
Domínio Prioritário  
Natureza e Biodiversidade 
 

Projetos contribuem para: 
 

• desenvolvimento, aplicação, seguimento e avaliação da 
política e legislação da UE na área da natureza e da 
biodiversidade, incluindo a Estratégia UE BD 2020 e as DAH 
 

• desenvolvimento, implementação e gestão da RN2000  
 

• avaliação e seguimento de fatores, pressões e respostas com 
impacto na natureza e biodiversidade 

Pedro Ivo Arriegas 



Tipos de Projecto:  
 

LIFE Natureza  
LIFE Biodiversidade 

Taxa Máxima de co-financiamento comunitário 

• 60% do total dos custos elegíveis 

• 75% para projetos dirigidos a habitats e espécies 
prioritários das DH ou a espécies de aves da DA 
prioritárias para financiamento LIFE  

 



LIFE Natureza 
  

Prioridades temáticas  

Atividades para aplicação das DAH: 
 

• melhoria do estado de conservação dos habitats e espécies 
de interesse comunitário (incluindo marinhos) 

• apoio aos seminários biogeográficos da RN2000 

• abordagens integradas para aplicação do Quadro de Ação 
Prioritária (PAF) 

 

 



LIFE Natureza 
  

Projetos 
 

• ações concretas de conservação 

• orientados para resultados 

• dirigidos a espécies e habitats das DAH e áreas da RN2000 

 

 



LIFE Natureza 
  

Ações baseadas em áreas: 

• habitats do Anexo I ou espécies do Anexos II da DH 

• aves do Anexo I da DA ou migradoras regulares 
 

Ações baseadas em espécies: 

• espécies dos Anexos II, IV ou V da DH 

• aves dos Anexos I ou II da DA ou migradoras regulares 

  

 

 



LIFE Natureza 
  

Tópicos de projeto (não exclusivos) 

 

Contribuem para meta 1 da Estratégia UE BD 2020  

(plena implementação das DAH)  
 

• visando áreas RN2000, destinados a melhorar o estado de 
conservação de habitats ou espécies que conduziram à 
classificação dessas áreas   

 

 



LIFE Natureza 
  

Tópicos de projeto  
 

• visando melhorar o estado de conservação dos habitats ou 
espécies, se o estado for desfavorável (relatórios DAH) 
 

• visando a implementação de ações previstas no Quadro de 
Ação Prioritária (PAF) ou ações resultantes dos seminários 
biogeográficos da RN2000 

 

  

 

 



LIFE Natureza 
  

Tópicos de projeto  
 

• visando a componente marinha das DAH e disposições do 
descritor 1 da DQEM, em especial: 

₋ inventários nacionais para RN2000 offshore 

₋ recuperação e gestão de áreas RN2000 marinhas, incluindo preparação e 
aplicação de planos de gestão;  

₋ resolução de conflitos entre conservação e utilizadores do meio marinho 

₋ avaliações demonstrativas ou inovadoras do impacto das atividades 
humanas em habitats e espécies marinhos que orientem medidas de 
conservação ativas 

 

 



LIFE Natureza 
  

Tópicos de projecto  
 

• visando melhorar o estado de conservação de habitats ou 
espécies através de ações identificadas em planos de ação 
relevantes 
 

• visando espécies exóticas invasoras, quando estas possam 
deteriorar o estado de conservação de habitats ou espécies 
de interesse comunitário 

 

  

 

 



LIFE Biodiversidade 
  

Prioridades temáticas  
 

Contribuem para a aplicação da Estratégia UE BD 2020 
 

• meta 2 - manter e recuperar os ecossistemas e os seus serviços 

• meta 3 - aumentar o contributo das atividades agrícola e florestal  
para a biodiversidade  

• meta 4 – assegurar o uso sustentável dos recursos pesqueiros  

• meta 5 – combater as espécies exóticas invasoras 

 

 



LIFE Biodiversidade 
  

Projetos devem: 
 

• implementar metas e ações da Estratégia UE BD 2020 

• possuir um alto valor acrescentado para a UE 

• ser compatíveis com as estratégias nacionais para a 
biodiversidade 

 

 

 



LIFE Biodiversidade 
  

Tópicos de projecto (não exclusivos) 

 

• aplicação da meta 2 da Estratégia UE BD 2020, através de:  

