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Programa 

 

09h30 Registo  

09h45 Abertura da Sessão  

 Agência Portuguesa do Ambiente (APA) - Isabel Lico  

Universidade de Évora – Prof. António Candeias – Vice-Reitor para a Investigação e 
Desenvolvimento 

10h00 Programa LIFE - Principais novidades: Programa Plurianual 2018/2020 e Call 2019  

10h40 Pausa para café  

11h00 Call 2019 – Concept Note / Full Proposal, calendário e critérios de avaliação 

11h40 Como elaborar uma “Concept Note” 

Preenchimento de formulários 

12h30 Questões e Respostas 

13h00 Pausa para almoço (livre) 

14h30 
Como elaborar uma “Full Proposal” 

Preenchimento de formulários 

15h30 Questões e Respostas 

16h00  Pausa para café  

16h20 Balcão Aberto (discussão de ideias de projeto) 

18h00 Encerramento 



 

 
 

 

 

 

Observações: 

� O evento poderá ser ajustado em função dos participantes e respetivos requisitos de informação 

� Muito embora não seja indispensável, caso disponha de um computador portátil agradece-se que 
seja portador do mesmo para o período completo de formação. 

� A formação não se destina a prestar serviços de consultoria e apoio à formulação de propostas 
concretas de projetos. Contudo, dentro do quadro de trabalho informal, é expectável e desejável 
que sejam discutidas e apresentadas, pelos próprios participantes, possíveis áreas de candidatura. 
Nesse sentido, caso possua já alguma(s) ideia(s) para possível candidatura, será favorável dispor 
da maior informação possível acerca da(s) mesma(s), para que a equipa de formação contribua da 
forma mais vantajosa para a sua entidade sobre as questões práticas de formulação e 
enquadramento associadas a uma eventual candidatura. 

 

 

 

 

Mais informações: 
Site: life.apambiente.pt 

Email: life@apambiente.pt 

Tel: 214 721 442 | 214 709 921 
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• Publicação da Call: 4 abril 2019

Subprograma Ambiente:

 Projetos tradicionais (apresentação de candidaturas em duas fases)

 Projetos preparatórios

 Projetos Integrados

 Projetos de Assistência Técnica (Call publicada a 11 abril – Deadline

para submissão – 12 junho)
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Programa de Trabalho Plurianual 2018-2020

Prioridades temáticas (Anexo III)

• Domínio Prioritário | Ambiente e Eficiência de Recursos

a) água, incluindo o ambiente marinho;
b) resíduos;
c) eficiência dos recursos, incluindo o solo e as florestas, a par da economia ecológica e 

circular;
d) ambiente e saúde, incluindo produtos químicos e ruído;
e) qualidade do ar e emissões, incluindo o ambiente urbano.

• Domínio Prioritário | Natureza e Biodiversidade

• Natureza
 RN2000, melhoria da conservação habitats/ espécies | melhoria estado de conservação habitats

e espécies que não estejam em estado «favorável/seguro sem declínio» nem «desconhecido»,
(relatório artº 17º) | áreas marinhas e RN2000.

Fontes relevantes de informação:
• Natura 2000 Viewer – http://natura2000.eea.europa.eu
• Natura 2000 database – https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/natura-8

http://natura2000.eea.europa.eu/
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/natura-8


Programa de Trabalho Plurianual 2018-2020

Prioridades temáticas (Anexo III)

• Biodiversidade
 Planos de infraestrutura ecológica que melhorem o estado e os serviços dos ecossistemas

e/ou a conectividade da RN 2000 | instrumentos de integração da biodiversidade nas
decisões financeiras e empresariais| infraestruturas ecológicas amplamente replicáveis |
exóticas invasoras (prevenção, deteção e controlo) | espécies não abrangidas pela DA ou
DH com estatuto “em perigo” ou pior Listas Vermelhas.

• Domínio Prioritário | Governação e informação em matéria do ambiente

a) Campanhas de informação, comunicação e sensibilização em sintonia com as prioridades 
do 7.º Programa de Ação Ambiental;

b) Atividades de apoio a um processo de controlo eficaz e a medidas de fomento da 
observância da Legislação ambiental da EU, bem como atividades de apoio a sistemas de 
informação e instrumentos informativos relacionados com a aplicação da legislação 
ambiental;



Programa de Trabalho Plurianual 2018-2020

• As Prioridades temáticas e os temas dos projetos não estão definidos para o Subprograma 
Ação Climática;

• Contudo, estão enunciados domínios relevantes em matéria de ação climática e os convites 
anuais à apresentação de propostas contêm igualmente domínios de trabalho mais 
pormenorizados e que estão relacionados com esses domínios de ação política:

a) Mitigação das alterações climáticas

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.



Programa de Trabalho Plurianual 2018-2020
a) Mitigação das alterações climáticas (cont.)

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;

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

6. Monitorização e comunicação de informações sobre gases com efeito de estufa 
por parte das autoridades.

b) Adaptação às alterações climáticas

1. Adaptação urbana e ordenamento do território;

2. Resiliência das infraestruturas;

3. Gestão sustentável da água nas zonas vulneráveis à seca;

4. Resiliência dos setores agrícola, florestal e do turismo;

5. Apoio às regiões ultraperiféricas da UE.



Programa de Trabalho Plurianual 2018-2020

c) Governação e informação em matéria de clima

1. Desenvolvimento e aplicação de estratégias nacionais em matéria de clima e de 
energia para 2030;

2. Incentivo a mudanças de comportamento, integração setorial de ações de 
redução das emissões e de eficiência na utilização dos recursos;

3. Avaliação por parte das autoridades do funcionamento do EU Emissions
Trading System;

4. Reforço de capacidades e sensibilização dos utilizadores finais e junto da cadeia de 
distribuição de equipamentos com gases fluorados;

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

6. Atividades de boas práticas e de sensibilização que abordem necessidades de 
adaptação.



LIFE Call 2019 | Preparação de candidaturas

Elementos a consultar

• Regulamento LIFE 2014-2020

• Programa Plurianual 2018-2020

• Guias de Apoio à Candidatura:

• CLIMA e GIC

• ENV

• NAT

• GIE

• Guias de Apoio à Avaliação de Candidaturas

• Formulários de Apoio às Candidaturas

• Anexo X – Regulamento Financeiro 



LIFE Call 2019 | Preparação de candidaturas

Quem pode apresentar candidaturas:

• Toda e qualquer entidade legalmente estabelecida em território da União 

Europeia

Não há uma dimensão fixa para os projetos (duração, volume de investimento ou parcerias)

• Em termos médios, os projetos aprovados a nível europeu apresentam:

• 1 a 5 beneficiários;

• Contribuição LIFE: entre 500.000 e 1.500.000€;
• Portugal: 

Desde sempre
Máx. 3.324.303€
Min. 14.176€
Méd. 591.214€

Desde 2007
Máx. 3.324.303€
Min. 152.752€
Méd. 938.770€



LIFE Call 2019 | Preparação de candidaturas 

 As parcerias são úteis/ valorizadas quando há um contributo válido de
cada parceiro para tarefas específicas e para cumprimento dos objetivos
comuns (um beneficiário associado, por definição, deve ser responsável

por suporte financeiro e técnico);

 Os projetos devem revelar custo-eficácia, utilizando adequadamente o
financiamento LIFE, para os objetivos a que ele se destina (e
eventualmente demonstrando o uso de outros instrumentos europeus
para aspetos complementares).



LIFE Call 2019 | candidaturas em duas fases 

1. Resumo do Projeto

Concept Note
2. Proposta Completa

(Full Proposal)

Nova abordagem simplificada em Duas Fases (total de 10 páginas)

• Apenas para o Subprograma Ambiente;

• Apenas para projetos Tradicionais.



LIFE Call 2019 | candidaturas em duas fases – “Concept Note”

• 1.ª Fase – “Concept Note”

1. Simplificação dos processos de candidatura e de avaliação dos projetos tradicionais LIFE;

2. Requer menos tempo e menos recursos na sua elaboração comparativamente a uma proposta completa (Full

Proposal) (no caso do projeto não ser bem sucedido);

3. Os candidatos receberão feedback mais cedo se a sua proposta tem hipóteses de ser financiada (se foi

admitido na 2.ª fase);

4. Maior probabilidade de ver os seus projeto financiados (competição aberta apenas para concept notes com

pontuação elevada).



LIFE Call 2019 | candidaturas em duas fases – “Concept Note”

• Que informação a “Concept Note” deverá incluir? (cont.)

• Informações administrativas (Formulários A):

• Informações sobre o beneficiário coordenador, beneficiários associados ou cofinanciadores (caso

existam)

• Descrição do problema ambiental do projeto (para as vertentes Ambiente e Informação & Governação) /

descrição das espécies, habitats e questões alvo do projeto relacionadas com a

natureza/biodiversidade (para as vertentes Natureza e Biodiversidade); Identificar o problema ou desafio que

a proposta pretende tratar (para as vertentes de Governação e Informação em matéria de Ambiente)

• Objetivos do Projeto



LIFE Call 2019 | candidaturas em duas fases – “Concept Note” 
Que informação a “Concept Note” deverá incluir? (cont.)

• Descrição (simplificada) das ações do projeto;

• Resultados e os impactes esperados do projeto;

• A sustentabilidade dos resultados do projeto;

• Constrangimentos e riscos do projeto;

• O valor acrescentado do projeto para a União Europeia:

Entendido nesta fase como a contribuição do projeto para as prioridades e objetivos do Programa LIFE

• Orçamento indicativo do projeto (Formulário R1).



LIFE Call 2019 | candidaturas em duas fases – “Concept Note” 
Critérios de Elegibilidade:

• Contribui para um ou vários dos objetivos gerais do Regulamento LIFE (art.3º) e dos objetivos específicos do

Regulamento LIFE (arts. 10.º, 11.º, 12.º, 14.º, 15.º e 16.º);

• Enquadrar-se no âmbito dos temas prioritários do Subprograma Ambiente (art. 9.º do Regulamento), ao abrigo do

qual a proposta de projeto foi apresentada;

• Ocorrer na União Europeia e/ou nos territórios abrangidos pelos diferentes Tratados ou preencher uma das

exceções previstas no Regulamento LIFE (art.s 5º e 6º);

• Corresponder a um dos seguintes tipos de projeto (art. 2.º, alíneas a), b), c) e h), do Regulamento LIFE):

• Projetos-Piloto; Projetos de Demonstração; Projetos de boas práticas; Projetos de informação,

sensibilização e divulgação;

• Não poderão ser projetos centrados na investigação ou dedicados à construção de grandes infraestruturas.



