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Programa LIFE

No âmbito das áreas do ambiente e das alterações climáticas, o programa LIFE (2014-2020) gerido pela
Comissão Europeia (DG Ambiente e DG Ação Climática) e que apresenta um orçamento de 3.4 mil milhões
de euros para o período de 2014-2020, tem como objetivo o apoio a projetos inovadores, projetos de
demonstração e projetos de boas práticas com influência numa maior eficácia na implementação das
Políticas e Estratégias Europeia. Em janeiro de 2018 serão divulgadas novas informações para o período
de 2018 a 2020, no entanto, não são expetáveis mudanças relevantes.
A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) é a entidade coordenadora do Programa em Portugal e de
facto, este programa apresenta uma relevância substancial: mais de 151 projetos Portugueses foram já
apoiados desde a sua criação, projetos esses que envolveram mais de 163 milhões de euros, dos quais
cerca de 89 milhões foram cofinanciados pelo Programa.

Beneficiários
Neste programa não é obrigatória a constituição de um consórcio, nacional ou internacional, contudo
projetos transnacionais que tragam um valor acrescentado através da colaboração serão mais valorizados.
Qualquer entidade legalmente constituída no espaço comunitário, com exceção de pessoas individuais,
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pode ser beneficiária. Por exemplo entidades de administração pública, universidades e centros de
investigação, entidades sem fins lucrativos como associações e ONG, e empresas.

Call 2017

O programa LIFE abrange dois subprogramas estruturais que pretendem atingir uma maior eficácia e
melhores resultados na aplicação das Políticas e Estratégias Europeias nas áreas do ambiente e das
alterações climáticas.

Subprograma

Ambiente

Ações Climáticas

Taxas de

Tipologia de Projeto

Tradicionais Preparatórios Integrados

Tradicionais

-

Integrados

Sucesso

Assistência
Técnica

Assistência
Técnica

12-13%

35%
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No âmbito destes subprogramas, diversos tipos de projetos podem, portanto, ser financiados:
Projetos de melhores práticas: visam aplicar técnicas, métodos e abordagens
economicamente viáveis e de ponta.
Projetos demonstradores: 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
Projetos
“Tradicionais”

circunstâncias semelhantes.
Projetos-piloto: visam aplicar uma técnica ou um método que não tenham sido
testados antes e que ofereçam vantagens ambientais ou climáticas em relação às
atuais melhores práticas, e que posteriormente possam ser aplicados a maior
escala.
Projetos de informação, consciencialização e disseminação

Projetos
Preparatórios

Pretendem

endereçar

questões

específicas

para

o

desenvolvimento

e

implementação da política ambiental e climática da União e a respetiva legislação.

Projetos
Integrados

Projetos de larga escala territorial (no mínimo deverão ter âmbito regional).

Projetos de
Assistência
Técnica

Subvenções para apoiar os proponentes a preparar projetos integrados.

Calendário 2017: Projetos Tradicionais
Domínio

Data de abertura

Data de encerramento

Mitigação das alterações
climáticas

07 de Setembro de 2017

Adaptação às alterações
climáticas

07 de Setembro de 2017

Governação e informação em
matéria de clima

07 de Setembro de 2017

Ambiente e eficiência de
recursos
Natureza e Biodiversidade
Governação e informação em
matéria de ambiente

Orçamento

(16:00 hora de Bruxelas)
(16:00 hora de Bruxelas)

28 de Abril de 2017

EUR 52,1 milhões

(16:00 hora de Bruxelas)
12 de Setembro de 2017
(16:00 hora de Bruxelas)
14 de Setembro de 2017
(16:00 hora de Bruxelas)
14 de Setembro de 2017
(16:00 hora de Bruxelas)

EUR 83 milhões
EUR 101,9 milhões
EUR 16,9 milhões
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Calendário 2017: Projetos Preparatórios
Domínio

Data de abertura

Subprograma Ambiente

28 de Abril de 2017

Corpo Europeu de Solidariedade

03 de Maio de 2017

Data de encerramento
20 de Setembro de 2017
16h00
25 de Agosto de 2017

O Corpo Europeu de Solidariedade (CES) diz respeito a projetos que apoiem o CES, no contexto de
proteção ambiental, conservação da natureza e restauração de áreas e ecossistemas naturais,
nomeadamente Rede Natura 2000.

Calendário 2017: Projetos Integrados
Subprograma

Data de abertura

Ambiente
28 de Abril de 2017

Ação Climática

Deadline

Orçamento

Fase 1: 26 de Setembro de 2017, 16h00

EUR 86 milhões

CET
EUR 30 milhões

Fase 2: Março 2018

Calendário 2017: Projetos de Assistência Técnica
Subprograma

Data de abertura

Ambiente e Ação Climática

28 de Abril de 2017

Deadline
07 de Setembro de
2017, 16h00 CET

Orçamento
EUR 300 k
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Como concorrer?
Em caso de dúvida sobre a que programa concorrer, sugere-se a leitura do documento de orientação do
1

2

programa LIFE . De qualquer forma, é recomendável contatar o ponto de contato nacional , de modo a
3

efetuar a candidatura, que terá obrigatoriamente de ser feita através da eProposal Web 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.

