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Projeto CAP/PT/000004

Coordenação: Parceiros:

Projecto de Capacitação Nacional / Gestão

D1- Gestão do Projeto 

D2 - Monitorização de Progresso e Reporting à Agência/Programa LIFE  

D3 - Auditoria Externa

Reforço da capacidade de 
entidades públicas 
associadas ao LIFE

Reforço das 
entidades públicas 
associadas ao 
programa LIFE

Capacitação de 
administrações 
públicas 
associadas ao LIFE

Intercâmbio e troca de 
experiências entre 
administrações públicas

Capacitação para 
estruturação de parcerias 
de projetos integrados

Capacitação de 
potenciais 
proponentes

Sessões nacionais/ 
regionais

Workshops de 
formação de apoio 

Apoio à Estruturação 
de Ideias de Projeto

Maior/melhor 
comunicação e 
networking

Intercâmbio de 
experiências e 
melhores práticas 
entre beneficiários

Sítio Web LIFE

Magazine LIFE 

Ferramentas de 
apoio

Promoção de Boas 
Práticas de 
Angariação de 
Cofinanciadores

Bolsa de Ideias de 
Projetos
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C1

A7+

A9
Apoio especializado 

por via eletrónica 

(email)

Estrutura Geral do Projeto

A8
“Balcão Aberto” 

regionalizado



Projeto CAP/PT/000004

Coordenação: Parceiros:
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Principais resultados alcançados

Partilha de 
experiências

Capacitação 
de 

beneficiários

Reforço das 
equipas

E ainda… As 
dificuldades 

sentidas



Projeto CAP/PT/000004

Coordenação: Parceiros:

4

Eventos: INTRA e INTER LIFE PT em 2016, 2017 e 2018

� +200 participantes

� Representantes de + 80 entidades

� Projetos LIFE Nacionais e de outros EM)

� Projetos de outros financiamentos

Locais: Lisboa / Luso / Fundão

Intercâmbio de experiências e melhores práticas entre beneficiários



Projeto CAP/PT/000004

Coordenação: Parceiros:
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Sessões nacionais/regionais de divulgação

Sessões realizadas: 21

� 3 Sessões Nacionais

� 18 Sessões Regionais

� 716 participantes

Elevada cobertura territorial

Participação ativa de Projetos LIFE



Projeto CAP/PT/000004

Coordenação: Parceiros:
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Workshops de formação de apoio à estruturação/ apresentação de propostas

Workshops realizados: 25

� 408 participantes

Elevada cobertura territorial

Envolvimento dos participantes

Em 2017 foi desenvolvida uma ação complementar – A7+ 

Apoio à Estruturação de Ideias de Projeto



Projeto CAP/PT/000004

Coordenação: Parceiros:
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Workshops de formação de apoio à estruturação/ apresentação de propostas

8%

37%

40%

15%

Workshops 2018

Total number of Participants: 159

Nacional Public Administration Local Public Administration

Other organizations Regional Public Administration



Projeto CAP/PT/000004

Coordenação: Parceiros:
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Balcão Aberto (BA)

Apoio Especializado (AE)

Balcões realizados: 31

� 77 participantes

Apoios realizados: 19

� 24 participantes



Projeto CAP/PT/000004

Coordenação: Parceiros:
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� Online desde 16 março 2017

� Importante ferramenta de comunicação

� Manutenção da informação

Site LIFE PT



Projeto CAP/PT/000004

Coordenação: Parceiros:
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Magazine Edições de 2017 e 2018

Newsletter – 2017, 2018 e ….

Magazine LIFE / Newsletter LIFE PT 



Projeto CAP/PT/000004

Coordenação: Parceiros:
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O after-life do Projeto LIFE CAP/PT

�Procurar garantir a cobertura territorial;

�Diversificar;

�Comunicar;

�Potenciar mais candidaturas;

�Partilhar;

�Divulgar.



Obrigado!



