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Como preparar uma proposta LIFE Ação Climática?

• Objetivo de um  Projeto LIFE – implementar a política e legislação ambiental /Climática 

europeia

• Qual o problema que temos em mãos?

• É abordado por políticas europeias? Nacionais?

o Identificar claramente quais – pesquisa e identificação

• Problema LIFE – encontra-se enquadrado nos temas prioritários?

o Programa de Trabalho Plurianual 2018-2020;

• Já existem projetos semelhantes? Base de Dados LIFE

o O que existe sobre o problema/assunto?

o O nosso projeto distingue-se dos demais?

Programa de Trabalho Plurianual
2018-2020

http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm
../../../../2018 Documentação/Programa Plurianual 2018_2020.pdf
../../../../2018 Documentação/Programa Plurianual 2018_2020.pdf
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Como preparar uma proposta LIFE Ação Climática?

• São necessárias parcerias?

o Limitações em resolver aspetos físicos concretos?

o Existe a necessidade de competências técnicas, administrativas específicas?

o Os benefícios são superiores aos custos? - Ponderar!

o Não sendo possível /viável a parceria – Carta de Compromisso;

• Identificação dos parceiros:

o Beneficiário coordenador – entidade responsável perante a Comissão Europeia;

o Beneficiário associado (parceiro) – entra com parte económica e parte técnica;

• Cofinanciadores:

o Que benefícios poderão ter?

o Aconselhável: Abordagem apenas quando já existe um projeto relativamente delineado
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Como preparar uma proposta LIFE Ação Climática?

Programa de Trabalho Plurianual
2018-2020

• Ter em atenção todos os guias, consciencializar-se de todas as exceções, e das tipologias de projetos;

• Ter em atenção as prioridades temáticas;

• Verificar se o LIFE é o instrumento certo para o projeto que pretendem apresentar 

o Horizonte 2020 / Fundos estruturais;

o CLIMA / Adaptação / Mitigação / Governação e Informação

• Garantir a consistência financeira do projeto e uma lógica custo-eficácia;

• Não incluir ações que não estejam relacionadas com o objetivo da proposta;

• Definir objetivos claros e quantificáveis.

../../../../2018 Documentação/Programa Plurianual 2018_2020.pdf
../../../../2018 Documentação/Programa Plurianual 2018_2020.pdf
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Como preparar uma proposta LIFE Ação Climática?

Recomendável consultar, entre outros, os seguintes instrumentos 

climáticos:

• Programa Nacional para as Alterações Climáticas (PNAC) 2020/2030 

• Sistema Nacional de Políticas e Medidas e Projeções (SPeM)

• Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas (ENAAC 2020)

• Sistema Nacional de Inventário de Emissões por Fontes e Remoções por 

Sumidouros de Poluentes Atmosféricos (SNIERPA)

• Comércio Europeu de Licenças de Emissão (CELE + CELE Aviação)

• Plano Nacional Energia e Clima (PNEC2030)

Consultar também:

• Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050 (https://descarbonizar2050.pt) 

• Portal do Clima (http://portaldoclima.pt) 

RCM 107/2019

Regulamento EU 2018/1999

Diretiva 2009/29/CE
DL 93/2010; DL 38/2013

RCM 20/2015

RCM 56/2015

RCM 45/2016

RCM 56/2015

https://descarbonizar2050.pt/
http://portaldoclima.pt/
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Alterações a aplicar à Call 2020

• Não há mais obrigação de um concurso público - no entanto, ainda é 

necessário seguir procedimentos internos e garantir “Value for Money”/ 

nenhum conflito de interesses

Bens Duradouros – Exceção na depreciação 

Para todos os projetos tradicionais do LIFE, os custos de compra incorridos para bens duradouros, 

intrinsecamente relacionados com a implementação do projeto e usados de forma significativa 

durante a sua execução, serão considerados 100% elegíveis. No entanto é necessário que o 

beneficiário coordenador e os beneficiários associados se comprometam a continuar a 

atribuir esses bens de forma definitiva e exclusiva aos mesmos objetivos e propósitos previstos 

pelo projeto LIFE.