₋ integração nas atividades dos sectores público e privado de ações 
para manter ou aumentar os ecossistemas e seus serviços  

₋ estabelecimento da Infraestrutura Verde  

₋ recuperação de ecossistemas degradados 
 

Devem testar e aplicar abordagens que visem: 

 



LIFE Biodiversidade 
  

₋ mapear e avaliar ecossistemas e seus serviços, contribuindo para 
priorizar a recuperação, a Infraestrutura Verde e eliminar a perda de 
ecossistemas e seus serviços (no net loss) 

₋ recuperar ecossistemas, aplicando o Restoration Priority Framework;  

₋ desenvolver metodologias para valoração e pagamento por serviços 
dos ecossistemas (tangíveis e intangíveis)  

₋ sistemas inovadores de gestão dos serviços dos ecossistemas 
relacionados com água, que forneçam mecanismos de financiamento 
das metas da Estratégia EU BD 2020 e contribuam para a DQA e D. 
Inundações 



LIFE Biodiversidade 
  

Tópicos de projeto 
 

• implementação de ações dirigidas a espécies exóticas 
invasoras (meta 5 da Estratégia UE BD 2020 ou contribuindo 
para o descritor 2 da DQEM) 

Devem testar e aplicar abordagens que visem: 

₋ prevenir a introdução de espécies exóticas invasoras, em 
particular, abordando vias de introdução não-intencional  

₋ estabelecer um sistema de alerta precoce e resposta rápida 

₋ erradicar ou controlar espécies exóticas invasoras 



LIFE Biodiversidade 
  

Tópicos de projeto 
 

• visando espécies não incluídas nos anexos da DH, com (pelo menos) 
estatuto de ameaça "em perigo" na Lista Vermelha Europeia ou na 
Lista Vermelha da IUCN 

 

• projectos piloto ou de demonstração que usem formas inovadoras 
de financiamento direto ou indireto (incluindo parcerias público-
privadas, instrumentos fiscais, compensações de biodiversidade) de 
atividades relacionadas com a biodiversidade nos sectores público e 
privado 



LIFE Biodiversidade 
  

Tópicos de projeto 
 

• projetos piloto ou de demonstração que testem e apliquem 
ações para a Infraestrutura Verde: 

₋ tecnologias inovadoras e desenvolvimento e aplicação de 
normas técnicas 

₋ conservação ou recuperação de ecossistemas para benefício da 
saúde humana 

₋ tecnologias e métodos que minimizem o impacto sobre a 
biodiversidade de infraestruturas energéticas e de transporte 
existentes, reforçando a funcionalidade de ecossistemas 
espacialmente conectados 



PREPARAÇÃO DE PROPOSTA 
  

Tipos de ações: 
 

• Preparatórias (A) 

• Aquisição ou arrendamento de terrenos (B) 

• Concretas de conservação (C) 

• Monitorização de ações (D) 

• Comunicação e disseminação (E) 

• Gestão do projeto e monitorização do progresso (F) 



PREPARAÇÃO DE PROPOSTA 
  

Ações recorrentes ou em curso: 
• não elegíveis para financiamento 

• novas ações recorrentes apenas elegíveis se demonstrado o seu 
valor como ação piloto 

 

Ações Preparatórias: 
• mais curtas que a duração do projeto 

• por ex. planos, estudos, consultas, licenças 

• excluem ações de investigação ou inventários de áreas RN2000 
novas ou existentes (exceto offshore) 



PREPARAÇÃO DE PROPOSTA 
  

Aquisição de terrenos 

Arrendamento de longo-prazo (>30anos)  

Compensação única por utilização  
 

• elegível (se verificadas diversas condições) 

• arredamento ou compensação de curto-prazo só elegível se 
destinado a demonstração de ações piloto 



PREPARAÇÃO DE PROPOSTA 
  

Ações concretas de conservação: 
• atuam directamente sobre espécie/habitat/ecossistema 

• 25% ou mais do orçamento do projeto 

• totalmente de conservação  

• ações de preparação ou relacionadas com terrenos, se necessárias 
para as ações de conservação, contribuem para os 25%  

 

Exceções : 

• planeamento para classificação ou extensão de RN2000 offshore 

• desenvolvimento do sistema de vigilância do estado de 
conservação das espécies e habitats das DAH  