LIFE Call 2019 | candidaturas em duas fases – “Concept Note” 
Conformidade com os critérios de elegibilidade para cada área prioritária:

• Domínio prioritário Ambiente e Eficiência dos Recursos => deve conter ações que levem a efeitos

substanciais e mensuráveis diretos no ambiente;

• Domínio prioritário Natureza e Biodiversidade => o projeto terá de direcionar pelo menos 25% dos

custos totais elegíveis para ações concretas de conservação;

• Domínio prioritário Informação e Governação em Matéria de Ambiente => terá de conter ações que

tenham efeitos substanciais e mensuráveis diretos ou indiretos em questões ambientais alvo

causando efeitos substanciais e mensuráveis diretos na governação ambiental, informação, e/ou

sensibilização e disseminação de questões alvo.



LIFE Call 2019 | candidaturas em duas fases – “Concept Note”
• 1.ª Fase

1. Convite à apresentação de propostas – Abertura da CALL 2019 – 4 abril 2019;

2. Apresentação de um documento de síntese (“Concept Note”) – 17 (ENV) 19 (NAT/BIO/GIE) junho 2019;

• Máximo 10 páginas, redigido obrigatoriamente em inglês;

o Formulários administrativos referentes aos beneficiários do projeto;

o Um resumo do projeto que inclui: uma descrição dos principais aspetos ambientais do projeto, a parceria

prevista, potenciais problemas e o respetivo plano de contingência e uma estratégia de sustentabilidade dos

resultados do projeto no Pós-LIFE;

o Orçamento indicativo do projeto para as diferentes categorias de custo.

3. Avaliação e classificação da “Concept Note” – junho a setembro 2019;

o Com base em 2 critérios: “Qualidade total da proposta” e “Valor acrescentado total para a EU”.

4. Lista de projetos selecionados

o Propostas melhor classificadas segundo os critérios de avaliação.



LIFE Call 2019 | candidaturas em duas fases – “Concept Note”

Critérios de Avaliação

Fase 1 (“Concept Note”) - Obtenção de uma pontuação mínima (15 pontos) nos seguintes critérios:

• “Qualidade Geral da Proposta”
• Critério centrado na clareza das propostas (descrição do contexto de referência), na viabilidade das

mesmas, e no valor indicativo da relação custo-benefício da proposta;

o Poderão receber até 20 pontos para este critério sendo a pontuação mínima de 5 pontos.

• “Valor Acrescentado Total para a EU”
• Critério centrado na contribuição do projeto para as prioridades do programa LIFE, no impacte

esperado do projeto e na sustentabilidade dos resultados do projeto.

o Poderão receber até 30 pontos para este critério sendo a pontuação mínima de 10 pontos.



LIFE Call 2019 | candidaturas em duas fases – “Concept Note” 
Critérios de Avaliação

Fase 1 (“Concept Note”)

• A lista de candidatos convidados a apresentar uma Full Proposal incluirá as propostas melhor

classificadas, para as quais a soma das contribuições da UE solicitadas representa 2 a 2,5 vezes o

orçamento disponível;

• Propostas que não atingirem o limite mínimo em relação a um ou ambos os critérios não serão admitidas

na etapa 2 (Full Proposal).

Os candidatos com a “Concept Note” com maior pontuação serão convidados (10/2019) a 

submeterem uma proposta completa (Full Proposal).



Abordagem em Duas Fases – Proposta Completa (“Full Proposal”)

• 2.ª Fase (“Full Proposal”)

 É permitida uma flexibilidade limitada entre a “Concept note” e a “Full proposal” (parcerias, ações

e orçamento);

 A contribuição orçamental solicitada (contribuição da UE) não pode exceder em mais de 10% o

valor apresentado na “concept note”;

 A informação colocada nos Formulário A1, A2 e B1, B2 e B3 da “concept note” será

automaticamente transferida para os formulários / campos correspondentes da proposta

completa;

 Form A7 - “Major changes introduced to the full proposal following the concept note

stage”.



“Full Proposal” – Critérios de Avaliação

Critérios de Avaliação

“Full Proposal”

NOTA:

Uma proposta de projeto tem de atingir,

pelo menos, a pontuação mínima para

cada critério de subvenção.

Além disso, a soma das pontuações

correspondentes aos critérios para os

quais foi fixada pontuação mínima tem de

ser equivalente a 50 pontos ou mais.

Full Proposal - Award Criteria Pontuação Mínima
Pontuação 

Máxima

Coerência e Qualidade Técnica e Financeira

1. Coerência e Qualidade Técnica 10 20

2. Coerência e Qualidade Financeira 10 20

Valor Acrescentado para a UE

3. Dimensão e grau de qualidade da contribuição

para os objetivos específicos dos domínios

prioritários do Subprograma Ambiente

10 20

4.Sustentabilidade (continuação, replicação,

potencial de transferência)
8 15

Pontuação mínima para potencial Aprovação 50 -

Pontuação Bónus

5. Contributo para os tópicos de projeto - 0 ou 5 ou 10

6. Sinergias e transnacionalidade - 15

Pontuação Máxima - 100



1.ª Fase – “Concept Note” – Calendário Indicativo

Consultar informação atualizada em: http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm

Tipo de projeto Data limite para 

submissão das 

candidaturas 

 
Projetos Tradicionais  
 
- Subprograma Ambiente (Concept Note) 

 Ambiente e Eficiência de Recursos 
 Natureza e Biodiversidade 
 Governação e Informação em matéria de 

ambiente 
- Subprograma Ação Climática 

 Mitigação das alterações climáticas 
 Adaptação às alterações climáticas 
 Governação e Informação em matéria de 

clima 

 
 
 
 

17 JUN 2019 
19 JUN 2019 
19 JUN 2019 

 
12 SET 2019 
12 SET 2019 
12 SET 2019 

Fonte: Adaptado do calendário publicado pela Comissão na página LIFE

http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm
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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 e ergia
• 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  alter ativas climate friendly (p. ex. amónia, CO2, hidrocarbonetos, HFOs). 
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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
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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
Évora – 3 julho

WORKSHOPS / CLIMA
Workshop Lisboa – 23 julho

Workshop Porto – 25 julho

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 SESSÃO Évora + Workshop

WORKSHOPS CLIMA



39

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


Muito obrigada!

Boa sorte!



LIFE - Programa para o Ambiente e a Ação Climática 

Sessão de Divulgação e Informação & Workshop de Capacitação para apoio à 
estruturação e apresentação de propostas à Call de 2019 | Universidade de Évora 

Como Elaborar uma “Concept Note”
3 julho 2019

Ana M Santos 



Considerações gerais



Objetivo de um projeto LIFE: 

implementar a política e legislação ambiental europeia

Qual o problema ambiental que temos em mãos?

• É abordado por políticas europeias? → Identificar claramente quais

• Encontra-se enquadrado nos temas prioritários? → Programa de Trabalho Plurianual 2018-2020 
(todos os Subprogramas exceto CLIMA)

• Existem projetos semelhantes? → Base de dados LIFE

 O que existe sobre o problema/ assunto?

 O nosso projeto distingue-se dos demais?

Como preparar uma proposta LIFE?

http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm


Parcerias | São necessárias?

• Limitações em resolver aspetos físicos concretos?

• Existe a necessidade de competências técnicas, administrativas específicas?

• Os benefícios são superiores aos custos? - Ponderar!

• Não sendo possível a parceria: Carta de Compromisso/ Apoio

Parceiros LIFE → Beneficiários

• Coordenador: entidade responsável perante a Comissão Europeia;

• Associado: participa com componente financeira e componente técnica;

Cofinanciadores

Abordagem apenas quando já existe um projeto relativamente delineado Vs incluir desde o início da
ideia de projeto

Como preparar uma proposta LIFE?



Como preparar uma proposta LIFE?

• Ter em atenção todos os guias, consciencializar-se de todas as exceções, e das 
tipologias de projetos

• Ter em atenção as prioridades temáticas

• Verificar se o LIFE é o instrumento financeiro adequado (Horizonte 2020 / Fundos 
estruturais)

• Garantir a consistência financeira do projeto e uma lógica de custo-eficácia

• Não incluir ações que não estejam relacionadas com o objetivo da proposta

• Definir objetivos claros e quantificados

Programa de Trabalho Plurianual
2018-2020



Guia de Avaliação LIFE

• Guia distribuído aos avaliadores;

• Importante a sua consulta;

• O formulário B terá de responder a todas as perguntas contidas 

na checklist, que consta do guia de candidatura.

Evaluation Guide 



Plataformas online | Registos | Criação de propostas



Plataformas online

• Plataforma ECAS

• Plataforma eProposal → Formulários

https://webgate.ec.europa.eu/cas/
https://webgate.ec.europa.eu/eproposalWeb/


Primeiro passo → registo na ECAS – European Commission Authentication Service 

• Registar novo utilizador (externo)

Nota:

Atenção ao período de receção/ confirmação 

de emails que é curto (cerca de 30 min para 

chegar a confirmação da receção de registo 

e cerca de 3 horas para que o registo seja 

eliminado se não utilizado.

https://webgate.ec.europa.eu/cas/

Plataformas online e registos

https://webgate.ec.europa.eu/cas/
https://webgate.ec.europa.eu/cas/


10

Login na eProposal

https://webgate.ec.europa.eu/eproposalWeb/

https://webgate.ec.europa.eu/eproposalWeb/
https://webgate.ec.europa.eu/eproposalWeb/
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Criar Nova Proposta
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Criar Nova Proposta

Escolher entre os Subprogramas

Ambiente ou Ação Climática
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Criar Nova Proposta | Concept Note

…no caso do Subprograma Ambiente, 

uma Concept Note



eProposal | Formulários



Administrative (A Forms)

• Form A1 – General Project Information

• Form A2 – Coordinating Beneficiary

Project Outline (B Forms)

• Form B1 – Summary description of the project

• Form B2 – General character of the project (apenas para CN ENV)

• Form B3 – EU added value

Financial Application Forms

• Form R1 – Project Budget

Concept Note – Formulários



Administrative Forms (A Forms)



Form A1 – General Project Information

• Project title (max 120 caracteres) - auto-explicativo | em inglês

• Project acronym (max 25 caracteres)

Concept note | Administrative Forms (A Forms)
Formulários A

Formulários Administrativos

A1. General Project 

Information

A2. Coordinating Beneficiary

Projetos ENV



Form A1 – General Project Information

• Project title (max 120 characters)

• Project acronym (max 25 characters)

• LIFE Programme priority area

• Expected start and end date

• Language of the proposal.

Concept note | Administrative Forms (A Forms)
Formulários A

Formulários Administrativos

A1. General Project 

Information

A2. Coordinating Beneficiary

Projetos ENV
Projetos NAT



Form A2 – Coordinating Beneficiary

• Legal information of the Coordinating Beneficiary

Short name | E-mail | Legal name | Legal status: Public 

body, Private commercial ou Private non-commercial (ONG 

incluídas)

• Legal address of the Coordinating Beneficiary

• Coordinating Beneficiary contact person information

• Legal representative

• Brief description of the Coordinating Beneficiary's activities and 

experience in the area of the proposal (max 2000 caracteres).