LIFE Programme and 2019 Call

Aurelio Politano

EASME

3 May, Info day Lisbon



SUMMARY

 LIFE Programme and traditional projects

 Highlights 2019 call

 Introduction to 2 stage process (ENV sub-
programme)

 Key challenges and common mistakes 
30 April Brussels | #EULife19



LIFE Programme and 
traditional projects



LIFE 2014-2020 : PRIORITY AREAS & BUDGET



LIFE - GENERAL FEATURES

 Applicants - Companies, research institutes, NGOs, public 
administrations active in the field of environment and 
climate protection ; all legal persons registered in the EU

 Emphasis on replicability/transferability, long-term 
sustainability, and an EU added value of the project results

 Not focused on research ( H2020)

 No large infrastructure; not focused on rural or regional 
development ( agricultural, structural funds)

 Support and monitoring: from Contracting Authority (EASME 
or European Commission) and external monitoring team



WHAT IS LIFE FINANCING?
Main focus



THE "TRADITIONAL" PROJECTS

For whom?

 All legal person registered in the EU

For what?

 Pursuit of general and specific objectives of the 6 priority areas 

 Sub-programme for environment: additional focus on thematic priorities and 

on project topics (LIFE Multi-Annual Work Programme for 2018-2020)

Average size? 1 to 5 beneficiaries; EU contribution: €500,000 to €1.5 million

Co-funding rate?

 Max. 55%, at two exceptions:

• NAT/BIO projects: max. 60%

• NAT/BIO projects under specific conditions linked to conservation actions on 

priority habitat/ species: max.75% 



Highlights

2019 call



LIFE 2019 – BUDGET

AREA CLOSING C.N. CLOSING Full P. BUDGET 19

CLIMATE n.a. 12-Sep-19 ~€ 58 Mill.

ENV-RE 17-Jun-19 Feb-2020 ~€ 78 Mill.

NAT 19-Jun-19 Feb-2020 ~€ 128 Mill.

GIE 19-Jun-19 Feb-2020 ~€ 9 Mill.

IPE 5-Sep-19 12 March-2020 ~€ 95 Mill.

IPC 5-Sep-19 12 March-2020 ~€ 26 Mill.

TAE n.a. 08-Jun-19 ~€ 1 Mill.

TAC n.a. 08-Jun-19 ~€ 0.3 Mill.



LIFE 2019 

 As previous year, strong emphasis on:

 Long term sustainability of the project: continuation, 

replication and transfer

 EU added value

 Indicators

 New priority topics and evaluation criteria



LIFE 2019 (II)

 Takes up recent development in EU policy: e.g.

 Circular Economy Action Plan 

 Action Plan for nature, people and the economy

 For ENV Sub-programme:

Reduced number of topics (87 to 42) and stronger focus to EU 

policy priorities

Reorientation of GI project topics to focus on more specific 

awareness raising and governance-related issues



LIFE 2019 (III)

 For both Sub-Programmes:

 Further enhancement of the results-orientation by 

introducing the requirement to produce measurable effects 

under all priority areas

 Encouragement to further engage private entities by 

highlighting the advantages of the Close-to-Market 

approaches

Simplification of the grant management procedure



Introduction to 2 stage 
process

(ENV sub-programme)



New simplified two-stage approach

 Only for Environment sub-programme

 Only for traditional projects

WHAT IS LIFE 2 STAGE APPLICATION APPROACH?



 Information about the Coordinating Beneficiary

 Description of the environmental problem(s) targeted (for ENV-RE and 

GIE) / description of species, habitats, biodiversity issues targeted by the 

project (for NAT/BIO)

 Project objectives, partners, actions

 Expected results/impacts

 The sustainability of project results

 Project risks and constraints

 The EU added value (i.e.: the contribution to LIFE priorities and 

objectives)

 The pilot or demonstration character of the project (and/or best practice 

for nature and biodiversity strand)

 An indicative budget for the project (limited to main budget items)

WHAT SHOULD THE CONCEPT NOTE INCLUDE?  



X Signed commitments (mandates, etc)

X Maps, pictures, attachments

CONCEPT NOTE SHOULD NOT INCLUDE ?



