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1. Objeto e objetivos
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Objeto

• O Programa LIFE - cujo acrónimo traduz L’Instrument Financier pour

l’Environment – é um instrumento financeiro comunitário que foi criado com o 

objetivo específico de contribuir para a execução, a atualização e o desenvolvimento 

das Políticas e Estratégias Europeias na área do Ambiente, através do 

cofinanciamento de projetos com valor acrescentado europeu.

• O Regulamento (UE) 2021/783 estabelece o Programa para o Ambiente e a Ação 

Climática (LIFE) para o período de vigência do quadro financeiro plurianual 2021-

2027. Também determina os objetivos do Programa LIFE, o seu orçamento para o 

período 2021-2027, as formas de financiamento pela União e as regras de 

concessão desse financiamento.
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Estrutura

Programa LIFE

• Domínio do «Ambiente»

• subprograma «Natureza e biodiversidade»

• subprograma «Economia circular e qualidade de vida»

• Domínio da «Ação Climática»

• subprograma «Mitigação e Adaptação às alterações climáticas»

• subprograma «Transição para energias limpas».
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Objetivo geral 

Contribuir para a transição para uma economia sustentável, circular, 

energeticamente eficiente, baseada nas energias renováveis, neutra para o 

clima e resiliente, a fim de proteger, restabelecer e melhorar a qualidade do 

ambiente, incluindo o ar, água e solos, e travar e inverter a perda de 

biodiversidade e lutar contra a degradação dos ecossistemas, inclusive 

através do apoio à implementação e à gestão da rede Natura 2000, contribuindo 

assim para o desenvolvimento sustentável. 

Apoia ainda a execução dos programas gerais de ação adotados nos termos do TFUE 

(Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia).
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Objetivos específicos

• Desenvolver, demonstrar e promover técnicas, métodos e abordagens 

inovadores com vista a atingir os objetivos da legislação e das políticas 

da União nos domínios do ambiente, incluindo a natureza e a biodiversidade, e 

da ação climática, incluindo a transição para as energias renováveis e o aumento 

da eficiência energética, e contribuir para a base de conhecimentos e para 

a aplicação de boas práticas, em especial no que diz respeito à natureza e à 

biodiversidade, nomeadamente através do apoio à rede Natura 2000;
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Objetivos específicos

• Apoiar o desenvolvimento, a aplicação, o acompanhamento e a execução 

da legislação e das políticas relevantes da União nos domínios do 

ambiente, incluindo a natureza e a biodiversidade, e da ação climática e a 

transição para as energias renováveis ou o aumento da eficiência energética, 

inclusivamente mediante a melhoria da governação a todos os níveis por via do 

reforço das capacidades dos intervenientes dos setores público e privado, bem 

como da participação da sociedade civil;
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Objetivos específicos

• Agir como catalisador para o desenvolvimento em grande escala de 

soluções técnicas de sucesso e relacionadas com as políticas para a 

implementação da legislação e das políticas relevantes da União nos 

domínios do ambiente, incluindo a natureza e a biodiversidade, e da ação 

climática e a transição para as energias renováveis ou o aumento da eficiência 

energética, mediante a replicação dos resultados, a integração de objetivos 

relacionados noutras políticas e nas práticas dos setores público e privado, a 

mobilização de investimentos e a melhoria do acesso ao financiamento.



1. Entidades intervenientes



11

Entidades intervenientes 

Várias entidades e representantes participam ativamente no LIFE:

• CINEA (ex-EASME) - European Climate, Infrastructure and Environment

Executive Agency: agência executiva com o objetivo de implementar alguns 

programas comunitários, entre eles, o LIFE;

• NEEMO – consórcio internacional responsável pela monitorização dos projetos em 

curso;

• Comité LIFE – enquadrado pelo Regulamento (UE) n. o 182/2011, este comité  

tem por missão assistir a Comissão no que ao Programa LIFE diz respeito. É 

constituído por representantes dos vários os Estados-Membros onde estes têm a 

oportunidade de expressar as preocupações ambientais existentes a nível 

nacional.



2. Tipologia das ações e elegibilidade
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Execução e formas de financiamento

O LIFE pode conceder financiamento nas formas previstas no Regulamento 

Financeiro, designadamente subvenções, prémios, contratos públicos e 

operações de financiamento misto.

A Comissão visa uma cobertura geográfica efetiva em toda a União e baseada 

na qualidade, nomeadamente ajudando os Estados-Membros a aumentarem a 

qualidade dos projetos através do reforço de capacidades.
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Execução e formas de financiamento

A qualidade é o critério subjacente à avaliação dos projetos e ao processo de 

concessão no âmbito do Programa LIFE e a Comissão assegura que os projetos 

financiados estejam plenamente em conformidade com os objetivos estabelecidos no 

Regulamento. 

A Comissão executa o LIFE em regime de gestão direta: as propostas são 

endereçadas e avaliadas a nível comunitário (Bolsa de peritos), sem qualquer 

intervenção nacional.
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Ações elegíveis 

Apenas são elegíveis para financiamento as ações que executem os objetivos do 

Programa.

