
AVISO

Fundo Ambiental - Conservação da Natureza e da 
Biodiversidade - Gestão da biodiversidade e reforço do capital 
natural

DATA LIMITE 

15 de maio de 2020 às 23h59

MONTANTE MÁXIMO DE FINANCIAMENTO POR 
PROJETO

80.000€

ALOCAÇÃO TOTAL DISPONÍVEL 

1.200.000€

TAXA DE FINANCIAMENTO 

Taxa máxima de cofinanciamento até 85%, no caso de ONGA, 
e até 80% para os restantes beneficiários.

DURAÇÃO DOS PROJETOS 

As candidaturas objeto têm de concluir a respetiva execução 
financeira até à submissão do Relatório de Execução do 
Projeto (30 de novembro de 2020), e a execução material até 
31 de dezembro de 2020.

OBJETIVOS E PRIORIDADES

Objetivos

● Realização de medidas ou ações no domínio da 
valorização da biodiversidade e dos serviços dos 
ecossistemas, a desenvolver pelo sector privado e 
mobilizando os seus agentes neste âmbito, que 
reforcem o capital natural, contribuindo, desta forma, 
para a melhoria do estado de conservação do 
património natural do país e aumentando a 
demonstração e a informação empírica disponível 
sobre estas temáticas.
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TIPOLOGIA PROJETOS ELEGÍVEIS

● Projetos de gestão ativa que reforcem o capital 
natural, tais como projetos de restauro de áreas de 
espécies invasoras, projetos de restauro de 
biodiversidade funcional (por exemplo, polinizadores, 
continuidade de sistemas, habitats aquáticos), 
projetos de regeneração de solos degradados, 
projetos de reconversão de povoamentos 
abandonados, projetos com a utilização de 
indicadores de resposta rápida a ações de 
conservação (como invertebrados), projetos focados 
no aumento da resiliência do território ao fogo; 
projetos que contribuam para combater a 
desertificação física dos solos e o aumento da 
biodiversidade (charcas, lagos, açudes, preservação 
de socalcos, entre outras);

● Projetos que incluam práticas e atividades 
económicas com impacto positivo na gestão do 
capital natural, focadas no aumento da resiliência do 
território ao fogo e/ou na valorização económica de 
recursos endógenos (plantas aromáticas e 
medicinais, cogumelos, entre outras), tais como 
agro-silvo-pastorícia, apicultura, resinagem, 
atividades cinegéticas, incluindo práticas extensivas, 
que numa perspetiva pedagógica incluam o 
reconhecimento de culturas, sementes e raças 
associadas à diversidade genética resultante de 
atividades agro-silvo-pastoris;

● Projetos que contribuam para o desenho de modelos 
de remuneração dos serviços de ecossistema 
prestados, considerando, no mínimo, uma das três 
categorias principais de serviços de ecossistemas: 
Aprovisionamento, regulação e manutenção e 
cultural;

● Iniciativas específicas para aumentar a capacidade 
de gestão de territórios votados ao abandono, em 
especial terras marginais, de baixa produtividade 
económica, que permitam o reforço do capital natural.

ÂMBITO TERRITORIAL

Portugal continental.

PROMOTORES ELEGÍVEIS

● Agentes do sector privado, pessoas singulares ou 
coletivas, que detenham a seu cargo a gestão dos 
territórios onde os projetos serão desenvolvidos, 
designadamente:

1. Organizações Não Governamentais de 
Ambiente (ONGA) reconhecidas/registadas 
no Registo Nacional das Organizações Não 
Governamentais de Ambiente e Equiparadas 
(RNOE), conforme Aviso n.º 1933/2020, de 5 
de fevereiro;

2. Proprietários e gestores dos territórios de 
intervenção do projeto.

Notas: 

1. Caso a candidatura provenha de um consórcio, 
compete à entidade líder estabelecer os acordos ou 
contratos necessários à implementação do projeto;

2. O líder do consórcio deverá definir a visão e os 
objetivos estratégicos, exercendo liderança 
estratégica, afetando recursos e promovendo as 
redes de cooperação necessárias à execução do 
projeto;

3. O líder do consórcio é o responsável do projeto para 
todos os efeitos de ordem técnica, legal e 
administrativa e todas as comunicações com o Fundo 
Ambiental são asseguradas por este.

DESPESAS ELEGÍVEIS

São elegíveis as seguintes despesas dos beneficiários:

1. Custos de aquisição de equipamentos com particular 
cumprimento dos princípios de economia, eficiência e 
eficácia;

2. Custos com contratação de serviços para efeitos de 
execução do projeto e de certificação de despesas 
por parte de um Revisor Oficial de Contas (caso 
aplicável);

3. Custos que resultem diretamente da correta 
aplicação do contrato de projeto, incluindo 
certificação de contas e custos de garantias 
bancárias.
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