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LIFE em
destaque

Prémio Europeu Natura 2000
Candidaturas até 30 de setembro.
O Prémio Europeu Natura 2000 | European Natura 2000 Award visa distinguir as principais
conquistas em termos de Conservação da Natureza e recompensar a excelência na gestão e...
saber mais

Candidaturas ao Subprograma Ação Climática (Call 2019)
– Apoio Especializado
Nova ação de apoio! Dando seguimento às iniciativas desenvolvidas pela Agência Portuguesa do
Ambiente, no âmbito do Programa LIFE, encontra-se a decorrer mais um conjunto de ações de
apoio a proponentes que pretendam submeter as suas candidaturas ao LIFE – Subprograma...
saber mais
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Outras notícias LIFE

APP LIFE LINES - Disponível para download!
O projeto LIFE LINES continua a trabalhar no sentido de mitigar efeitos negativos de
infraestruturas lineares em várias espécies de fauna.
No passado dia dia 30 de julho de 2019, foi atingido mais um marco muito importante no...
saber mais

Concept Notes 2019
Mais de 1100 LIFE Concept Notes submetidas em 2019!
Proponentes de 27 Estados Membros solicitaram 2.2 biliões de euros de comparticipação
comunitária do programa LIFE para novos projetos, no âmbito do Subprograma Ambiente.
saber mais

Eventos em Agenda
Seminário “Voluntariado para a Conservação da Natureza”
O projeto LIFE VOLUNTEER ESCAPES é um dos quatro apoiados pelo Programa LIFE, em toda a
Europa, para ensaiar e avaliar a viabilidade de recorrer a voluntários do Corpo Europeu de...
Onde: Arquivo Histórico de Sophia de Mello Breyner, em Vila Nova de Gaia
Quando: 10 setembro 2019
saber mais
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LIFE Platform Meetings
Tema de interesse estratégico: Recuperação da natureza em áreas de agricultura intensiva. O
projeto LIFE going up a level - More water for wet habitat types in Drents-Friese Wold...
Onde: Lhee, Países Baixos
Quando: 17 e 18 setembro 2019
saber mais
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