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Missão dos NCP (…)

Promover o Programa LIFE, a participação nas suas atividades e o recurso às

oportunidades de financiamento proporcionadas, através do apoio e colaboração com:

 Candidatos, na preparação de candidaturas ao LIFE e na fase de revisão das
propostas selecionadas;

 Equipas de projetos em curso, na divulgação dos projetos e na articulação com
autoridades públicas quando necessário para a boa implementação do projeto (p. ex.
solicitação de licenças/autorizações);
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Missão dos NCP

Promover o Programa LIFE, a participação nas suas atividades e o recurso às

oportunidades de financiamento proporcionadas, através do apoio e colaboração com:

 Comissão/CINEA/NEEMO, na organização de eventos LIFE e na facilitação da
partilha de experiências, conhecimentos e melhores práticas em todos os projetos,
bem como na facilitação da replicação e transferência de resultados dos projetos
financiados; e,

 Outros NCP, no fomento de parcerias e trabalho em rede.
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Quem são os NCP portugueses? (PT continental)

Economia Circular e Qualidade de Vida: José Paulino | APA

Vanda Pereira | APA

Natureza e Biodiverdidade: Pedro Ivo Arriegas | ICNF

Ana Santos | APA

Mitigação e Adaptação às Alterações Climáticas: Ana Daam | APA

Ana Rita Branco | APA

Transição para as Energias Limpas: Isabel Soares | DGEG

Paula Gomes | DGEG

Ana Vasconcelos | LNEC
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Quem são os NCP portugueses? (Regiões Autónomas)

(apoio a todos os subprogramas)

Açores: André Castro

Mário Freitas

Teresa Silva

Madeira: Dília Menezes

---

Contactos de todos os NCPs: https://life.apambiente.pt/content/contactos

https://life.apambiente.pt/content/contactos


Atividades de apoio
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Ações de apoio

Sessão nacional/ INFO DAY PT

• Sessão generalista aberta ao público em geral

• Caráter informativo

Workshops temáticos

• Pequenos grupos

• Caráter formativo

• Informação específica sobre um tema/ subprograma

• Discussão de possíveis ideias de projeto

• … e sempre que possível regionais
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Ações de apoio (cont.)

Balcões Abertos (BA)

• Reunião com equipa de projeto

• Objetivo:

• Discutir questões estruturais da candidatura (p. ex. parcerias, principais ações do projeto)

• Partilhar dicas de erros comuns

Apoio Especializado (AE)

• Via email

• Visa esclarecer pormenores específicos (p. ex. rúbricas mais adequadas para uma despesa, 

questões relacionadas com preenchimento de formulários)



Ferramentas de apoio
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Ferramentas de apoio

Website dedicado LIFE PT - https://life.apambiente.pt/

• Principais notícias e eventos a nível PT e EU

• Em constante atualização

Mailing list LIFE 

• Utilizamos para divulgar de forma ativa apenas as questões mais relevantes

• Recomendamos adesão através do email dedicado LIFE (life@apambiente.pt)

• Newsletter temática

https://life.apambiente.pt/
mailto:life@apambiente.pt
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