EVALUATION CRITERIA – STAGE 1: CONCEPT NOTE

 Overall quality of the proposal: clarity of the 

proposals (including the description of the pre-

operational context), its feasibility and the 

indicative value for money. (max. 20 – passing 

score: min 5)

 Overall EU added value: project’s contri ution to 
the LIFE priorities, expected  impact, and 

sustainability of the project results. (max. 30 –
passing score: min 10)



Overview of the evaluation process
Sub-Programme Environment



IF THE APPLICATION IS ADMITTED TO STAGE 2…

Be aware that any changes introduced at the level
of the full proposal shall not question the
selection and award at the concept note in term
of:

objective and results expected;

capacity of the partnership to implement the
actions

 budget, i.e.: total EU contribution cannot
increase by more than 10%.



INDICATIVE TIMETABLE : 

APPLICATION ENVIRONMENT SUB-PROGRAMME

Submission of concept note                  

February 2020   Submission of full e-proposal

June-September 2019           Evaluation of concept note

Timeline

October 2019 Invitation for full proposal

June 2020 Signature of grants 

17-19 June 2019  

Phases

Max 10 pages + high-level budget 



Key challenges and 
common mistakes 



KEY CHALLENGES

 There is significant competition for LIFE funds

 It takes time and money to prepare an 
application

 Proposals that fail are poorly prepared or 
simply not as good as the others, funding is 
limited

 You can't get a grant if you don't submit an 
application (at concept note stage for 
environment subprogramme)



MUST READ
 LIFE websiteLIFE Web site 

https://ec.europa.eu/easme/en/life – It contains 
everything you need: in particular LIFE project 
database

 LIFE Regulation, in particular the priority areas

 Multi-annual work-programme – project topics

 Application Packages 

 Guides for evaluation of LIFE project proposals

 Eventually, specific information, guidelines designed 
by your National Contact Point

 Evaluation comments from previous submissions

https://ec.europa.eu/easme/en/life


Solid analysis of the problem, state of play 
and solution proposed (baseline)

Key partners/stakeholders involved  (incl. 
users)

Robust assessment of impacts over the life 
cycle of the solution proposed

Clear strategy on how to sustain and 
multiply the impacts

Good design Common problems

Insufficient background information 
(why, who and how)

Rationale for projects is defined during 
the project

Objectives too broad, too many

Poor partnership (partners don’t fit 
regarding know-how or insufficient 
budget)

Over-optimistic / unrealistic or lack of 
quantification of impacts

Replication confused with networking 
and dissemination

Vague plans to sustain the 
project/results after project end

PROJECT DESIGN FULL PROPOSAL



THANK YOU FOR YOUR ATTENTION!

http://ec.europa.eu/life

@LIFE_Programme facebook.com/LIFE.programme flickr.com/life_programme



O Fundo Ambiental foi criado pelo Decreto-Lei n.º 42-A/2016, de 12 de 

agosto

Objetivo

Apoiar políticas ambientais para a prossecução dos objetivos do desenvolvimento

sustentável, contribuindo para o cumprimento dos compromissos nacionais e

internacionais, designadamente os relativos às alterações climáticas, aos recursos

hídricos, aos resíduos e à conservação da natureza e biodiversidade, financiando

entidades, atividades ou projetos.



O Fundo Ambiental veio integrar quatro fundos preexistentes

Fundo Português de 
Carbono Fundo de Intervenção 

Ambiental

Fundo de Proteção dos 
Recursos Hídricos

Fundo para a Conservação da 
Natureza e da Biodiversidade



Fontes de financiamento do Fundo Ambiental

Comércio de licenças de emissão de gases com efeito de estufa (CELE)

Imposto sobre Produtos Petrolíferos (ISP)

Taxa de Recursos Hídricos (TRH)

Taxa de Gestão de Resíduos (TGR)

