
 

 
 

 

LIFE - Programa para o Ambiente e a Ação Climática  

Workshops de Capacitação para apoio à estruturação/ 

apresentação de propostas à Call de 2019 – Subprograma Ação 

Climática 

Programa * 

 

Datas e Locais 

Lisboa  23 de julho 10h às 18h APA - Rua da Murgueira, 9/9A – Zambujal, Alfragide 

Porto  25 de julho 10h às 18h APA - ARH Norte, Rua Formosa, 254, 4049-030 Porto 

 

Apresentação do Programa para o Ambiente e a Ação Climática (LIFE), na versão aprovada pelo 

REGULAMENTO (UE) nº 1293/2013, de 11 de Dezembro de 2013; 

Apresentação dos tópicos prioritários para financiamento LIFE, na versão do programa de trabalho 

plurianual para o período 2018-2020 (DECISÃO DE EXECUÇÃO (UE) 2018/210 DA COMISSÃO, de 12 de 

fevereiro de 2018); 

Agenda 

10.00h Call 2019 – Full Proposal, calendário e critérios de avaliação 

10.30h 

11.00h 

11.30h  

12.00h       

Como preparar uma proposta LIFE Ação Climática 

Registo nas plataformas Online (ECAS e eProposal) 

Pausa para café (livre) 

Como elaborar uma “Full Proposal” 

Formulários Administrativos (A1 a A7) 

13.00h 

14.00h 

Almoço (livre) 

Formulários Técnicos (Formulários B - B1 a B6) 

14.30h Descrição detalhada das ações (Formulários C – C0 a C2) 

15.00h 
Questões Gerais e Financeiras (Anexos obrigatórios, Taxa de cofinanciamento, Despesas 
elegíveis) 

15.15h Formulários financeiros (Formulários F – F1 a F8) 

15.40h Pausa para café (livre) 

16.00h Discussão de ideias de projeto 



 

 
 

 

Objetivos: 

 Apresentação do Programa LIFE 2014/2020 e respetivas áreas prioritárias de financiamento 

 Apresentação e discussão de áreas de possível enquadramento de projetos, tendo em conta as 
disposições do REGULAMENTO (UE) nº 1293/2013, de 11 de Dezembro de 2013, que estabelece o 
Programa para o Ambiente e a Ação Climática (LIFE) 

 Apresentação e discussão do programa de trabalho plurianual para o Programa LIFE para o período 
2018-2020 (DECISÃO DE EXECUÇÃO (UE) 2018/210 DA COMISSÃO, de 12 de fevereiro de 2018); 

 Discussão e apoio ao enquadramento de ideias de projeto nos termos de referência e objetivos do 
Programa LIFE, numa fase inicial de desenvolvimento da candidatura. Os trabalhos incluirão 
exercícios práticos de construção/desenho de uma “Full Proposal”, incluindo o esclarecimento de 
dúvidas sobre o preenchimento de formulários, enquadramento e elegibilidade de despesas, 
aspetos formais associados à estruturação de parcerias, no sentido de maximizar a qualidade de 
possíveis propostas a apresentar. 

Público-Alvo: 

Técnicos de entidades legalmente constituídas que possam ser beneficiárias de financiamento de 
projetos através do Programa LIFE, incluindo entidades da administração pública regional e/ou local, 
organizações não-governamentais e entidades privadas. 

Condições/ vantagens: 

As entidades/técnicos que participarem na formação terão direito, mediante inscrição, a beneficiar de 
serviços de apoio previstos para 2019 pelo Ponto de Contacto Nacional (APA).  

Observações: 

 Muito embora não seja indispensável, caso disponha de um computador portátil agradece-se que 
seja portador do mesmo para o período completo de formação. 

 A formação não se destina a prestar serviços de consultoria e apoio à formulação de propostas 
concretas de projetos. Contudo, dentro do quadro de trabalho informal, é expectável e desejável 
que sejam discutidas e apresentadas, pelos próprios participantes, possíveis áreas de candidatura. 
Nesse sentido, caso possua já alguma(s) ideia(s) para possível candidatura, será favorável dispor 
da maior informação possível acerca da(s) mesma(s), para que a equipa de formação contribua da 
forma mais vantajosa sobre as questões práticas de formulação e enquadramento associadas a 
uma eventual candidatura. 

 

* Nota: o Workshop poderá ser ajustado em função dos participantes e respetivos requisitos de 
informação 

Mais informações: 
Website: life.apambiente.pt 

Email: life@apambiente.pt | life.capacitacao@apambiente.pt 

Tel: 214 721 442 | 214 709 921 
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