Concept note | Administrative Forms (A Forms)

Formulários A
Formulários Administrativos

A1. General Project 

Information

A2. Coordinating Beneficiary



Final dos Administrative Forms (A Forms)



Project Outline (B Forms)



Form B1 – Summary description of the project

• Síntese do projeto

• Deverá ser estruturada, concisa e clara

• Lido por todos os elementos da Comissão da Avaliação

• Primeira análise feita pelo avaliador do projeto

• Aconselhável ser a última parte a ser preenchida numa candidatura.

Concept note | Project Outline (B Forms)
Formulários B
Concept Note

B1. Descrição Sumária do 
Projeto

B2. Caráter Geral do 
Projeto (ENV)

B3. Valor Acrescentado 
europeu do Projeto (ENV)

B3. Caráter Geral do 

Projeto e Valor 

Acrescentado europeu 

(NAT)
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Concept note | Project Outline (B Forms)

Formulários B
Concept Note

B1. Descrição Sumária do 
Projeto

B3. Valor Acrescentado 
Europeu

Form B1 – Summary description of the project | Projetos NAT
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Concept note | Project Outline (B Forms)

Formulários B
Concept Note

B1. Descrição Sumária do 
Projeto

B2. Caráter Geral do Projeto

B3. Valor Acrescentado 
Europeu

Form B1 – Summary description of the project | Projetos ENV



Form B1 – Summary description of the project

• Environmental problem targeted – Projetos ENV | Description of 

Species / Habitats / Biodiversity Issues Targeted By The Project -

Projetos NAT

• Project objectives

• Actions and means involved 

• Expected results 

• Sustainability of the Project Results Project topics (no máximo 2)

• Reasons why the proposal falls under the selected project topic(s)

• Project partnership Expected risks and constraints related to project 

implementation and mitigation strategy.

Concept note | Project Outline (B Forms)

Programa Plurianual

Formulários B
Concept Note

B1. Descrição 
Sumária do Projeto

B2. Caráter Geral do 
Projeto (ENV)

B3. Valor 
Acrescentado 

europeu (ENV)

B3. Caráter Geral do 

Projeto e Valor 

Acrescentado europeu 

(NAT)

Guias Candidatura
ENV/NAT



Form B1 – Summary description of the project

• Environmental problem targeted (max 3500 caracteres) |

Específico para ENV

o Problemas concretos (âmbito europeu)

o Políticas europeias (diretivas, estratégias europeias, etc)

o Descrição clara das causas do problema, da situação

pré-operacional e de números que definem a situação de

referência.

Concept note | Project Outline (B Forms)

Formulários B
Concept Note

B1. Descrição 
Sumária do Projeto

B2. Caráter Geral do 
Projeto (ENV)

B3. Valor 
Acrescentado Europeu  

do Projeto (ENV)

Guia Candidatura
ENV



Formulários B
Concept Note

B1. Descrição Sumária do 
Projeto

B3. Caráter Geral do 

Projeto e Valor 

Acrescentado Europeu 

(NAT)

Form B1 – Summary description of the project

• Description of Species / Habitats / Biodiversity Issues Targeted by the 
Project (Max 3500 characteres) | Específico para NAT

• Descrição clara do problema ambiental/ de conservação, as causas, o 

contexto pré-operacional e de números que definem a situação de 

referência.

• Diferenciar claramente entre NAT ou BIO:

• NAT – relacionados com a Diretiva Habitats e das Aves (RN2000);

• BIO – relacionados com a estratégia da biodiversidade europeia, com 

exceção da Rede Natura 2000

• Ter como base os temas prioritários.

Concept note | Project Outline (B Forms)

Programa de Trabalho
Plurianual 2018-2020



Form B1 – Summary description of the project

• Description of Species / Habitats / Biodiversity Issues Targeted 
by the Project (Max 3500 characteres) | Específico para NAT

• Prioridade do financiamento LIFE é direcionado para 

espécies/habitats em que o estado esteja “em perigo de extinção” ou

pior

• Usar informação oficial | Projetos NAT

• Base de dados Rede Natura 2000 → 
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/natura-8

• Formulários dos Habitats e Sítios da Rede Natura 2000 (Natura 

2000 Viewer) → http://natura2000.eea.europa.eu/#

Concept note | Project Outline (B Forms)
Formulários B
Concept Note

B1. Descrição Sumária do 
Projeto

B3. Caráter Geral do 

Projeto e Valor 

Acrescentado Europeu 

(NAT)

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/natura-8
http://natura2000.eea.europa.eu/
http://natura2000.eea.europa.eu/
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/natura-9


Form B1 – Summary description of the project

• Description of Species / Habitats / Biodiversity Issues Targeted by the 

Project (Max 3500 characteres) | Específico para NAT

• Usar informação oficial | Projetos BIO:

• Listas Vermelhas europeias de espécies → 
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/redlist/inde

x_en.htm

• Listas Vermelhas europeias de Habitats → 
http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/redlist_en.htm

• Lista Vermelha da IUCN (espécies não abrangidas pelas listas 

vermelhas europeias) → http://www.iucnredlist.org/

Concept note | Project Outline (B Forms)

http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/redlist/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/redlist_en.htm
http://www.iucnredlist.org/
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/redlist/index_en.htm
http://www.iucnredlist.org/
http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/redlist_en.htm


Form B1 – Summary description of the project

• Expected results (max 3000 caracteres)

• ENV e NAT – Listar os principais resultados e impactos (benefícios 

ambientais) esperados no final do projeto

• Resultados concretos, realistas e quantificáveis (tanto quanto possível)

• NAT – resultados diretamente relacionáveis com a(s) questão(s) de 

espécies / habitats / biodiversidade visadas pelo projeto e pelos 

objetivos do projeto

Concept note | Project Outline (B Forms)
Formulários B
Concept Note

B1. Descrição Sumária do 
Projeto

B2. Caráter Geral do 
Projeto (apenas para ENV)

B3. Valor Acrescentado 
Europeu do Projeto (ENV)

B3. Caráter Geral do Projeto 

e Valor Acrescentado 

Europeu (NAT)

Guias Candidatura
ENV/NAT



Form B1 – Summary description of the project

• Sustainability of the Project Results (max 3000 caracteres)

• Como será assegurada a continuação das ações no pós-Projeto?

• Descrever o que poderá ser feito com os recursos humanos próprios

• Projetos NAT/ BIO – Os custos com equipamentos e infraestruturas, de 

organismos públicos ou ONG, podem ser considerados 100% elegíveis -

tem o pressuposto de que irá ser usado para o mesmo fim no pós-projeto

• Existem recursos externos a serem utilizados no pós-projeto? –
Mencionar

Concept note | Project Outline (B Forms)
Formulários B
Concept Note

B1. Descrição Sumária do 
Projeto

B2. Caráter Geral do 
Projeto (apenas para ENV)

B3. Valor Acrescentado 
Europeu do Projeto (ENV)

B3. Caráter Geral do 

Projeto e Valor 

Acrescentado Europeu 

(NAT)

Guias Candiatura
ENV/NAT



Form B1 – Summary description of the project

• Project topics: no máximo dois

• Reasons why the proposal falls under the selected project 

topic(s) (max 1250 caracteres)

• Breve explicação por que a proposta é considerada como 

abrangida pelo(s) tópico(s) selecionado(s)

Concept note | Project Outline (B Forms)
Formulários B
Concept Note

B1. Descrição Sumária do 
Projeto

B2. Caráter Geral do 
Projeto (apenas para ENV)

B3. Valor Acrescentado 
Europeu do Projeto (ENV)

B3. Caráter Geral do Projeto 

e Valor Acrescentado 

Europeu (NAT)

Guias Candidatura
ENV/NAT



Form B1 – Summary description of the project

• Project partnership (max 3000 caracteres)

• Descrever a estrutura das parcerias (principais parceiros)

• Beneficiários associados (se existirem) – descrever o seu papel

no projeto, experiência e ações implementadas por eles

• Cofinanciamento do projeto – contribuições dos próprios

beneficiários ou por cofinanciadores.

Concept note | Project Outline (B Forms)
Formulários B
Concept Note

B1. Descrição Sumária do 
Projeto

B2. Caráter Geral do 
Projeto (apenas para ENV)

B3. Valor Acrescentado 
Europeu do Projeto (ENV)

B3. Caráter Geral do Projeto 

e Valor Acrescentado 

Europeu (NAT)

Guias Candidatura
ENV/NAT



Form B1 – Summary description of the project

• Expected risks and constraints related to project implementation and 

mitigation strategy (max 1500 characters)

• Mostrar que acautelaram riscos passíveis de ocorrer e que são 

expectáveis → quais, e estratégia de mitigação

• O contacto com outros projetos LIFE é valorizado – comparar 

situações de risco semelhantes

• Mostrar basicamente que temos um “Plano B”

Concept note | Project Outline (B Forms)
Formulários B
Concept Note

B1. Descrição Sumária do 
Projeto

B2. Caráter Geral do 
Projeto (apenas para ENV)

B3. Valor Acrescentado 
Europeu do Projeto (ENV)

B3. Caráter Geral do 

Projeto e Valor 

Acrescentado Europeu 

(NAT)

Guias Candidatura
ENV/NAT



Form B2 – General character of the project

• Project's pilot/ demonstration character (max 3000 caracteres) | 

Específico para ENV

• Indicar e justificar se o projeto é de caráter piloto ou de demonstração

• Piloto = Algo novo → confirmar se realmente o é (LIFE Project

Database)

• Demonstração

• Demonstrar que nunca foi aplicado naquele contexto

• Referir outros projetos LIFE (nacionais e internacionais) → LIFE

Project Database

Concept note | Project Outline (B Forms)

Formulários B
Concept Note

B1. Descrição Sumária do 
Projeto

B2. Caráter Geral do 
Projeto (ENV)

B3. Valor Acrescentado 
Europeu do Projeto (ENV)

B3. Caráter Geral do 

Projeto e Valor 

Acrescentado Europeu 

(NAT)

http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm


Form B3 – EU added value of the Project

• EU added value of the project and its actions (max 3000 

caracteres) | Projetos ENV

• Como é que o projeto atingirá resultados com valor para a 

Comunidade Europeia (CE)?

• Qual a contribuição do projeto para os objetivos específicos das 

áreas prioritárias do subprograma Ambiente?

• O projeto contribui para a implementação, atualização da política
europeia?

Concept note | Project Outline (B Forms)

Guia Avaliação
ENV

Formulários B
Concept Note

B1. Descrição Sumária do 
Projeto

B2. Caráter Geral do 
Projeto (ENV)

B3. Valor Acrescentado 
Europeu do Projeto (ENV)

Guia Candidatura
ENV



Form B3 – General character of the project and EU added 
value | Projetos NAT

• Project's best practice/ pilot/ demonstration character (max 

3000 characters)

• Usar a base de dados LIFE para evidenciar a utilização das 

boas práticas

• Consulta da base de dados LIFE para confirmar o caráter piloto 

ou de demonstração do projeto

• Referir a monitorização, a avaliação de resultados e a 

replicação.

