
AVISO

Fundo Ambiental - Aviso n.º 3749/2020 - Programa Sê-lo 
Verde 2020

DATA LIMITE 

31 de maio de 2020 às 17h

MONTANTE DE FINANCIAMENTO POR PROJETO

● Categoria A - 20.000€
● Categoria B - 50.000€

ALOCAÇÃO TOTAL DISPONÍVEL 

600 000€

TAXA DE FINANCIAMENTO 

● Categoria A - 70% 
● Categoria B - 30% 

Nota: 

Não são financiadas ações que tenham já sido objeto de 
financiamento público no corrente ano.

Não são financiadas ações que tenham já sido alvo de apoio 
em edições anteriores do Programa Sê-lo Verde no mesmo 
evento.

DURAÇÃO DOS PROJETOS 

Os projetos são executados e concluídos durante o evento, no 
ano de 2020.

OBJETIVOS E PRIORIDADES

Objetivos gerais

O «Programa Sê-lo Verde 2020» tem em vista incentivar a 
adoção de boas-práticas ambientais, inovadoras e com 
impacte ambiental, social e económico nos grandes eventos, 
através do financiamento de medidas verdes a adotar nesses 
eventos, tendo como principais objetivos gerais:

● Incentivar a adoção de critérios ambientais que 
contribuam para uma redução de impactes e 
promovam o uso eficiente de recursos materiais e 
energéticos;

● Incentivar a adoção de abordagens inovadoras, como 
sejam, novas tecnologias, integração de renováveis, 
fomento à economia colaborativa, conceção 
ecológica;

● Contribuir para a educação e sensibilização 
ambiental dos grupos de interesse envolvidos – 
promotores, marcas, municípios, espectadores e 
comércio local adjacente.
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Objetivos específicos

O «Programa Sê-lo Verde 2020», pretende apoiar medidas 
que contribuam para a persecução dos objetivos preconizados 
e que se enquadrem nos seguintes objetivos específicos:

● Garantir um uso e gestão eficaz e ambientalmente 
responsável dos fluxos de matérias consumidas na 
preparação, decorrer e desmontagem do evento;

● Minimizar/reduzir o consumo de energia de fontes 
fósseis, incluindo os transportes e logística, 
garantindo eficiência e racionalização no consumo de 
eletricidade;

● Minimizar a produção de emissões para o ar, solo e 
meio hídrico, associados ao evento tendo em conta o 
ciclo de vida do evento e a cadeia de valor 
associada;

● Promover ações de sensibilização junto do público, 
sobre o impacte ambiental das suas escolhas, que os 
motive a modificarem comportamentos antes, durante 
e após o evento de modo eficaz e duradouro.

TIPOLOGIA PROJETOS ELEGÍVEIS

● Incorporação de materiais reciclados e a reutilização 
de materiais;

● Desmaterialização dos processos associados ao 
evento;

● Medidas que promovam a eficiência hídrica;
● Outras medidas que resultem, comprovadamente, 

numa gestão eficiente dos recursos e materiais 
usados;

● Medidas inovadoras de eficiência energética e de 
incorporação de energias de fontes renováveis;

● Transportes de zero emissões;
● Serviços partilhados de transporte;
● Intervenções de baixo carbono na cadeia logística;
● Minimização de emissões para o ar e de ruído, de 

redução da produção e gestão de resíduos, de 
gestão de efluentes na cadeia de valor/logística 
associada ao evento;

● Proteção do solo das áreas utilizadas e a sua 
recuperação;

● Minimização da utilização de produtos químicos de 
limpeza do recinto e áreas conexas, a reposição da 
situação inicial da área ocupada no evento e/ou sua 
requalificação;

● Produção de elementos de comunicação associados 
a ações de sensibilização;

● Medidas de contabilização das emissões como 
inventários de emissões, cálculo da pegada hídrica, 
carbónica, etc.;

● Medidas que promovam o envolvimento do cidadão 
em iniciativas de «responsabilidade» ambiental 
associadas ao evento;

●  Desenvolvimento de aplicações inovadoras no 
âmbito dos vetores ambientais previstos no presente 
aviso.

ÂMBITO

● Eventos de massas de entretenimento ao ar livre, 
com assistência prevista de três mil pessoas ou mais 
por dia e onde a duração do programa diário é de 
duas horas ou mais, durante pelo menos dois dias 
consecutivos;

● Provas de atletismo

ÂMBITO TERRITORIAL

O Programa abrange todo o território nacional.

PROMOTORES ELEGÍVEIS

Constituem beneficiários do Programa, os promotores de 
eventos, na qualidade de pessoa singular ou coletiva que 
tenha por atividade a promoção ou organização de eventos de 
massas, isoladamente ou em parceria com outras entidades 
promotoras ou não promotoras, que apresentem candidatura 
para medidas a implementar enquadrados nas seguintes 
categorias:

A. Categoria A: Eventos com um número máximo de 
«espetadores/participantes por dia/por evento», dado 
pela lotação do recinto/da prova, entre 3.000 e 
15.000 (inclusive);

B. Categoria B: Eventos com um número máximo de 
«espetadores/participantes por dia», dado pela 
lotação do recinto/da prova, acima de 15.000.

No caso da apresentação de candidaturas em parceria, o 
promotor é obrigatoriamente o líder do consórcio, sendo ele o 
único beneficiário, competindo -lhe estabelecer os acordos ou 
contratos necessários à implementação da medida.

DESPESAS ELEGÍVEIS

São elegíveis as despesas com a implementação de ações 
que se enquadrem nos objetivos específicos, que vierem a ser 
aprovadas no âmbito do Programa, resultantes dos custos 
reais incorridos com a sua realização e efetuadas a partir da 
data de apresentação da candidatura.
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