
PROGRAMA LIFE 2021-2027
Transição para Energias Limpas

Clean Energy Transition



Subprograma Transição para as Energias
Limpas - Clean Energy Transition (LIFE-CET)

 O LIFE-CET promove atividades nas políticas de
eficiência energética e de energias renováveis.

2021-2024: 527 milhões de euros

2025-2027: 470 milhões de euros
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Eliminação 
de barreiras 
no mercado

Mobilização 
de 

investimentos

Melhoria de 
competências

Consciencializar

Educar
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Call 2022: 
• 18 tópicos, divulgados a 17 maio 2022
• Candidaturas até 16 novembro 2022
• Taxa de financiamento : 95 %
• REGRA: Consórcio de 3 candidatos de 3

países elegíveis diferentes. Cada
candidatura só pode abranger um
tópico

• Exceção: em algumas áreas pode ser
possível submeter candidaturas por um
único promotor

Portal Search Funding & Tenders
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/

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


1. Construir quadro político nacional, regional e local para apoio à transição 
energética – 4 tópicos

2. Acelerar a implementação no mercado de tecnologia, digitalização, serviços e 
modelos de negócios; melhoria competências profissionais - 6 tópicos

5. Envolver e capacitar os cidadãos na transição energética – 2 tópicos

3. Atrair financiamento privado para a energia sustentável – 3 tópicos

4. Apoiar projetos de investimento locais e regionais – 3 tópicos
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ÁREAS DE INTERVENÇÃO



1. LIFE CET 2022- Construir quadro político nacional, 
regional e local para apoio à transição para energias 

limpas

•CET LOCAL - Capacitar 
tecnicamente as autoridades 
locais e regionais para a 
apresentação de planos e 
estratégias sustentáveis para 
a transição energética

CET POLICY - Apoiar a 
implementação de 
Diretivas:   Eficiência 
Energética;  Energias 
Renováveis e  Desempenho 
Energético dos Edifícios 

CET EE1st -

Desenvolver metodologias 
que apoiem e monitorizem 
a aplicação operacional 
deste princípio na política 
energética e não energética

Orçamento por projeto, respetivamente ≈ 1,5 - 2 - 2,5  - 1,5  milhões de euros 
(2022) 5

Tópicos para 2022

CET COMPLIANCE –
Facilitar a 
disponibilidade de 
recursos visando o 
cumprimento da 
legislação (ecodesign e 
etiqueta energética) 



2. LIFE  CET 2022- Acelerar a implementação no mercado de tecnologia, 
digitalização, serviços e modelos de negócios e competências profissionais

CET DEEPRENO -

Apoiar a “Renovation
Wave” e a Transição 
Energética nos edifícios, 
com foco na “deep
renovation”

CET BUILDPERFORM-Apoiar 
a  conceção política e 
implementação dos 
Certificados energéticos dos 
Edifícios

CET BUSINESS – Estimular a 
adesão das empresas a 
medidas de eficiência 
energética  custo eficazes –
auditorias/abordagem cadeia 
de valor

CET BUILDUP SKILLS-
Garantir  competências 
profissionais  adequadas no 
mercado para a transição 
energética (cadeia de valor 
do edifício)
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Orçamento por projeto, respetivamente ≈ 1,75 - 2 - 1,5  - 0,4/1  milhões de euros 
(2022)  

1/2
Tópicos para 2022



2. LIFE  CET 2022- Acelerar a implementação no mercado de tecnologia, 
digitalização, serviços e modelos de negócios e competências profissionais 

CET DH – Apoio técnico à preparação de planos de 
investimento para a conversão de sistemas de district
heating em sistemas eficientes para o aquecimento e o 
arrefecimento

CET HEATPUMPS – Acelerar a disseminação 
e a acessibilidade das bombas de calor 
através da criação de procura em larga 
escala de gamas específicas 
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Orçamento por projeto, respetivamente ≈ 1,5 - 2  milhões de euros (2022) 

Tópicos para 2022



3. LIFE CET 2022- Atrair financiamento privado para a energia sustentável

CET- FINROUND –
Estabelecer roundtables
nacionais ligando o sector 
publico e privado visando 
investimentos de larga 
escala em eficiência 
energética e energias 
renováveis

CET- INNOFIN – Sistemas 
de financiamento 
inovadores para 
investimentos em energia 
sustentável
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Orçamento por projeto, respetivamente ≈ 1,5 - 0,7 – 1,5  milhões de euros 
(2022)