As subvenções podem financiar os seguintes tipos de ações:

a) Projetos estratégicos para a natureza (SNAP)

b) Projetos integrados estratégicos (SIP)

c) Projetos de assistência técnica (TA)

d) Projetos de ação normalizados (SAP)

e) Outras ações (OA) necessárias para a consecução do objetivo geral, incluindo 

ações de coordenação e apoio destinadas ao reforço de capacidades, à divulgação de 

informações e de conhecimentos e à sensibilização para apoiar a transição para as 

energias renováveis e o aumento da eficiência energética.
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Especificação dos critérios de concessão de subvenções (…) 

A Comissão estabelece estes critérios tendo em conta os seguintes princípios:

• Os projetos financiados são do interesse da União, dando um contributo significativo 

para atingir os objetivos definidos, não prejudicam tais objetivos e, sempre que 

possível, promovem a contratação pública ecológica (vide: encpe.apambiente.pt)

• Os projetos asseguram uma abordagem eficaz em termos de custos, e são técnica e 

financeiramente coerentes;

• Os projetos que encerram o maior potencial no sentido de contribuírem para a 

consecução dos objetivos previstos são considerados prioritários;

• É assegurada a replicabilidade dos resultados dos SAP; 

• Sempre que adequado, é dada especial atenção a projetos em zonas geográficas com 

necessidades ou vulnerabilidades específicas (p. ex. regiões ultramarinas); 

https://encpe.apambiente.pt/
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Especificação dos critérios de concessão de subvenções 

São bonificados durante a avaliação, os projetos que:

• proporcionam benefícios conexos e promovam sinergias entre os subprogramas; 

• revelem o maior potencial de replicabilidade e adoção pelo setor público ou 

privado ou que sejam mais suscetíveis de mobilizar os maiores investimentos ou 

recursos financeiros (potencial catalisador); 

• se baseiam nos resultados de outros projetos financiados pelo Programa LIFE, 

pelos seus antecessores ou por outros fundos da União, ou que os ampliam.
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• SAP (projetos tradicionais do anterior Regulamento) – Em regra 60%, 

podendo atingir 67% ou 75% nos projetos natureza e biodiversidade, 

mediante determinadas condições;

• SNAP e SIP – 60%;

• Projetos de Assistência Técnica (TA) – 60%;

• Projetos de Assistência Técnica de Capacitação (TA-CAP) – máximo 

95%, mediante determinadas condições;

• Outras ações - Em regra máximo 95%; para projetos de continuação do 

Programa BEST 100%;

• Subvenções de funcionamento – máximo de 70%.

Taxa de cofinanciamento (em vigor no 

período 2021-2024)
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Entidades elegíveis

São elegíveis as seguintes entidades:

1. Entidades jurídicas estabelecidas em qualquer dos seguintes países ou 

territórios:

1. Estados-Membros ou países ou territórios ultramarinos a eles ligados,

2. Países terceiros associados ao Programa LIFE,

3. Outros países terceiros indicados no programa de trabalho plurianual;

2. Qualquer entidade jurídica criada ao abrigo do direito da União ou qualquer 

organização internacional.

As pessoas singulares não são elegíveis (incluindo empresários em nome individual).



3. Convites à apresentação de propostas (Calls)
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• Os convites à apresentação de propostas são lançados anualmente

(normalmente a partir de fevereiro), bem como as datas para a 

respetiva submissão;

• Áreas: Natureza e Biodiversidade; Economia Circular e Qualidade de 

Vida; Mitigação e Adaptação às Alterações Climáticas; Transição para 

Energias Limpas.

Calendário indicativo dos convites à apresentação de 

propostas (2021-2024)
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LIFE in Portugal

Período Número de 
projetos 
aprovados

Contribuição 
Europeia

ENV NAT INF CLIMA PREP CAP INTEGRADOS

1992-1995 45 8.9 MECU 27 18

1996-1999 37 15,7 MECU 20 17

2000-2006 34 21,6 MEUR 14 20

2007-2013 30 32,2 MEUR 5 22 3

2014-2020 
*

27 41,5 MEUR
* 

10 8 5 1 1 2

TOTAL 119.9 MEUR 76 85 3 5 1 1 2

*período 2014-2019



4. Que conselhos/dicas? Quais as vantagens? 

Como devem ser usad
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Não espere pelo fim do prazo

Termine a sua candidatura com antecedência suficiente de forma a

evitar problemas técnicos de última hora. Os problemas surgidos

com uma submissão nos últimos minutos do prazo (p. ex. congestão

da plataforma) serão inteiramente da responsabilidade de quem

submete a candidatura. O prazo não pode ser alargado.
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Questões relativas ao Portal

Consulte o portal regularmente. Este é usado para publicar atualizações e

informação adicional à Call (Call e atualização de tópicos).

Ao submeter a candidatura, todos os participantes aceitam utilizar o sistema

eletrónico em concordância com as condições publicadas no Portal Terms &

Conditions.

Antes de submeter a candidatura, todos os beneficiários, entidades afiliadas e

parceiros associados têm que se registar no Participant Register. O código de

identificação do participante (PIC - um por participante) é mandatório para poder

submeter a candidatura.

