  
•  1996	  –	  1999	  	  LIFE	  II	  
•  2000	  –	  2006	  	  LIFE	  III	  
•  2007	  –	  2013	  	  LIFE	  +	  (Regulamento	  (CE)	  n.º	  614/2007,	  de	  23	  de	  maio)	  

N.º	  de	  projetos	  cofinanciados	  
•  3954	  

Verbas	  envolvidas	  na	  proteção	  do	  ambiente	  
•  3,1	  biliões	  de	  euros	  
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O	  LIFE	  em	  números	  



137	  projetos	  financiados	  	  	  

67	  
Inovação	  
ambiental	  

66	  
Conservação	  da	  

natureza	  
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Informação	  e	  
comunicação	  
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Programa	  para	  o	  Ambiente	  e	  Ação	  Climá�ca	  
• Estabelece	  Programa	  para	  o	  Ambiente	  e	  a	  Ação	  Climá�ca;	  revoga	  o	  Reg.	  (CE)	  

614/2007	  

Duração	  
• 1	  de	  janeiro	  de	  2014	  a	  31	  de	  dezembro	  de	  2020.	  

Dotação	  financeira	  
• €	  3	  456	  655	  000	  
• 2	  Subprogramas:	  

• Subprograma	  rela�vo	  ao	  ambiente	  (€	  2	  592	  491	  250)	  
• Subprograma	  rela�vo	  à	  ação	  climá�ca	  (€	  864	  163	  750).	  

Obje�vo	  global	  
• O	  desenvolvimento	  sustentável	  
• A	  concre�zação	  dos	  obje�vos	  e	  metas	  da	  Estratégia	  Europa	  2020	  e	  demais	  planos	  e	  

projetos	  relevantes	  da	  União	  em	  matéria	  de	  ambiente	  e	  clima.	  	   7	  

O	  Reg.	  n.º	  1293/2013,	  de	  11	  de	  dezembro	  	  



• Transição	  para	  uma	  economia	  eficiente	  em	  
termos	  de	  recursos	  

• Proteção	  e	  melhoria	  da	  qualidade	  do	  
ambiente	  

•  Inversão	  da	  perda	  de	  biodiversidade	  	  
• Melhoria	  do	  desenvolvimento,	  aplicação	  e	  

controle	  da	  execução	  da	  polí�ca	  e	  da	  
legislação	  da	  UE	  (ambiente	  e	  clima)	  	  

• Apoio	  à	  melhoria	  da	  governação	  ambiental	  
e	  climá�ca	  a	  todos	  os	  níveis	  	  

• Apoio	  à	  execução	  do	  7.º	  Programa	  de	  Ação	  
em	  matéria	  de	  Ambiente.	  	  

Obje�vos	  
gerais	  

	  
Contribuir	  

para:	  
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• Países	  da	  Associação	  Europeia	  de	  Comércio	  Livre	  
(EFTA)	  que	  sejam	  parte	  no	  Acordo	  sobre	  o	  
Espaço	  Económico	  Europeu	  (EEE)	  

• Países	  candidatos,	  potenciais	  candidatos	  e	  países	  
em	  vias	  de	  adesão	  à	  União	  

• Países	  abrangidos	  pela	  Polí�ca	  Europeia	  de	  
Vizinhança	  

• Países	  que	  se	  tenham	  tornado	  membros	  da	  
Agência	  Europeia	  do	  Ambiente	  nos	  termos	  do	  
Regulamento	  (CE)	  n.º	  933/1999	  do	  Conselho.	  

Aberto	  a	  
(*):	  
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(*) Participação regida pelas condições definidas nos respetivos acordos 
bilaterais ou multilaterais que estabelecem os princípios gerais aplicáveis à 
participação desses países terceiros em programas da União. 



  Agência	  Portuguesa	  do	  Ambiente,	  I.P.	  
  Divisão	  de	  Gestão	  e	  Qualificação	  Ambiental	  

	   	   	  geral@apambiente.pt	  
	   	   	  www.apambiente.pt	  

	  	  
	   	   	  21	  472	  82	  93	  

10	  Ana	  Cruz	  -‐	  11	  julho	  2013	  
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Obrigada pela vossa atenção. 
 

Con�nua…	  