Concept note | Project Outline (B Forms)

Formulários B
Concept Note

B1. Descrição Sumária do 
Projeto

B3. Caráter Geral do 

Projeto e Valor 

Acrescentado (NAT)

http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm


Form B3 – General character of the project and EU added 
value | Projetos NAT

• EU added value of the project and its actions (max 3000 

characters)

• NAT – espécie/ habitat prioritário em estado de conservação

desfavorável? → as próprias ações para recuperação justificam

o valor acrescentado

• BIO - evidenciar que o projeto em termos de biodiversidade

está a ser uma mais-valia para  a UE (teses, estudos, base de 

dados LIFE, IUCN, etc.)

Concept note | Project Outline (B Forms)

Formulários B
Concept Note

B1. Descrição Sumária do 
Projeto

B3. Caráter Geral do 

Projeto e Valor 

Acrescentado (NAT)

http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm


Fim dos Project Outline (B Forms)



Financial Application Forms (R Forms)



Taxa de Cofinanciamento

Até um máximo de 55 % dos custos elegíveis → subprogramas "Ambiente“ e "Ação Climática“

Exceção

• Pode chegar aos 60% dos custos elegíveis → domínio prioritário "Natureza e Biodiversidade“ (NAT) do

subprograma "Ambiente"

• até um máximo de 75 % dos custos elegíveis → projetos que digam respeito a "habitats" ou espécies

prioritárias para a observância da Diretiva 92/43/CEE, ou a espécies de aves consideradas prioritárias

para efeitos de financiamento pelo Comité para a Adaptação ao Progresso Técnico e Científico.

Programa LIFE 2014/2020 | Taxas de Cofinanciamento



Insucesso na Proposa de Projeto Submetida?

• Orçamento do Projeto

• Os custos diários do pessoal e/ou outros custos unitários são muito elevados

• Algumas atividades apresentam riscos de duplo financiamento por outros programas europeus

• Alguns custos são colocados em categorias erradas

• As descrições não permitem perceber os pressupostos de cálculo.

Principais razões do Insucesso dos Projetos LIFE



Enquadramento de cada Tipo de Despesa: 

Annex X to the Model LIFE Grant Agreement Financial and Administrative 
Guidelines

• Análogo às anteriores “Disposições Administrativas e Financeiras” do LIFE+;

• Atualizado anualmente (cada aviso de abertura) → nem sempre uma mesma

despesa apresenta o mesmo enquadramento que em edições anteriores;

• Leitura fortemente recomendada previamente a iniciar a estruturação do

orçamento de projeto.

Programa LIFE 2014/2020 | Despesas Elegíveis

Annex X 

Financial and

Administrative

Guidelines

../../../../Eventos 2017/Sessão Regional Informação Madeira 2017/Workshop/Pack 2017/Gerais LIFE/LIFE 2014 Annex_X_Financial_administrative_guidelines.pdf


Enquadramento de cada Tipo de Despesa: 

NOTA: poderá nem sempre ser equivalente à classificação económica/ contabilística da despesa, 

segundo a contabilidade oficial do beneficiário, p. ex.:

• Recursos humanos contratados como avença ou a recibos verdes podem ser enquadrados como

despesa de Pessoal (dependendo das condições do contrato)

• Algumas subcontratações/ serviços externos são enquadrados como Outros Custos (p. ex. a impressão

de materiais de disseminação, a auditoria financeira, …)

• Algumas despesas de viagem/ estadia são enquadradas como Outros Custos (quando efetuadas por

elementos externos à equipa de projeto, como convidados de outros projetos)

• ….

Programa LIFE 2014/2020 | Despesas Elegíveis



Programa LIFE – Formulários Financeiros
ANEXO X



Anexo X do Grant Agreement → Documento indicativo da gestão financeira de um projeto:

• Regras Gerais: o orçamento do projeto é indicativo – a Comissão paga consoante o valor executado

• Contabilidade: os documentos deverão passar por um sistema interno de contabilidade que cumpram os 

requisitos legais

• As despesas de pessoal são realizadas com base no preenchimento da Timesheet

• O código (e acrónimo) do projeto presente em todas as faturas

• A regra dos 2% nas Entidades Públicas terá de ser cumprida

• A questão da ilegibilidade do IVA

• Para a despesa ser elegível ela terá de ser paga/ executada até ao fim do projeto

• Custos executados Vs. Custos orçamentados

1. Programa LIFE 2014/2020 | Despesas Elegíveis

Annex X 

Financial and Administrative

Guidelines

../../../../Eventos 2017/Sessão Regional Informação Madeira 2017/Workshop/Pack 2017/Gerais LIFE/LIFE 2014 Annex_X_Financial_administrative_guidelines.pdf


Anexo X do Grant Agreement → Documento indicativo da gestão financeira de 

um projeto (cont.):

Custos não elegíveis:

• Juros

• Comissões bancárias

• Dívidas

• Custos que sejam declarados para financiar outros programas comunitários

• Custos indiretos

• Contribuições em espécie incluindo trabalho de voluntariado

• Custos associados a medidas de compensação decorrentes de impacto

ambiental

1. Programa LIFE 2014/2020 | Despesas Elegíveis

Annex X 

Financial and Administrative

Guidelines

../../../../Eventos 2017/Sessão Regional Informação Madeira 2017/Workshop/Pack 2017/Gerais LIFE/LIFE 2014 Annex_X_Financial_administrative_guidelines.pdf


Anexo X do Grant Agreement → Documento indicativo da gestão financeira de 

um projeto (cont.):

Custos não elegíveis (cont.):

• Despesas com Planos de Gestão, Planos de Ação, Planos de Ação de fim de 

projeto se estes não estiverem publicados nem aprovados aquando do fim do 

projeto

• Custos de grandes infraestruturas – há um limite

• Custos de investigação pura

• Faturação interna – trabalhos entre departamentos internos

• Publicitação comercial de produtos

• Custos para obter financiamento adicional (com alguma flexibilidade)

1. Programa LIFE 2014/2020 | Despesas Elegíveis

Annex X 

Financial and Administrative

Guidelines

../../../../Eventos 2017/Sessão Regional Informação Madeira 2017/Workshop/Pack 2017/Gerais LIFE/LIFE 2014 Annex_X_Financial_administrative_guidelines.pdf


Anexo X do Grant Agreement → Documento indicativo da gestão financeira de 

um projeto (cont.):

Custos não elegíveis (cont.):

• Custos com cofinanciadores

• Custos com monitores, avaliadores da Comissão que visitem o projeto

• Elaboração do projeto

• IVA

• Contratação de serviços por parte dos beneficiários:

• Entidades Públicas - obrigatoriedade de utilizar regras de contratação 

públicas

• Entidades privadas – exigida transparência nas suas contratações.

1. Programa LIFE 2014/2020 | Despesas Elegíveis

Annex X 

Financial and Administrative

Guidelines

../../../../Eventos 2017/Sessão Regional Informação Madeira 2017/Workshop/Pack 2017/Gerais LIFE/LIFE 2014 Annex_X_Financial_administrative_guidelines.pdf


Form R1 – Project Budget

• Orçamento → indicativo - sumário da estrutura financeira do projeto por categoria

• 1ª Fase | Concept Note → preenchida manualmente, apenas %s e somatórios são automaticamente

preenchidos

• 2.ª fase | Full Proposal → poderão ser introduzidas alterações até 10% no total da contribuição da EU

Programa LIFE 2014/2020 | Formulários Financeiro R1



Form R1 – Project Budget

1. Custos de Pessoal

2. Viagens e Estadias

3. Assitência Externa/ Subcontratações

4. Bens Duradouros:

a) Infraestruturas

b) Equipamentos

c) Protótipos

5.   Aquisição de Terrenos/ Direitos

6.   Consumíveis

7.   Outros Custos

8.   Despesas Gerais (Overheads)

Programa LIFE 2014/2020 | Formulários Financeiro R1

Annex X to the 

Model LIFE Grant 

Agreement 

Financial and

Administrative

Guidelines

Guias Candidatura

ENV/ NAT

../../Pack 2016 - NOTAS/Gerais LIFE/LIFE 2014 Annex_X_Financial_administrative_guidelines.pdf


F1 - Custos de Pessoal

• Inclui salários e todas as despesas da responsabilidade da entidade (seguro, 

Segurança Social, e todas as obrigatoriedades legais)

• Elementos do quadro, avenças, recibos verdes, fornecimento de serviços –

desde que trabalhem sob as intruções do beneficiário

• Cálculo do daily rate

• Timesheet – documento prova da despesa de pessoal;

1. Programa LIFE 2014/2020 | Despesas Elegíveis

Annex X 

Financial and Administrative

Guidelines

../../Pack 2016 - NOTAS/Ferramentas de Apoio/160422-LIFE-Orcamentos.xls
Pack 2016 - NOTAS/Gerais LIFE/LIFE 2014 Annex_X_Financial_administrative_guidelines.pdf


F2 – Viagens e Estadias

• Aplicável apenas à equipa do projeto – despesas com subcontratações entram dentro de “outros

custos”

• A questão das ajudas de custo – está dependente das regras de cada entidade

• Importante detalhar a descrição do custo no formulário – evita questões da parte da Comissão.

1. Programa LIFE 2014/2020 | Despesas Elegíveis



F3 – Assitência Externa / Subcontratações

• Limitado a 35% do valor total do projeto – existindo, contudo, alguma flexibilidade quando tecnicamente

justificável

• Engloba todas as subcontratações que não sejam passíveis de incluir noutros custos

• Não necessitam de orçamentação – necessário, contudo, ter a noção de valores de mercado

• Preparação de documento (word) a explicar como foram obtidos/ reunidos os valores dos custos

inseridos na tabela – justificação dos valores obtidos

• Tabelas de preços, páginas de internet, orçamentos de fornecedores, tabelas de referência, tabelas

CAOF florestais – Bases de trabalho (serem apenas referidas no texto).

1. Programa LIFE 2014/2020 | Despesas Elegíveis



• F4 – Bens Duradouros

• F4a. Infraestruturas (elegíveis no máx. a 25%)

• F4b. Equipamentos (elegíveis no max. a 50%)

• Pouco atrativos (financiados por outro programa – FEDER);

• Exceções:

o Protótipos: 100% elegíveis

o Projetos NAT/BIO – Os custos com equipamentos e infraestruturas, de organismos públicos ou ONG,

podem ser considerados 100%elegíveis

• F4c. Protótipos

• Só em projetos de Demonstração e Piloto;

• Não pode ser usado para fins comerciais durante o período do projeto;

Nota: A depreciação de equipamentos de pequenos custo poderá ser depreciada totalmente – entrando em

consumíveis.