Coimas

Outras



Adaptação 

às 

alterações 

climáticas

Economia 

Circular

Proteção e 

Conservação da 

Natureza e da 

Biodiversidade

Descarbonização

Capacitação e 

Sensibilização 

Ambiental

Mobilidade 

Sustentável

Mitigação 
das 

alterações 
climáticas

Áreas de Intervenção

Recursos 

Hídricos
Recuperação 

de danos 
ambientais



Receitas

0 €

50 000 000 €

100 000 000 €

150 000 000 €

200 000 000 €

250 000 000 €

300 000 000 €

350 000 000 €

400 000 000 €

450 000 000 €

2017
145 195 000€

2018
310 186 000€

2019
420 000 000€

ISP

€21 000 000 
€19 045 000 

CELE

€100 350 000 

€263 000 000 

TRH

€15 570 000 

€17 766 000 

TGR

€6 500 000 

€8 400 000 

Coimas

€1 300 000 

€1 436 000 

Outros

€475 000 

€539 000 



Despesa

0 €

50 000 000 €

100 000 000 €

150 000 000 €

200 000 000 €

250 000 000 €

300 000 000 €

350 000 000 €

400 000 000 €

2017
135 852 789€

2018
246 602 195€

2019
420 000 000€

Descarbonização

€28 130 508 

€21 540 000 

Capacitação e 

Sensibilização Ambiental

€1 882 000 

€2 161 585 

Recuperação de 

Danos Ambientais

€3 240 000 
€8 056 170 

Conservação da 

Natureza e 

Biodiversidade

€3 275 000 
€5 129 640 

Economia Circular

€1 000 000 

€3 613 730 

Recursos Hídricos

€16 199 789 

€30 349 985 

€143 000 000 

Cooperação

€3 030 000 
€2 658 290 

€104 000 000 

Setor 

Energético Nacional

€56 175 492 
€160 406 355 

€128 000 000 

Outros

€22 920 000 
€12 686 440 

€45 000 000 

Défice 

Tarifário

PART

Avisos e 

Protocolos

Outros



+ de 2500 beneficiários em 2 anos de atividade

Modalidades de apoios concedidos

Avisos Protocolos

2017 9 40

2018 19 100 
(aprox.)

2019 
(previsão)

14 60



Projetos apoiados | Descarbonização

Aviso
Veículos de Serviços Urbanos Ambientais Elétricos



Projetos apoiados | Descarbonização

Programa de Apoio à Mobilidade Elétrica 

na Administração Pública / ECO.mob



Projetos apoiados | Capacitação e Sensibilização Ambiental

Aviso
Educação Ambiental + Sustentável:

Repensar Rios e Ri eiras

Projeto
Valorização do Patri ónio Hidrológico do 

Território Geopark Estrela , Associação Geopark Estrela



Projetos apoiados | Capacitação e Sensibilização Ambiental

Aviso
Sê-lo Verde

NOS Primavera Sound

Boom Festival

Vodafone Paredes de Coura



Projetos apoiados | Capacitação e Sensibilização Ambiental

Aviso
Educação Ambiental + Sustentável:

Repensar Rios e Ri eiras

Projeto
Tornar o Paul Mais Verde , 

Associação Para a Defesa do Paul de Tornada



Projetos apoiados | Recuperação de Danos Ambientais

Protocolo
Recuperação dos Danos “ucessiva ente “ofridos 

com as Tempestades Ema, Félix e Gisele



Projetos apoiados | Conservação da Natureza e Biodiversidade

Protocolo
Lista Vermelha da Flora Vascular 

de Portugal Continental



Projetos apoiados | Economia Circular

Aviso
Repensar os Plásticos na Economia: 

Desenhar, Usar, Regenerar

Projeto
Menos Plástico, Mais A iente , 

AHRESP



Projetos apoiados | Economia Circular

Aviso
Repensar os Plásticos na Economia: 

Desenhar, Usar, Regenerar

Projeto
Projeto Plásticos Recartáveis , Ernesto “ão “i ão



Projetos apoiados | Recursos Hídricos

Projeto
A ertura da Lagoa de Al ufeira ao Oceano



Projetos apoiados | Cooperação

Cabo Verde Guiné-Bissau

Moçambique Timor



LIFE | Sessão Nacional

Call 2019 – Ação Climática

APA, 3 de maio

Isabel Lico
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LIFE Call 2019 – domínios de trabalho - Mitigação

o Uso do solo: Técnicas de gestão novas, inovadoras e custo-eficientes;

o Gestão Sustentável da Floresta e uso de biomassa: desenvolvimento e promoção

de formas particulares de atividades florestais climáticas inteligentes; conversão

eficiente de biomassa em captura de carbono de longo prazo e fontes de energia

renováveis

temas de trabalho para os domínios de políticas 1, 2 e 3

1. Medidas por parte dos Estados-Membros destinadas a reduzir as emissões de gases com efeito de 

estufa nos setores não abrangidos pelo Regime de Comércio de Licenças de Emissão da EU;

