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Política Climática - UE

Acordo de Paris

Estratégia da UE para a adaptação às 
alterações climáticas 

Pacto Ecológico Europeu 
(European Green Deal)

Pacto Europeu para o Clima
(New European Climate Pact) 

Política Climática UE
Call LIFE 2020 Ação Climática

Os projetos devem apoiar a

implementação:

• da neutralidade carbónica da UE até

2050;

• dos objetivos de adaptação às AC;

• do Pacto Ecológico Europeu (Clima) e

das políticas e medidas relacionadas

com Clima, incluindo o Pacto Europeu

para o Clima.
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Política Climática Nacional

Estratégia 

Nacional do 

Ar 

(ENAR 2020)

Roteiro para a 

Neutralidade

Carbónica 2050 

Estratégia Nacional de 

Adaptação às 

Alterações Climáticas 

(ENAAC2020)

Comércio Europeu de 
Licenças de Emissão

(CELE) 

Sistema Nacional de 

Políticas e Medidas e 

Projeções (SPeM)

Sistema Nacional Inventário Emissões 

por Fontes e Remoção por Sumidouros 

Poluentes Atmosféricos 

(SNIERPA)

Programa Nacional 
para as Alterações 

Climáticas (PNAC 2020) 

e Plano Nacional 

Energia Clima (PNEC 

2021-2030)

Comissão para a Ação Climática (CAC)

Alterações Climáticas Ar

Sistema de reporte no 

âmbito da ENAAC

Programa de Ação

para a Adaptação às

Alterações Climáticas

(P-3AC)
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Estratégia Nacional para as 
Alterações Climáticas

4 versões do Programa Nacional para as Alterações 

Climáticas (PNAC)

2 versões da Estratégia Nacional de Adaptação às 

Alterações Climáticas (ENAAC)
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Política Climática Nacional - Mitigação

RCM n.º 53/2020

PNAC 2020
RCM n.º 56/2015

PNEC 2030 revoga o PNAC 2020 a partir de 01/01/2021

RCM n.º 107/2019

SPeM
RCM n.º 45/2016
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Política Climática Nacional - Adaptação

RCM n.º 56/2015

RCM n.º 130/2019
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Programa LIFE – Subprograma Ação Climática

LIFE / L’Instrument Financier pour l’Environment

Instrumento Financeiro para Auxílio à Implementação das Políticas /

Estratégias Europeias na área do Ambiente

Subprograma Ação Climática pretende contribuir para:

• Transição para uma economia eficiente em termos de recursos, neutra em

carbono e resiliente às alterações climáticas;

• Melhoria do desenvolvimento, aplicação e controlo da execução da política e da

legislação da UE (Clima);

• Apoio à melhoria da governação ambiental e climática, incluindo o

envolvimento da sociedade, ONG e agentes locais.
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Mitigação das 
Alterações 
Climáticas

Adaptação às 
Alterações 
Climáticas

Governação e 
informação em 

matéria de clima

Programa LIFE – Subprograma Ação Climática

Abrange 3 domínios prioritários de Ação Climática:

• As Prioridades temáticas e temas dos projetos não estão definidos para o Subprograma 

Ação Climática no Programa de Trabalho Plurianual 2018-2020, sendo enunciados 

domínios de política climática na Mitigação, Adaptação e Governação.

• Os convites anuais à apresentação de propostas contêm áreas de trabalho mais 

pormenorizadas e que estão relacionadas com esses domínios de ação política.