• Esse compromisso deve estender-se para além do final do projeto e abranger pelo menos toda a 

vida económica do bem.

• => Inclui a manutenção dos bens e a garantia de que as entidades que as controlam também 

garantam isso !!!
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Alterações a aplicar à Call 2020

Regra dos 2% – Interpretação revista

• Os beneficiários públicos precisam garantir que 102% dos custos com pessoal 

não adicional sejam cobertos por contribuição própria.

• O cofinanciamento proveniente de cofinanciadores públicos é agora 

equiparado à própria contribuição dos beneficiários públicos

• Contribuições próprias dos beneficiários públicos + cofinanciamento de 

cofinanciadores públicos

= ou>

102% de custos com pessoal não adicional

• => O cálculo da conformidade é baseado na repartição de financiamento 

acordada no GA!
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Alterações a aplicar à Call 2020

Custos com voluntários – Contribuição em espécie 

• O valor do trabalho voluntário pode ser adicionado ao orçamento na forma de "custos 

unitários"

• Os custos unitários são predefinidos por dia útil / por país (onde o voluntário irá  realizar o 

trabalho)

• Caso os voluntários não trabalhem dias inteiros, mas apenas algumas horas, a taxa unitária 

deve ser dividida por 8

DUAS LIMITAÇÕES:

• O valor máximo do trabalho voluntário a ser declarado na fase de pagamento é fixado de 

acordo com o orçamento na assinatura do contrato de subvenção e não pode aumentar (no 

máximo 50% de todas as contribuições: UE + próprio + cofinanciamento + receita do projeto).

• A contribuição da União não pode ser superior aos custos elegíveis estimados, excluindo 

voluntários
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Alterações a aplicar à Call 2020

Apoio Financeiro a Terceiros como parte de um projeto LIFE Tradicional

Os projetos LIFE podem orçamentar apoio financeiro a terceiros para ajudar 

entidades fora da parceria do projeto (por exemplo, organizações sem fins 

lucrativos, autoridades locais ou grupos de cidadãos) na implementação ou 

desenvolvimento de iniciativas locais que contribuirão para os objetivos do projeto.

Máximo de 100.000 € por projeto e 20.000 € por iniciativa

Os candidatos devem explicar:

O racional e os resultados esperados;

Como farão a gestão do processo (por exemplo, critérios para selecionar a 

entidade);

Listar as atividades para as quais terceiros podem receber apoio financeiro.
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1.º Passo – Registo nas Plataformas Online

• Plataformas Online

1. Plataforma ECAS

2. Plataforma EProposal

3. Formulários (dentro da EProposal)

https://webgate.ec.europa.eu/eproposalWeb/
https://webgate.ec.europa.eu/eproposalWeb/
https://webgate.ec.europa.eu/cas/
https://webgate.ec.europa.eu/cas/
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1.º Passo – Registo nas Plataformas Online

• Primeiro passo é o registo no ECAS – European

Comission Authentication Service

• Registar novo utilizador (externo)

• Nota:

Atenção ao período de receção/confirmação de emails 

que é curto (cerca de 30 min para chegar a confirmação

da receção de registo e cerca de 3 horas para que o 

registo seja eliminado se não utilizado

• https://webgate.ec.europa.eu/cas/

.

https://webgate.ec.europa.eu/cas/
https://webgate.ec.europa.eu/cas/
https://webgate.ec.europa.eu/cas/
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1.º Passo – Registo nas Plataformas Online

.

https://webgate.ec.europa.eu/eproposalWeb/
https://webgate.ec.europa.eu/eproposalWeb/
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2.º Passo – Criar uma Nova Proposta

.
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2.º Passo – Criar uma Nova Proposta

.

Escolher a área prioritária
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2.º Passo – Criar uma Nova Proposta

.
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3.º Passo – Preenchimento dos Formulários da Proposta

.

