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Programa para o Ambiente e a Ação Climática (LIFE)

Na fase preparatória de cada quadro financeiro plurianual, a UE encontra-se numa 
encruzilhada: decidir para onde deve orientar os seus fundos e de que modo pode afetar os 
recursos em prol das suas políticas. Embora o orçamento da UE represente apenas cerca de 2 
% das despesas públicas nos 27 Estados-Membros, o efeito de alavanca e de modelo das 
despesas da UE não deve ser subestimado. O presente documento de trabalho contém 
reflexões específicas sobre o programa LIFE e outras questões que a relatora gostaria de 
partilhar com a comissão.

Em 12 de dezembro de 2011, a Comissão Europeia propôs um regulamento relativo à criação 
de um Programa para o Ambiente e a Ação Climática (LIFE) que sucederia ao LIFE+, com 
um período de vigência entre 2007 e 2013. Os seus elementos principais são os seguintes:

 Maior financiamento: 3200 milhões EUR comparados com os 2181 milhões EUR para o 
LIFE+ (ambos preços de 20111).

 Dois subprogramas: um para o Ambiente e outro novo para a Ação Climática.
 Introdução de "Projetos Integrados" (PI): o principal objetivo consiste em melhorar a 

execução de políticas ambientais e climáticas e em apoiar a sua integração noutras 
políticas que operem a uma escala superior à dos Projetos Tradicionais (PT). Seria ideal 
que, para além do financiamento do programa LIFE, os PI mobilizassem outros fundos 
privados ou da UE.

 Orientação estratégica reforçada: o objetivo consiste em orientar a procura de forma 
mais sólida, estabelecendo prioridades (não exaustivas) nos programas plurianuais e 
especificando as prioridades temáticas.

 Destaque para a biodiversidade: 50 % dos recursos dos subprogramas para o Ambiente 
continuarão destinados à natureza e à biodiversidade. 

 Alteração das taxas de financiamento:  são propostos mecanismos de simplificação, 
como uma maior utilização de montantes únicos ou aplicações eletrónicas. As despesas 
relacionadas com o IVA ou os custos com pessoal permanente deixariam de ser elegíveis 
para financiamento uma vez que se revelaram pesados em termos de acompanhamento e 
comunicação. Isto seria compensado pelo aumento das taxas de cofinanciamento atuais de 
50 % para 70 % (PT) ou 80 % (PI).

 Seleção de projetos com base no mérito: a proposta sugere a abolição das dotações 
nacionais anuais indicativas ("envelopes nacionais") e o retorno a uma seleção baseada na 
qualidade.

 Participação acrescida de países terceiros: para além da cooperação com membros do 
EEE, países candidatos e os países dos Balcãs Ocidentais, seriam autorizadas, em casos 
excecionais, atividades no exterior da União.

 Gestão: algumas tarefas de gestão devem ser delegadas numa Agência de Execução já 
existente.

                                               
1 Para os preços constantes (2011), foi retirada a influência das variações de preço do ano de referência para o 
ano corrente. Os preços correntes referem-se ao valor baseado em preços durante cada ano de referência 
(proposta LIFE: EUR 3.6 mil milhões).
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A relatora apoia convictamente a abordagem que a Comissão adota na sua proposta relativa 
ao programa LIFE no período de 2014-2020. Na sua Resolução sobre o QFP, o PE solicitou 
que fosse mantido um instrumento de financiamento separado para o ambiente, a para da 
abordagem de integração do ambiente e das alterações climáticas em todas as políticas 
setoriais da UE.2 A presente proposta reflete este mesmo pedido. A relatora propõe alterações 
e/ou aditamentos no que respeita aos seguintes pontos:

Orçamento: As avaliações do programa LIFE têm sido sempre muito positivas, destacando o 
seu valor acrescentado.3 Como os atuais PT se têm revelado muito bem-sucedidos, o seu 
financiamento deve ser aumentado. Será mantida a afetação de 78 % dos fundos LIFE para 
subvenções destinadas a ações concretas.
A proposta de aumento do orçamento, apresentada pela Comissão, integra novos objetivos: 
(1) fazer face, de forma reforçada, à mitigação das alterações climáticas e à adaptação aos 
efeitos das mesmas e (2) apoiar a implementação através de projetos integrados. A relatora 
está inteiramente de acordo com este alargamento do âmbito de aplicação do instrumento. A 
implementação e o reforço integrados das políticas da UE foram considerados um desafio-
chave na resolução relativa ao quadro financeiro plurianual e na Estratégia "UE 2020". Os 
fundos que a Comissão prevê e considera necessários para estes dois elementos devem, por 
isso, ser incluídos no orçamento atual.
A necessidade de financiamento para a rede Natura 2000 foi estimada em, pelo menos, 5.8 
mil milhões EUR por ano.4 Embora outros fundos da UE, e fontes nacionais e privadas 
forneçam - e tenham de vir a fornecer - uma parte significativa do financiamento da rede 
Natura 2000, ainda subsistem grandes lacunas. O programa LIFE deve, consequentemente, ser 
dotado de recursos suficientes para contribuir com, pelo menos, 10 % do financiamento anual.

