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Artigos em Destaque  

 

    

 

 

 

Call 2016 - Resultados    

Bruxelas investe 222 milhões de euros a 

favor do ambiente, da natureza e da ação 

climática.  

A Comissão Europeia aprovou um pacote de 

investimento financiado pelo orçamento da 

UE para apoiar a transição da Europa para 

um futuro mais sustentável e com baixas 

emissões de carbono, ao abrigo da Call 

2016, do programa LIFE para o ambiente e 

a ação climática. Este pacote mobilizará 

investimentos adicionais, num total de 379 

milhões de euros em 139 projetos novos.  

Saber mais 

   

 

 

 

Parcerias LIFE? 
Quer ser parceiro/ cofinanciador de um 

projeto LIFE? Procura parceiros/ 

cofinanciadores para a sua ideia? Venha 

conhecer a nova funcionalidade do site LIFE 

Portugal: Bolsa de Parceiros.   

 

Deixe-nos, por favor, os seus comentários/ 

sugestões de melhoria desta funcionalidade 

preenchendo o formulário 

online,  disponível aqui.  

   

  

https://life.apambiente.pt/content/bruxelas-investe-222-milh%C3%B5es-de-euros-favor-do-ambiente-da-natureza-e-da-a%C3%A7%C3%A3o-clim%C3%A1tica?language=pt-pt
https://life.apambiente.pt/bolsa-de-parceiros-life
https://goo.gl/forms/s8tuMJsMbOGSaHuJ3


 

 

Destaques do Projeto de Capacitação 

 

 

 

 
Nos passados dias 23 e 24 de outubro 2017, 

realizou-se na sede da APA, em Alfragide, o 

INTRA LIFE PT 2017. Esta iniciativa foi 

realizada no âmbito do Projeto CAP/PT e 

teve como objetivo promover a partilha 

entre entidades públicas portuguesas 

associadas, ou a associar, ao Programa LIFE 

e as de outros Estados-membros, 

potenciando o trabalho em rede, as 

parcerias e a troca de experiências e 

informações sobre melhores práticas na 

utilização do LIFE. 

Esta primeira edição incidiu sobre os temas 

Ar e Clima, tendo sido apresentados 

projetos LIFE (tradicionais e integrados) e 

projetos financiados por outros mecanismos 

de financiamento comunitários. 

Saber mais  

 

 

Universidade de Évora 

consegue dupla 

aprovação na Call LIFE de 

2016 
A APA congratula-se com a aprovação de 

um projeto na área da natureza e 

biodiversidade (LIFE RELICT) e outro na 

área do Ambiente e Eficiência de Recursos 

(LIFE AGUEDA), ambos da responsabilidade 

da Universidade de Évora. 

O projeto LIFE RELICT foi o primeiro projeto 

aprovado que resultou, para além do 

esforço dos intervenientes (beneficiário 

coordenador e beneficiários associados), do 

apoio prestado pela equipa técnica da APA, 

no âmbito do projeto de Capacitação 

nacional e do ICNF. 

Saber mais 

  

 

Notícias LIFE 

 

 

 

 
Candidatos procuram financiamento 

europeu superior a mil milhões de euros 

através do Programa LIFE. 

A Comissão Europeia recebeu 629 

candidaturas de projetos ao Programa LIFE 

na call de 2017, que encerrou no passado 

dia 14 de setembro de 2017.  

 

LIFE ELCN - Development 

of a European Private 

Land Conservation 

Network 

No contexto do projeto LIFE ELCN – 

Development of a European Private Land 

https://life.apambiente.pt/content/administra%C3%A7%C3%B5es-p%C3%BAblicas-discutem-ar-e-clima
https://life.apambiente.pt/content/universidade-de-%C3%A9vora-consegue-dupla-aprova%C3%A7%C3%A3o-na-call-life-de-2016?language=pt-pt


 

 

 

 

Saber mais 

 

Conservation Network (LIFE16 

PRE/DE/000005) - que tem como objetivo o 

trabalho em rede de organizações de 

diversos países da Europa para testar e 

avaliar a utilidade e eficácia de novos 

instrumentos de gestão privada de 

conservação da natureza e biodiversidade – 

a MONTIS - Associação de Conservação da 

Natureza, promoveu no passado dia 17 de 

novembro, no Auditório do Departamento 

de Biologia da Universidade de Aveiro, um 

primeiro workshop sobre “Conservação da 

Natureza em Terrenos Privados – 

Experiências e Oportunidades”.  

Saber mais 

 

 

 

 

 

Apresentação da APA no 

evento LIFE da EIP Water 

Conference  
No âmbito da EIP Water Conference, a 

EASME organizou, no edifício da Alfândega 

do Porto, a 26 setembro 2017 um side event 

sobre "The LIFE programme: funding 

opportunities & innovative solutions on 

wastewater treatment", no qual foram 

apresentadas várias soluções inovadores no 

que respeita ao tratamento de águas 

residuais, bem como as oportunidades de 

financiamento proporcionadas pelo 

Programa LIFE para o setor da água.  

Saber mais 

 

 

Intervenção da APA no 

Workshop LIFE do 

Parlamento Europeu 
O Comité ENVI do Parlamento Europeu, 

organizou no passado dia 10 outubro um 

Workshop para discussão dos primeiros 

resultados do programa LIFE 2014-2020. 

A APA foi convidada a apresentar a sua 

perspectiva e experiência enquanto ponto 

de contacto nacional. Pode consultar aqui 

a apresentação. 

Saber mais 

 

 

 

Eventos em Agenda 

 

 

2.º INTER LIFE PT  Workshop Restauro de 

Ecossistemas Insulares 

https://life.apambiente.pt/content/candidatos-procuram-financiamento-europeu-superior-mil-milh%C3%B5es-de-euros-atrav%C3%A9s-do-programa?language=pt-pt
https://life.apambiente.pt/content/life-elcn-%E2%80%93-development-european-private-land-conservation-network?language=pt-pt
https://life.apambiente.pt/content/apresenta%C3%A7%C3%A3o-da-apa-no-evento-life-da-eip-water-conference?language=pt-pt
https://life.apambiente.pt/sites/default/files/documentos/APA%20Presentation%20-%20EP%20LIFE%20Workshop.pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/pt/envi/events-workshops.html?id=20170804WKS00701


 

A Agência Portuguesa do Ambiente, 

enquanto parceiro coordenador do Projeto 

LIFE CAP/PT irá realizar a segunda edição 

do INTER LIFE PT. Este evento visa 

promover o intercâmbio de experiências e 

de melhores práticas entre beneficiários 

portugueses e de outros Estados-Membros 

do Programa LIFE. 

 

Quando? 25 e 26 de janeiro 2018. 

Onde? A definir 

Data limite de inscrição: 10 de janeiro 

2018 

 

A Sociedade Portuguesa para o Estudo das 

Aves irá realizar no âmbito do Projeto LIFE 

Berlengas um workshop sobre Restauro de 

Ecossistemas Insulares. Este workshop 

incide sobre os impactes de espécies 

invasoras em ilhas e nas medidas que 

podem ser implementadas para os 

minimizar/ mitigar. 

 

Quando? 29 a 31 de janeiro 2018. 

Onde? Peniche 

Data limite de inscrição: 15 de dezembro 

2017. 

Saber mais 
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