2. Desenvolvimento e aplicação de regras relativas à contabilização dos gases com efeito de estufa e 

de medidas de mitigação das alterações climáticas no setor dos solos;

3. Desenvolvimento de práticas de gestão dos solos com impacte nas emissões e na redução destas
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LIFE Call 2019 – domínios de trabalho - Mitigação

4. Medidas que melhorem o funcionamento do regime de

comércio de licenças de emissão de gases com efeito de estufa

e tenham impacte na produção industrial

Em 2019 os temas de trabalho estão relacionados com indústrias de energia 

intensiva (EIIs) e em especial (mas não exclusivamente) aquelas indústrias que 

possam estar expostas a um risco significativo de fugas de carbono
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LIFE Call 2019 – domínios de trabalho - Mitigação

5. Gases fluorados e substâncias que empobrecem a camada de ozono

(Protocolo de Montreal e Emenda Kigali, Regulamento UE relativo aos Gases

Fluorados com efeito de estufa)

• Disponibilidade de alternativas viáveis

• Apoio à recuperação eficiente ou reciclagem dos gases fluorados com efeito de 

estufa

• Remoção das barreiras impostas pelas normas

6. Monitorização e comunicação de informações sobre gases com efeito de estufa

por parte das autoridades

Em 2019 não há temas de trabalho neste domínio
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LIFE Call 2019 – domínios de trabalho - Adaptação
1. Adaptação urbana e ordenamento do território

• Desenvolvimento e implementação de iniciativas de adaptação através do 

Covenant of Mayors   para o cli a e a energia
• Desenvolvimento de soluções inovadoras em áreas urbanas, incluindo água, 

energia e construção, bem como soluções relativas à saúde e ao bem estar

• Parcerias público-privadas para mobilizar o envolvimento do setor privado e 

o financiamento da adaptação, incluindo a integração de soluções de seguros

2. Resiliência das infraestruturas

• Avaliar a vulnerabilidade e melhorar a resiliência das infraestruturas públicas 

(ex. rede transportes, segurança, saúde, gestão água, gestão resíduos)

3. Gestão sustentável da água nas zonas vulneráveis à seca e a inundações

• Gestão de inundações, incluindo deslizamentos de terra

• Melhoria dos sistemas de drenagem urbanos e rurais
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LIFE Call 2019 – domínios de trabalho - Adaptação

3. Gestão sustentável da água nas zonas vulneráveis à seca (Cont.)

• Gestão costeira, com ênfase em deltas densamente povoados e cidades 

costeiras  

• Prevenção de intrusão de água salgada e perda de água doce em áreas 

costeiras

• Melhorar a gestão de águas pluviais e resiliência à seca

4. Resiliência dos setores agrícola, florestal e do turismo

• Adaptação das florestas para melhoria da sua resiliência às alterações climáticas, 

de forma a reduzir, p. ex. o risco de incêndios florestais

• Adaptação da agricultura aos efeitos das alterações climáticas, com particular 

destaque para a avaliação das vulnerabilidades e estratégias de adaptação

• Prevenção e contenção de espécies invasoras ligadas às alterações climáticas
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LIFE Call 2019 – domínios de trabalho - Adaptação