1. Programa LIFE 2014/2020 | Despesas Elegíveis Grant Agreement

../../Pack 2016 - NOTAS/Gerais LIFE/LIFE2016 Model Grant Agreement.pdf


• Aquisição de Terrenos / Direitos

• Projetos NAT / BIO é 100% elegível;

• Aquisição/Aluguer pelo menos por 20 anos;

• Valores terão de corresponder a valores de mercado e de se fazer acompanhar por um documento de

avaliação oficial;

• Grant Agreement e Anexo X – consulta importante!

1. Programa LIFE 2014/2020 | Despesas Elegíveis

../../Pack 2016 - NOTAS/Gerais LIFE/LIFE 2014 Annex_X_Financial_administrative_guidelines.pdf


• Aquisição de Terrenos / Direitos

• Grant Agreement

o Aquisição de terrenos dentro da Rede Natura 2000 é mais facilitada/objetiva;

o Só podem comprar terrenos a pessoas/entidades que não pertençam ao projeto;

o Demonstrar o custo/eficaz da compra para chegar aos objetivos de conservação da natureza pretendidos;

o O terreno terá de ficar a longo prazo para os objetivos de conservação – terá de ser previsto dentro da estrutura do

projeto (Plano de Gestão, Criação de uma reserva, etc.);

o Os terrenos a serem adquiridos não poderão ser do Estado-Membro;

o No registo da matriz terá de estar registado a função de conservação. O uso do solo/gestão da propriedade terá de

ficar registada para fins de conservação;

1. Programa LIFE 2014/2020 | Despesas Elegíveis Grant Agreement

../../Pack 2016 - NOTAS/Gerais LIFE/LIFE2016 Model Grant Agreement.pdf


• Aquisição de Terrenos / Direitos

• Grant Agreement (cont.)

o A aquisição de propriedade por entidades privadas tanto o contrato como o registo terão de estar a questão da

função de conservação da natureza – em caso de dissolução desta, deverá ser encaminhado para uma entidade com

competências de conservação da natureza;

o Quando se trata de adquirir direitos de usufruto de longo prazo terá de ser efetivado num notário;

o Terão de ser adquiridos antes do fim do projeto.

1. Programa LIFE 2014/2020 | Despesas Elegíveis
Grant Agreement

../../Pack 2016 - NOTAS/Gerais LIFE/LIFE2016 Model Grant Agreement.pdf


Consumíveis

• Inclui-se tudo o que são bens que não são duradouros

• Para o LIFE a diferença entre consumíveis e um bem duradouro é só a questão

contabilistica

• Incluído na lista de ativo tangível? – bem duradouro

• Não incluído na lista de ativo tangível? – Consumível

• Cópias das 3 faturas que mais pesam nesta alínea deverão ser enviadas à
Comissão aquando da submissão do Relatório Final.

1. Programa LIFE 2014/2020 | Despesas Elegíveis

Annex X to the Model 

LIFE Grant Agreement 

Financial and

Administrative

Guidelines

../../Pack 2016 - NOTAS/Gerais LIFE/LIFE 2014 Annex_X_Financial_administrative_guidelines.pdf


Outros Custos

• Diretamente resultantes do trabalho do projeto

• Normalmente sofre alterações na CALL – solucionar problemas detetados na 

CALL do ano anterior

• Ameniza o teto orçamental de 35% da assistência externa

• Toda a faturação terá de ser feita antes do projeto terminar

• Anexo X – estão bem explícitos os custos elegíveis nesta rúbrica.

3. Programa LIFE 2014/2020 | Formulários Financeiro R1

Annex X to the Model 

LIFE Grant Agreement 

Financial and

Administrative

Guidelines

../../Pack 2016 - NOTAS/Gerais LIFE/LIFE 2014 Annex_X_Financial_administrative_guidelines.pdf


Despesas Gerais (Overheads)

• No máximo 7% dos custos totais

• Não requer a apresentação de faturas

• Despesas de estrutura - pessoal contratado por pouco tempo, tonners, papel, telefone, internet, etc.

• Preenchimento no fim da elaboração do orçamento do Projeto.

1. Programa LIFE 2014/2020 | Despesas Elegíveis



63

• Form R1 – Project Budget
• Formulário indicativo

Programa LIFE 2014/2020 | Formulários Financeiros R1



• Form R1 – Project Budget
• Formulário indicativo – sumário da estrutura financeira do projeto;

Programa LIFE 2014/2020 | Formulários Financeiros R1



Agência Portuguesa do Ambiente

https://life.apambiente.pt

life@apambiente.pt

Comissão Europeia

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

Instituto Conservação da Natureza e das Florestas

Natureza e Biodiversidade, Florestas/ Solos (A8 Form)

http://www2.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/gestao-biodiv/prog-life/life-candidaturas

Contactos e Links úteis

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


Boa sorte!

Muito Obrigada!



Programa LIFE
2014/2020

Workshop de Formação/Capacitação para apoio à estruturação/apresentação de propostas 
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LIFE / L’Instrument Financier pour l’Environment

Instrumento Financeiro para Auxílio à Implementação das Políticas / Estratégias 

Europeias na área do Ambiente

Pretende contribuir para:

• Transição para uma economia eficiente em termos de recursos
• Proteção e melhoria da qualidade do ambiente
• Inversão da perda de biodiversidade 
• Melhoria do desenvolvimento, aplicação e controlo da execução da política 

e da legislação da UE (ambiente e clima) 
• Apoio à execução do 7.º Programa de Ação em matéria de Ambiente 

Programa LIFE | Objetivos



LIFE Call 2019
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Subprograma Ambiente:

• Nova abordagem simplificada – submissão em 2 fases:

Subprograma Ação Climática:

• Mantém a mesma abordagem – submissão em 1 fase:

1. “Concept Note”
17 e 19 junho 2019

2. Proposta Completa

fevereiro 2020

1. Proposta Completa

12 setembro 2019

LIFE Call 2019 | Submissão diferenciada
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LIFE Call 2019 | Proposta Completa – Critérios de Avaliação
Obtenção de uma pontuação mínima de aprovação nos seguintes critérios:

1. Coerência e Qualidade Técnica

• Propostas adequadas e viáveis para atingir os resultados previstos para o projeto;

• As ações devem otimizar a eficácia e a eficiência do projeto, no tocante aos resultados e realizações visados.

2. Coerência e Qualidade Financeira

• Coerência das contribuições financeiras (beneficiários e dos cofinanciadores) e do orçamento proposto com

as ações do projeto;

• Relações custo eficácia e custo-benefício da abordagem da proposta.
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LIFE Call 2019 | Proposta Completa – Critérios de Avaliação (cont.)
3. Valor Acrescentado para a UE: Dimensão e grau de qualidade da contribuição para os objetivos

específicos dos domínios prioritários do Subprograma Ação Climática

• Vai ser avaliado como é que o projeto contribui (e a qualidade dessa contribuição) para um ou vários dos

objetivos específicos dos domínios prioritários do Subprograma Ação Climática.

4. Valor Acrescentado para a UE: Sustentabilidade (continuação, replicação, potencial de

transferência;

• “Continuação” - manutenção da utilização das soluções aplicadas no projeto no pós-LIFE;

• “Replicação” – utilização das soluções do projeto da mesma forma e com as mesmas finalidades por outras

entidades/setores durante o projeto ou no pós-LIFE;

• “Transferência” - utilização das soluções do projeto de um forma diferente ou para outra finalidade ambiental,

de ação climática ou de governação pelas mesmas ou por outras entidades/setores durante o projeto ou no

pós-LIFE.
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LIFE Call 2019 | Proposta Completa – Critérios de Subvenção (cont)
Não há pontuação mínima de aprovação para os seguintes critérios (critérios bónus - máx 25 pontos):

5. Contribuição para as políticas e para as áreas de trabalho da ação climática (5 + 5)

a) Contributo para as áreas políticas da Ação Climática

b) Contributo para as áreas de trabalho

6. Sinergias e Transnacionalidade

• Sinergias (máx. 11 pontos)

• Polivalência e integração/complementaridade (máx. 8);

• Compras públicas ecológicas (máx. 1);

• Rótulos ecológicos (máx. 1);

• Utilização de resultados de investigação financiada pela EU – Uptake (máx. 1).

• Transnacionalidade (máx. 4 pontos)

• Se a cooperação transnacional entre Estados-Membros for essencial para garantir a realização dos objetivos

do projeto.

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/eu-ecolabel-products-and-services.html
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/handbook_2016_pt.pdf
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Critérios de Avaliação

Proposta Completa

Full Proposal - Award Criteria
Pontuação Mínima de 

Aprovação
Pontuação 

Máxima

Coerência e Qualidade Técnica e Financeira

1. Coerência e Qualidade Técnica 10 20

2. Coerência e Qualidade Financeira 10 20

Valor Acrescentado para a UE

3. Dimensão e grau de qualidade da contribuição para os

objetivos específicos dos domínios prioritários do

Subprograma Ação Climática

10 20

4.Sustentabilidade (continuação, replicação, potencial de

transferência)
8 15

Pontuação Final de Aprovação 50 -

Pontuação Bónus – contribuição para a implementação do Acordo de Paris

5. a) Contributo para as áreas políticas da Ação Climática - 0 ou 5

5. b) Contributo para as áreas de trabalho 0 ou 5

6. Sinergias (Multipurpose e Integração

/Complementaridade (máx. 8 p.), GPP (1 p.), rótulos

ecológicos (1 p.) uptake EU-Research (1 p.) e

transnacionalidade (4 p.)

- 15

Pontuação Máxima - 100

NOTA:

Uma proposta de projeto tem de atingir,

pelo menos, a pontuação mínima de

aprovação para cada critério de

avaliação.

Além disso, a soma das pontuações

correspondentes aos critérios para os

quais foi fixada pontuação mínima tem de

ser equivalente a 50 pontos ou mais.

LIFE Call 2019 | Proposta Completa – Avaliação
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Timeline Fases

12 setembro 2019 Submissão da Full Proposal

setembro 2019 – maio 

2020

Avaliação e revisão da Full Proposal

maio 2020 Assinatura dos contratos

1 junho 2020 Data a partir da qual os projetos podem ter início

• Sub-Programa Ação Climática

Consultar informação atualizada em: http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm

LIFE Call 2019 | Calendário indicativo

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


Como Preparar uma Proposta LIFE – Ação 
climática?



Como Preparar uma Proposta LIFE – Ação climática?
Objetivo de um  Projeto LIFE – implementar a política e legislação ambiental europeia

• Qual o problema que temos em mãos?

• É abordado por políticas europeias?

o Identificar claramente quais – pesquisa e identificação

• Problema LIFE – encontra-se enquadrado nos temas prioritários?

o Programa de Trabalho Plurianual 2018-2020;

• Já existem projetos semelhantes? Base de Dados LIFE

o O que existe sobre o problema/assunto?

o O nosso projeto distingue-se dos demais?

