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apoiar	  o	  inves�mento	  dos	  estados-‐membros	  na	  aplicação	  e	  
desenvolvimento	  da	  polí�ca	  ambiental	  e	  climá�ca	  da	  EU,	  
designadamente	  da	  legislação,	  planos	  e	  estratégias,	  tendo	  
em	  vista	  a	  prossecução	  dos	  objec�vos	  da	  Estratégia	  Europa	  
2020	  (consolidação	  de	  uma	  economia	  de	  u�lização	  eficiente	  
dos	  recursos	  e	  hipocarbónica	  que	  assegure	  a	  protecção	  e	  
melhoria	  da	  qualidade	  do	  ambiente	  e	  a	  paragem	  da	  perda	  da	  
biodiversidade	  e	  da	  degradação	  dos	  ecossistemas)	  

	  
2	  sub-‐programas:	  AMBIENTE	  E	  ACÇÃO	  CLIMÁTICA	  	  
	  
Gestão	  centralizada	  pela	  Comissão	  (incluindo	  selecção	  e	  
aprovação	  de	  projectos)	  

Objectivo geral:  



	  
	  
	  

Domínios	  prioritários:	  
 Ambiente	  e	  U�lização	  Eficiente	  dos	  Recursos	  
 Natureza	  e	  Biodiversidade	  
 Governação	  Ambiental	  e	  Informação	  
	  

 
 
 
SUB-PROGRAMA AMBIENTE  
 
 



	  
Objec�vos	  específicos	  (extracto):	  
melhorar	  o	  conhecimento	  de	  base	  para	  o	  desenvolvimento,	  
implementação,	  avaliação	  e	  monitorização	  da	  polí�ca	  e	  legislação	  
ambiental	  da	  UE;	  	  avaliar	  e	  monitorizar	  os	  factores,	  pressões	  e	  
respostas	  que	  têm	  impacto	  no	  ambiente	  (dentro	  e	  fora	  da	  UE).	  

Prioridades	  Temá�cas	  (extracto):	  
 Água	  e	  Mar	  (incluindo	  programa	  de	  medidas	  da	  DQEM)	  
 Solos	  e	  Florestas	  (implementação	  dos	  princípios	  do	  Roadmap	  
Resource	  Eficiency	  e	  7º	  Programa	  de	  Acção	  de	  Ambiente	  da	  UE)	  –	  
Estratégia	  Temá�ca	  do	  Solo	  [mi�gação	  e	  compensação	  por	  
impermeabilização	  e	  melhoria	  do	  uso	  do	  solo/território];	  
monitorização	  das	  florestas,	  sistemas	  de	  informação	  e	  prevenção	  
de	  incêndios	  

	  

 
 
 
SUB-PROGRAMA AMBIENTE  
Ambiente e Utilização Eficiente dos Recursos  
 
 



	  

Objec�vos	  específicos:	  
Contribuir	  para	  a	  implementação	  da	  polí�ca	  e	  legislação	  de	  
biodiversidade	  da	  EU	  (Estratégia	  EU	  Biodiversidade	  2020	  e	  Direc�vas	  
Aves	  e	  Habitats)	  
Apoiar	  a	  implementação	  e	  gestão	  da	  RN2000	  (em	  par�cular	  
“projectos	  integrados”	  para	  implementação	  dos	  PAF)	  
Prioridades	  Temá�cas:	  
 Natureza	  –	  Direc�vas	  Aves	  e	  Habitas	  (promoção	  do	  estado	  de	  
conservação	  de	  espécies	  e	  habitats	  protegidos;	  apoio	  aos	  seminários	  
biogeográficos	  EU;	  abordagens	  integradas	  de	  implementação	  dos	  
PAF)	  
	  
 Biodiversidade	  –	  Estratégia	  da	  EU	  para	  a	  Biodiversidade	  2020	  
[infrastruturas	  verdes,	  mapeamentos	  e	  avaliação	  dos	  ecossistemas	  e	  
serviços,	  recuperação	  e	  ecossistemas	  degradados,	  no	  net	  loss	  (Meta	  
2);	  contributo	  da	  agricultura	  e	  florestas	  para	  a	  promoção	  a	  
biodiversidade	  (Meta	  3);	  u�lização	  sustentável	  dos	  recursos	  
pesqueiros	  (Meta	  4);	  prevenção,	  monitorização	  e	  controlo	  de	  
espécies	  exó�cas	  e	  invasoras	  (Meta	  5)]	  
	  

 
 
SUB-PROGRAMA AMBIENTE  
Natureza e Biodiversidade 
 
 



	  
	  
Objec�vos	  específicos:	  
Comunicação	  e	  disseminação	  de	  soluções	  na	  área	  ambiental	  e	  
plataformas	  de	  comunicação	  de	  stakeholders	  
	  