5. Apoio às regiões ultraperiféricas da UE: preparação para fenómenos climáticos

extremos, em especial nas zonas costeiras

• Desenvolvimento e implementação de estratégias de Adaptação e avaliação de risco 

e vulnerabilidades

• Sistemas de alerta antecipado para fenómenos extremos

• Melhoria da resiliência dos ecossistemas aos impactes climáticos, nomeadamente à 

variabilidade da precipitação e à seca

• Gestão costeira para adaptação a fenómenos climáticos extremos através de 

abordagens baseadas em ecossistemas para a adaptação

• Implementação de abordagens inovadoras para assegurar a resiliência das 

infraestruturas energéticas a fenómenos climáticos extremos, especialmente as 

infraestruturas das energias renováveis
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LIFE Call 2018 – domínios de trabalho - GIC

1. Desenvolvimento e aplicação de estratégias nacionais em matéria de clima e de

energia para 2030

Em 2019 não há temas de trabalho neste domínio

2. Incentivo a mudanças de comportamento, integração setorial de ações de redução das

emissões e de eficiência na utilização dos recursos

• campanhas de informação sobre a introdução do sistema mundial de luz

Procedimento de Teste de Veículos (WLTP) e Teste de Real Driving Emissions (RDE);

• plataformas para os consumidores relatarem e compararem os seus consumos reais 

de combustível 

• apoio a abordagens voluntárias para recolha de dados sobre o consumo de 

combustível dados ou para identificação clara de veículos pouco poluentes

• Monitorização do consumo de combustível em grande escala com dispositivos de 

medição a bordo
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LIFE Call 2018 – domínios de trabalho - GIC

3. Avaliação por parte das autoridades do funcionamento do EU EmissionsTrading

System (EU ETS)

• Criar redes internacionais alargadas e mais fortes de peritos e assegurar uma 

disseminação mais ampla do conhecimento sobre a criação de apoio político 

para os mercados de carbono e outros aspetos técnicos

4. Reforço de capacidades e sensibilização dos utilizadores finais e junto da cadeia de

distribuição de equipamentos com gases fluorados

• aumentar a absorção da formação para o pessoal de serviço a equipamentos que 

usa  alternativas climate friendly (p. ex. amónia, CO2, hidrocarbonetos, HFOs). 



10

LIFE Call 2018 – domínios de trabalho - GIC

4. Reforço de capacidades e sensibilização dos utilizadores finais e junto da cadeia de

fornecimento de equipamentos com gases fluorados

• Campanhas de sensibilização entre os utilizadores finais e a cadeia de fornecimento 

(por exemplo, grossistas, supermercados, grandes construtores), podem promover 

a formação e facilitar a troca de boas práticas

• Abordar os desequilíbrios geográficos existentes na disponibilidade de formação e 

colmatar as lacunas existentes na prestação de serviços práticos de formação aos 

técnicos no que diz respeito à manutenção de equipamentos que usam alternativas 

climate friendly

• capacitação, consciencialização dos utilizadores finais e da cadeia de fornecimento
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LIFE Call 2018 – domínios de trabalho - GIC

5. Acompanhamento, análise e avaliação ex-post da política climática

• testar e implementar soluções construindo ou reforçando a 

capacidade de: utilizar dados geográficos espacialmente explícitos, 

explorar os sistemas existentes de recolha de dados nacionais e da UE; 

monitorizar e comunicar a perda e degradação do armazenamento de 

carbono; monitorizar e estimar stocks e fluxos de carbono (...)
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LIFE Call 2018 – domínios de trabalho - GIC

6. Atividades de boas práticas e de sensibilização que abordem

necessidades de adaptação

• Desenvolvimento e utilização de indicadores práticos de adaptação e 

sistemas de monitorização e a adoção de serviços climáticos no 

planeamento da adaptação a nível local

• foco na compreensão dos impactes económicos e sociais, custo e 

eficácia da adaptação

• Boas práticas e projetos de consciencialização com foco na aplicação 

de avaliações de risco de mudanças climáticas nas diferentes etapas 

do ciclo de vida de uma infraestrutura (do planeamento à operação)
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LIFE Call 2018 – domínios de trabalho - GIC

6. Atividades de boas práticas e de sensibilização que abordem

necessidades de adaptação (cont.)

• Melhorar a base de conhecimento de adaptação para o ordenamento 

do território, particularmente em regiões remotas ou isoladas.

