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Tópicos Prioritários:

Subprograma Natureza e Biodiversidade
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Subprograma Natureza e Biodiversidade

1. Implementação inteligente baseada em resultados da legislação ou objetivos da 

UE em matéria de natureza e biodiversidade para 2030.

1. Garantia de conformidade e acesso à justiça relacionada com a natureza e a 

legislação da UE em matéria de biodiversidade
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Subprograma Natureza e Biodiversidade

1. Implementação inteligente baseada em resultados da legislação ou 

objetivos da UE em matéria de natureza e biodiversidade para 2030.

Áreas de intervenção:

• "Espaço para a Natureza": Projetos destinados a melhorar o estado das espécies ou habitats 

através de medidas de conservação ou restauro baseadas na área. (ou seja: restabelecimento 

ou melhoria de habitats naturais ou seminaturais)

• "Salvaguardar as nossas espécies": projetos destinados a melhorar o estado das espécies (ou, 

no caso de espécies exóticas invasoras, reduzir o seu impacte) através de quaisquer atividades 

relevantes que não sejam medidas de conservação ou restauro baseadas na área. (ou seja: 

obras infraestruturais pesadas ou sensibilização das partes interessadas). 
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Subprograma Natureza e Biodiversidade

1. Implementação inteligente baseada em resultados

Priorização em termos de objetivos baseados em resultados nas duas áreas de 

intervenção: 

• propostas que visam espécies e habitats abrangidos pela Diretiva Habitats da UE, é dada 

prioridade às que visam claramente habitats ou espécies em (estado de conservação 

desfavorável e em declínio);

• Espécies de aves, e para espécies e habitats não abrangidos pela legislação da UE sobre a 

Natureza: espécies ou habitats que se encontram em categorias de maior risco de extinção 

(listas vermelhas da UE e listas vermelhas globais da IUCN). 
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Subprograma Natureza e Biodiversidade

1. Implementação inteligente baseada em resultados

Priorização com base nas prioridades políticas: 

1. Prioridades para o apoio LIFE ao abrigo das Diretivas Aves e Habitats da EU

2. Prioridades para o apoio LIFE ao abrigo do Regulamento das Espécies 

Exóticas Invasoras

3. Prioridades para o apoio LIFE no âmbito da Estratégia da UE em matéria de 

Biodiversidade para 2030
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Subprograma Natureza e Biodiversidade

1. Implementação inteligente baseada em resultados

1. Prioridades para o apoio LIFE ao abrigo das Diretivas Aves e Habitats da EU

• "Espaço para a Natureza": projetos que centram as suas atividades na implementação de 

objetivos de conservação para sítios Natura 2000 existentes, nomeadamente onde tais 

objetivos de conservação são claramente estabelecidos;

• "Proteção das nossas espécies": projetos que centram as suas atividades na redução da 

mortalidade destas espécies (por exemplo, envenenamento, morte ilegal, capturas 

acessórias), prevenção de conflitos entre as partes interessadas, melhoria da aceitação e 

promoção da coexistência com espécies protegidas;

• será dada também prioridade a certos habitats e espécies em estado de conservação 

desfavorável, no âmbito da prioridade relacionada com a Estratégia de Biodiversidade para 

"Implementação de objetivos da UE de restauro da natureza para espécies e habitats".
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Subprograma Natureza e Biodiversidade

1. Implementação inteligente baseada em resultados

2. Prioridades para o apoio LIFE ao abrigo do Regulamento da Espécies Exóticas

Invasoras

• espécies exóticas invasoras incluídas na lista de espécies exóticas invasoras da União e/ou 

espécies exóticas invasoras de um Estado-Membro ou região; ou 

• outras espécies exóticas invasoras que afetam negativamente o estado de conservação ou as 

tendências das espécies e habitats de importância para a UE, outras espécies protegidas ao 

abrigo da legislação da UE, ou listadas como espécies ameaçadas nas listas vermelhas da UE ou 

globais. 
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Subprograma Natureza e Biodiversidade

1. Implementação inteligente baseada em resultados

3. Prioridades para o apoio LIFE ao abrigo da Estratégia da UE para a 

Biodiversidade para 2030

• Estabelecimento de uma rede coerente de áreas protegidas 

• Implementação de objetivos de restauro da natureza da UE para espécies e habitats 