 



PREPARAÇÃO DE PROPOSTA 
  

Monitorização de ações: 
• obrigatório relatar sobre o impacto dos resultados das ações do 

projeto, considerando os indicadores previstos no LIFE MAWP 
2014-17 

 

Ações de comunicação e disseminação: 
• facilitam a implementação do projecto 

• disseminam resultados 

• sensibilizam sobre RN2000 

• transferem resultados e lições 



PREPARAÇÃO DE PROPOSTA 
  

Gestão do projecto e monitorização do progresso  
• para gestão dos aspetos administrativos, técnicos e financeiros do 

projeto e resposta às obrigações de reporte 

  

 



Domínio Prioritário  
Ambiente e Eficiência de Recursos 
 

Tópicos de projetos onde ICNF pode prestar apoio: 
 

• Gestão marinha e costeira – conexão entre gestão costeira integrada e 
ordenamento do espaço marinho com os procedimentos de classificação 
e gestão de AMP e RN2000 

 

• Solo: 
- métodos inovadores de compensação da impermeabilização do solo 
- melhoramento da gestão do solo (erosão, matéria orgânica, 

compactação, contaminação, carbono, etc.) 



Domínio Prioritário  
Ambiente e Eficiência de Recursos 
 

Tópicos de projetos onde ICNF pode prestar apoio: 
 

• Florestas: 
- obtenção de informação harmonizada decorrente de dados dos IFN 
- métodos inovadores de recolha e relato de critérios e indicadores de 

gestão florestal 
- melhoramento do Sistema de Informações sobre Incêndios Florestais 

na Europa (EFFIS) 
- resiliência às ameaças decorrentes variações populacionais 

(urbanização, abandono, perda de aptidão tradicional da gestão do 
manejo da terra) 

 
 



PROJETOS DE SENSIBILIZAÇÃO 
  

Um projeto relacionado com Natureza ou Biodiversidade (ou 
Ambiente e Eficiência de Recursos) que consista sobretudo em 
campanhas de sensibilização deve ser apresentado no  

Domínio Prioritário  

Governação e Informação em Matéria de Ambiente 



Domínio Prioritário  
Governação e Informação 
em Matéria de Ambiente 

Objetivos (entre outros): 
 

• sensibilização em matérias ambientais 

• transmissão de conhecimento sobre desenvolvimento e consumo 
sustentáveis 

• comunicação, gestão e disseminação de informação em matérias 
ambientais 



LIFE Governação e Informação  
em Matéria de Ambiente 
  

Prioridades temáticas  
 

• informação, comunicação e sensibilização de acordo com 
as prioridades do 7º PAA 

• apoio a sistemas e ferramentas de informação para 
aplicação da legislação ambiental da UE 



LIFE Governação e Informação  
em Matéria de Ambiente 

área Natureza e Biodiversidade 
 

• campanhas de sensibilização pública sobre: 

₋ RN2000 

₋ grandes carnívoros 

₋ Estratégia UE BD 2020 

₋ espécies exóticas invasoras 

₋ Infraestrutura Verde 



LIFE Governação e Informação  
em Matéria de Ambiente 

área Natureza e Biodiversidade 
 

• partilha de Melhores Práticas 

₋ apoio ao intercâmbio de melhores práticas e ao 
desenvolvimento de competências para gestores de áreas da 
RN2000, seguindo as recomendações dos seminários 
biogeográficos Natura 2000 

₋ desenvolvimento de redes de voluntários que contribuam a 
longo-prazo na gestão ativa da RN2000 



LIFE Governação e Informação  
em Matéria de Ambiente 

área Ambiente e Eficiência dos Recursos  

(ABS, Solo e Florestas) 

• orientação aos utilizadores de recursos genéticos, promoção do 
cumprimento do Regulamento de Acesso e Partilha de Benefícios, 
e apoio às coleções de recursos genéticos 

• sensibilização visando o uso sustentável dos recursos do solo 

• sensibilização e intervenção ativa sobre os benefícios económicos 
e financeiros da eficiência no uso do solo  

• capacitação dirigidas à coordenação e orientação sobre 
informação da UE em floresta e incêndios florestais 



Muito obrigado! 

Pedro Ivo Arriegas 