LIFE CALL 2020 – Subprograma Alterações Climáticas
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LIFE call 2020 – Subprograma Alterações Climáticas

Data de abertura

da call

Data limite para 

submissão de 

candidaturas 

2 de abril 2020

6 outubro 2020 

(16h - hora Bélgica
15h – hora Portugal)

Submissão da 

candidatura em

Uma fase

Proposta Completa

(full proposal)



LIFE 2020 Climate Action 
Application Guide

LIFE call 2020 – Domínio Mitigação
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Programa de Trabalho Plurianual 2018-2020

Domínios políticos

(1) Medidas por parte dos EM destinadas a 
reduzir as emissões de GEE de estufa nos 
setores não abrangidos pelo Comércio Europeu 
de Licenças de Emissão (CELE);

(2) Desenvolvimento e aplicação de regras 
relativas à contabilização dos GEE e de medidas 
de mitigação das alterações climáticas no setor 
dos solos;

(3) Desenvolvimento de práticas de gestão dos 
solos com impacte nas emissões. 

LIFE call 2020 – Domínio Mitigação

Uso do solo:

Novas técnicas de gestão da paisagem e do
solo inovadoras e custo-eficientes,
destacando-se a nova área de trabalho relativa
à preparação e implementação de Programas
de Sequestro de Carbono em Agricultura
(Carbon Farming Programs*) para se
identificar fontes de emissão e sumidouros na
agricultura

Gestão Sustentável da Floresta e uso de
biomassa:

Desenvolvimento e promoção de formas
particulares de atividades florestais climáticas
inteligentes; conversão eficiente de biomassa
em captura de carbono de longo prazo e
fontes de energia renováveis

Temas de trabalho da Call

Novo call 2020

* Texto a sublinhado neste e nos slides seguintes 

corresponde às novidades da Call 2020
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Programa de Trabalho Plurianual 2018-2020

(4) Medidas que melhorem o 
funcionamento do regime CELE e tenham 
impacte no consumo de energia e na 
intensidade de emissões da produção 
industrial.

Temas de trabalho da Call

LIFE call 2020 – Domínio Mitigação

CELE

Será dada prioridade a projetos relacionados
com o desenvolvimento e demonstração de
tecnologias e processos custo-eficientes e
inovadores com vista à redução da intensidade
de emissões de GEE dos processos industriais

Os temas de trabalho estão relacionados com
indústrias de energia intensiva (EIIs),
nomeadamente as que se encontram sujeitas
a risco significativo de fuga de carbono

Domínios políticos

Sem alterações face à call 2019
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Programa de Trabalho Plurianual 2018-2020

(5) Gases fluorados e substâncias que 
empobrecem a camada de ozono 

(Protocolo de Montreal e Emenda Kigali, 
Regulamento EU n.º 517/2014 relativo aos 
Gases Fluorados com efeito de estufa)

Temas de trabalho da Call

LIFE call 2020 – Domínio Mitigação

Gases Fluorados

- Disponibilidade de refrigerantes alternativos
aos gases fluorados

- Apoio à recuperação eficiente ou reciclagem
dos gases fluorados

- Remoção das barreiras impostas pelas
normas na área de refrigeração e ar
condicionado

Domínios políticos

Sem alterações face à call 2019
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Programa de Trabalho Plurianual 2018-2020

(6) Monitorização e comunicação de 
informações sobre gases com efeito de 
estufa por parte das autoridades

Temas de trabalho da Call

LIFE call 2020 – Domínio Mitigação

Monitorização & Comunicação de GEE

- Na Call de 2019 não houve temas de 
trabalho neste domínio

- Melhoria da qualidade e rigor da 
monitorização de GEE, nomeadamente pelo
desenvolvimento ou melhoria de 
instrumentos e técnicas de medição

Por exemplo:
- para melhorar a monitorização das emissões
de GEE provenientes da combustão ou
processo.
- Para melhorar a determinação da fração
fóssil ou de biomassa nas emissões de CO2

Domínios políticos

Novo  call 2020



LIFE call 2020 – Domínio Adaptação

LIFE 2020 Climate Action 
Application Guide
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Programa de Trabalho Plurianual 
2018-2020

(1) Adaptação urbana e ordenamento do 
território para limitar o impacte das 
alterações climáticas

