Lisboa, 13 de julho de 2015

COMUNICADO DE IMPRENSA
Estão abertas as convocatórias LIFE 2015 da União Europeia para financiar projetos
ambientais
Através do Programa Europeu de Ambiente e Ação Climática - LIFE
O prazo de apresentação de candidaturas estará aberto até Setembro/Outubro de 2015
Recentemente foram publicadas as convocatórias 2015 do Programa Europeu para o Meio
Ambiente e a Ação Climática – LIFE – que dispõe de uma dotação financeira de aproximadamente
240 milhões de euros.
O programa LIFE tem como principais objetivos contribuir para a transição para uma economia
eficiente em termos de recursos, hipocarbónica e resistente às alterações climáticas, para a proteção e
a melhoria da qualidade do ambiente e para suster e inverter a perda de biodiversidade, incluindo o
apoio à rede Natura 2000.
Esta convocatória financia projetos de demonstração, pilotos, melhores práticas, assim como projetos
integrados na área do meio ambiente, clima, eficiência dos recursos, natureza e biodiversidade e
governação ambiental.
Os beneficiários de este programa são organismos públicos, empresas privadas e entidades não
comerciais privadas, incluindo as ONG.
Os projetos serão financiados a fundo perdido até 60% dos gastos elegíveis, com a exceção dos
projetos de ações especificas de conservação da natureza e hábitats que serão financiados até 75%, e
os projetos de criação de capacidades nos Estados Membros da EU até 100%.
As convocatórias para os projetos tradicionais estarão abertas até Setembro/Outubro 2015.

A Lowendalmasaï gere a preparação de candidaturas a esta convocatória ajudando as entidades
beneficiárias a conseguir financiamento. O “know-how” da equipa de consultores está à disposição dos
clientes para que de uma forma ágil e fácil, consigam financiamento através de este tipo de incentivos.

Sobre a Lowendalmasaï

Constituída em 1992, a Lowendalmasaï emprega 400 profissionais em 9 países: Alemanha, Benelux,
China, Espanha, Grã-Bretanha, Itália, Japão e Portugal.
Em Portugal o seu portfólio tem 60 clientes.

A Lowendalmasaï é pioneira do sector da consultoria de gestão e optimização de custos em diversas
áreas: fiscalidade internacional, local, social, custos e compras estratégicas, financiamento da inovação
e working capital. A consultora estabelece os seus honorários em função dos resultados mensuráveis e
concretos que aportam uma melhoria clara nos processos internos e no rendimento operativo dos seus
clientes.
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