• A Proposta Completa é constituída pelos seguintes 

conjuntos de formulários:

• Formulários A – Administrativos

• Formulários B – Técnicos

• Formulários C – Descrição Detalhada das Ações

• Formulários F – Financeiros



Formulários A - Administrativos
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Formulários A - Administrativos

• Formulários A:

• Form A1 – General Project Information

• Form A2 – Coordinating Beneficiary

• Form A3 – Coordinating Beneficiary Declaration

• Form A4 – Associated Beneficiary Declaration and Mandate

• Form A5 – Associated Beneficiary

• Form A6 – Co-financer and Commitment Form

• Form A7 – Other Proposals Submitted for European Union Funding
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Formulários A - Administrativos

• Form A7 – Other proposals submitted for European Union 

funding (cont.)

1. Have you or any of your associated beneficiaries already benefited from previous LIFE co-
financing? (please cite LIFE project reference number, title, year, amount of the co-financing,
duration, name(s) of coordinating beneficiary and/or partners involved) (Maximum Characters:
5000);

2. Have you or any of the associated beneficiaries submitted any actions related directly or
indirectly to this project to other European Union funding programmes? To whom? When and
with what results? (Maximum Characters: 5000);

3. For those actions which fall within the eligibility criteria for financing through other European
Union funding programmes, please explain in full detail why you consider that those actions are
better suited to financing through LIFE and are therefore included in the current project
(Maximum Characters: 5000).

Formulários A
Administrativos

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7
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Formulários A - Administrativos

• Form A7 – Other proposals submitted for European 

Union funding (cont.)

4. Resubmission: Has this proposal been submitted before? (Maximum
Characters: 10.000)

• Incluir código e acrónimo da proposta anterior

• Os proponentes não devem submestimar as respostas às
questões colocadas neste formulário.

• Falhar estas respostas pode, eventualmente,
conduzir à rejeição da proposta.

Formulários A
Administrativos

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7



Formulários B - Técnicos
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Formulários B - Técnicos

• Formulários B

• Form B1 – Summary description of the project (to be completed in English)

• Form B2 – Climate problem targeted and, if applicable, other environmental 

benefits

• Form B3 – EU added value and socio-economic effects

• Form B4 – Stakeholders involved and main target audience of the project

• Form B5 – Expected constraints and risks related to the project implementation 

and how they will be dealt with

• Form B6 – Continuation / Valorisation of the project results after the end of the 

project
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Formulários B - Técnicos

Form B1 – Summary description of the project

• Síntese do projeto;

• Obrigatório ser redigido em inglês – facultativo em

português;

• Lido por todos os elementos da Comissão;

• Primeira análise feita pelo avaliador do projeto;

• Aconselhável ser a última parte a ser preenchida numa

candidatura.

Formulários B
Sumário do Projeto

B1

B2

B3

B4

B5

B6
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Formulários B - Técnicos
Formulários B

Sumário do Projeto

B1

B2

B3

B4

B5

B6

• Form B1 – Summary description of the project

• Project objectives (verificar n.º de caracteres)

• Actions and means involved (verificar n.º de caracteres)

• Expected results and impacts (quantified as far as 

possible) (verificar n.º de caracteres)

• EU policy priorities and Reasons why the proposal falls 

under the selected policy priority (verificar n.º de caracteres)

• Biodiversity (verificar n.º de caracteres) 
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Formulários B - Técnicos

Formulário B2 - Climate problem targeted and, if applicable, 

other environmental benefits

• Climate problem targeted and, if applicable, other environmental benefits

(verificar n.º de caracteres);

• Best practice, demonstration or pilot (verificar n.º de caracteres) (ver secção 

1.2);

• Boas Práticas (aplicação de técnicas, métodos ou abordagens tendo em conta o 

contexto do Projeto)

• Demonstração (Ações, metodologias ou abordagens novas ou desconhecidas no 

contexto do Projeto: geográfico, ecológico e sócio-económico, que pode ser aplicado 

noutro local em circunstâncias similares);

• Piloto (aplicar uma técnica ou método que não foram testados antes e que têm 

vantagens climáticas comparados com os atuais;

CONSULTAR: (LIFE Project Database)
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Formulários B - Técnicos

Form B2 – Climate problem targeted and, if applicable, other 

environmental benefits (Cont.)