Equilíbrio geográfico e seleção de projetos: Dado que o objetivo principal dos fundos da 
UE consiste na criação de um valor acrescentado europeu, a relatora concorda com a sugestão 
da Comissão de substituir os envelopes nacionais por um sistema de seleção com base no 
mérito para os PT. A experiência adquirida nos últimos anos tem vindo a mostrar que mesmo 
as dotações nacionais não asseguraram uma utilização equilibrada dos projetos LIFE (ver 
gráfico 1 infra).
Assim sendo, a relatora sugere melhores programas de formação destinados às autoridades 
competentes e às partes interessadas que pretendam candidatar-se ao financiamento do 
programa LIFE. Tendo em conta a importância do programa LIFE para a conservação da 
biodiversidade, os países/regiões com uma percentagem relativamente elevada de locais de 
importância comunitária, devem receber assistência técnica especial, a fim de poderem 
beneficiar de oportunidades de financiamento.  Além disso, deve ser melhorada a 
acessibilidade e a participação no programa por parte de regiões com dificuldades económicas 
e reduzidas capacidades de obtenção de fundos de contrapartida. A relatora propõe, assim, 
que estas regiões sejam elegíveis para uma taxa de cofinanciamento mais elevada, por 
                                               
2 Cf. Resolução sobre o QFP de 8 de junho de 2011.
3 Cf., por exemplo, a Avaliação Intercalar relativa à aplicação do Regulamento LIFE+, abril de 2010; Avaliação 
de Impacto da proposta LIFE 2014-2020: SEC(2011) 1542; Avaliação ex post do Programa LIFE 1996-2006, 
julho de 2009; as publicações do jornal "LIFE Focus" estão disponíveis na página da Internet do LIFE.
4 Financiamento da rede Natura 2000. Investimento na rede Natura 2000: proporcionar benefícios à natureza e às 
pessoas. Documento de trabalho dos serviços da Comissão SEC(2011)1573 final.
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exemplo, de acordo com os critérios da política de coesão.
A relatora entende que cumpre assegurar um equilíbrio geográfico para os PI dado o seu 
caráter de modelo e o facto de a sua aplicação representar um desafio em todos os Estados-
Membros. A relatora é de opinião que o regulamento deve prever um número mínimo de PI 
por Estado-Membro.

Regras de reembolso e respetiva simplificação: Aproximadamente 5 % dos fundos do 
programa LIFE destinam-se ao reembolso do IVA, e cerca de 22,5 % ao reembolso de custos 
relacionados com pessoal permanente, diferindo estes valores significativamente entre os 
projetos. O orçamento europeu constitui um instrumento poderoso, embora diminuto, razão 
pela qual a relatora se mostra muito cética quanto à sua utilização para despesas que não 
contribuam diretamente para ações concretas portadoras de valor acrescentado europeu. 

No entender da relatora, não cabe à UE reembolsar impostos que revertam a favor dos 
orçamentos nacionais. Os Estados-Membros devem ser vivamente incentivados a reembolsar 
o IVA nacional às organizações sem fins lucrativos envolvidas em projetos LIFE.5 Assim 
sendo, o ónus sobre as ONG que executam um projeto LIFE e que não possam recuperar os 
custos relativos ao IVA, seja ao abrigo do programa LIFE, seja ao abrigo de regras nacionais 
em matéria de IVA, não pode ser compensado com uma taxa de cofinanciamento mais 
elevada. Neste contexto, a relatora propõe a aplicação das mesmas regras em matéria de IVA 
para o programa LIFE, tal como sugerido no regulamento que estabelece disposições gerais 
para os fundos da UE no âmbito do Quadro Estratégico Comum (QEC). Os organismos 
públicos não devem, portanto, poder reclamar o reembolso do IVA. 

