Seminário Final EEA Grants Fundo ONG | PT0033
APA | 3 Dezembro 2010
Intervenção do Director Geral da APA
É uma honra muito especial para esta casa receber a Senhora Embaixadora da Noruega, o
Senhor Secretário de Estado do Ambiente, a Senhora Gabriela Voicu, representante do
Mecanismo Financeiro do Espaço Económico Europeu, e o Senhor Coordenador da Unidade
Nacional de Gestão, Sr. Dr. António Chaves.
E ainda mais por ser numa ocasião muito especial em que estamos a chegar ao fim dum
período de financiamento que permitiu o desenvolvimento de 16 projectos implementados
por ONG - organizações não governamentais -, envolvendo dezenas de milhares de
participantes no conjunto das actividades realizadas.
Estes projectos, devido à semente lançada, levaram à abertura de portas e caminhos para
futuros empreendimentos.
IMPORTÂNCIA DO FUNDO ONG
O Mecanismo Financeiro do Espaço Económico Europeu, através do Fundo ONG –
Componente Ambiente, apoia financeiramente projectos nas áreas da protecção ambiental e
do desenvolvimento sustentável, que promovam acções que visem aprofundar o
conhecimento nestes domínios por parte da sociedade civil, conduzindo assim ao incremento
da sua participação activa nos processos de tomada de decisão.
As áreas prioritárias que enquadram os projectos apoiados são quatro:
Políticas e medidas para a prevenção e a adaptação às alterações climáticas;
Promoção da redução do consumo de energia, incluindo a eficiência energética e a
autoprodução recorrendo à microgeração, e promoção do transporte público em
detrimento do transporte privado;
Promoção da gestão sustentável e conservação da natureza e da biodiversidade;
Promoção da recolha selectiva de resíduos orgânicos e da sua valorização orgânica em
unidades de pequena escala (por exemplo, compostagem comunitária) ou por
compostagem caseira, bem como promoção da recolha selectiva porta-a-porta de
resíduos.
Para além das actividades específicas desenvolvidas no âmbito de cada projecto, foram
incluídas actividades relacionadas com a informação e divulgação, formação, educação,
investigação e trabalho de campo.
O montante global para financiamento às entidades beneficiárias foi de € 1 114 371.00 e o
valor do co-financiamento aos beneficiários finais oscilou entre € 29.800 e € 75 000.00.
Relativamente ao valor global referido, 85% correspondem à comparticipação da
responsabilidade do Mecanismo Financeiro do Espaço Económico Europeu e os restantes 15%
correspondem à contrapartida nacional. No que diz respeito aos beneficiários finais, a sua
contrapartida é, no mínimo, de 10% do valor elegível do projecto.
Estes montantes revelam bem a importância deste Fundo para o desenvolvimento das
actividades das organizações não governamentais, neste caso em particular as de Ambiente.

PAPEL DA APA
A Agência Portuguesa do Ambiente, que, de acordo com as suas atribuições, é o organismo
público particularmente vocacionado para apoiar as organizações não governamentais de
ambiente, foi seleccionada pelo Mecanismo Financeiro do Espaço Económico Europeu como
entidade intermediária de Gestão do Fundo ONG – Componente Ambiente, em Portugal,
competindo-lhe conduzir e monitorizar todas as actividades relacionadas com a
implementação deste Fundo.
Coube-lhe, assim, realizar todos os procedimentos necessários à implementação deste Fundo,
desde o seu lançamento, acompanhamento em todas as fases de desenvolvimento, até se
chegar ao seu termo.
As candidaturas apresentadas ultrapassaram largamente uma centena (foram 143), o que
demonstra bem o interesse suscitado por este Fundo. Só 16 foram seleccionadas de acordo
com os critérios pré-definidos pela Comissão de Avaliação.
Foi uma selecção muito difícil, porque a qualidade de praticamente todos os projectos era
muito boa, mas o financiamento disponível tinha um limite…
São esses 16 projectos que estão agora a terminar (alguns já terminaram mesmo os seus
trabalhos), que vamos poder ver de seguida.
Durante todo o período de desenvolvimento dos projectos, a APA tem procurado apoiar os
beneficiários finais, dando-lhes toda a ajuda possível. Foram feitas algumas visitas,
infelizmente ainda não a todos.
PROJECTOS SELECCIONADOS
Dos 16 projectos seleccionados, a maioria (11) desenvolveu actividades na área prioritária da
promoção da gestão sustentável e conservação da natureza e da biodiversidade, repartindo-se
os restantes cinco pela área da eficiência energética, compostagem e transporte sustentável.
RESULTADOS EXPECTÁVEIS
De referir que todos estes projectos, que agora vêem chegar ao fim o período de
financiamento pelo Fundo EFTA, vão continuar activos, uns por si próprios, outros com os
parceiros respectivos, outros encontrando novas formas para desenvolver as actividades agora
iniciadas.
RELEVÂNCIA DA CONTINUIDADE DESTAS FORMAS DE APOIO ÀS ONG
De tudo o que acaba de se referir, pode concluir-se que estas formas de apoio ao trabalho das
ONG se reveste da maior importância para que elas possam assumir plenamente o seu papel
de motores da sociedade civil com vista a uma participação cada vez mais activa da mesma.
Por fim, cabe-me ainda salientar o extraordinário empenho e a grande vontade de vencer as
dificuldades que foram demonstrados por todos os promotores, e que permitiram alcançar os
resultados que iremos em seguida conhecer.