State of the art and innovative aspects of the project 

descrição do “estado da arte” da técnica ou método, bem como a descrição da 

escala do Projeto (piloto, pré-industrial …).

ATENÇÃO: Projetos que envolvam alguma pesquisa e 

desenvolvimento ou atividades meramente preparatórias (estudos, 

surveys, etc.) não podem ser considerados inovadores per se. 

A transferência de boas práticas não pode ser considerada inovadora
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Formulários B - Técnicos

Form B3 – EU added value and socio-economic effects

• Contribuição para os objetivos climáticos (verificar n.º de 

caracteres)

• Contribuição para as áreas e políticas prioritárias da UE 

(verificar n.º de caracteres)

• Replicabilidade e transferabilidade (verificar n.º de 

caracteres)

Notas: 

Estas respostas servirão para avaliar vários critérios de avaliação

Adaptar a resposta ao que é pedido em cada Critério (Award) (GUIA 

DE AVALIAÇÃO)
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Formulários B - Técnicos

Form B3 – EU added value and socio-economic effects

• Multipurpose, synergies, integration, as well as transnational

character, Green Procurement, Eco-label and uptake (verificar 

n.º de caracteres);

• Socio-economic effects of the project (verificar n.º de 

caracteres);

Provável impacte das ações do Projeto na economia local e 

na população (impacte na criação de emprego) – não 

esquecer compatibilização com a tabela  de indicadores 

(KPI)
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Formulários B - Técnicos Formulários B
Sumário do Projeto

B1

B2

B3

B4

B5

B6

• Form B4 – Stakeholders involved and main target audience 

of the project (verificar n.º de caracteres)

• É valorizado o esforço de envolver o projeto com o meio

envolvente

• Incluir Declarações de Apoio o mais diversificadas possível (em

anexo)

• Não foi possível? - Incluir a intenção de contactar entidades

durante o projeto

• Grupos Alvo – identificar as entidades/agentes locais que irão

ser alvo do Projeto
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Formulários B - Técnicos Formulários B
Sumário do Projeto

B1

B2

B3

B4

B5

B6

• Form B5 – Expected constraints and risks related to the project 

implementation and how they will be dealt with

(verificar n.º de caracteres)

• Mostrar que acautelaram riscos passíveis de ocorrer e que 

são expectáveis – quais e como os calcularam

• Licenças, EIA? 

• O contacto com outros projetos LIFE é valorizado –

comparar situações de risco semelhantes

• Mostrar que há um “Plano B”
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Formulários B - Técnicos Formulários B
Sumário do Projeto

B1

B2

B3

B4

B5

B6

• Form B6 – Continuation / valorisation of the project 

results after the end of the project

• Which actions will have to be carried out or continued after the end of the 

project? (verificar n.º de caracteres)

• Garantir que o projeto não acaba com o fim do financiamento;

• Projetos Piloto e de Demonstração têm a obrigatoriedade de dar 

continuidade aos conhecimentos adquiridos;

• How will this be achieved? Which resources will be necessary to carry out 

these actions? (verificar n.º de caracteres)

• Como irá ser assegurada a continuidade dos trabalhos no pós-projeto?

• Descrever o que poderá ser feito com os recursos humanos próprios;

• Existem recursos externos a serem utilizados no pós-projeto? –

Mencionar
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Formulários B - Técnicos Formulários B
Sumário do Projeto

B1

B2

B3

B4

B5

B6

• Form B6 – Continuation / valorisation of the project 

results after the end of the project

. Listar as entidades/pessoas identificadas como alvo de 

disseminação da informação

• How will the long-term sustainability of the project's concrete 

actions be assured? (verificar n.º de caracteres)

Detalhar



Formulários C – Descrição detalhada das ações
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Formulários C – Descrição detalhada das ações

• Form C0 – List of All Actions

• Form C1 – Detailed Description of the 
Proposed Actions

• Form C2 – Reporting Schedule
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Formulários C – Descrição detalhada das ações

