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Subprograma Mitigação e Adaptação às Alterações Climáticas

Contribuir para a 

transformação da UE numa 

sociedade neutra e resiliente 

às alterações climáticas

Mitigação das alterações 

climáticas

Adaptação às alterações 

climáticas

Governação e Informação às 

alterações climáticas

Mitigação os projetos devem 
contribuir significativamente para a 
implementação de:
• Politicas climáticas e de energia 

2030
• Para o Plano de Energia e Clima de 

cada EM 
• Estratégia de longo prazo da UE

Adaptação:
• Projetos que visem a implementação 

da nova Estratégia de Adaptação da 
UE e a sua implementação a nível 
nacional

Redução das 
emissões de GEE

Aumentar 
sumidouros de 

GEE

Adaptar o 
território e a 

sociedade aos 
efeitos das 
alterações 
climáticas
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Calls 2022 - Clima

29 Milhões 
de Euros

Orçamento

Standard Action Projects (SAP) – Prazo de submissão é 4 de Outubro 2022 

29 Milhões 
de Euros

7,9 Milhões 
de Euros
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Call 2022 – Mitigação de Alterações Climáticas

Projetos deverão contribuir 

para uma transição

sustentável e socialmente 

justa para uma economia 

neutra em termos climáticos 

até 2050 e para se alcançar  o 

objetivo da UE de  redução 

das emissões em 2030 de 

pelo menos 55% face a 1990

1. Ações para reduzir as emissões de GEE nos setores não abrangidos pelo
Comércio Europeu de Licenças de Emissão (CELE), incluindo a redução da
utilização de gases fluorados e de substâncias que empobrecem a camada de
ozono (ODS);

2. Ações para melhorar o funcionamento do CELE e que têm impacto na
produção industrial intensiva de energia e de gases com efeito de estufa;

3. Aumentar a produção e utilização de energia renovável e a melhoria da
eficiência energética (desde que não seja abrangida por calls específicas no
âmbito do subprograma Transição de Energia Limpa);

4. O desenvolvimento de práticas de gestão terrestre e marítima com impacto
nas emissões e remoções de emissões, conservação e melhoria dos
sumidouros naturais de carbono.

Objetivo Geral 4 Áreas de Intervenção:
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Call 2022 – Mitigação de Alterações Climáticas

1. Ações para reduzir as emissões de GEE nos setores não
abrangidos pelo CELE, incluindo a redução da utilização de
gases fluorados e de substâncias que empobrecem a
camada de ozono

2. O desenvolvimento de práticas de gestão terrestre e
marítima com impacto nas emissões e remoções de
emissões, conservação e melhoria dos sumidouros
naturais de carbono

a) Recuperação, reciclagem e destruição de substâncias que
empobrecem a camada de ozono (ODS)

b) Redução da utilização e das emissões de Gases Fluorados
abrangidos pelo respetivo Regulamento Comunitário
(Regulamento n.º 517/2014)
• Disponibilidade de alternativas a gases fluorados
• Recuperação, reciclagem e destruição
• Remoção de barreiras para outras alternativas

a) Ações para apoiar mudanças para mobilidade de
emissões zero (no transporte rodoviário)

b) Descarbonização de modos de transporte não
rodoviários e promover a intermodalidade

As propostas devem centrar-se na indústrias de utilização 
intensiva de energia e na sua cadeia de abastecimento e, 
em particular, nas indústrias que possam estar expostas a 
um risco significativo de fuga de carbono.

Prioridade a projetos no desenvolvimento e demonstração 
de tecnologias e processos inovadores  custo eficazes, que 
têm como objetivo reduzir a intensidade das emissões de 
gases com efeito de estufa das indústrias de fabrico e de 
transformação.
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Call 2022 – Mitigação de Alterações Climáticas

3. Aumentar a produção e utilização de energia renovável e
a melhoria da eficiência energética (desde que não seja
abrangida por calls específicas no âmbito do subprograma
Transição de Energia Limpa).

4. O desenvolvimento de práticas de gestão terrestre e
marítima com impacto nas emissões e remoções de
emissões, conservação e melhoria dos sumidouros
naturais de carbono.

Projetos deverão abordar a Comunicação RePowerEU no que
respeita à produção de biogás e biometano a partir de
resíduos.