Programa de Trabalho Plurianual
2018-2020

http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm
../../../../2018 Documentação/Programa Plurianual 2018_2020.pdf


• São necessárias parcerias?

o Limitações em resolver aspetos físicos concretos?

o Existe a necessidade de competências técnicas, administrativas específicas?

o Os benefícios são superiores aos custos? - Ponderar!

o Não sendo possível /viável a parceria – Carta de Compromisso;

• Identificação dos parceiros:

o Beneficiário coordenador – entidade responsável perante a Comissão Europeia;

o Beneficiário associado (parceiro) – entra com parte económica e parte técnica;

• Cofinanciadores:

o Que benefícios poderão ter?

o Aconselhável: Abordagem apenas quando já existe um projeto relativamente delineado.

Como Preparar uma Proposta LIFE – Ação climática?



• Ter em atenção todos os guias, consciencializar-se de todas as exceções, e das tipologias de projetos;

• Ter em atenção as prioridades temáticas;

• Verificar se o LIFE é o instrumento certo para o projeto que pretendem apresentar 

o Horizonte 2020 / Fundos estruturais;

o NAT / BIO / ENV / CLIMA // Governação e Informação: Clima / Ambiente.

• Garantir a consistência financeira do projeto e uma lógica custo-eficácia;

• Não incluir ações que não estejam relacionadas com o objetivo da proposta;

• Definir objetivos claros e quantificáveis.

Programa de Trabalho Plurianual
2018-2020

Como Preparar uma Proposta LIFE – Ação Climática?

../../../../2018 Documentação/Programa Plurianual 2018_2020.pdf
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Recomendável consultar os seguintes instrumentos climáticos:

• Programa Nacional para as Alterações Climáticas (PNAC) 2020/2030 

• Sistema Nacional de Políticas e Medidas e Projeções (SPeM)

• Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas (ENAAC 2020)

• Sistema Nacional de Inventário de Emissões por Fontes e Remoções por Sumidouros de 

Poluentes Atmosféricos (SNIERPA)

• Comércio Europeu de Licenças de Emissão (CELE + CELE Aviação)

• Effort Sharing

Consultar também:

• Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050 (https://descarbonizar2050.pt) 

• Portal do Clima (http://portaldoclima.pt) 

Como Preparar uma Proposta LIFE – Ação Climática?

RCM 56/2015

RCM 45/2016

RCM 56/2015

RCM 20/2015

Diretiva 2009/29/CE
Diretiva 2008/101/CE

Decisão 2009/406/CE

RCM 107/2019

https://descarbonizar2050.pt/
http://portaldoclima.pt/
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1.º Passo – Registo nas Plataformas Online

• Plataformas Online

1. Plataforma ECAS

2. Plataforma EProposal

3. Formulários (dentro da EProposal)

https://webgate.ec.europa.eu/eproposalWeb/
https://webgate.ec.europa.eu/cas/


17

1.º Passo – Registo nas Plataformas Online

• Primeiro passo é o registo no ECAS – European Comission Authentication Service

• Registar novo utilizador (externo)

• Nota:

• https://webgate.ec.europa.eu/cas/

Atenção ao período de receção/confirmação de

emails que é curto (cerca de 30 min para

chegar a confirmação da receção de registo e

cerca de 3 horas para que o registo seja

eliminado se não utilizado.

https://webgate.ec.europa.eu/cas/
https://webgate.ec.europa.eu/cas/
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1.º Passo – Registo nas Plataformas Online

https://webgate.ec.europa.eu/eproposalWeb/

https://webgate.ec.europa.eu/eproposalWeb/
https://webgate.ec.europa.eu/eproposalWeb/
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2.º Passo – Criar uma Nova Proposta
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Escolher a área prioritária

2.º Passo – Criar uma Nova Proposta
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…e proceder, no sentido de criar uma proposta completa, no 
caso do Sub-Programa Ação Climática

(Full Proposal)

2.º Passo – Criar uma Nova Proposta
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3.º passo – Preenchimento dos Formulários da Proposta

• A Proposta Completa é constituída pelos seguintes conjuntos de 

formulários:

• Formulários A – Administrativos

• Formulários B – Sumário do Projeto 

• Formulários C – Descrição Detalhada das Ações

• Formulários F – Financeiros



Formulários A – Administrativos
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• Formulários A:

• Form A1 – General Project Information

• Form A2 – Coordinating Beneficiary

• Form A3 – Coordinating Beneficiary Declaration

• Form A4 – Associated Beneficiary Declaration and Mandate

• Form A5 – Associated Beneficiary

• Form A6 – Co-financer and Commitment Form

• Form A7 – Other Proposals Submitted for European Union Funding

Formulários A – Administrativos
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• Form A7 – Other proposals submitted for European Union 

funding

1. Have you or any of your associated beneficiaries already benefited from previous LIFE co-
financing? (please cite LIFE project reference number, title, year, amount of the co-financing,
duration, name(s) of coordinating beneficiary and/or partners involved) (Maximum Characters:
5000);

2. Have you or any of the associated beneficiaries submitted any actions related directly or
indirectly to this project to other European Union funding programmes? To whom? When and
with what results? (Maximum Characters: 5000);

3. For those actions which fall within the eligibility criteria for financing through other European
Union funding programmes, please explain in full detail why you consider that those actions
are better suited to financing through LIFE and are therefore included in the current project
(Maximum Characters: 5000).

Formulários A – Administrativos Formulários A
Administrativos

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7
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• Form A7 – Other proposals submitted for European Union 

funding (cont.)

4. Resubmission: Has this proposal been submitted before? (Maximum Characters: 10.000)
• Incluir código e acrónimo da proposta anterior

Os proponentes não devem submestimar as respostas às questões colocadas
neste formulário.

Falhar estas respostas pode, eventualmente, conduzir à
rejeição da proposta.

Formulários A – Administrativos Formulários A
Administrativos

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7



Formulários B – Sumário do Projeto
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• Formulários B

• Form B1 – Summary description of the project (to be completed in English)

• Form B2 – Climate problem targeted and, if applicable, other environmental benefits

• Form B3 – EU added value and socio-economic effects

• Form B4 – Stakeholders involved and main target audience of the project

• Form B5 – Expected constraints and risks related to the project implementation and how they 

will be dealt with

• Form B6 – Continuation / valorisation of the project results after the end of the project

Formulários B – Sumário do Projeto



Formulários B – Sumário do Projeto
Formulários B

Sumário do Projeto

B1

B2

B3

B4

B5

B6
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• Form B1 – Summary description of the project

• Síntese do projeto;

• Obrigatório ser redigido em inglês – facultativo em português;

• Lido por todos os elementos da Comissão;

• Primeira análise feita pelo avaliador do projeto;

• Aconselhável ser a última parte a ser preenchida numa

candidatura.

Guia Candidatura

Guia de Avaliação



• Form B1 – Summary description of the project

• Project objectives (max 2.500 characters);

• Actions and means involved (max 2.500 characters);

• Expected results and impacts (quantified as far as possible) (max 2.500 

characters);

• EU policy priorities and Reasons why the proposal falls under the 

selected policy priority (max 2.500 characters).

• Biodiversity (max 2.500 characters) 

30

Programa Plurianual
Guia Candidatura

CLIMA
Formulários B – Sumário do Projeto

Formulários B
Sumário do Projeto

B1

B2

B3

B4

B5

B6
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Formulários B – Sumário do Projeto
Formulários B

Sumário do Projeto

B1

B2

B3

B4

B5

B6

• Form B2 – Climate problem targeted and, if applicable, other 

environmental benefits

• Climate problem targeted and, if applicable, other environmental benefits (max 

10.000 characters);

• Best practice, demonstration or pilot (max 10.000 characters) (ver secção 1.2);

• Boas Práticas (aplicação de técnicas, métodos ou abordagens tendo em conta o contexto do Projeto)

• Demonstração (Ações, metodologias ou abordagens novas ou desconhecidas no contexto do Projeto: 

geográfico, ecológico e sócio-económico, que pode ser aplicado noutro local em circunstâncias

similares);

• Piloto (aplicar uma técnica ou método que não foram testados antes e que têm vantagens climáticas

comparados com os actuais;

CONSULTAR:  (LIFE Project Database)

http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm
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Formulários B – Sumário do Projeto
Formulários B

Sumário do Projeto

B1

B2

B3

B4

B5

B6

• Form B2 – Climate problem targeted and, if applicable, other 

environmental benefits (Cont.)

• State of the art and innovative aspects of the project

descrição do “estado da arte” da técnica ou método, bem como a descrição da 

escala do Projeto (piloto, pré-industrial …).

ATENÇÃO: Projetos que envolvam alguma pesquisa e desenvolvimento ou atividades

meramente preparatórias (estudos, surveys, etc.) não podem ser considerados 

inovadores per se. 

A transferência de boas práticas não pode ser considerada inovadora



• Form B3 – EU added value and socio-economic effects

• Contribuição para os objetivos climáticos (max 2.000 characters);

• Contribuição para as áreas e políticas prioritárias da UE (max 3.000 characters);

• Replicabilidade e transferabilidade (max 10.000 characters);

Notas: 

Estas respostas servirão para avaliar vários critérios de avaliação

Adaptar a resposta ao que é pedido em cada Critério (Award) (GUIA DE AVALIAÇÃO)
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Formulários B – Sumário do Projeto
Formulários B

Sumário do Projeto

B1

B2

B3

B4

B5

B6



• Form B3 – EU added value and socio-economic effects

• Multipurpose, synergies, integration, as well as transnational character, Green 

Procurement, Eco-label and uptake (max 5.000 characters);

• Socio-economic effects of the project (max 10.000 characters);

• Provável impacte das ações do Projeto na economia local e na população

(impacte na criação de emprego) – não esquecer compatibilização com a tabela

de indicadores (KPI)
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Formulários B – Sumário do Projeto
Formulários B

Sumário do Projeto

B1

B2

B3

B4

B5

B6



• Form B4 – Stakeholders involved and main target audience of 

the project

(max 10.000 characters)

• É valorizado o esforço de envolver o projeto com o meio envolvente;

• Incluir Declarações de Apoio o mais diversificadas possível (em anexo);

• Não foi possível? - Incluir a intenção de contactar entidades durante o projeto;

• Grupos Alvo – identificar as entidades/agentes locais que irão ser alvo do Projeto.
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Formulários B – Sumário do Projeto
Formulários B

Sumário do Projeto

B1

B2

B3

B4

B5

B6

Declaração de Apoio

../../Pack 2016 - NOTAS/Anexos Formularios/LIFE 2016 Nature & Biodiversity - A8.doc


• Form B5 – Expected constraints and risks related to the 

project implementation and how they will be dealt with

(max 12.000 characters)

• Mostrar que acautelaram riscos passíveis de ocorrer e que são expectáveis – quais e 

como os calcularam;

• Licenças, EIA? 