• Restaurar ecossistemas degradados e ricos em carbono; prevenir e reduzir o impacte das 

catástrofes naturais | Melhorar a saúde e a resiliência das florestas geridas 

• Inverter o declínio dos polinizadores | Trazer a natureza de volta às terras agrícolas

• Tornar verdes zonas urbanas e peri-urbanas | Medir e integrar o valor da natureza



10

Subprograma Natureza e Biodiversidade

2. Garantia de conformidade relacionada com a natureza  e a legislação em 

matéria de biodiversidade da UE e acesso à justiça 

Apoiar a garantia de conformidade:   

• estabelecer ou melhorar as redes transfronteiriças, nacionais ou regionais existentes de 

profissionais ou peritos em garantia de conformidade; e/ou estabelecer ou melhorar as 

qualificações profissionais e a formação para melhorar o cumprimento dos instrumentos 

jurídicos vinculativos da UE; 

• aplicar o princípio do poluidor-pagador;

• desenvolver e implementar estratégias e políticas e/ou desenvolvendo e utilizando ferramentas 

e ações inovadoras para promover, monitorizar e impor o cumprimento dos instrumentos 

vinculativos da UE, ou assegurar a aplicação do princípio do poluidor-pagador através da 

responsabilidade ambiental; 
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Subprograma Natureza e Biodiversidade

2. Garantia de conformidade e acesso à justiça relacionada com a natureza 

da UE e a legislação em matéria de biodiversidade

Apoiar a garantia de conformidade através: (cont.)

• melhoria dos sistemas de informação relevantes operados pelas autoridades públicas; 

• envolvimento dos cidadãos e outros atores para promover e controlar o cumprimento legal, e 

assegurar a aplicação da responsabilidade ambiental. 



Tópicos Prioritários:

Economia Circular e Qualidade de Vida
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Economia Circular e Qualidade de Vida

Áreas chave:

1. Economia Circular e Resíduos

2. Ar 

3. Água 

4. Solo

5. Ruído 

6. Químicos 

7. Governação ambiental

8. New European Bauhaus 
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Economia Circular e Qualidade de Vida

1. Economia Circular e Resíduos

1. Recuperação de Recursos a partir de Resíduos:

• Implementação de soluções inovadoras para apoiar materiais de valor acrescentado reciclados, componentes ou 

produtos para: Resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE) (p. ex. painéis fotovoltaicos, 

smartphones, tablets e computadores); pilhas e acumuladores; veículos em fim de vida (VFV) e navios em fim de 

vida; obras ou edifícios; plásticos; bio-resíduos; têxteis; materiais multicamadas em particular fibras de carbono 

ou de vidro (atenção especial: máscaras faciais para proteção COVID); recuperação de matérias-primas críticas a 

partir de resíduos; embalagens. 

• Implementação de soluções inovadoras para a identificação, rastreamento, separação, prevenção e 

descontaminação de resíduos contendo substâncias perigosas, para permitir valor acrescentado da reciclagem 

dos resíduos tratados e a eliminação segura das substâncias perigosas ou a redução da escala do problema no 

âmbito do projeto. Deverá ser dada especial atenção às substâncias consideradas como as mais nocivas para o 

ambiente e a saúde humana, também conhecidas como substâncias preocupantes. 
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Economia Circular e Qualidade de Vida

1. Economia Circular e Resíduos

1. Economia Circular e Ambiente: Implementação de modelos ou soluções empresariais e de 

consumo para apoiar cadeias de valor (cadeias de valor de produtos-chave estabelecidas no 

Plano de Ação da UE para a Economia Circular), com o objetivo de reduzir ou prevenir a 

utilização de recursos e o desperdício: 

2. Implementação de soluções de design para o ambiente, incluindo design circular (reduzindo os impactes de forma 

holística, ou seja: abordagem do ciclo de vida, compras ecológicas); 

1. Soluções (pós-design) para apoiar a implementação, transferência e/ou aceitação da durabilidade, reutilização 

e reparação dos produtos, incluindo a atualização e a refabricação;

