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Em destaque

LIFE PT EVENTO FINAL
2018

dezembro de 2018, em Lisboa, o evento de

Projetos de Ação
Climática solicitam quase
€200 milhões de euros de
contrapartida ao
Programa LIFE

encerramento

Foram

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA)
organiza, nos próximos dias 6 e 7 de

Capacitação
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Projeto

LIFE

Nacional

de

(LIFE14
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Mitigação das Alterações Climáticas (CCM),

o
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instrumento
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51 referem-se à Adaptação às Alterações

As inscrições são gratuitas, contudo, são

Climáticas

limitadas e sujeitas a confirmação, sendo

Governação e Informação em matéria de

necessário o preenchimento obrigatório do

Clima (GIC).

formulário online (disponível aqui).
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e

11

à

área

de

Saber mais

Saber mais

Destaques do Projeto de Capacitação
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Partilha de experiências entre Projetos de Capacitação
de Portugal e da Hungria
Realizou-se no dia 1 de outubro uma reunião entre projetos de Capacitação de Portugal e da
Hungria, para troca de experiências relacionada com a implementação dos respetivos
projetos de capacitação, dificuldades sentidas, formas de as ultrapassar, bem como
perspetivas de futuro do Programa LIFE.
Saber mais

Notícias LIFE

União Europeia investe 243 milhões em 142 novos
projetos LIFE
A Comissão Europeia aprovou, no âmbito da call 2017, um total de 142 novos projetos que
serão financiados pelo programa LIFE Ambiente e Ação Climática, num total de contribuição
comunitária de 243 milhões de euros, abrangendo ações nos domínios da natureza, do
ambiente e da qualidade de vida numa Europa em transição para um futuro mais
sustentável.
Saber mais

LIFE platform
Conservation

meeting:

Volunteering

for

Nature

Decorreu nos passados dias 19, 20 e 21 de setembro, em Tartu, na Estónia, uma LIFE
Platform Meeting dedicada ao tema do Voluntariado para a Conservação da Natureza.
Os principais objetivos deste evento foram a partilha de experiências entre projetos LIFE e a
identificação dos fatores determinantes para aumentar o impacte do voluntariado na
conservação da natureza.
Saber mais

Eventos em Agenda

mhtml:file://C:\Users\anam.santos\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Co... 06/02/2019

Newsletter #5 | Novembro 2018

Página 3 de 3

LIFE PT EVENTO FINAL 2018
Evento de encerramento do Projeto LIFE de Capacitação Nacional (LIFE14 CAP/PT/000004)
com o objetivo geral de intercâmbio entre entidades públicas e privadas portuguesas
associadas ao Programa LIFE, e entidades de outros Estados-membros.

Quando? 6 e 7 de dezembro 2018
Onde? IAPMEI, Lisboa
Saber mais
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