• O contacto com outros projetos LIFE é valorizado – comparar situações de risco

semelhantes;

• Mostrar que há um “Plano B”.
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Formulários B – Sumário do Projeto
Formulários B

Sumário do Projeto

B1

B2

B3

B4

B5

B6



• Form B6 – Continuation / valorisation of the project results 

after the end of the project

• Which actions will have to be carried out or continued after the end of the project?

(max 5.000 characters)

• Garantir que o projeto não acaba com o fim do financiamento;

• Projetos Piloto e de Demonstração têm a obrigatoriedade de dar continuidade 

aos conhecimentos adquiridos;

• How will this be achieved? Which resources will be necessary to carry out these 

actions? (max 5.000 characters)

• Como irá ser assegurada a continuidade dos trabalhos no pós-projeto?

• Descrever o que poderá ser feito com os recursos humanos próprios;

• Existem recursos externos a serem utilizados no pós-projeto? – Mencionar
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Formulários B – Sumário do Projeto
Formulários B

Sumário do Projeto

B1

B2

B3

B4

B5

B6



• Form B6 – Continuation / valorisation of the project results after 

the end of the project

• To what extent will the results and lessons of the project be actively disseminated, 

transferred and/or replicated after the end of the project to those persons and / or 

organisations that could best make use of them? (Please identify these persons / 

organisations) (max. 5.000 characters):

• Como é que irão contactar (ou continuar a contactar) entidades/pessoas no pós-

projeto que poderão ter interesse na informação/resultados produzidos no projeto?;

• É valorizado o contacto com outras entidades no sentido de replicar/disseminar os 

resultados gerados pelo projeto;
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Formulários B – Sumário do Projeto
Formulários B

Sumário do Projeto

B1

B2

B3

B4

B5

B6



• Form B6 – Continuation / valorisation of the project results 

after the end of the project

• Listar as entidades/pessoas identificadas como alvo de disseminação da 

informação.

• How will the long-term sustainability of the project's concrete actions be assured?

(max. 5.000 characters).

Detalhar
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Formulários B – Sumário do Projeto
Formulários B

Sumário do Projeto

B1

B2

B3

B4

B5

B6
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Fim dos Formulários B
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Formulários C – Descrição Detalhada das Ações
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• Formulários C:

• Form C0 – List of All Actions

• Form C1 – Detailed Description of the Proposed Actions

• Form C2 – Reporting Schedule

Formulários C – Descrição Detalhada das Ações
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• Tipologia de ações:

A. Preparatory actions (if needed)

B. Compensation payments for use rights (if needed)

C. Implementation actions (obligatory)

D. Monitoring the impact of the project actions (obligatory)

E. Communication and dissemination of results (obligatory)

F. Project management (obligatory)

Formulários C – Tipologia de Ações

Guia de Candidatura
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Formulários C  

Formulários C

C0

C1

C2

• Form C0 – List of All Actions

• Este formulário permite criar todas as ações previstas no projeto, discriminadas por 

tipo de ação

• Muito importante: As ações do projeto têm que ser criadas antes de introduzir os 

custos financeiros nos formulários F
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Formulários C  

Formulários C

C0

C1

C2

• Form C1

Informação a fornecer em cada ação:

• Action title (max 200 characters)

• Deve assegurar-se que o nome da ação é curto e reflete claramente o objetivo da 

ação

• Beneficiary responsible for implementation (max 500 characters)

• Selecionar qual o beneficiário que será responsável por cada ação;

• Descrever concisamente o que os outros beneficiários irão fazer em cada ação;

- No caso de vários beneficiários serem responsáveis por uma ação, indicar

muito claramente as responsabilidades de cada beneficiário envolvido na

execução da ação em causa.



46

Formulários C  

Formulários C

C0

C1

C2

• Form C1

Informação a fornecer em cada ação:

• Description  and methods employed (what, how, where, when and why) (max 7.000 characters)

• Quantificar sempre que possível

• Assumptions related to major costs of the action (max 2.000 characters)

• Descrição e a metodologia usada para estimar os custos com mais peso em cada ação;

• Aconselhado deixar o seu preenchimento para o fim;

• Action timetable

Calendário por ação. Ter em atenção que o projeto só pode iniciar a partir

de 1 junho 2020;



47

Formulários C  

Formulários C

C0

C1

C2

• Form C1

Informação a fornecer em cada ação:

• Project DELIVERABLES products (max 200 characters)

• Algo físico que é gerado no projeto – necessita de ser enviado à EASME (não 

esquecer o logo LIFE); 

• Ex. Planos de Gestão, estudos, software, vídeos, etc.

Name of the deliverable
(max. 200 characters)

Number of the 
associated action

Deadline

Ex.

Atas síntese e folhas de presença de

todas as reuniões de networking

presencial realizadas com o conjunto

de parceiros

D1 2022-06-30
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Formulários C  

Formulários C

C0

C1

C2

• Form C1

Informação a fornecer em cada ação:

• Project MILESTONES (max 200 characters)

• Metas a atingir com a ação;

• Momentos “chave” durante a implementação do projeto;

• Os documentos correspondentes não necessitam de ser enviados à EASME

Name of the milestone
(max. 200 characters)

Number of the 

associated 

action

Deadline

Exs.

1ª reunião com stakeholders realizada;

Operação inicial do protótipo

Conferência final

D1 2021-07-31
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Formulários C  

Formulários C

C0

C1

C2

• Form C1

A. Preparatory actions (if needed) 

• Conjunto de ações que preparam as ações concretas do projeto;

• Devem estar claramente relacionadas com os objetivos;

• Devem ser de curta duração e terminar bem antes do fim do projeto;

• Caso não conduzam a uma direta implementação durante o projeto, a descrição 

deve incluir justificação suficiente e garantias que serão executadas
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Formulários C  

Formulários C

C0

C1

C2

• Form C1

B. Pagamentos compensatórios de direitos de uso (if needed) 

• Desde que a despesa seja necessária para atingir os objetivos de um Projeto

LIFE Mitigação ou LIFE Adaptação;

Importante consultar:

• Grant Agreement: Article II.19.2 (i);

• Anexo X: VIII.5, alínea iv;

• Guia de candidatura “Natureza e Biodiversidade”, ponto 2.4.3
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Formulários C  

Formulários C

C0

C1

C2

• Form C1

C. Implementation actions (obligatory)

• Verdadeiro alvo do projeto;

• O output destas ações deverá ser concreto, mensurável e com claros benefícios 

para o clima;

• A proposta deve ter obrigatoriamente ações de replicabilidade ou transferibilidade.

D. Monitoring the impact of the project actions (obligatory)

• Indicadores de performance dos projetos LIFE (KPI – tabela Excel);

• Selecionar os que se aplicam ao projeto (lista de indicadores LIFE); 

Acrescentar outros que considerem relevantes

• Monitorização do Impacte Socioeconómico;

• Nas ações de projeto, na economia local e na população
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Formulários C  

Formulários C

C0

C1

C2

• Form C1

E. Communication and dissemination of results (obligatory)

• Obrigatórios:

− Website (não esquecer o Logo LIFE);

− Placares (não esquecer o Logo LIFE);

− Layman’s Report (em inglês e na língua do projeto);

− Networking com outros projetos, incluindo projetos LIFE.

• Facultativos mas (cada vez mais) valorizáveis:

− Trabalho com meios de comunicação social;

− Brochuras, Vídeos;

− Organização de eventos com a comunidade local;

− Seminários, formações, etc.
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Formulários C  

Formulários C

C0

C1

C2

• Form C1

F. Project management (obligatory)

• Organigrama (detalhado) do pessoal técnico e administrativo envolvido. Deve 

também evidenciar que o coordenador tem autoridade e um controlo efetivo na 

gestão de toda a equipa;

• Definir bem dentro da equipa de projeto a estrutura da cadeia de responsabilidades: 

Exemplos de Comissões a criar:
− Comissão de acompanhamento técnico-científica;
− Comissão de acompanhamento de partes interessadas (altamente 

recomendável).

• O gestor deverá ser a full-time (altamente recomendável)

• Prever a formação de pessoal interno
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Formulários C  

Formulários C

C0

C1

C2

• Form C1

F. Project management (obligatory)

• Incluir o racional do consórcio do projeto, indicando, para cada beneficiário, o 

País e qual o papel que têm no projeto. Incluir a seguinte tabela como um anexo 

desta ação:

Country Role in the project

(Beneficiary 1)

(Beneficiary 2)

….
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Formulários C  

Formulários C

C0

C1

C2

• Form C1

F. Project management (obligatory) (cont.)

• Auditoria externa – obrigatória no fim do projeto (para beneficiários com mais de 

750.000 € de contribuição comunitária)

(recomendável fazer gradualmente)

• After-LIFE Plan (ligar com B6)

- (criar sub-ação específica; o plano deve constar da lista de “Deliverables”)
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Formulários C  

Formulários C

C0

C1

C2

• Form C2 – Reporting Schedule

• ACTIVITY REPORTS FORESEEN

Descrever o progresso técnico e financeiro do projeto apresentando:

− Relatório de progresso  pelo menos a cada 18 meses;

− Relatório intermédio  quando for gasto 100% do adiantamento obtido;

− Relatório final  até 3 meses após o projeto ter finalizado.
Type of report Deadline

PROGRESS_REPORT 2018-12-31

MIDTERM_REPORT 2020-01-31

PROGRESS_REPORT 2021-07-31

FINAL_REPORT 2022-09-30
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Fim dos Formulários C
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Questões Financeiras
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Programa LIFE 2014/2020 | Taxas de Cofinanciamento

• Taxa de Cofinanciamento (máx. 55%)

• Subprograma "Ação Climática“; 

• Ambiente e Eficiência de Recursos ENV) e Governação e Informação em matéria de 

Ambiente (GIE).