2. Apoio às soluções de Produto como serviço e outros modelos ou tecnologias de negócio para otimizar a 

utilização de bens; simbiose industrial e criação de cadeias de valor circulares, melhor rastreamento dos 

recursos e correspondência de materiais excedentes ou subprodutos ou resíduos recicláveis em todos os 

sectores industriais, e passaportes digitais de produtos. 
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Economia Circular e Qualidade de Vida

2. Ar

1. Legislação da qualidade do Ar e Diretiva NEC (Diretiva Nacional de Compromisso de Redução 

de Emissões)

2. os projetos de qualidade do ar devem concentrar-se nas zonas urbanas, ou em abordagens 

para as zonas rurais com grande potencial de replicabilidade na UE, de modo a abranger o 

maior número de pessoas possível. 

 melhoria da qualidade do ar e redução das emissões de partículas (PM): áreas com elevada utilização de 

combustíveis sólidos como biomassa, carvão e turfa para aquecimento doméstico, ou com elevadas emissões de PM 

de (re)construção, pedreiras, mineração, manuseamento de minerais, ou outras atividades geradoras de poeira.

Mobilidade sustentável do transporte rodoviário

Mobilidade sustentável, para além do transporte rodoviário (incluindo transporte marítimo, portos, aviação e 

máquinas móveis não rodoviárias, incluindo as suas infraestruturas e logística)

1. Diretiva sobre Emissões Industriais

Aplicação de técnicas de prevenção e redução da poluição.
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Economia Circular e Qualidade de Vida

3. Água

1. Qualidade e quantidade da água

1. Melhoria da qualidade da água:

1. Gestão integrada dos nutrientes e da poluição orgânica de origem humana (urbana) e/ou agrícola através da remoção 

direta da poluição

2. Soluções inovadoras para a redução das pressões de poluentes químicos no ambiente hídrico através da redução na fonte 

das emissões de substâncias prioritárias e outros químicos identificados como poluentes específicos de bacias 

hidrográficas. 

3. IImplementação de ações de gestão dos riscos de inundação e/ou seca: 

4. Soluções baseadas na natureza: medidas naturais de retenção de água que aumentam a infiltração e armazenamento da 

água e removem os poluentes através de processos naturais ou "semelhantes aos naturais”

5. Ferramentas e técnicas inovadoras de prevenção e proteção para apoio à política, planeamento da utilização dos solos, 

redução dos riscos, resiliência pós-evento e gestão de emergências 

6. Abordagens inovadoras de avaliação e gestão integrada dos riscos, tendo em conta a vulnerabilidade social e visando 

uma maior resiliência, assegurando ao mesmo tempo a aceitação social. 



18

Economia Circular e Qualidade de Vida

3. Água

2. Gestão de águas marinhas e costeiras

Aplicação de soluções inovadoras para assegurar a proteção e conservação dos mares, oceanos e suas costas, 

promovendo atividades humanas sustentáveis dentro do ambiente marinho. 

Serviços da água 

• Aplicação de tecnologias e ferramentas inovadoras para água potável e sistemas de tratamento de águas 

residuais urbanas:

• Aplicação de ferramentas inovadoras que garantam o fornecimento eficiente de serviços de água às populações 

rurais;

• Melhoria da eficiência e eficácia de soluções inovadoras e/ou opções de tratamento inovadoras relativamente à 

água reciclada/reclamada
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Economia Circular e Qualidade de Vida

4. Solo – Estratégia para a Biodiversidade da EU até 2030:

• Implementação de ações para proteger a qualidade do solo da UE: 

• encorajar a transição para práticas sustentáveis de trabalho e de gestão do solo 

• preparar para eventos climáticos extremos e combater a desertificação. 

• Restauro, proteção e melhoria da saúde do solo e prevenção da degradação do solo: 

• manter a fertilidade e a biodiversidade do solo, e reforçar a sua capacidade para melhorar a qualidade da 

água,  

• aplicar soluções rentáveis de investigação, avaliação e remediação, para a contaminação do solo por fontes 

pontuais e difusas,

• apoio a práticas sustentáveis de gestão do solo, incluindo as destinadas a remover o CO2,

• abordar a degradação do solo, incluindo a perda de solo, 

• aplicar soluções rentáveis de forma a tornar permeáveis zonas previamente impermeáveis. 
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Economia Circular e Qualidade de Vida

5. Ruído

Será dada prioridade a projetos em áreas urbanas a fim de melhorar a situação para um número 

máximo de pessoas. 