• desenvolvimento e uso de indicadores de adaptação e sistemas de 

monitorização e a adoção de serviços climáticos no planeamento da 

adaptação



14

Contactos e Links úteis

Agência Portuguesa do Ambiente:

https://life.apambiente.pt

life@apambiente.pt / life.capacitacao@apambiente.pt

Comissão Europeia:

http://ec.europa.eu/environment/life/

https://www.apambiente.pt/
mailto:life@apambiente.pt
mailto:life.capacitacao@apambiente.pt
http://ec.europa.eu/environment/life/


Muito obrigada!



LIFE | Sessão Nacional

Iniciativas e atividades de apoio

APA, 3 de maio

Isabel Lico
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Prestar apoio aos potenciais proponentes em todas as etapas de 
uma candidatura LIFE

Subprograma ambiente:

• Concept note

• Full proposal

Subprograma ação climática:

• Full proposal

Objetivo
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Objetivo

• Maior número e diversidade de potenciais proponentes beneficiados com a 
transmissão atempada e regular de informação;

• Aumentar o número de candidaturas apresentadas anualmente dentro das áreas de 
políticas prioritárias assinaladas pelo Programa;

• Maior interação entre proponentes, através da troca ativa e regular de experiências, 
conhecimentos e trabalho em rede;

• Maior segurança e estímulo aos potenciais proponentes para a apresentação de 
projetos.



4

Adequação do calendário de apoio aos prazos para submissão de candidaturas para Projetos Tradicionais:

 Subprograma Ambiente (Concept Note):

 Subprograma Clima:

• 12 setembro 2019: submissão da proposta completa

 Funcionalidades do Website LIFE PT

↓

interação entre ideias de projeto (bolsa de ideias)
↓

interação com potenciais parceiros (bolsa de parceiros) => interligação com bolsa de ideias

LIFE Atividades de Apoio I Calendário Indicativo 2019
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SESSÕES
Sessão Nacional – 3 maio

Sessão Regional Vila Real – 8 maio

Sessão Regional Viseu – 9 maio

Sessão Regional Sines – 16 maio

CONCEPT NOTE

WORKSHOPS
Workshop Lisboa – 3 maio

Workshop Vila Real – 8 maio

Workshop Viseu – 9 maio

Workshop Sines – 16 maio

2.º Workshop Lisboa – 14 maio

LIFE Atividades de Apoio I Calendário Indicativo 2019
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LIFE Atividades de Apoio I Calendário Indicativo 2019

S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S

Janeiro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Fevereiro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Março 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Abril 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 P 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Maio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Junho 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Julho 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Agosto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Setembro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Outubro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Novembro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Dezembro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

SESSÃO NACIONAL + WORKSHOP LISBOA BALCÃO ABERTO / CLIMA

SESSÕES REGIONAIS + WORKSHOPS REGIONAIS APOIO ESPECIALIZADO / CLIMA

BALCÃO ABERTO WORKSHOP Lisboa

APOIO ESPECIALIZADO

WORKSHOPS CLIMA

Iniciativas de Apoio - Calendário Indicativo 2019 
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Contactos e Links úteis

Agência Portuguesa do Ambiente:

https://life.apambiente.pt

life@apambiente.pt / life.capacitacao@apambiente.pt

Comissão Europeia:

http://ec.europa.eu/environment/life/

Instituto Conservação da Natureza e das Florestas

Natureza e Biodiversidade, Florestas/Solos (A8)
http://www2.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/gestao-biodiv/prog-life/life-candidaturas

https://www.apambiente.pt/
mailto:life@apambiente.pt
mailto:life.capacitacao@apambiente.pt
http://ec.europa.eu/environment/life/
http://www2.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/gestao-biodiv/prog-life/life-candidaturas


Obrigada!