Formulário C0 – Lista das Ações

• Este formulário permite criar todas as ações 

previstas no projeto, discriminadas por tipo de 

ação

• Muito importante: as ações do projeto têm 

que ser criadas antes de introduzir os custos 

financeiros nos Formulários F

Formulários C

C0

C1

C2
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Formulários C – Descrição detalhada das ações

Tipologia das Ações

A. Preparatory actions (if needed)

B. Compensation payments for use rights             (if needed)

C. Implementation actions (obligatory)

D. Monitoring the impact of the project actions (obligatory)    

E. Communication and dissemination of results (obligatory)

F. Project management (obligatory)



39

Formulários C – Descrição detalhada das ações

Form C1 - Tipologia / Grupos de Ações

A. Preparatory actions (if needed) 

• Conjunto de ações que preparam as ações concretas do 
projeto

• Devem estar claramente relacionadas com os objetivos

• Devem ser de curta duração e terminar bem antes do fim do 
projeto

• Caso não conduzam a uma direta implementação durante o 
projeto, a descrição deve incluir justificação suficiente e 
garantias que serão executadas.

Formulários C

C0

C1

C2



40

Formulários C – Descrição detalhada das ações

Form C1 - Tipologia / Grupos de Ações

B. Compra / aluguer de terrenos / Pagamentos 

compensatórios de direitos de uso (if needed) 

• Desde que a despesa seja necessária para atingir os objetivos 

de um projeto LIFE Mitigação ou LIFE Adaptação

• Importante consultar:

• Grant Agreement: Article II.19.2 (i)

• Anexo X (do Grant Agreement): VIII.6, alínea iv

• Guia de candidatura “Natureza e Biodiversidade”, ponto 2.4.3

Formulários C

C0

C1

C2
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Formulários C – Descrição detalhada das ações

Form C1 - Tipologia / Grupos de Ações

C. Implementation actions (obligatory) 

• Verdadeiro alvo do projeto

• Output destas ações deverá ser concreto, mensurável e 
com claros benefícios para o clima

• Deve ter obrigatoriamente ações de replicabilidade ou 
transferibilidade.

Formulários C

C0

C1

C2
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Formulários C – Descrição detalhada das ações

Form C1 - Tipologia / Grupos de Ações

D. Monitoring the impact of the project actions
(obligatory) 

• Indicadores de performance dos projetos LIFE - KPI 
(tabela excel) 

selecionar os que se aplicam ao projeto (lista de indicadores LIFE)

acrescentar outros que considerem relevantes

• Monitorização do Impacte Socioeconómico 

nas ações de projeto, na economia local e na população

Impactes em temos de emprego.

Formulários C

C0

C1

C2
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Formulários C – Descrição detalhada das ações

Form C1 - Tipologia / Grupos de Ações

E. Communication and dissemination of results
(obligatory) / Logótipo LIFE

• Obrigatórios:

- Website | Placares

- Layman’s Report (em inglês e na língua do projeto)

- Networking com outros projetos, incluindo projetos 
LIFE

• Facultativos mas (cada vez mais) valorizáveis:

- Trabalho com meios de comunicação social | 
brochuras, Vídeos

- Organização de eventos com a comunidade local

- Seminários, formações, etc.

Formulários C

C0

C1

C2
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Formulários C – Descrição detalhada das ações

Form C1 - Tipologia / Grupos de Ações

F. Project management (obligatory)

• Organigrama (detalhado) do pessoal técnico e administrativo 
envolvido. Deve evidenciar que o coordenador tem controlo 
efetivo na gestão de toda a equipa

• Definir bem a cadeia de responsabilidades

• Gestor de projeto a full-time (altamente recomendável)

• Exemplos de Comissões a criar:

- Comissão de acompanhamento técnico-científica (se fizer 
sentido)

- Comissão de acompanhamento de partes interessadas –
Steering Committee (altamente recomendável)

• Prever capacitação de pessoal interno

Formulários C

C0

C1

C2
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Formulários C – Descrição detalhada das ações

Form C1 - Tipologia / Grupos de Ações

F. Project management (obligatory) (cont.)

Incluir o racional do consórcio do projeto, indicando, 
para cada beneficiário, o Estado-membro e qual o papel 
que têm no projeto. 