Redução substancial do ruído dentro de áreas urbanas densamente povoadas através de soluções 

com elevada sustentabilidade ambiental e económica. 

(p. ex. usando: superfícies com baixo ruído e/ou pneus com custos de ciclo de vida comparáveis 

aos das superfícies normais e/ou pneus, barreiras de baixa altura com baixo impacte paisagístico e 

materiais ecológicos, ou redução do ruído do tráfego ferroviário ou dos aeroportos).
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Economia Circular e Qualidade de Vida

6. Químicos

1. Prevenção e redução do impacte no ambiente ou na saúde humana, de substâncias perigosas 

(Substâncias preocupantes; nanomateriais; produtos biocidas e/ou pesticidas, ...)

2. Prevenção e redução do impacte sobre o ambiente ou a saúde humana da produção e 

utilização de substâncias químicas ao longo da cadeia de valor

3. Inovações digitais em ferramentas, métodos e modelos avançados, e análise de dados, 

incluindo para diminuição de testes em animais.

4. Implementação de soluções seguras e sustentáveis por design (substâncias, material e 

produto)

5. Facilitação da aplicação da Diretiva Seveso III (Diretiva 2012/18/UE) relativa ao controlo dos 

perigos associados a acidentes graves que envolvem substâncias perigosas
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Economia Circular e Qualidade de Vida

7. Governação ambiental

1. Atividades de apoio à tomada de decisões da administração pública e abordagens 

voluntárias

• Melhorar a capacidade da administração pública para implementar uma visão holística do ambiente

• Planos, programas, iniciativas, análises, revisões e avaliações (Programas nacionais de controlo da poluição 

atmosférica; Planos de qualidade do ar; Planos de gestão de bacias hidrográficas; Planos de gestão de risco de 

inundações; Planos de ação de nitratos; Planos de gestão de resíduos; Planos de ação de economia circular 

nacional ou regional, Estratégias, roteiros; Planos de Ação nacionais de radão) 

• Decisões relacionadas com: emissões industriais; gestão de resíduos; poluição da água e captação de água; 

desenvolvimento, promoção, implementação e/ou harmonização de instrumentos e abordagens voluntárias. 
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Economia Circular e Qualidade de Vida

7. Governação ambiental

• Atividades de apoio à tomada de decisões da administração pública e abordagens voluntárias

- Melhorar a capacidade da administração pública para implementar uma visão holística do 

ambiente

• Garantia de conformidade ambiental e acesso à justiça 

• Iniciativas de mudança comportamental e de sensibilização
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Economia Circular e Qualidade de Vida

8. A new european Bauhaus 

… um projeto ambiental, económico e cultural para combinar design, 

sustentabilidade, acessibilidade e suporte económico a fim de ajudar a concretizar o 

European Green Deal. 

Em particular, as seguintes propostas de projetos devem ter prioridade: 

• Centrados numa redução holística dos impactes ambientais dos novos edifícios; 

• Distritos circulares envolvendo a criação de cadeias de valor circulares para impulsionar as 

economias urbanas, produzindo simultaneamente regeneração urbana e territorial; 

• Manutenção ou restauro da biodiversidade que contribuem para a implementação da nova 

iniciativa europeia Bauhaus (prática amiga da biodiversidade para o isolamento energético dos 

edifícios, abordagens arquitetónicas inovadoras para edifícios amigos da vida selvagem). 



Subprograma Mitigação e Adaptação às 

alterações climáticas
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• Ações para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa nos setores não 

abrangidos pelo Sistema de Comércio de Emissões da UE, incluindo a redução da 

utilização de gases fluorados com efeito de estufa e de substâncias que 

empobrecem a camada de ozono;

• Ações que melhorem o funcionamento do Sistema de Comércio de Emissões e que 

tenham um impacte na produção industrial grande consumidora de energia e grande 

geradora de gases com efeito de estufa;

Mitigação às alterações climáticas (…)
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Mitigação às alterações climáticas