CET- MAINSTREAM -
Tornar os investimentos, 

de eficiência energética e 
renováveis em pequena 
escala, mais atrativos 
para o setor financeiro

Tópicos para 2022



4. LIFE CET 2022 - Apoiar o desenvolvimento de projetos de investimento locais e 
regionais

CET- HOMERENO 
Desenvolver Serviços 
integrados  inovadores 
de renovação residencial 
locais ou regionais

CET- RENOPUB 

Apoiar soluções que 
acelerem a renovation
wave no setor público
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Orçamento por projeto, respetivamente ≈ 1,5/2,5 - 1 – 0,5/2  milhões de euros 
(2022) 

CET- PDA 
Assistência técnica a 
projetos, de eficiência 
energética  e energias 
renováveis,  públicos e 
privados

Tópicos para 2022



5. LIFE  CET 2022 - Envolver e capacitar os cidadãos na transição para a energia 
limpa

CET- ENERPOV Mitigar a Pobreza Energética;

Melhorar a eficiência energética nas habitações 
em distritos vulneráveis

CET- ENERCOM Promover mecanismos de 
apoio a Comunidades de Energia

Orçamento por projeto, respetivamente ≈ 1,75 – 1,5 milhões de euros 
(2022)

Tópicos para 2022



Candidaturas: Elegibilidade e Admissibilidade

Admissibilidade

Submeter a proposta 
eletronicamente e no 

prazo fixado

Proposta completa, 
incluindo anexos e 

documentos de apoio

Legível (mínimo Arial
9), formato A4

Limite máximo (parte B)

65 páginas

Elegibilidade

Participantes Elegíveis 
(países elegíveis)

Composição de 
consórcio 

Atividades elegíveis

Localização geográfica
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• Informações 
Administrativas
(PARTE A)

• Descrição técnica 
(PARTE B)

• Informações 
adicionais (PARTE C)

• Anexos e 
documentos de 
apoio (obrigatórios 
e opcionais)

Portal Search Funding & Tenders
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/

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


TÓPICO LIFE-CET-ENERPOV
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Objetivo: Mitigação da Pobreza Energética

Cerca de 34 milhões de pessoas na União Europeia incapazes de aquecer as suas casas.

Principais fatores:

Foco: Transformar o parque imobiliário de baixa qualidade de construção

em áreas vulneráveis e reduzir os impactos negativos sobre os residentes.
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Fraca eficiência energética 
das habitações

Baixos rendimentos

Apoio na implementação de:

“Renovation Wave”

Recomendação da Comissão sobre Pobreza Energética

Diretiva da Eficiência Energética

Diretiva para o Desempenho Energético dos Edifícios



Foco

Abordagens de renovação para intervenções em larga escala nos distritos vulneráveis, conjuntos de 
edifícios ou grupos de edifícios com gestão comum, organizações sociais e públicas ou proprietários 

privados de um grande stock habitacional

As atividades devem demonstrar a eficácia e replicabilidade das abordagens propostas e identificar 
claramente o tipo de habitação: edifícios residenciais individuais ou multifamiliares; arrendamento 

privado; habitação social; proprietários da habitação 

Apoio à renovação de edifícios primários multifamiliares, reforço e adaptação das estruturas de decisão e 

governança da gestão dos edifícios e associações de proprietários;

Desenvolver e implementar roteiros para a renovação energética de um distrito vulnerável ou de um 
grupo de edifícios com residentes vulneráveis – envolvendo todos os stakeholders na elaboração e 

implementação do plano de investimento – prevenindo lock-ins e medidas de baixo custo

Implementar soluções holísticas, industrializadas, para renovação profunda, incluindo abordagens que 

utilizam módulos pré-fabricados para a renovação dos distritos vulneráveis.
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Impacto esperado

Demonstração da eficácia e replicabilidade das soluções propostas para famílias energeticamente

pobres

Nº de Roteiros de medidas de eficiência energética desenvolvidos

Nº de habitações renovadas

Nº de consumidores energeticamente pobres visados

Benefícios múltiplos - melhoria da saúde física e mental, conforto e qualidade do ar interno,

inclusão social, redução dos gastos com saúde

Poupança de energia primária/produção de energia renovável por projeto (GWh/ano)

Investimentos em energia sustentável gerados pelo projeto (cumulativo, milhões de euros)

Energia renovável gerada pelo projeto (GWh/ano)

