
Workshops Regionais de Capacitação para apoio à apresentação de 

propostas ao Programa LIFE 

Lisboa| Vila Real | Viseu | Sines  

3, 8, 9 e 16 de maio de 2019  

 

Este documento contém:  

• Programa-tipo dos Workshops  

• Apresentações:  

o Como elaborar uma “Concept Note” 



 

 
 

 

Workshops de Capacitação para apoio à estruturação/ 

apresentação de propostas à Call de 2019 

LIFE - Programa para o Ambiente e a Ação Climática  

 

Programa 

 

Datas e Locais 

Lisboa  03 de maio 14h às 18h APA - Rua da Murgueira, 9/9A – Zambujal, Alfragide 

Vila Real 08 de maio 14h às 18h Sala A1.11 no edifício de Geociências, perto da Aula 

Magna da UTAD - Vila Real 

Viseu  09 de maio 14h às 18h ISPV – Viseu 

Lisboa (2.º) 14 de maio 14h às 18h APA - Rua da Murgueira, 9/9A – Zambujal, Alfragide 

Sines  16 de maio 14h às 18h Centro de Artes de Sines 

 

Agenda 

14.00h Apresentação do Programa para o Ambiente e a Ação Climática (LIFE), na versão aprovada 
pelo REGULAMENTO (UE) nº 1293/2013, de 11 de Dezembro de 2013; 

Apresentação dos tópicos prioritários para financiamento LIFE, na versão do programa de 
trabalho plurianual para o período 2018-2020 (DECISÃO DE EXECUÇÃO (UE) 2018/210 DA 
COMISSÃO, de 12 de fevereiro de 2018); 

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

15.30h Pausa para café (livre) 

15.45h Como elaborar uma Concept Note  

Preenchimento de formulários 

17.45h Questões e Respostas 

18.00h Encerramento dos trabalhos 

Nota: o workshop poderá ser ajustado em função dos participantes e respetivos requisitos de 

informação 

 

Mais informações: 

Site: life.apambiente.pt 

Email: life@apambiente.pt | life.capacitacao@apambiente.pt 

https://life.apambiente.pt/
https://life.apambiente.pt/
mailto:life@apambiente.pt
mailto:life.capacitacao@apambiente.pt


 

 
 

Tel: 214 721 442 | 214 709 921 
 

 

Objetivos: 

 Apresentação do Programa LIFE 2014/2020 e respetivas áreas prioritárias de financiamento 

 Apresentação e discussão de áreas de possível enquadramento de projetos, tendo em conta as 
disposições do REGULAMENTO (UE) nº 1293/2013, de 11 de Dezembro de 2013, que estabelece o 
Programa para o Ambiente e a Ação Climática (LIFE) 

 Apresentação e discussão do programa de trabalho plurianual para o Programa LIFE para o período 
2018-2020 (DECISÃO DE EXECUÇÃO (UE) 2018/210 DA COMISSÃO, de 12 de fevereiro de 2018); 

 Discussão e apoio ao enquadramento de ideias de projeto nos termos de referência e objetivos do 
Programa LIFE, numa fase inicial de desenvolvimento da candidatura. Os trabalhos incluirão 
exercícios práticos de construção/desenho de uma Concept Note  de projetos, incluindo o 
esclarecimento de dúvidas sobre o preenchimento de formulários, enquadramento e elegibilidade 
de despesas, aspetos formais associados à estruturação de parcerias, no sentido de maximizar a 
qualidade de possíveis propostas a apresentar. 

 

Público-Alvo: 

Técnicos de entidades legalmente constituídas que possam ser beneficiárias de financiamento de 

projetos através do Programa LIFE, incluindo entidades da administração pública regional e/ou local, 
organizações não-governamentais e entidades privadas. 

 

Condições/ vantagens: 

As entidades/técnicos que participarem na formação terão direito, mediante inscrição, a beneficiar 

de serviços de apoio previstos para 2019 pelo Ponto de Contacto Nacional (APA).  

 

Observações: 

 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. 



LIFE - Programa para o Ambiente e a Ação Climática 

Workshop Regional de Capacitação para apoio à estruturação/ apresentação de 
propostas à Call de 2019

Como Elaborar uma “Concept Note”

Lisboa | Vila Real | Viseu | Sines

3, 8, 9, 16 maio 2019



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?