Temas de trabalho da Call

LIFE call 2020 – Domínio Adaptação

- Iniciativas de adaptação através do Pacto dos 
Autarcas para o Clima e Energia, incluindo 
cooperação com as autoridades locais, regionais 
e nacionais, incluindo cooperação com 
stakeholders, se relevante

- Desenvolvimento de soluções inovadoras em 
áreas urbanas nos setores da água, energia e 
construção

- Projetos de adaptação e uso de solo para avaliar 
o impacto previsto das alterações climáticas na 
saúde e bem estar na população urbana

- Parcerias público-privadas para mobilizar o 
envolvimento do setor privado e o financiamento 
em adaptação, incluindo a integração de 
soluções de seguros

Domínios políticos

Novo  call 2020
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(2) Resiliência das infraestruturas, 
incluindo infraestruturas azuis-verdes 
(blue-green) e abordagens baseadas 
nos ecossistemas para a adaptação

LIFE call 2020 – Domínio Adaptação

- Face à Call de 2019 foi efetuado um ajuste na 
descrição do domínio, incluindo exemplos de 
projetos enquadrados em infraestruturas azuis-
verdes e em abordagens baseadas nos 
ecossistemas para a adaptação

- Avaliar a vulnerabilidade e melhorar a resiliência 
das infraestruturas públicas (ex. rede 
transportes e energia, segurança, 
telecomunicações, saúde, gestão da água e de 
resíduos)

Programa de Trabalho Plurianual 
2018-2020

Domínios políticos

Temas de trabalho da Call

Novo  call 2020
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(3) Gestão sustentável da água nas 
zonas vulneráveis à seca e a inundações, 
e gestão de zonas costeiras

LIFE call 2020 – Domínio Adaptação

- Gestão de inundações, incluindo deslizamentos
de terra

- Melhoria dos sistemas de drenagem urbanos e
rurais.

- Gestão zonas costeiras, com ênfase em cidades
e zonas densamente

- Prevenção de intrusão salina e perda de água
doce em áreas costeiras

- Melhorar a gestão de águas pluviais e a
resiliência à seca

Programa de Trabalho Plurianual 
2018-2020

Domínios políticos

Temas de trabalho da Call

Sem alterações face à call 2019
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(4) Resiliência dos setores agrícola, 
florestal e do turismo

LIFE call 2020 – Domínio Adaptação

- Face à call 2019 houve alterações nos temas de
trabalho tendo sido também incluídos exemplos

- Adaptação das florestas para os riscos previstos
e impactos das alterações climáticas, p. ex.
incêndios, secas, surto de doenças,
tempestades

- Adaptação da agricultura aos efeitos das
alterações climáticas, com particular destaque
para a avaliação das vulnerabilidades e para o
desenvolvimento de estratégias de adaptação

Programa de Trabalho Plurianual 
2018-2020

Domínios políticos

Temas de trabalho da Call

Novo  call 2020
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LIFE call 2020 – Domínio Adaptação

- Desenvolvimento e implementação de
estratégias de Adaptação e avaliação de risco e
vulnerabilidades

- Sistemas de alerta para fenómenos climáticos
extremos

- Melhoria da resiliência dos ecossistemas aos
impactes climáticos, nomeadamente à
variabilidade da precipitação e à seca

- Gestão costeira para adaptação a fenómenos
climáticos extremos através de abordagens
baseadas em ecossistemas para a adaptação

- Implementação de abordagens inovadoras para
assegurar a resiliência das infraestruturas
energéticas a fenómenos climáticos extremos,
especialmente infraestruturas relacionadas com
as energias renováveis

(5) Apoio às regiões ultraperiféricas da 
UE: preparação para fenómenos 
climáticos extremos, em especial nas 
zonas costeiras

Programa de Trabalho Plurianual 
2018-2020

Domínios políticos

Temas de trabalho da Call

Sem alterações face à call 2019



LIFE call 2020 – Domínio Governação e Informação em

matéria de Clima
LIFE 2020 Climate Action 
Application Guide
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Temas de trabalho da Call