THE EXTERNAL MONITORING TEAM





MAIN ACTIVITIES

 Monitoring of projects supported by the LIFE Programme:

 Checking the compliance with LIFE rules – administrative, 

financial, communication

 Checking the project technical progress –monitoring missions

 Policy impact/relevance – through DeNTE Hubs

 Organising platform meetings

 Carrying out analysis, producing studies



 NEEMO Events & Communication Team:

 Helping beneficiaries increase visibility of 

their activities 

 Maintaining LIFE website

 Working on LIFE publications

 Attending events

 Preparing web-summaries

 Producing videos

 Dealing with EC LIFE events logistics

 Organising training sessions 

MAIN ACTIVITIES



ARTICLE II 1.4



EVALUATION OF LIFE PROPOSALS:
COMMON PITFALLS

LIFE Info Day Portugal
3 May 2019 / APA, Alfragide



THE BASELINE IS INCOMPLETE

What is the problem you want to address

What are the challenges in your specific context

What has been done so far – value added of the project

Baseline data (surveys, results of tests, etc.)  provide the 

data source and, when relevant, maps



LOW IMPACT/LITTLE EU ADDED

VALUE

What are the changes achieved? 

Value for the EU: policy update, new legislation, changes in 

behaviour, new product on the market

Indicators of impact – n. of people trained is not an impact 

indicator

Negative impact on environment



UNCLEAR LINK BETWEEN ACTIONS

AND OBJECTIVES

Are the actions appropriate to address the 

problem identified? Use logical framework 

Clearly present who does what and when

Tools/strategies/methodologies needed for  

concrete implementation

Transnational?



SUSTAINABILITY NOT ENSURED

Technical sustainability should be built in the 
project ex. scale up pilot, uptake of policy 

recommendations/tools

Responsibilities – who will do the job afterwards? 

Who will use the tool/ products developed?

Financial sustainability



REPLICATION AND TRANSFER OF

RESULTS NOT DEVELOPED

Replication in another area/sector

Only a replication strategy or final workshop is 

not sufficient

Transfer but adapted to the new context

Should be built in the project



CLOSE TO MARKET STRATEGY NOT

WELL DEVELOPED

 What is the state of art of the solution /process? Technical 

readiness – no research (accepted if strictly needed)

 Quantification of environmental benefits - LCA

 Market positioning/ commercialisation can start within the 

project

 Business plan/ licences



TARGET GROUP, STAKEHOLDERS, 
PARTNERSHIP NOT APPROPRIATE

Who is affected by the problem? Who will use the 

solutions/tools developed? 

Local authorities involved? How? Ensure active 

participation of key stakeholders

Partnership based on expertise needed in the project



FEW TIPS



BE AWARE

 It takes TIME to read the application guidelines: 

Verify that LIFE is the appropriate funding programme for you

Be AWARE of all the exceptions that may apply to you 

Financial coherence is a key issue , check systematically COST 
EFFECTIVENESS

Avoid to include actions not related to the objective of your proposal

Remember the up extra points bonus you will get if your project fits 

the priority project topics

The SELECTION procedure will definitely consider these elements when 

evaluating your proposal 



THINK ABOUT THEMATIC PLATFORM

MEETINGS OR CONFERENCE

If your future project has a great policy feedback potential, 

think to include resources to host a large conference

or a LIFE Thematic Platform meeting.



PROJECT BUDGET (I)
Only costs incurred for actions implemented during project life-
time can be eligible!

 Personnel – 2% rule for public bodies

 Daily rate – based on gross salary + contributions according to 

the national legislation (social security, pension, etc.)

 Travel costs – according to internal rules of project beneficiaries 

 External assistance – not more than 35% of the total budget



PROJECT BUDGET (II)
Only costs incurred for actions implemented during project life-
time can be eligible!

 Durable goods – 100% for NAT projects, for the rest, only 

depreciation costs can be financed (up to 25% for infrastructure, 

up to 50% for equipment),

 Prototypes – 100% if developed specifically for the LIFE project –
no commercialisation during the project’s life.

 Public tender – mandatory for contracts above 130,000 €
 Public entities must comply with national legislation 

 Good value for money has to be demonstrated even if public 

tender is not necessary



2% RULE - EXAMPLE



THANK YOU FOR YOUR ATTENTION

Follow the LIFE Programme on ec.europa.eu/life

@LIFE_Programme facebook.com/LIFE.programme flickr.com/life_programme