Prioridades	  Temá�cas:	  
 Campanhas	  de	  informação,	  comunicação	  e	  sensibilização	  em	  
linha	  com	  prioridades	  7º	  PAA	  
 Apoio	  aos	  processos	  de	  controlo	  e	  conformidade	  com	  
legislação	  da	  EU	  e	  aos	  sistemas	  de	  informação	  sobre	  legislação	  
ambiental	  	  
	  

 
 
 
SUB-PROGRAMA AMBIENTE  
Governação Ambiental e Informação 
 
 



	  
Domínios	  prioritários:	  
 Mi�gação	  (contributo	  para	  implementação	  da	  polí�ca	  de	  
mi�gação	  a	  EU,	  através	  de	  projectos	  e	  soluções	  dirigidos;	  
melhorar	  a	  informação	  de	  base	  para	  avaliar	  e	  monitorizar	  
acções	  de	  mi�gação;	  desenvolver	  abordagens	  integradas	  –	  
estratégias	  e	  planos	  de	  mi�gação;	  instrumentos,	  métodos,	  
sistemas	  e	  tecnologias	  inovadores	  de	  mi�gação)	  
 Adaptação	  (idem,	  acrescendo	  o	  recurso	  a	  abordagens	  
baseadas	  nos	  ecossistemas)	  
 Governação	  e	  Informação	  
	  
Sem	  prioridades	  temá�cas	  definidas	  
	  

 
 
SUB-PROGRAMA ACÇÃO CLIMÁTICA (extracto)  
 
 



	  
	  

 2	  programas	  de	  trabalho:	  2014-‐2017	  e	  2018-‐2020	  

 Alocação	  dos	  fundos	  entre	  os	  “domínios	  prioritários”	  

 “Tópicos	  de	  projectos”	  para	  implementação	  das	  “prioridades	  
temá�cas”	  (focados,	  valor	  acrescido	  a	  nível	  da	  UE	  e	  
estratégicos)	  -‐	  não	  vincula�vos	  mas	  posi�vamente	  
discriminadores	  	  	  
	  

 
 
PROGRAMAS DE TRABALHO MULTIANUAIS 
 
 



  Projectos/subvenções	  de	  acção	  (subme�dos	  por	  en�dades	  
públicas	  ou	  privadas	  -‐	  convites	  anuais)	  

  Contributos	  para	  instrumentos	  financeiros	  (NCFF,	  BEI/FEI)	  
  Contratações	  (Comissão)	  
	  Tipologia	  de	  projectos:	  
  Tradicionais	  (melhores	  prá�cas,	  demonstra�vos,	  piloto	  -‐	  

inovadores)	  
  Integrados	  
  Assistência	  Técnica	  (apoio	  à	  preparação	  de	  projectos	  

integrados)	  
  Desenvolvimento	  de	  capacidades	  
	  
(Não	  são	  elegíveis	  projectos	  de	  inves�gação	  cien�fica)	  
	  

 
 
FINANCIAMENTO E TIPOLOGIA DOS APOIOS 
 
 
 



	  
 Pelo	  menos	  uma	  fonte	  de	  financiamento	  adicional	  (pública	  ou	  
privada)	  
 Implementação	  do	  PAF	  (estratégia	  requerida	  por	  legislação	  EU)	  
 Escala	  territorial	  regional	  ou	  superior	  
 Envolvimento	  de	  stakeholders	  
 3	  projectos	  por	  EM	  (1	  ambiente	  +	  1	  clima)	  
 1ª	  fase	  de	  candidatura:	  nota	  conceptual,	  plano	  financeiro,	  e	  
audição	  com	  COM	  
 2ª	  fase	  de	  candidatura:	  proposta	  completa,	  carta	  de	  intenção	  
especificando	  e	  detalhando	  a	  mobilização	  do(s)	  fundo(s)	  
adicional(is)	  e	  audição	  com	  COM	  
 Duração	  (indica�va)	  4-‐8	  anos	  
 Financiamento	  LIFE-‐UE	  (indica�vo)	  8-‐12	  M€	  
 Suportado	  por	  Projecto	  de	  Assistência	  Técnica	  (100	  mil	  €/60%)	  
	  

 
 
PROJECTOS INTEGRADOS 
 
 



	  
 2	  projectos	  por	  EM,	  1	  por	  cada	  programa	  de	  trabalho	  
 15	  EM	  elegíveis	  2014-‐2017	  (BG,	  CY,	  CZ,	  EE,	  EL,	  HU,	  LT,	  LV,	  MT,	  
POL,	  PT,	  RO,	  SI,	  SK,	  HR)	  -‐	  Portugal	  já	  não	  será	  elegível	  no	  período	  
2018-‐2020	  
 Em	  2014-‐2017	  apenas	  uma	  fase	  de	  candidatura	  em	  2014	  
	  
 