Tal como sucedeu com a call de 2019, não há
temas de trabalho neste domínio

(1) Desenvolvimento e aplicação de 
estratégias nacionais em matéria de 
clima e de energia para 2030

Programa de Trabalho Plurianual 
2018-2020

Domínios políticos

LIFE call 2020 – Domínio Governação e Informação em
matéria de Clima

Sem alterações face à call 2019



23

LIFE call 2020 – Domínio Governação e Informação em
matéria de Clima

Temas de trabalho da Call

- Medidas inovadoras para mitigar o efeito do uso
de solo nas alterações climáticas, que sejam
replicáveis no contexto da Política Agrícola
Comum (larga escala e identifica resultados de
mitigação custo eficazes e de fácil
monitorização)

- Desenvolvimento de metodologias fiáveis, base
de dados e ferramentas de cálculo relacionados
com o cálculo de emissões no transporte de
mercadorias para partilha de informação
(motoristas, operadores de frota, empresas de
logística) - temas específicos relacionados, por
exemplo, com a Ferramenta de Cálculo do
Consumo de Energia do Veículo (Vehicle Energy
Consumption calculation Tool - VECTO)

(2) Incentivo a mudanças de 
comportamento, integração setorial de 
ações de redução das emissões e de 
eficiência na utilização dos recursos

Programa de Trabalho Plurianual 
2018-2020

Domínios políticos

Novo  call 2020
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LIFE call 2020 – Domínio Governação e Informação em
matéria de Clima

Temas de trabalho da Call

- Desenvolvimento de projetos na área do setor
financeiro que incluam sinergias entre o
financiamento sustentável e a agenda do
objetivos de desenvolvimento sustentáveis

- Contribuição para o Pacto Europeu para o Clima:
Promoção de mudanças comportamentais a
favor do clima e de mudanças práticas. Apoio na
na transformação da sociedade através de
sinergias entre o ambiente, o social e a
economia, utilizando formas inovadoras de
trabalho (novo call 2020)

(2) Incentivo a mudanças de 
comportamento, integração setorial de 
ações de redução das emissões e de 
eficiência na utilização dos recursos

Programa de Trabalho Plurianual 
2018-2020

Domínios políticos

Novo  call 2020
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LIFE call 2020 – Domínio Governação e Informação em
matéria de Clima

Temas de trabalho da Call

- Criar redes internacionais alargadas e mais
fortes de peritos e assegurar uma disseminação
mais ampla do conhecimento sobre a criação de
apoio político para os mercados de carbono e
outros aspetos técnicos

(3) Avaliação por parte das autoridades 
do funcionamento do regime CELE

Programa de Trabalho Plurianual 
2018-2020

Domínios políticos

Sem alterações face à call 2019
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LIFE call 2020 – Domínio Governação e Informação em
matéria de Clima

Temas de trabalho da Call

- Aumentar formação técnica relativa aos
equipamentos que usam alternativas aos gases
fluorados (ex. amónia, CO2, hidrocarbonetos,
HFOs)

- Campanhas de sensibilização entre os
utilizadores finais e a cadeia de fornecimento de
equipamentos (ex. grossistas, supermercados,
grandes construtores), podem promover novas
tecnologias sem gases fluorados e a formação e
divulgação de boas práticas

- Abordar os desequilíbrios geográficos existentes
na disponibilidade de formação e colmatar as
lacunas existentes na prestação de formação
prática aos técnicos no que diz respeito à
manutenção de equipamentos que usam
alternativas

(4) Reforço de capacidades e 
sensibilização dos utilizadores finais e 
junto da cadeia de distribuição de 
equipamentos com gases fluorados

Programa de Trabalho Plurianual 
2018-2020

Domínios políticos

Sem alterações face à call 2019
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LIFE call 2020 – Domínio Governação e Informação em
matéria de Clima

Temas de trabalho da Call

- Desenvolvimento de plataformas de coordenação 
sobre Programas de Sequestro de Carbono em 
Agricultura (Carbon Farming Certification)

- No setor LULUCF é essencial implementar
soluções para desenvolver ou reforçar a
capacidade de: utilizar dados geográficos
espacialmente explícitos, explorar os sistemas
existentes de recolha de dados nacionais e da
UE; para identificar e rastrear o uso do solo e as
alterações; monitorizar e estimar stocks e fluxos
de carbono (...)