• Aumentar a produção e utilização de energia renovável e a melhoria da eficiência 

energética (na medida em que não seja abrangida por convites à apresentação de 

propostas específicas no âmbito do subprograma Transição para Energias Limpas);

• O desenvolvimento de práticas de gestão dos solos e marítima com impacte nas 

emissões e na sua redução, conservação e melhoria dos sumidouros naturais de 

carbono.
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Adaptação às alterações climáticas

• Desenvolvimento de políticas de adaptação, e estratégias e planos de adaptação;

• Ferramentas e soluções de última geração para a adaptação;

• Soluções baseadas na natureza na gestão dos solos, zonas costeiras e marinhas;

• Adaptação de cidades e regiões às alterações climáticas, resistência e resiliência das 

infraestruturas e edifícios;

• Gestão da água;

• Preparação para eventos climáticos extremos;

• Instrumentos financeiros, soluções inovadoras e colaboração público-privada sobre 

dados de seguros e perdas.
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Governação e Informação (…)

• Apoio ao funcionamento do Pacto Climático Europeu;

• Incentivo à mudança de comportamento, redução de emissões e ações de eficiência 

energética;

• Atividades de sensibilização para as necessidades de adaptação e mitigação;

• Atividades ligadas à implementação das atividades de Finanças Sustentáveis;

• Monitorização e elaboração de relatórios sobre gases com efeito de estufa;

• Implementação/desenvolvimento de estratégias climáticas e energéticas nacionais 

para 2030 e/ou estratégias de meados do século e sua integração em outras 

estratégias nacionais;
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Governação e Informação

• Desenvolvimento e implementação da contabilização dos gases com efeito de estufa 

e mitigação das alterações climáticas no sector terrestre e marítimo;

• Avaliação do funcionamento do regime comunitário de comércio de licenças de 

emissão;

• Desenvolvimento de capacidades, sensibilização dos utilizadores finais e da cadeia 

de distribuição de equipamentos de gases fluorados com efeito de estufa;

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



Subprograma Transição para 

energias limpas
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Construção de um quadro político nacional, regional e local 

de apoio à transição para energias limpas

• Capacitação das entidades públicas;

• Apoiar as disposições da legislação e estratégias da UE;

• Governação e apoio à elaboração de políticas da UE;

Aceleração da implantação da tecnologia, digitalização, 

novos serviços e modelos de negócio e melhoria das 

competências profissionais relacionadas no mercado para a 

transição para energias limpas (…)

• Apoio à Onda de Renovação (Renovation Wave) e à transição energética 

nos edifícios;

• Apoio à transição energética na indústria e setores terciários;
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• Assegurar as competências certas no mercado para a transição energética; 

• Apoiar a neutralidade climática do aquecimento e da refrigeração;

• Possibilitar serviços inovadores, inteligentes e integradores  para a transição 

para energias limpas;

• Digitalização que permita a transição energética: reforçar a implementação de 

políticas eficazes e a vigilância do mercado através de meios digitais 

inovadores.

Aceleração da implantação da tecnologia, digitalização,

novos serviços e modelos de negócio e melhoria das 

competências profissionais relacionadas no mercado para a 

transição para energias limpas



34

• Integração do financiamento da energia sustentável;

• Desenvolver uma oferta de financiamento inovadora para a energia 

sustentável.

Atrair financiamento privado para a energia sustentável

Apoiar o desenvolvimento de projetos locais e regionais 

de investimento em energias limpas

• Desenvolver ofertas inovadoras de serviços integrados;

• As aquisições como motor para a Transição para Energias Limpas;

• Realização de investimentos do setor público em energia sustentável;

• Projetos de Assistência ao desenvolvimento de projetos para investimentos em 

energia sustentável.
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• Envolvimento dos cidadãos e educação sobre a transição para energias limpas;

• Abordar a pobreza energética;

• Comunidades energéticas sustentáveis e outras iniciativas lideradas pelos 

cidadãos

Envolver e capacitar os cidadãos na transição para energias

limpas



Programa Plurianual 2021-2024
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Programa Plurianual 2021-2024 (…)

O Programa Plurianual define, entre outros:

• Os montantes a atribuir a cada subprograma e entre os diferentes tipos de 

financiamento, bem como o montante máximo atribuído às subvenções;