15



16

TÓPICO LIFE-CET-HOMERENO



Os edifícios 
são parte 

indispensável 
para atingir os 
objetivos da 

UE 
Neutralidade 
climática até 

2050 

Renovação 
Energética de 
edifícios em 

habitações 
existem 

barreiras que 
desincentivam 

os 
proprietários a 

investir

Necessidade 
em coordenar 
ações e tornar 
a renovação o 

simples e 
apelativa para 

os 
proprietários

Âmbito A 
Reproduzir  

Serviços 
Integrados 

Inovadores de 
Renovação,  
Residencial 

Local ou 
Regional 

Âmbito  B
Apoio aos 

profissionais 
envolvidos 

nesses 
serviços 

integrados

Objetivo
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Âmbito A – aspetos a abordar (lista não exaustiva)

Conectar todos 
os atores da 

cadeia de valor 
(ex: empresas de 

construção, 
arquitetos, 

engenheiros, 
financiadores)

 Especialmente atores 

do mercado local

Reduzir a 
complexidade 
e simplificar 
a tomada de 

decisões para 
os 

proprietários

Simplificar o 
acesso a várias 

medidas de 
apoio, 

especialmente 
onde há apoio 

para grupos-alvo 
específicos (ex: 

famílias em 
pobreza 

energética)

Melhorar a 
consciencialização 

e confiança em 
relação a estes 

serviços 
integrados 
(garantia de 

qualidade; políticas 
de proteção ao 

consumidor)

Garantir a 
eficácia de 
custos e 

transparência 
de preços dos 

serviços 
prestados aos 
proprietários

Desenvolver um 
modelo de 

negócio 
autossustentável
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Os serviços deverão abranger
todo o percurso do cliente,
desde o diagnóstico técnico e
social, oferta técnica, obtenção
de licenças, procura de
profissionais qualificados,
contratação de obras,
estruturação e disponibilização
de financiamento, facilitação
do acesso aos subsídios
disponíveis ou outros regimes
de apoio, até ao
acompanhamento das obras e
garantia da qualidade.



Impacto esperado – âmbito A

Serviços integrados de reforma residencial implementados, operacionais e testados no final da
ação, embora o upscale possa ocorrer após a conclusão do projeto

Parcerias fortes e confiáveis com atores locais (por exemplo, PMEs, arquitetos, engenheiros, ESCOs
(Energy Service Companies), instituições financeiras, agências de energia, ONGs)

Implementação de modelos de negócio economicamente viáveis, que funcionem sem a
necessidade de subsídios públicos para cobrir os custos de funcionamento

Disponibilidade de ofertas de financiamento adequadas para apoiar o investimento na melhoria do
desempenho energético doméstico

Dados disponibilizados publicamente para facilitar a reprodução da abordagem por outros atores
do mercado. Prova de que o valor dos serviços oferecidos é reconhecido pelo mercado

Redução das emissões de gases de efeito estufa (em tCO2eq/ano) e/ou poluentes atmosféricos

Poupança de energia primária/produção de energia renovável por projeto (GWh/ano)

Investimentos em energia sustentável por projeto (cumulativos, em milhões de euros)

Redução de emissões de GEEs (tCO2eq/ano) e/ou outros poluentes atmosféricos 19



Âmbito B – aspetos a abordar (lista não exaustiva)
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Objetivo - Desenvolvimento de uma comunidade europeia de 
profissionais, ativamente envolvida na implementação local e regional 
dos serviços integrados de renovação, com especial incidência:

 Posicionamento estratégico e modelo de negócio;

 Metodologias e ferramentas necessárias aos serviços integrados;

 Necessidades de formação;

 Parcerias com atores do mercado;

 Garantia da qualidade e proteção dos consumidores.



Impacto esperado  - âmbito B

Estabelecer uma comunidade europeia de profissionais ativamente envolvida na

implementação local dos serviços de renovação integrados;

Disponibilizar dados e orientações que facilitem a implementação destes serviços

integrados na Europa e evidências de que o mercado reconhece a mais valia desses serviços;

Número, qualidade e diversidade dos stakeholders envolvidos;

Número, natureza e qualidade dos outputs coletivos planeados, das contribuições para o

processo regulatório e legislativo e dos materiais de comunicação;

Redução das emissões de gases de efeito estufa (em tCO2eq/ano) e/ou poluentes

atmosféricos;

Poupança de energia primária/produção de energia renovável por projeto (GWh/ano);

Investimentos em energia sustentável por projeto (cumulativos, em milhões de euros).