• Taxa de Cofinanciamento (máx. 60%) - Natureza e Biodiversidade 

Exceção:

• até um máximo de 75 % dos custos elegíveis dos projetos financiados no âmbito do 

domínio prioritário "Natureza e Biodiversidade" do subprograma "Ambiente" que 

digam respeito a "habitats" ou espécies prioritárias.
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Programa LIFE 2014/2020 | Despesas Elegíveis

• Enquadramento de cada Tipo de Despesa

Annex X to the Model LIFE Grant Agreement Financial and Administrative Guidelines

• atualizado anualmente (cada aviso de abertura) -> nem sempre uma mesma 

despesa apresenta o mesmo enquadramento que em edições anteriores

• leitura Fortemente Recomendada previamente a iniciar a estruturação do orçamento 

do projeto
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Programa LIFE 2014/2020 | Despesas Elegíveis

• Enquadramento de cada Tipo de Despesa

NOTA: poderá nem sempre ser equivalente à classificação económica/ contabilística da 

despesa, segundo a contabilidade oficial do beneficiário

Recursos humanos contratados como avença ou a recibos verdes podem ser 

enquadrados como despesa de Pessoal (dependendo das condições do contrato)

• Algumas subcontratações/serviços externos são enquadrados como Outros Custos 

(p. ex. a impressão de materiais de disseminação, a auditoria financeira, …)

• Algumas despesas de viagem/estadia são enquadradas como Outros Custos 

(quando efetuadas por elementos externos à equipa de projeto, como convidados de 

outros projetos)

• ….
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Programa LIFE 2014/2020 | Despesas Elegíveis

• Anexo X do Grant Agreement

Linhas de Orientação Administrativas e Financeiras

• Regras Gerais - o orçamento do projeto é indicativo – a EASME paga consoante o 

valor executado;

• Contabilidade - os documentos deverão passar por um sistema interno de 

contabilidade que cumpra os requisitos legais;

• As despesas de pessoal são realizadas com base no preenchimento de Timesheets;

• O código do projeto e o acrónimo terão de estar sempre presentes nas faturas;

• A regra dos 2% nas Entidades Públicas terá de ser cumprida;

• A questão da elegibilidade do IVA;

• Para a despesa ser elegível ela terá de ser paga/executada até ao fim do projeto;

• Custos executados Vs. Custos orçamentados;

Annex X 
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Programa LIFE 2014/2020 | Despesas Elegíveis

• Anexo X do Grant Agreement (cont.)

• Custos não elegíveis (lista não exaustiva);

− Juros;

− Comissões bancárias;

− Dívidas;

− Custos que sejam declarados para financiar outros programas comunitários;

− Custos indiretos;

− Contribuições em espécie incluindo trabalho de voluntariado;

− Custos associados a medidas de compensação decorrentes do procedimento de 

impacte ambiental;

− Despesas com Planos de Gestão, Planos de Ação, Planos de Ação de fim de 

projeto se estes não estiverem publicados nem aprovados aquando do fim do 

projeto;
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Programa LIFE 2014/2020 | Despesas Elegíveis

• Anexo X do Grant Agreement (cont.)

• Custos não elegíveis (cont.);

− Custos de investigação pura;

− Faturação interna – trabalhos entre departamentos internos;

− Publicitação comercial de produtos;

− Custos para obter financiamento adicional (com alguma flexibilidade);

− Custos dos cofinanciadores;

− Despesas de viagem e estadia ou qualquer outra forma de remuneração em nome 

de agentes de instituições Europeias e das equipas externas de monitorização; 

− Despesas com a elaboração da proposta ou com a fase de revisão;

− O IVA que é recuperado;

− Custos de grandes infraestruturas – há um limite.

Annex X 
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Programa LIFE 2014/2020 | Despesas Elegíveis

• Anexo X do Grant Agreement (cont.)

• Contratação de serviços por parte dos beneficiários:

− Entidades Públicas - obrigatoriedade de utilizar regras de contratação públicas

− Entidades privadas – exigida transparência nas suas contratações.

Preferencial: Green Public Procurement.

Annex X 
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Anexos obrigatórios

Beneficiários coordenadores
Public Bodies: Public Body 

Declaration
Entidades Privadas: Simplified Financial Statement (Excel) + 

Relatório Financeiro do último ano (+ 750.000 € de comparticipação
comunitária as contas têm que ser certificadas por 1 ROC) 

LIFE 2019 
 

 

PUBLIC BODY DECLARATION 

The undersigned hereby certifies that: 

My organisation (add organisation's name) ………………………………………………is 
either  

A.  the State, or a regional or local authority,  

or 

B.  a body governed by public law, or an association formed by one or more of such 
authorities or bodies governed by public law, or an entity registered as private law 
body wishing to be considered for the purpose of this call as equivalent to "public 
body"; it fulfils all four following criteria and will prove it by providing evidence 
upon first request:: 

1. it is established for the specific purpose of meeting needs in the general 
interest, not having an industrial or commercial character, and 

2. it has a legal personality and 
3. it is financed, for most part, by the State, or regional or local authorities, 

or other bodies governed by public law; or subject to management 
supervision by those bodies; or having an administrative, managerial or 
supervisory board, more than half of whose members are appointed by 
the State, regional or local authorities or by other bodies governed by 
public law, and 

4. in the event the organisation stops its activities, its rights and 
obligations, liability and debts will be transferred to a public body. 

 

It should be therefore considered a "public body" for the purpose of this LIFE 2019 call 
for proposals. 

I am legally authorised to sign this statement on behalf of my organisation.   

 

At ................................................. on........................................................ 

 

Signature of the Beneficiary: 

 

Name(s) and status of signatory: ...................................................................................... 

              
    LIFE  2019   
    Simplified financial statement     

              
Legal entity name   

Project acronym   Proposal 
number 

  

        project duration (months)
Requested funding from the LIFE 
programme in EUR           
Closing date of last financial period 
(dd/mm/yyyy)   

Duration of last financial 
period in months     

            Curr
Balance sheet             
Net fixed assets             
Current assets (maturity less than one year)         
Cash and cash equivalents         
Total assets             
Capital including 
reserves           

Provisions             
Long term debt (maturity above one year)         
Current liabilities (maturity less than one 
year) 

        

Total liabilities and capital including reserves       
              
              
Profit and loss account           
Total revenues             
Personnel costs             
Other operating costs           
Operating profit           
Net financial income/charges         
Net extraordinary items           
Taxes on profit             
Profit/loss for the period         
              
Subsidies (for non-commercial organisations 
only)       
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• Formulários F:

• Form F1 – Custos de Pessoal

• Form F2 – Viagens e Estadias

• Form F3 – Assistência Externa / Subcontratações

• Form F4 – Bens Duradouros
• F4.a - Infraestruturas 
• F4.b - Equipamentos
• F4.c - Protótipos

• Form F5 – Pagamentos compensatórios de direitos de uso

• Form F6 – Consumíveis

• Form F7 – Outros Custos

• Form F8 – Despesas Gerais (Overheads)

Formulários F – Financeiros

Annex X 
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• Form F1 – Custos de Pessoal

• Inclui salários e todas as despesas da responsabilidade da entidade 

(Seguro, Segurança Social, e todas as obrigatoriedades legais);

• Elementos do quadro, avenças, recibos verdes, fornecimento de serviços –

desde que trabalhem sob as instruções do beneficiário e estejam 

submetidos

• Cálculo do daily rate;

• Timesheet – documento prova da despesa de pessoal.

Formulários F – Financeiros | Despesas Elegíveis
Formulários F

Sumário do Projeto

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8
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• Form F2 – Viagens e Estadia

• Aplicável apenas à equipa do projeto – despesas com subcontratações 

entram dentro de “outros custos”;

• A questão das ajudas de custo – está dependente das regras de cada 

entidade;

• Importante detalhar a descrição do custo no formulário – evita questões da 

parte da EASME.

Formulários F – Financeiros | Despesas Elegíveis
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Sumário do Projeto

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8
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• Form F3 – Assistência Externa / Subcontratações

• Limitado a 35% do valor total do projeto – existindo, contudo, alguma 

flexibilidade quando tecnicamente justificável;

• Engloba todas as subcontratações que não sejam passíveis de incluir noutros 

custos;

• Não necessitam de orçamentos prévios – necessário, contudo, ter a noção de 

valores de mercado;

• Preparação de documento (Word) a explicar como foram obtidos/reunidos os 

valores dos custos inseridos na tabela – justificação dos valores obtidos;

• Tabelas de preços, páginas de internet, orçamentos de fornecedores, tabelas de 

referência, tabelas CAOF florestais – Bases de trabalho (serem apenas referidas 

no texto)

Formulários F – Financeiros | Despesas Elegíveis
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Sumário do Projeto

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8
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• Form F4 – Bens Duradouros

• F4a. Infraestruturas (Para efeitos de candidatura considera-se elegível 25% 

da despesa total – na prática: Depreciação)

• F4b. Equipamentos (Para efeitos de candidatura considera-se elegível 50%

da despesa total – na prática: Depreciação)

• Pouco atrativos (financiados por outro programa – FEDER);

− equipamentos de pequeno custo poderão ser depreciados totalmente –

entrando em consumíveis (com alguma reserva).

• F4c. Protótipo (Custos totais 100% elegíveis)

• Só em projetos de Demonstração e Piloto;

• Não pode ser usado para fins comerciais durante o período do projeto;

Formulários F – Financeiros | Despesas Elegíveis
Formulários F

Sumário do Projeto

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8
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• Form F5 – Pagamentos Compensatórios de direitos de uso

• Desde que a despesa seja necessária para atingir os objetivos de um 

Projeto LIFE Mitigação ou LIFE Adaptação;

• Corresponda aos preços de mercado;

• Seja formalizada através de um documento legal;

• A compensação não seja paga a uma autoridade pública, exceto se for 

uma Autoridade local e for explicitamente autorizado pela Comissão

Importante consultar: Grant Agreement (Article II.19.2) e Anexo X (VIII.5, 

alínea (iv))

Formulários F – Financeiros | Despesas Elegíveis
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• Form F6 – Consumíveis

• Inclui tudo o que são bens que não são duradouros;

• Para o LIFE a diferença entre consumíveis e um bem duradouro é só a 

questão contabilística:

• Incluído na lista de ativo tangível? – bem duradouro;

• Não incluído na lista de ativo tangível? – Consumível;

• Cópias das 3 faturas que mais pesam nesta alínea deverão ser enviadas à 

Comissão aquando da submissão do Relatório Final.

Formulários F – Financeiros | Despesas Elegíveis
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Sumário do Projeto

F1
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F3

F4

F5

F6

F7

F8
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• Form F7 – Outros Custos

• Diretamente resultantes do trabalho do projeto;

• Normalmente sofre alterações na Call – solucionar problemas detetados na Call

do ano anterior;

• Ameniza o teto orçamental de 35% da assistência externa:

• Custos do ROC (se necessário);

• Tradução (se necessário);

• Garantia bancária (se necessário).

• Anexo X – estão bem explícitos os custos elegíveis neste ponto.

• Toda a faturação terá de ser feita antes do projeto terminar.

Formulários F – Financeiros | Despesas Elegíveis
Formulários F

Sumário do Projeto
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F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8
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• Form F8 – Despesas gerais (Overheads)

• No máximo 7% dos custos totais (por cada beneficiário);

• Não requer a apresentação de faturas;

• Despesas de estrutura - pessoal contratado por pouco tempo, tonners, 

papel, telefone, internet, etc.;

• Preenchimento no fim da elaboração do Projeto.

Formulários F – Financeiros | Despesas Elegíveis
Formulários F

Sumário do Projeto

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8
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Fim dos Formulários F
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Contactos e Links úteis

Agência Portuguesa do Ambiente:

http://www.apambiente.pt

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

Comissão Europeia:

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

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


Muito obrigada!