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

• Beneficiário coordenador: entidade responsável perante a Comissão Europeia;

• Beneficiário 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 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



1.ª Fase – “Concept Note” – Formulários

Plataformas Online

• Plataforma ECAS

• Plataforma Eproposal → Formulários



Primeiro passo → registo no ECAS – European Comission 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/

1.ª Fase – “Concept Note” – Formulários
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1.ª Fase – “Concept Note” – Login na eProposal

https://webgate.ec.europa.eu/eproposalWeb/
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1.ª Fase – “Concept Note” – Criar Nova Proposta
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1.ª Fase – “Concept Note” – Criar Nova Proposta

Escolher entre os Subprogramas

Ambiente ou Ação Climática
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1.ª Fase – “Concept Note” – Criar Nova Proposta

…no caso do Subprograma Ambiente, 

uma Concept Note



1.ª Fase – “Concept Note” – Criar Nova Proposta

…e proposta completa (Full Proposal), 
no caso do Subprograma Ação Climática



• 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 RI – Project Budget

1.ª Fase – “Concept Note” – Formulários



• 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 
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• Form A1 – General Project Information

• Project title (max 120 caracteres);

• Project acronym (max 25 caracteres);

• LIFE Programme priority area;

• Expected start and end date;

• Language of the proposal.

Sumário do Projeto / - Administrative Forms (A Forms)
Formulários A

Formulários Administrativos

A1. General Project 
Information

A2. Coordinating Beneficiary

Projetos ENV
Projetos NAT



• Administative Forms (A Forms)

• Form A2 – Coordinating Beneficiary

• Legal information of the Coordinating Beneficiary;

• Short name, E-mail, Legal name; Legal status: escolher entre Public 

body, Private commercial ou Private non-commercial (ONGs 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).

Sumário do Projeto / - A Forms

Formulários A
Formulários Administrativos

A1. General Project 
Information

A2. Coordinating Beneficiary



• 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;

• Primeira análise feita pelo avaliador do projeto;

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

Sumário do Projeto / - 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)
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Sumário do Projeto / - B Forms

Formulários B
Concept Note

B1. Descrição Sumária do 
Projeto

B3. Valor Acrescentado 
Europeu

• Project Outline  (B Forms)
• Form B1 – Summary description of the project

Projetos NAT
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Sumário do Projeto / - B Forms

Formulários B
Concept Note

B1. Descrição Sumária do 
Projeto

B2. Caráter Geral do Projeto

B3. Valor Acrescentado 
Europeu

• Project Outline  (B Forms)
• Form B1 – Summary description of the project

Projetos ENV



• Form B1 – Summary description of the project

• Environmental problem targeted (max 3500 characters) – Projetos ENV;

• Description of Species / Habitats / Biodiversity Issues Targeted By The Project

(max 3500 characters) - Projetos NAT;

• Project objectives (max 2500 caracteres);

• Actions and means involved (max 5000 caracteres);

• Expected results (max 3000 caracteres);

• Sustainability of the Project Results (max 3000 characters)

• Project topics (no máximo 2)

• Reasons why the proposal falls under the selected project topic(s) (max 1250 caracteres);

• Project partnership (max 3000 characters)

• Expected risks and constraints related to project implementation and mitigation strategy (max 

1500 characters)

Sumário do Projeto / - B Forms

Programa Plurianual
Guias Candidatura

ENV/NAT

Formulários B
Concept Note

B1. Descrição 
Sumária do Projeto

B2. Caráter Geral do 
Projeto (apenas para 

ENV)

B3. Valor 
Acrescentado 

europeu (ENV)

B3. Caráter Geral do 

Projeto e Valor 

Acrescentado europeu 

(NAT)



• Project Outline (B Forms)

• Form B1 – Summary description of the project:

• Environmental problem targeted (max 3500 caracteres);

o 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.

Sumário do Projeto / - 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)

Guia Candidatura
ENV



• Project Outline (B Forms) 

• Form B1 – 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 – temas relacionados com a Diretiva Habitats e das Aves (RN2000);

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

exceção da Rede Natura 2000

• Ter como base os temas prioritários.

Sumário do Projeto / - B Forms

Programa Plurianual

Formulários B
Concept Note

B1. Descrição Sumária do 
Projeto

B3. Caráter Geral do 

Projeto e Valor 

Acrescentado Europeu 

(NAT)

Programa de Trabalho
Plurianual 2018-2020



• Project Outline (B Forms) – Específico para NAT

• Form B1 – Description of Species / Habitats / Biodiversity Issues targeted 

by the project (Max 3500 characteres) (cont.)