Redução de emissões de GEEs (tCO2eq/ano) e/ou outros poluentes atmosféricos
21



TÓPICO LIFE-2022-CET-DEEPRENO

Rumo a um parque edificado com zero emissões: 
reforço da estrutura que permite uma renovação 
profunda (deep renovation)



Duplicar a taxa 
anual de 

renovação 
energética até 

2030

Aumentar o nível 
de poupança de 

energia 
proporcionado 

pelas renovações 
– “deep

renovation”

Parque edificado 
com zero 

emissões até 
2050

Redução da 
dependência 

energética

Objetivos
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Áreas de atuação para remover obstáculos e 
promover uma renovação profunda 
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Implementar “passaportes” 
para a renovação de 
edifícios – Building

renovation passports

Adaptação de quadros jurídicos, 
administrativos e de financiamento 

para uma renovação profunda

Melhor coordenação dos atores do 
mercado para uma renovação 

profunda



TÓPICO LIFE-2022-CET-DEEPRENO

IMPACTOS ESPERADOS

 Aumentar a implementação de passaportes de

renovação de edifícios que apoiem renovações

profundas

 Proporcionar melhorias nos quadros jurídico,

político e financeiro para a renovação

profunda

 Melhorar as colaborações e/ou criar novas

colaborações, parcerias e consórcios entre

diferentes intervenientes e grupos

profissionais para realizar renovações

profundas de alta qualidade
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INDICADORES

 Aumento da taxa de renovação e do n.º de renovações

profundas

 N.º de edifícios equipados com um passaporte de

renovação

 N.º de autoridades públicas que adaptam os seus quadros

jurídicos, políticos e de financiamento e população

associada

 N.º de empresas privadas que beneficiam de uma melhor

coordenação para projetos de renovação profunda

 Poupança de energia primária

 Produção de energia renovável

 Investimentos em renovação de energia sustentável



Candidaturas submetidas ao Programa LIFE Call 2021
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Call name
Submitted 
proposals

Eligible 
proposals

Proposals 
recommended for 

funding, under GAP 
(including Reserve)

Success rate
Requested funding 

from eligible 
proposals (EUR M)

Recommended for 
funding, under GAP 
(including Reserve) 

(EUR M)

LIFE-2021-SAP-NAT 165 163 27 16.6% 613.9 128.9
LIFE-2021-SAP-ENV 267 265 45 17.0% 616.8 93.1

LIFE-2021-SAP-CLIMA 174 168 30 17.9% 364.9 68.3
LIFE-2021-CET 171 153 68 44.4% 229.0 95.9



Candidaturas submetidas ao LIFE-CET Call 2021
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 Total:

• N.º de candidaturas elegíveis: 1232

• Candidaturas financiadas: 620

 Portugal:

• N.º de candidaturas elegíveis: 45

• Candidaturas financiadas: 17 (taxa de sucesso de 37,8%)

• Coordenador de candidaturas: 2 de 3 candidaturas submetidas
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TEMA TÍTULO
ORÇAMENTO 

2022 (M€)
ORÇAMENTO/

PROJETO



Conclusões

 O Programa LIFE (2021-2027), através do subprograma para a transição energética, apresenta-se como 
uma oportunidade incontornável quer pela abrangência temática, quer pela taxa de financiamento 
prevista

 A call 2022 traz novos tópicos: LIFE-2022-CET-DEEPRENO, LIFE-2022-CET-BUILDPERFORM, LIFE-2022-CET-
DH, LIFE-2022-CET-HEATPUMPS, LIFE-2022-CET-BUSINESS, LIFE-2022-CET-FINROUND

 Os tópicos do subprograma apresentam uma vasta gama de enfoques relativos à transição energética, o 
que também constitui uma oportunidade de excelência

 A taxa de sucesso de aceitação da candidatura ao CET é a mais elevada dos 4 subprogramas

 O Programa LIFE possibilita a submissão de candidaturas, distribuídas por calls, num horizonte temporal 
alargado

 No contexto desses trabalhos, a conexão com as redes que permitam encontrar os parceiros adequados 
para os consórcios é vital 29



OBRIGADA!
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Pontos de contacto 
nacionais:

isabel.soares@dgeg.gov.pt

paula.gomes@dgeg.gov.pt

avasconcelos@lnec.pt

life@apambiente.pt 
inscrição para mailing list do 
LIFE

mailto:isabel.soares@dgeg.gov.pt
mailto:paula.gomes@dgeg.gov.pt
mailto:avasconcelos@lnec.pt