Porquê concorrer?
1. O setor empresarial pode apoiar uma maior utilização deste programa atuando como beneficiário
direto/proponente, ou seja, através de candidaturas como qualquer outra entidade, ou atuando enquanto
cofinanciador de projetos em que a candidatura é feita por outros beneficiários finais. De facto, esta última
situação tem sido o mais recorrente, a utilização do Programa LIFE por parte de empresas, enquanto
beneficiárias diretas, resume-se a menos de 3% do total do investimento aprovado, portanto, um maior
envolvimento da esfera empresarial com o LIFE é não só possível como desejável.
2. Este instrumento está associado a projetos de grande qualidade e interesse na UE. Assente num
processo transparente em que os projetos são avaliados sobretudo pelo mérito independentemente da
sua localização geográfica esta notoriedade revela-se importante também na ótica da comunicação e do
reconhecimento.
3. O espetro alargado de metas e temas deste programa permite que as empresas possam retirar uma
grande utilidade deste instrumento, visto que importantes oportunidades surgem nos campos da
inovação, desenvolvimento de novos produtos e “atualização” de políticas empresariais em linha com
a responsabilidade ambiental e social.

1

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/call/documents/2014_orientation_doc.pdf
http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm
3
https://webgate.ec.europa.eu/eproposalWeb/
2
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Próximos Eventos: JULHO 2017

Evento

Seminário final do LifeMedGreenRoof project

Data

20 de Julho de 2017

Local

Msida, Malta

Outras
Informações

http://www.lifemedgreenroof.org/wp-content/uploads/2017/eop/programme.pdf

Próximos Eventos: AGOSTO 2017

Evento

Conferência Internacional do oLIVE CLIMA sobre as modificações do Clima na
Agricultura

Data

30 de Agosto de 2017 e 01 de Setembro de 2017

Local

Chania, Grécia

Outras
Informações

http://www.climate2017.eu/
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Próximos Eventos: SETEMBRO 2017

Evento

Sessão LIFEGENMON no Congresso do 125º aniversário da IUFRO´s

Data

19 de Setembro de 2017 a 22 de Setembro de 2017

Local

Friburgo, Alemanha

Outras
Informações

Evento

Os interessados deverão submeter um sumário:
https://ic.abstracts-online.de/IUFRO17/submission/en/help/guidelines

Encontro da Plataforma do LIFE sobre a reciclagem relativa ao plástico

Data

21 de Setembro de 2017 e 22 de Setembro de 2017

Local

Atenas, Grécia

Outras
Informações

Inscrição disponível em:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/LIFE_Platform_Plastic_Recycling
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Próximos Eventos: OUTUBRO 2017

Evento

Meet Life no 16º Simpósio Internacional de Gestão de Resíduos e Aterros

Data

02 de Outubro de 2017 a 06 de Outubro de 2017

Local

St Margherita di Pula, Italia

Outras
Informações

Evento

Inscrição disponível em:
http://www.sardiniasymposium.it/registration-form.aspx

Projetos LIFE espanhóis organizam o 5º Congresso Internacional sobre espécies
invasivas

Data

16 de Outubro de 2017 a 18 de Outubro de 2017

Local

Girona, Espanha

Outras
Informações

O programa será disponibilizado em:
http://congresoeei2017.wixsite.com/home/programa
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Evento

LIFE Potama Fauna Conferência sobre moluscos de rios e pântanos

Data

20 de Outubro de 2017 a 22 de Outubro de 2017

Local

Girona, Espanha

Outras
Informações

O programa será disponibilizado em:
http://www.molluscat.com/JORNADASMOLUSCOSLIFEPOTAMOFAUNA.html

Próximos Eventos: NOVEMBRO 2017

Evento

Encontro da Plataforma LIFE sobre espécies exóticas invasoras

Data

29 de Novembro de 2017 e 30 de Novembro de 2017

Local

Milão, Itália

Outras
Informações

O programa será disponibilizado em:
http://www.naturachevale.it/en/
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Encontro da plataforma LIFE sobre as melhores práticas relativas a
serviços de Ecossistema

Nos passados dias 10, 11 e 12 de maio em Talin, na Estónia, decorreu o encontro da Plataforma LIFE onde
foram discutidas as melhores práticas nos serviços de ecossistemas, assim como introduzir o conceito de
forma prática no processo de tomada de decisões.
Foram feitas diversas intervenções e apresentações relacionadas com a manutenção e restauração dos
ecossistemas e seus serviços. No total, 21 projetos foram apresentados, onde foram também
demonstradas novas e /ou melhoradas ferramentas de mapeamento e análise de serviços de
ecossistemas.
As apresentações podem ser descarregadas da plataforma referente ao encontro, nomeadamente:
http://vivagrass.eu/costing-the-earth/

Mais informação em:
http://ec.europa.eu/environment/life/news/newsarchive2017/june/index.htm#ecosystems
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Nova Publicação: LIFE e Habitats Costeiros

Esta nova publicação identifica o escopo das melhores e mais inovadoras práticas levadas a cabo pelos
projetos no âmbito do programa LIFE de modo a melhorar o estado dos habitats costeiros da UE e gestão
das redes do Natura 2000.
A Publicação pode ser lida aqui:
http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/lifefocus/documents/coastal_habitat
s.pdf

Conferência LIFE explora opções de financiamento privado para a
Rede Natura 2000

Nesta Conferência foi assumido que parcerias público-privadas podem ser a resposta para a dificuldade
de acesso ao crédito na proteção e gestão das redes Natura 2000. Esta Conferência que decorreu em
Atenas e Stymfalia nos dias 9 e 10 de Junho, pretendia apresentar as ligações entre os negócios e a
biodiversidade de modo a promover a inovação e boas práticas de gestão em pântanos. Com isto, o
objetivo versava sobre a criação de um sistema de gestão e financiamento sustentável para o degradado
ecossistema à volta do Lago Stymfalia, “pertencente”ao Natura 2000.
Para mais informação: http://www.lifestymfalia.gr/
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