A relatora apoia fortemente as atividades relacionadas com o ambiente levadas a efeito por 
ONG, instituições académicas e serviços públicos. Contudo, a relatora considera questionável 
o financiamento de parte do seu pessoal permanente com o exíguo orçamento consagrado ao 
programa LIFE. Na exposição de motivos, a Comissão menciona que a elegibilidade de custos 
relacionados com pessoal permanente, não especificamente recrutado para o projeto, poderá 
ser limitada ou reduzida, sem definir, com maior clareza, o conceito de "pessoal permanente". 
No que toca à elegibilidade em matéria de IVA, salvo especificação em contrário no 
regulamento do programa LIFE, as disposições do regulamento financeiro (revisto) aplicam-
se aos custos relacionados com o pessoal.
A relatora considera a abordagem da Comissão justificada no caso de tarefas que se espera 
que um administrador público leve a cabo em termos de gestão de bens públicos, como o 
ambiente e a natureza. No caso dos organismos públicos, apenas devem ser elegíveis custos 
relacionados com pessoal recrutado especificamente para o projeto LIFE. No caso de outros 
beneficiários, os custos relacionados com o pessoal permanente e temporário devem continuar 
a ser elegíveis. O procedimento que consista em preencher fichas horárias relativas ao tempo 
de trabalho do pessoal no projeto, que se afigura complexo e propenso a erros, será 
simplificado. Além disso, a relatora mostra-se totalmente favorável a qualquer outra proposta. 

Projetos Integrados: A integração de aspetos ambientais e climáticos nos fundos da UE 
constitui um dos principais objetivos identificados na Resolução sobre o QFP do PE. Os PI 
ligados ao programa LIFE representam um instrumento concreto para servir este objetivo e 
merecem, por esta razão, todo o apoio da relatora. Estes instrumentos não substituem a 

                                               
5 Cf. também a Resolução do PE, de 13 de outubro de  2011, sobre o futuro do IVA (2011/2082 (INI)), ponto 19.



DT\899185PT.doc 5/6 PE487.756v01-00

PT

responsabilidade pela execução que incumbe aos Estados-Membros, mas servem antes como 
um modelo a seguir, criando uma cooperação construtiva e duradoura entre diferentes setores 
de administração. Estes instrumentos beneficiarão outros fundos ao aumentar a capacidade de 
absorção da despesa relacionada com o ambiente, canalizando-a para principais desafios em 
termos de execução.
Todavia, os PI apenas serão bem-sucedidos caso esta ideia esteja bem fundamentada noutros 
fundos da UE, a fim de assegurar a sua contribuição financeira e o efeito de alavanca 
pretendido. Atualmente, a coordenação com o programa LIFE apenas é mencionada no Fundo 
Europeu para os Assuntos Marítimos e as Pescas e no QEC.6 Será de importância vital que a 
Comissão ENVI adote uma posição firme em relação às comissões responsáveis pelos fundos 
mais importantes, a fim de preconizar a inclusão coerente da "coordenação com os PI do 
LIFE" em cada fundo. 

A generalização do conceito de PI dependerá também do seu papel concreto no âmbito do 
instrumento LIFE e da sua concretização no regulamento. Os PI não devem substituir nem 
competir com os PT. Nestas condições, a relatora sugere que o atual nível de orçamento 
consagrado aos PT seja mantido e que os PI sejam considerados um elemento essencial, 
embora adicional, do instrumento LIFE.

Questões a considerar

1. Na votação de 21 de março, a Comissão ENVI confirmou os objetivos da estratégia da 
biodiversidade e sublinhou os custos económicos devastadores para a sociedade, provocados 
pela perda da biodiversidade. De que forma é que o orçamento do programa LIFE poderá 
refletir estas ambições? 

2. De que modo se poderá proceder para que os projetos LIFE sejam portadores de benefícios 
geograficamente equilibrados? 

3. Qual deve ser o papel do LIFE no financiamento de pessoal permanente?  

4. Que mecanismos são necessários para assegurar a viabilidade dos PI e o seu efeito de 
alavanca? Como proporcionar incentivos construtivos e fortes no quadro de outros fundos 
para que as despesas se reforcem mutuamente? 

                                               
6 O Quadro Estratégico Comum traduz os objetivos da "Estratégia Europa 2020" em prioridades para os fundos 
FEDER, FSE, FC, FEADER e EMFF. 
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Gráfico 1: LIFE+ 2007-2010: Utilização de dotações nacionais por país

Fonte: Regulamento LIFE, equilíbrio geográfico, Ficha n.º 1 da Comissão, de 26 de março de 2012.
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