Incluir a seguinte tabela como um anexo desta ação (ver 
Guia):

Formulários C

C0

C1

C2

Country Role in the project

(Beneficiary 1)

(Beneficiary 2)

….
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Formulários C – Descrição detalhada das ações

Form C1 - Tipologia / Grupos de Ações

F. Project management (obligatory) (cont.)

Auditoria externa

Obrigatória no fim do projeto (para beneficiários com 
mais de 750.000 € de contribuição comunitária; 
(recomendável fazer gradualmente)

After-LIFE Plan

(ligar com Form B6 – Continuation / valorisation of the
project results after the end of the project)

- Plano deve constar da lista de Deliverables

- Criar sub-ação específica

Formulários C

C0

C1

C2
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Formulários C – Descrição detalhada das ações

Form C1 – Informação a fornecer em cada ação

Action title (verificar n.º de caracteres)

Deve assegurar-se que o nome da ação é curto e reflete claramente o 
objetivo da ação

Beneficiary responsible for implementation (verificar n.º de 
caracteres)

Selecionar qual o beneficiário que será responsável por cada ação

Cada beneficiário tem de ser responsável por, pelo menos uma ação ou 
sub-ação

Descrever concisamente o que os outros beneficiários irão fazer em cada 
ação

No caso de vários beneficiários serem responsáveis por uma ação, 
indicar muito claramente as responsabilidades de cada um.

Formulários C

C0

C1

C2
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Formulários C – Descrição detalhada das ações

Form C1 – Informação a fornecer em cada ação

• Description and methods employed (what, how, where, when
and why) (verificar n.º de caracteres)

Quantificar sempre que possível

• Assumptions related to major costs of the action (verificar n.º de 
caracteres)

Descrição e metodologia usada para estimar os custos com mais 
peso

Aconselhado deixar o seu preenchimento para o fim

Action timetable

Ter em atenção que o projeto só pode iniciar a partir de 1 julho 
2021

Formulários C

C0

C1

C2
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Formulários C – Descrição detalhada das ações

Form C1 – Informação a fornecer em cada ação

• Project DELIVERABLES  products (verificar n.º de caracteres)

- Algo físico, concreto que é gerado no projeto

- Necessita de ser enviado à EASME (não esquecer o logo LIFE)

(Ex. Planos de Gestão, estudos, software, vídeos, etc.)

Formulários C

C0

C1

C2

Name of the deliverable
(max. 200 characters)

Number of the 
associated action

Deadline

Ex.
Atas síntese e folhas de presença de todas as reuniões
de networking presencial realizadas com o conjunto de
parceiros D1 2022-06-30
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Formulários C – Descrição detalhada das ações

Form C1 – Informação a fornecer em cada ação

• Project MILESTONES (verificar n.º de caracteres)

- Metas a atingir com a ação

- Momentos “chave” durante a implementação do projeto

- Os documentos correspondentes não necessitam se enviados à 
EASME

Formulários C

C0

C1

C2

Name of the milestone
(max. 200 characters)

Number of the associated 

action
Deadline

Ex.

1ª reunião com stakeholders realizada;

Operação inicial do protótipo
Conferência final

D1 2021-10-31
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Formulários C – Descrição detalhada das ações

Form C2 – Reporting Schedule

Descrever o progresso técnico e financeiro do projeto 
apresentando:

- Relatório de progresso        pelo menos a cada 18 meses

- Relatório intermédio  quando for gasto 100% do 
adiantamento obtido

- Relatório final até 3 meses após o projeto ter finalizado.

Formulários C

C0

C1

C2

Type of report Deadline

PROGRESS_REPORT 2022-12-31

MIDTERM_REPORT 2023-01-31

FINAL_REPORT 2023-12-30
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Contactos e links úteis

Agência Portuguesa do Ambiente:

https://life.apambiente.pt

life@apambiente.pt

Comissão Europeia:

https://ec.europa.eu/environment/life/

https://life.apambiente.pt/
mailto:life@apambiente.pt
https://ec.europa.eu/environment/life/


Muito Obrigada!

Boa Sorte!

Sejam Criativos!