2	  projectos	  por	  EM,	  1	  por	  cada	  programa	  de	  trabalho	  
 15	  EM	  elegíveis	  2014-‐2017	  (BG,	  CY,	  CZ,	  EE,	  EL,	  HU,	  LT,	  LV,	  MT,	  
POL,	  PT,	  RO,	  SI,	  SK,	  HR)	  -‐	  Portugal	  já	  não	  será	  elegível	  no	  período	  
2018-‐2020	  
 

Em	  2014-‐2017	  apenas	  uma	  fase	  de	  candidatura	  em	  2014	  
 

acompanhamento	  e	  promoção	  do	  LIFE	  
 

Candidaturas	  com	  um	  “plano	  de	  capacitação”	  iden�ficando	  as	  ac�vidades	  a	  financiar	  e	  custos	  es�mados	  

 

 
 
PROJECTOS DE DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES 
 
 



	  
 Orçamento	  global	  3,456	  biliões	  €	  (milhares	  de	  milhões)	  
	  	  
 75%	  alocados	  ao	  sub-‐programa	  Ambiente	  (2,592	  M€	  -‐	  1,347	  M€/
2014-‐2017)	  
	  	  
 81%	  do	  orçamento	  total	  alocados	  a	  projectos	  suportados	  por	  
subvenções	  de	  acção	  (Estados-‐membros)	  ou	  a	  instrumentos	  
financeiros	  
	  	  
 30%	  (máximo)	  do	  orçamento	  das	  subvenções	  de	  acção	  alocados	  a	  
projectos	  integrados	  
	  	  
 Coordenação	  com	  os	  FEEI	  no	  quadro	  dos	  mecanismos	  do	  Acordo	  
de	  Parceria	  
	  	  
 55%	  (mínimo)	  dos	  recursos	  financeiros	  do	  sub-‐programa	  
Ambiente	  alocados	  a	  projectos	  Natureza	  e	  Biodiversidade	  
	  

 
 
ORÇAMENTO E CO-FINANCIAMENTOS 
 
 



	  

Alocações	  nacionais	  indica�vas*,	  mas	  apenas	  no	  1º	  programa	  de	  
trabalho	  plurianual,	  em	  função	  de	  critérios	  determinados	  (população,	  
densidade	  populacional,	  proporção	  territorial	  da	  RN2000)	  	  
*Apenas	  para	  Sub-‐programa	  Ambiente	  e	  excluindo	  projectos	  integrados	  

Alocação	  nacional	  para	  Portugal	  (es�ma�va,	  com	  base	  no	  orçamento	  
LIFE	  2007-‐2013):	  não	  inferior	  a	  5	  M€/ano	  de	  financiamento	  UE	  
	  	  
Taxas	  co-‐financiamento	  projectos	  tradicionais:	  
 2014-‐2017:	  60%	  dos	  custos	  elegíveis	  
 2018-‐2020:	  55%	  
 Natureza	  e	  Biodiversidade:	  60%	  durante	  todo	  o	  período	  
 Natureza	  -‐	  espécies	  e	  habitats	  prioritários:	  75%	  durante	  todo	  o	  
período	  
 	  Projectos	  integrados/assistência	  técnica:	  60%	  todo	  o	  período	  
	  	  
São	  elegíveis:	  IVA	  (não	  reembolsável);	  custos	  com	  pessoal	  
permanente;	  aquisição	  de	  terrenos	  (Natureza,	  mediante	  certos	  
critérios)	  
	  

 
ORÇAMENTO E CO-FINANCIAMENTOS (cont.) 
 
 



	  
1.	  Reorganização	  e	  reforço	  do	  papel	  das	  autoridades	  nacionais	  e	  regionais	  
responsáveis	  (APA,	  ICNF	  e	  Regiões	  Autónomas	  dos	  Açores	  e	  da	  Madeira)	  
	  	  
2.	  Estabelecimento	  das	  orientações	  nacionais,	  de	  natureza	  estratégica	  e	  operacional	  
rela�vamente	  ao	  uso	  e	  nível	  de	  mobilização	  pública	  e	  privada	  deste	  instrumento	  
financeiro	  em	  Portugal	  entre	  2014	  e	  2020	  
	  	  
3.	  Projecto	  de	  criação	  de	  capacidades	  
	  	  
4.	  Projecto	  integrado	  Natureza	  &	  Biodiversidade:	  
Avaliação	  dos	  moldes	  de	  promoção/preparação	  de	  candidatura	  a	  assistência	  técnica	  
(2014?	  2015?)	  
Avaliação	  dos	  moldes	  de	  promoção/preparação	  de	  candidatura	  ao	  projecto	  
integrado	  (2015?	  2016?)	  

 
 
 
DESAFIOS E PERSPECTIVAS NACIONAIS 
 
 



	  
	  
	  
	  
	  
	  

	   	   	   	  	  
	  
	  
	  

	   	  Muito	  obrigado	  !	  

 
 
 
 
 


