
AVISO

Fundo Ambiental - Apoiar uma nova cultura ambiental, no 
âmbito da Estratégia Nacional de Educação Ambiental 2020 – 
Produção e consumo sustentáveis

DATA LIMITE 

19 de junho de 2020 às 23h59

MONTANTE DE FINANCIAMENTO POR PROJETO

50.000€

ALOCAÇÃO TOTAL DISPONÍVEL 

500.000€

TAXA DE FINANCIAMENTO 

● Administração direta, indireta e autónoma; Setor 
Empresarial do Estado e Local; Estabelecimentos de 
ensino; Universidades e Institutos Politécnicos; 
Centros de Investigação; Empresas 
independentemente da sua forma jurídica; 
Associações e Fundações: 70 %, incidindo sobre o 
total das despesas elegíveis;

● Organizações Não-Governamentais de Ambiente e 
equiparadas: 95 %, incidindo sobre o total das 
despesas elegíveis.

DURAÇÃO DOS PROJETOS 

As candidaturas aprovadas têm de concluir todas as 
operações até à submissão do Relatório Final de Execução do 
Projeto (30 de novembro de 2020).

ÂMBITO TERRITORIAL

São elegíveis projetos localizados em todo o território 
nacional.

OBJETIVOS E PRIORIDADES

Objetivos gerais

● Contribuir para a prossecução dos Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, 
adotada pelas Nações Unidas, em setembro de 2015, 
privilegiando o domínio da produção e consumo 
sustentáveis, contribuindo para o cumprimento dos 
compromissos nacionais e internacionais assumidos 
por Portugal no domínio da sustentabilidade;

● Dar prossecução à Estratégia Nacional de Educação 
Ambiental 2020 (ENEA 2020), nomeadamente no que 
respeita aos princípios orientadores e ao eixo 
temático Tornar a Economia Circular;

● Contribuir para o cumprimento dos objetivos previstos 
no Plano de Ação para a Economia Circular (PAEC), 
em especial no que concerne à adoção de 
comportamentos que promovam uma produção e 
consumo mais sustentáveis.
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Fundo Ambiental Produção e consumo sustentáveis

02 — 02

Objetivos específicos

● Realizar projetos de Educação Ambiental dirigidos 
aos cidadãos para a adoção de práticas mais 
sustentáveis e seguras na redução da produção de 
resíduos e na reparação e reutilização de produtos e 
materiais;

● Desenvolver iniciativas de Educação Ambiental 
dirigidas aos cidadãos, empresas e atividades 
produtivas que promovam a reciclagem e o 
aproveitamento de produtos e matérias;

● Dinamizar programas de Educação Ambiental em 
contexto profissional ou universitário;

● Realizar atividades de Educação Ambiental dirigidas 
a jovens em idade escolar que criem uma cultura de 
consumo que favoreça os produtos com menor 
pegada carbónica, com ciclos de vida superiores e 
cujos materiais possam ser reaproveitados;

● Contribuir para um diálogo aberto, crítico e reflexivo 
sobre os novos desafios ambientais;

● Fomentar a criação de valor, políticas e práticas 
ambientais mais sustentáveis, promovendo a 
alteração de comportamentos, individuais e coletivos.

ÁREAS CHAVE

● Alcançar a gestão sustentável e o uso eficiente dos 
recursos naturais, nomeadamente aumentando a 
reutilização de águas residuais tratadas;

● Promover o aproveitamento de subprodutos do 
tratamento de água, em particular as lamas para 
valorização energética e dos solos;

● Reduzir o desperdício de alimentos pelo retalho, pelo 
consumidor e ao longo das cadeias de produção e 
abastecimento;

● Promover a gestão ambientalmente saudável dos 
produtos químicos e de todos os resíduos, ao longo 
de todo o ciclo de vida, e a redução da sua libertação 
para o ar, água e solo, minimizando os impactos 
negativos sobre a saúde humana e o meio ambiente;

● Reduzir substancialmente a geração de resíduos, 
através da prevenção, redução, reciclagem e 
reutilização de produtos e materiais;

● Prestar informação relevante aos cidadãos e 
aumentar a sua consciência ambiental e realçar o 
seu papel no promoção de um desenvolvimento 
sustentável;

● Promover práticas de compras públicas sustentáveis, 
de acordo com as políticas e prioridades nacionais;

● Desenvolver e implementar ferramentas para 
monitorizar os impactos do desenvolvimento 
sustentável para o turismo sustentável na criação de 
emprego e na promoção da cultura e dos produtos 
locais.

TIPOLOGIAS

● Participação ativa do público (por exemplo, atividades 
de educação-ação, concursos de ideias);

● Formação e capacitação, com efeito multiplicador e 
que potenciem a disseminação do conhecimento;

● Sensibilização ambiental (excluindo campanhas 
publicitárias);

● Participação passiva do público (por exemplo, 
exposições, materiais didáticos, guias práticos 
digitais, planos de sustentabilidade, 
conferências/seminários).

PROMOTORES ELEGÍVEIS

● Administração direta, indireta e autónoma;
● Setor Empresarial do Estado e Local;
● Estabelecimentos de ensino;
● Universidades e Institutos Politécnicos;
● Centros de Investigação;
● Empresas independentemente da sua forma jurídica;
● Associações e Fundações;
● Organizações Não-Governamentais de Ambiente e 

equiparadas.

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 elaboração e produção de materiais de 
sensibilização e comunicação que contribuam para a 
prossecução dos objetivos gerais e específicos e as 
áreas chave;

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

3. Custos com contratação de serviços para efeitos de 
execução do projeto e de certificação de despesas 
por parte de um Revisor Oficial de Contas;

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