Projetos em linha com ambição europeia de redução de 
emissões e com o objetivo de providenciar incentivos 
financeiros para o sequestro de carbono.
Projetos que promovam o conceito de “carbon farming” 
(Plano de Ação da UE “Carbon Farming”)
Considera-se uma mais valia o envolvimento das 
autoridades de gestão da Política Agrícola Comum (PAC) 
para assegurar a atualização (upscale) da metodologia de 
“carbon farming” nos Planos Estratégicos Nacionais no 
âmbito da PAC.
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Call 2022 – Adaptação às Alterações Climáticas

Assegurar progressos 
contínuos no aumento da 
capacidade de adaptação, 
no reforço da resiliência e 

na redução da 
vulnerabilidade às 

alterações climáticas, tal 
como requerido no artigo 

5.º da Lei Europeia do 
Clima

Alcançar a visão de longo 
prazo da nova Estratégia 

da EU para a Adaptação às 
alterações climáticas:

> A EU será uma sociedade 
resiliente ao clima e 

totalmente adaptada aos 
inevitáveis impactos das 

alterações climáticas até 2050 

E apoiar os objetivos da 
Estratégia: adaptation
smarter, more systemic

and faster

Projetos devem 
ter especial 

atenção para 
evitar 

maladaptation

Projetos devem demonstrar uma lógica 
de intervenção clara e convincente, que 

especifique:

• Riscos climáticos e as 
vulnerabilidades que vão ser 
abordados;

• A adequação das opções e métodos
de adaptação propostos para
minimizar os riscos e
vulnerabilidades identificados;

• Implementação destas opções e 
métodos durante a duração do 
projeto, e

• A abordagem de monitorização e 
avaliação dos resultados, inclusive 
após a duração do projeto.

(consultar Adaptation Support Tool do portal
Climate-Adapt: https://climate-
adapt.eea.europa.eu/knowledge/tools/adaptation
-support-tool )

Objetivos Gerais
Projetos deverão contribuir para:

https://climate-adapt.eea.europa.eu/knowledge/tools/adaptation-support-tool
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Call 2022 – Adaptação às Alterações Climáticas

A Call de 
2022, 
incentiva 
Projetos 
que:

Estabelecem sinergias com:

UE Missão – Adaptação às alterações climáticas (Horizonte Europa); 
Plano para atingir a Meta Climática em 2030, Pacto de Autarcas para 
energia e clima,  o Pacto Climático Europeu, a Estratégia para a 
Biodiversidade 2030,  Gestão de Catástrofes na UE

Trabalham em parceria com o setor privado, cidades, redes 
de cidades (networking), organizações da sociedade civil, 
instituições de ensino e organizações de investigação 
inovação

Mobilize recursos adicionais de financiamento para 
a adaptação bem como investimentos resilientes
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Call 2022 – Adaptação às Alterações Climáticas

1. Desenvolvimento de políticas de adaptação e de estratégias e planos de adaptação

9 Áreas de Intervenção:

2. Ferramentas e soluções de última geração (state-of-the-art) para a adaptação

3. Soluções baseadas na natureza na gestão da terra, florestas, costas e áreas marinhas

4. Adaptar cidades e regiões às alterações climáticas

5. Climate-proofing and resilience de infraestruturas e edifícios

6. Soluções de adaptação para agricultores, gestores florestais, gestores da rede Natura 2000 e
outros gestores de território

7. Gestão da água

8. Preparação para eventos climáticos extremos

9. Instrumentos financeiros, soluções inovadoras e colaboração público-privada em seguros e em
dados sobre perdas económicas
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Call 2022 – Governação e Informação

Projetos devem contribuir para o  

desenvolvimento, 

implementação, monitorização e 

aplicação da legislação e política 

da EU em alterações climáticas, 

contribuindo para a mitigação 

e/ou adaptação. 

Inclui  reforço das capacidades 

dos atores públicos e privados e o 

envolvimento da sociedade civil.

1. Apoio na implementação do Pacto climático Europeu

2. Incentivar a mudança de comportamento, a redução das emissões e de
recursos e as ações de eficiência energética

3. Atividades de sensibilização para as necessidades de adaptação e mitigação

4. Atividades relacionadas com o desenvolvimento e implementação das
ações de Financiamento Sustentável

Objetivo Geral 10 Áreas de Intervenção:

5. Monitorização e comunicação de emissões de GEE

6. Implementação ou desenvolvimento dos planos nacionais de estratégias de
clima e energia para 2030 e/ou estratégias a longo prazo
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Call 2022 – Governação e Informação

Projetos devem contribuir para o  

desenvolvimento, 

implementação, monitorização e 

aplicação da legislação e política 

da EU em alterações climáticas, 

contribuindo para a mitigação 

e/ou adaptação. 

Inclui   reforço das capacidades 

dos atores públicos e privados e o 

envolvimento da sociedade civil.

8. Avaliação do funcionamento do Comércio Europeu de Licenças de Emissão

9. Reforço da capacidade, sensibilização dos utilizadores finais e da cadeia de
distribuição do equipamentos de gases fluorados com efeito de estufa

10. Monitorização, avaliação e avaliação ex-post da política climática

Objetivo Geral 10 Áreas de Intervenção:

7. Desenvolvimento e implementação da contabilização das emissões dos GEE
e mitigação das alterações climáticas no sector de gestão de uso de solos
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Informação útil

• Email funcional LIFE PT life@apambiente.pt

• Email funcional LIFE CLIMA financiamentoclima@apambiente.pt

• Portal 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

• Portal APA – Alterações Climáticas: https://apambiente.pt/clima
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