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Objetivos

• Assegurar o  bom estado ambiental dos ecossistemas em Portugal 

• Reduzir os efeitos adversos da poluição e de outras atividades humanas

• Aumentar a resiliência às alterações climáticas, através de medidas de 

mitigação e  adaptação com vista a uma economia de baixo carbono

• Reduzir as disparidades económicas e sociais

• Fortalecer as relações de cooperação com os Países Doadores



Informação Básica do Programa
• Designação do Programa: Ambiente, Alterações Climáticas e Economia de Baixo 

Carbono

• Área do programa: Ambiente e Ecossistemas (PA11) 

• Áreas programa complementares: Mitigação e Adaptação às Alterações 
Climáticas (PA13) 

• Financiamento : 
• Total: €28.235.294

• EEA Grants:€24.000.000

• Portugal: €4.235.294

• Gestor do Programa: Secretaria-Geral do Ministério do Ambiente e Transição 
Energética

• Parceiro do País Doador Innovation Norway (IN)



Três Áreas de Atuação

Promoção da Economia Circular

Valorização do Território

Descarbonização da sociedade



‘Programa Ambiente’ Portugal

Promoção da Economia 

Circular

€ 12.050.000 dos quais:

€ 6.550.000 Criação de um sistema de retorno 

de garrafas de plástico 

€ 1.000.000 Redução do lixo marinho plástico 

€ 4.500.000 No sector da Construção e no uso 

eficiente dos materiais de construçãoPromover a aplicação dos 

princípios da Economia Circular 

em setores específicos através da

Redução do uso de materiais, 

energia e água no setor da 

construção e

redução do lixo marinho 

plástico e apoio à inovação.

Três modalidades:

- Um projeto pré-definido, 

dedicado ao sistema de 

retorno das garrafas de 

plástico

- Dois Avisos 

- Dois Small Grant Scheme

Grupos Alvo: Pequenas e 

Médias Empresas, 

Indústria, Associações do 

setor e Clusters



Valorização do Território

‘Programa Ambiente’ Portugal 

€ 2.200.000 

Apoiar o Desenvolvimento Planos

Promover o desenvolvimento 

sustentável nas reservas da biosfera

através do envolvimento 

da população local

e do turismo.

Modalidades:

Um Aviso 

com várias tipologias

Grupos Alvo: Entidades 

Gestoras, Autoridades 

Locais, Empresas, 

Universidades, Centros de 

I&D, Comunidades Locais.



Descarbonização da sociedade

‘Programa Ambiente’ Portugal 

€ 11.708.823 dos quais:

€ 3.050.000 Medidas concretas de 

adaptação - follow-up do Programa AdaPT

€ 2.600.000 Projeto pré-definido ‘Rio Ceira’

€ 6.058.823 Laboratórios vivos de 

descarbonização
Aumentar a resiliência e resposta às 

alterações climáticas em áreas 

específicas através de

medidas concretas de adaptação às 

alterações climáticas, a nível local,

aplicação de soluções tecnológicas de 

baixo carbono e de mitigação às 

alterações climáticas em cidades.

Três modalidades: 

- Um aviso para 

aplicação de 

soluções 

tecnológicas de 

baixo carbono

- Um small grant

scheme

- Dois projectos pré-

definidos.

Grupos Alvo:

Autoridades locais, 

Empresas (PME, 

Startups), Universidades 

Centros de I&D. 



Onde estamos...

• Aprovação do Concept Note – conteúdo programático do ‘Programa Ambiente’

• 2 Missões (Região Hidrográfica do Rio Ceira | Tornsberg, Lillehammer, Oslo)

• 1 Missão dedicada a conhecer o Sistema de Recolha e Depósito de Garrafas de Plástico 

norueguês

• 2 Reuniões com Operadores Programa de Ambiente, Alterações Climáticas e Energia 

(Bruxelas e Oslo)

• 2 Apresentações a Stakeholders (CIP, Entidades Gestoras Reservas da Biosfera)

• Preparação da submissão de Informação Adicional do ‘Programa Ambiente’.

[18 horas de apresentações; 142 participantes (70 Mulheres e 72 Homens); 5478 km percorridos de avião + 549 km 

percorridos de autocarro + 151 km percorridos de comboio]



Próximos Passos

• Lançamento do Programa – final de fevereiro de 2019

• Relações Bilaterais – Encontro ‘Matchmaking’ no final fevereiro de 2019

• Calendário de Avisos

• Sessões de Esclarecimento 

• Abertura dos Avisos



susana.escaria@sg.mate.gov.pt

http://www.sg.mate.gov.pt/eeagrants

https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/ambiente/