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/ftp/tc_en.pdf
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Consórcios (…)

Quando estabelecer o consórcio, deverá pensar em organizações que tenham um 
papel decisivo para atingir os objetivos pretendidos com o projeto, bem como para 
resolver eventuais problemas que surjam. 
O papel de cada um deverá ser atribuído de acordo com o nível da respetiva 
participação. Entidades fulcrais deverão participar como beneficiários ou entidades 
afiliadas; outras entidades poderão participar como parceiros associados, 
subcontratantes ou terceiras partes com contribuições em espécie. Parceiros 
associados e terceiras partes com contribuições em espécie deverão suportar os seus 
próprios custos (não se tornarão beneficiários formais de financiamento da UE). A 
subcontratação deve, por norma, constituir uma parte limitada e deve ser realizada 
por terceiros (e não por um dos beneficiários/ entidades afiliadas). A subcontratação 
que ultrapasse 30% dos custos totais elegíveis deve ser devidamente justificada na 
candidatura. 
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Consórcios

Acordo de Consórcio — Por razões práticas e jurídicas recomenda-se a 
criação de disposições internas que permitam ao proponente lidar com 
circunstâncias excecionais ou imprevistas (em todos os casos, mesmo que 
não seja obrigatório ao abrigo do Acordo de Subvenção). O acordo de 
consórcio também dá a possibilidade ao proponente de redistribuir o 
dinheiro da subvenção de acordo com os princípios e parâmetros internos 
do consórcio (p. ex. um beneficiário pode reatribuir o dinheiro da sua 
subvenção a outro beneficiário). O acordo de consórcio permite assim ao 
proponente adaptar a subvenção da UE às necessidades do seu consórcio 
e pode também ajudar a protegê-lo em caso de litígio. 
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Intervenientes (…)

Coordenador — Nas subvenções atribuídas a projetos 

multibeneficiários, os beneficiários participam como consórcio (grupo 

de beneficiários). Terão de escolher um coordenador, que se 

encarregará da gestão e coordenação do projeto e representará o 

consórcio perante a autoridade que concede a subvenção. Nas 

subvenções atribuídas a projetos monobeneficiários, o beneficiário 

único será automaticamente coordenador. 
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Intervenientes

Entidades afiliadas — Os candidatos podem participar com 

entidades afiliadas (ou seja, entidades ligadas a um beneficiário, que 

participam na ação com direitos e obrigações semelhantes aos dos 

beneficiários, mas que não assinam a subvenção e, portanto, não se 

tornam eles próprios beneficiários). Receberão uma parte do dinheiro 

da subvenção e devem, portanto, cumprir todas as condições do 

convite e ser validados (tal como os beneficiários); mas não contam 

para os critérios mínimos de elegibilidade para a composição do 

consórcio (se existir). 
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Intervenientes

Parceiros associados — Os candidatos podem participar com 

parceiros associados, isto é, organizações parceiras que 

participam na ação, mas sem direito a receber dinheiro da 

subvenção. Participam sem financiamento e, por 

conseguinte, não precisam de ser validados. 
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Questões orçamentais (…)

Orçamento de Projeto equilibrado — Os pedidos de subvenção 

devem assegurar um orçamento de projeto equilibrado e outros 

recursos suficientes para implementar o projeto com êxito (p. ex. 

contribuições próprias, receitas geradas pela ação, contribuições 

financeiras de terceiros). Poderá ser solicitado ao proponente que 

reduza os seus custos estimados, caso estes não sejam elegíveis 

(incluindo os excessivos).
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Questões orçamentais

Regra da ausência de lucro — As subvenções NÃO podem dar lucro (ou seja, excedente de 

receitas + subvenção da UE sobre os custos). Isto será verificado pela entidade gestora do 

Programa LIFE no final do projeto.

Sem duplo financiamento — Existe uma proibição estrita de duplo financiamento a partir 

do orçamento da UE (exceto no âmbito das ações com Sinergias na UE). Fora destas ações de 

Sinergias, qualquer ação pode receber apenas UMA subvenção do orçamento da UE e as 

rubricas de custos não podem, sob NENHUMA circunstância, ser declaradas a duas ações 

diferentes da UE.
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Questões relacionadas com a apresentação de propostas

Propostas múltiplas — Os candidatos podem apresentar mais do 

que uma proposta para diferentes projetos no âmbito da mesma Call

(e receber um financiamento para os mesmos). 

As organizações podem participar em várias propostas. 

MAS: se houver várias propostas para projetos muito semelhantes, 

apenas uma candidatura será aceite e avaliada; os candidatos serão 

convidados a retirar uma delas (ou esta será rejeitada).



5. Informação útil
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Informação útil

• Email funcional LIFE PT life@apambiente.pt

• Site dedicado LIFE PT https://life.apambiente.pt/

• Site dedicado LIFE EU | CINEA https://cinea.ec.europa.eu/life_pt

• Nova plataforma para candidatura | Funding & tender opportunities

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

mailto:life@apambiente.pt
https://life.apambiente.pt/
https://cinea.ec.europa.eu/life_pt
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
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