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Car@s subscritor@s, 

É com grande prazer que a Agência Portuguesa do Ambiente, no âmbito do Projeto de 

Capacitação Nacional (LIFE CAP/PT) para o Programa LIFE, vem divulgar a primeira 

edição da Newsletter LIFE PT. Colocamos ao dispor mais um meio para partilha de 

informação e divulgação do Programa LIFE e do Projeto LIFE CAP/PT. Com uma 

periodicidade trimestral a Newsletter contará com as seguintes secções: Artigos em 

Destaque, Destaques do Projeto de Capacitação, Notícias LIFE e Eventos. 

Informamos ainda que os presentes artigos, bem como outras notícias/informações 

estão disponíveis para consulta no sítio da Internet LIFE PT. 

 

Caso não pretenda receber as próximas Newsletters, solicitamos que nos envie uma 

mensagem de correio eletrónico com essa indicação 

para life.capacitacao@apambiente.pt. 

 

Votos de boas leituras! 

 

http://mailchi.mp/a7c8d6a44fde/newsletter-1-agosto-85765?e=039ad48873
https://life.apambiente.pt/
mailto:life.capacitacao@apambiente.pt


 

 

Artigos em Destaque 

 

    

 

 

 25.º Aniversário do 

Programa LIFE 

Celebrou-se, no passado dia 22 de maio, 

no auditório do Centro de Congressos do 

LNEC, em Lisboa, uma sessão evocativa 

dos 25 anos do programa LIFE. 

 O evento, que contou com a presença de 

mais de uma centena de participantes, 

provenientes de cerca de 60 

organizações, teve como objetivo 

promover a partilha de informações 

relevante sobre o Programa LIFE. 

Saber mais 

   

 

 

 

Entrevista ao Projeto 

FLAW4LIFE – Spreading 

Ugly Fruit Against Food 

Waste 

Na entrevista realizada pelo Projeto LIFE 

CAP/PT, a coordenação do Projeto 

FLAW4LIFE partilhou a sua experiência 

com o Programa LIFE: enquanto 

proponente, na fase de preparação da 

candidatura, e enquanto beneficiário, na 

fase de execução do projeto. Fique a 

conhecer melhor esta experiência… 

Saiba mais 

   

   

 

Destaques do Projeto de Capacitação 

 

 

https://life.apambiente.pt/content/25%C2%BA-anivers%C3%A1rio-do-programa-life-0
https://life.apambiente.pt/content/flaw4life-%E2%80%93-spreading-ugly-fruit-against-food-waste


 

Eventos de Capacitação 

LIFE Realizados em 

Portugal 

No âmbito do Projeto LIFE CAP/PT foi 

previsto um pacote de eventos de 

capacitação, a realizar anualmente, com 

o objetivo de acompanhar e auxiliar os 

proponentes no processo de candidatura 

ao Programa LIFE. 

 No total, as iniciativas de capacitação já 

realizadas em 2016 e 2017 contaram 

com a participação de 245 e de 566 

participantes, respetivamente. 

Saber mais 

 

Perguntas Frequentes 

2016 

Está a elaborar a sua candidatura ao 

Programa LIFE? Tem questões? Consulte 

as nossas Perguntas Frequentes de 2016 

aqui! 

 

 

 

Notícias LIFE 

 

 

Call 2017 - APA recebeu 

pedidos de divulgação 

para parcerias em Projetos 

LIFE 

Arquitetura e urbanismo sustentáveis, 

gestão e qualidade da água ou controlo 

de invasoras são temas que lhe 

interessam? Venha ser parceiro! 

LIFE FOCUS - LIFE and the 

Circular Economy 

Destaque a projetos portugueses na 

mais recente edição da "LIFE and the 

Circular Economy". Nesta edição são 

destacados mais de 120 projetos LIFE 

relevantes para a Economia Circular, 

apresentados por 16 Estados-Membros. 

Três deles são portugueses. 

https://life.apambiente.pt/content/eventos-de-capacita%C3%A7%C3%A3o-life-realizados-em-portugal
https://life.apambiente.pt/content/perguntas-frequentes-2016-0


 

Consulte os projetos que procuram 

parcerias. 

Saber mais 

 

 Venha conhecer – ou redescobrir - estes 

projetos e saber mais sobre Economia 

Circular! 

Saber mais 

 

 

LIFE FOCUS - LIFE greening 

jobs and growth 

Projetos portugueses em destaque na 

última edição da "LIFE greening jobs and 

growth". 

 Nesta edição são destacados 28 projetos 

LIFE relevantes para o Emprego e o 

Crescimento Verdes, numa das seguintes 

vertentes: Green Jobs in the countryside, 

Green Jobs in the water sector, Blue 

growth, Green jobs in cities, Our green 

future e Voluntary work. 

 Três destes projetos são portugueses. 

 Venha conhecer – ou redescobrir - estes 

projetos e saber mais sobre Emprego e o 

Crescimento Verdes! 

Saber mais 

 

LIFE 2017: Financiamento 

disponível para soluções 

ambientais e climáticas 

“close-to-market” 

A Comissão está particularmente 

interessada em projetos “close-to-

market” que: 

- Proponham uma nova solução capaz de 

demonstrar benefícios claros para o 

ambiente ou para o clima; 

- Que tenham um nível técnico e 

empresarial que lhes permita 

implementar a sua solução em condições 

próximas do mercado (isto é, a nível 

industrial ou comercial) durante a 

duração do projeto.  

Saber mais 

  

 

Eventos em Agenda 

 

 

https://life.apambiente.pt/content/call-2017-apa-recebeu-pedidos-de-divulga%C3%A7%C3%A3o-para-parcerias-em-projetos-life
https://life.apambiente.pt/content/life-focus-life-and-circular-economy
https://life.apambiente.pt/content/life-focus-life-greening-jobs-and-growth
https://life.apambiente.pt/content/life-2017-financiamento-dispon%C3%ADvel-para-solu%C3%A7%C3%B5es-ambientais-e-clim%C3%A1ticas-%E2%80%9Cclose-market%E2%80%9D


 

Continua a decorrer a 

Call 2017 do Programa 

LIFE 

Por forma a facilitar a submissão de 

candidaturas existem datas específicas 

para os vários Domínios Prioritários. 

Não deixe passar a sua data e não 

esqueça que o deadline está definido 

com o fuso horário de Bruxelas (15h de 

Portugal Continental)! 

Saber mais 

 

2.º INTER LIFE PT 2017 

A 2.ª edição do INTER LIFE PT 2017 visa 

potenciar a interação entre projetos LIFE 

Portugueses e de outros Estados‐

membros, promover o contacto entre os 

vários beneficiários, a troca de 

experiências, a partilha de 

conhecimentos e, de forma transversal, o 

trabalho em rede. 

 Quando? 23 e 24 de novembro de 2017. 

 Onde? A definir. 

 

   

 

 

LIFE PT 
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