• O montante total máximo para financiamento das operações de financiamento 

misto;

• O montante total máximo das subvenções a conceder ao organismos referidos no 

Anexo I;

• Os temas de projeto ou as necessidades específicas para os quais há uma 

afetação prévia de financiamento;
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Programa Plurianual 2021-2024

O Programa Plurianual define, entre outros:

• As estratégias e os planos visados por projetos integrados estratégicos;

• O período de elegibilidade máximo para a execução dos projetos;

• O calendário indicativo dos convites à apresentação de propostas a lançar durante 

o período de vigência do Programa Plurianual;

• A metodologia técnica para o processo de apresentação e seleção de projetos e os 

critérios de concessão de subvenções;

• As taxas de cofinanciamento;

• Os critérios de concessão de subvenções para projetos de assistência técnica que 

visem o reforço de capacidades dos Estados-Membros.
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Programa Plurianual 2021-2024

• SAP (projetos tradicionais do anterior Regulamento) – 10 anos no máximo;

• SNAP (Projetos integrados do anterior Regulamento, neste caso dedicados à 

natureza e biodiversidade) – 14 anos no máximo;

• SIP (Projetos integrados do anterior Regulamento, neste caso dedicados ao 

ambiente e ao clima) – 14 anos no máximo;

• Projetos de Assistência Técnica – 5 anos no máximo;

• Outras ações – 10 anos no máximo;

• Subvenções de funcionamento – 3 anos no máximo.

Período de elegibilidade dos projetos
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Programa Plurianual 2021-2024

• 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
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Programa Plurianual 2021-2024

• Uma fase (One-stage):

 SAP, TA e Outras Ações

 Submissão da proposta completa;

 As propostas são avaliadas de acordo com os critérios de admissibilidade, 

elegibilidade seleção e exclusão;

 Proposta completa avaliada de acordo com os critérios seguintes: 

o Relevância (0-20); Qualidade (0-20); Impacte (0-20); Recursos (0-20).

• A pontuação mínima para cada critério é 10 pontos. A pontuação mínima 

para passagem é 55 pontos (mas poderá não ser suficiente para 

financiamento).

Processo de submissão e seleção
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Programa Plurianual 2021-2024

• Uma fase (One-stage):

• BONUS

 SAP

 TA e Outras Ações (se relevante  e conforme definido no convite)

 BONUS 1: Sinergias excecionais e importantes benefícios entre os 

subprogramas LIFE (2 pontos);

 BONUS 2: Projeto a implementar em regiões ultraperiféricas (2 pontos);

 BONUS 3: Alavancagem dos resultados de projetos de outros fundos 

europeus (2 pontos);

Processo de submissão e seleção
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 BONUS 4: Excecional potencial catalítico (2 pontos);

 BONUS 5: Cooperação transnacional entre Estados-Membros (2 pontos).

Os BONUS são avaliados com base numa resposta “sim/não” sobre o 

cumprimento do critério; Não há graduação de pontuação, ou seja as 

proposta podem ter por cada BONUS, 0 ou 2 pontos.

Processo de submissão e seleção
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As propostas de projeto serão classificadas, tendo em conta a pontuação 

ponderada de cada critério e os pontos de bónus, se existirem. Haverá listas 

separadas para cada subprograma e, dentro de cada subprograma, quando 

relevante para os projetos relacionados com tópicos de governação e New 

European Bauhaus. A lista de projetos propostos para financiamento será feita 

tendo em conta as propostas que tenham atingido o limiar mínimo e para as 

quais haja orçamento disponível. Em caso de pontuações iguais, serão 

financiadas as propostas com a pontuação mais elevada segundo o critério 

3, impacte. 

Processo de submissão e seleção
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• Os convites à apresentação de propostas são lançados anualmente, 

bem como as datas para a respetiva submissão;

 SAP – 2021, 2022, 2023 e 2024

 SIP - 2021, 2022, 2023 e 2024

 SNAP - 2021, 2022 e 2024

 TA-CAP – 2021 e 2022

 TA-R ((replicação de resultados)– Bienal, a partir de 2022

 Outros TA - 2021, 2022, 2023 e 2024

Calendário indicativo dos convites à apresentação de 

propostas
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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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