(5) Acompanhamento, análise e 
avaliação ex-post da política climática

Programa de Trabalho Plurianual 
2018-2020

Domínios políticos

Novo  call 2020
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LIFE call 2020 – Domínio Governação e Informação em
matéria de Clima

Temas de trabalho da Call

- Desenvolvimento e utilização de indicadores de
adaptação e sistemas de monitorização, e a
adoção de serviços climáticos no planeamento
da adaptação a nível local

- Foco na compreensão dos impactes económicos
e sociais, custo-eficácia da adaptação

- Boas práticas e projetos de consciencialização
com foco na aplicação de avaliações de risco de
mudanças climáticas nas diferentes etapas do
ciclo de vida de uma infraestrutura (do
planeamento à operação)

- Incentivos de mudanças comportamentais da
comunidade localizada em zonas de risco, como
zonas costeiras

(6) Atividades de boas práticas e de 
sensibilização que abordem 
necessidades de adaptação

Programa de Trabalho Plurianual 
2018-2020

Domínios políticos

Novo  call 2020
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LIFE call 2020 – Domínio Governação e Informação em
matéria de Clima

Temas de trabalho da Call

- Melhorar o conhecimento de adaptação para o
uso de solo e planeamento, particularmente em
regiões remotas ou isoladas

- Foco em avaliações de risco das alterações
climáticas ao longo do ciclo de vida das
infraestruturas (desde o planeamento à
operação)

- Projetos de governança subnacional e regional
que apoiem o desenvolvimento e
implementação de estratégias e planos locais
de ação climática e energia, seguindo uma
abordagem que integre mitigação e adaptação
através do Pacto de Autarcas para Clima e
Energia

(6) Atividades de boas práticas e de 
sensibilização que abordem 
necessidades de adaptação

Programa de Trabalho Plurianual 
2018-2020

Domínios políticos

Novo  call 2020



LIFE call 2020 – Critérios de Avaliação da Proposta

LIFE 2020 Climate Action 
Evaluation Guide
(Guia para Avaliação)
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LIFE Call 2019 | Proposta Completa – Avaliação

Critérios de Avaliação

Proposta Completa

NOTA:

Uma proposta de projeto tem de

atingir, pelo menos, a pontuação

mínima de aprovação para cada

critério de avaliação.

Além disso, a soma das pontuações

correspondentes aos critérios para os

quais foi fixada pontuação mínima tem

de ser equivalente a 50 ou mais

pontos.

Proposta Completa - Critério de Avaliação
Pontuação Mínima de 

Aprovação
Pontuação 

Máxima

Coerência e Qualidade Técnica e Financeira

1. Coerência e Qualidade Técnica 10 20

2. Coerência e Qualidade Financeira 10 20

Valor Acrescentado para a UE

3. Dimensão e grau de qualidade da contribuição para os objetivos 
específicos dos domínios prioritários do  Subprograma Ação 
Climática

10 20

4. Sustentabilidade (continuação, replicação, potencial de 
transferência) 8 15

Pontuação Final Mínima para Aprovação 50 -

Pontuação Bónus – contribuição para a implementação do Acordo de Paris

5. a) Contributo para as áreas políticas da Ação Climática - 0 ou 5

5. b) Contributo para as áreas de trabalho 0 ou 5

6. Sinergias e transnacionalidade - 15

Pontuação Máxima - 100



OBRIGADA