• 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:

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

• Formulários dos Habitats e Sítios da Rede Natura 2000 (Natura 2000 Viewer):

o http://natura2000.eea.europa.eu/#

Sumário do Projeto / - B Forms
Formulários B
Concept Note

B1. Descrição Sumária do 
Projeto

B3. Caráter Geral do 

Projeto e Valor 

Acrescentado Europeu 

(NAT)



• Project Outline (B Forms) – Específico para NAT

• Form B1 – Description of Species / Habitats / Biodiversity Issues targeted 

by the project (Max 3500 characteres) (cont.)

• Usar informação oficial:

• Projetos BIO:

• Listas Vermelhas europeias de espécies:

o http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/redlist/index_en.htm

• Listas Vermelhas europeias de Habitats:

o http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/redlist_en.htm

• Lista Vermelha da IUCN (espécies não abrangidas pelas listas vermelhas europeias):

o http://www.iucnredlist.org/

Sumário do Projeto / - B Forms



• Project Outline (B Forms)

• Form B1 – Summary description of the project:

• Expected results (max 3000 caracteres);

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

ambientais) esperados no final do projeto;

o Resultado concretos, realistas e quantificáveis (tanto quanto possível).

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

/ habitats / biodiversidade visadas pelo projeto e pelos objetivos do projeto;

Sumário do Projeto / - 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



• Project Outline (B Forms)

• 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.

Sumário do Projeto / - 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



• Project Outline (B Forms)

• Form B1 – Summary description of the project:

• Project topics (no máximo 2)

• 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).

• 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.

Sumário do Projeto / - 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



• Project Outline (B Forms)

• 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 estratégias de mitigação;

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

semelhantes;

• Mostrar basicamente que temos um “Plano B”.

Sumário do Projeto / - 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



• Project Outline (B Forms) 

• 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:

o Algo novo – confirmar se realmente o é (LIFE Project Database)

• Demonstração:

o Demonstrar que nunca foi aplicado naquele contexto;

o Referir publicações de projetos LIFE (nacionais e internacionais)

(LIFE Project Database)

Sumário do Projeto / - 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)

Guia Candidatura
ENV



• Project Outline (B Forms)

• Form B3 – EU added value os the Project:

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

• Para projetos ENV

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

• Qual a contribuição do projeto para os objetivos específicos das áreas prioritárias do 

subprograma LIFE para o Ambiente?

• Evidenciar que o projeto em termos de biodiversidade está a ser uma mais valia para  

a Europa (teses, estudos, base de dados LIFE, IUCN, etc.).

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

Sumário do Projeto / - B Forms

Guia Avaliação
ENV

Formulários B
Concept Note

B1. Descrição Sumária do 
Projeto

B2. Caráter Geral do 
Projeto (apenas para ENV)

B3. Valor Acrescentado 
Europeu do Projeto (ENV)

Guia Candidatura
ENV



• Project Outline (B Forms)

• Form B3 - General character of the project and EU added value

• Apenas para 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 do projeto;

• Referir como avaliar a monitorização, a avaliação de resultados e como replicá-los.

• EU added value of the project and its actions (Max 3000 caracteres):

• NAT – espécie/habitat desfavorável? – as próprias ações para recuperação

justificam o valor acrescentado;

Sumário do Projeto / - B Forms

Formulários B
Concept Note

B1. Descrição Sumária do 
Projeto

B3. Caráter Geral do 

Projeto e Valor 

Acrescentado (NAT)



Fim dos Formulários B



Programa LIFE – Formulários Financeiros R1



• Taxa de Cofinanciamento

• Até um máximo de 55 % dos custos elegíveis de todos os projetos financiados ao abrigo 

dos subprogramas "Ambiente“ e "Ação Climática“

• Exceção

• Pode chegar aos 60% dos custos elegíveis dos projetos financiados no âmbito do domínio

prioritário "Natureza e Biodiversidade" do subprograma "Ambiente" e até um máximo de 75 %

dos custos elegíveis para 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

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

o Algumas atividades apresentam riscos de duplo financiamento por outros programas europeus;

o Alguns custos são colocados em categorias erradas;

o 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



• 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:

1. Regras Gerais - o orçamento do projeto é indicativo – a Comissão paga consoante o valor executado;

2. Contabilidade - os documentos deverão passar por um sistema interno de contabilidade que cumpram os 

requisitos legais;

3. As despesas de pessoal são realizadas com base no preenchimento da Timesheet;

4. O código do projeto terá de estar sempre presente nas faturas;

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

6. A questão da ilegibilidade do IVA;

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

8. Custos executados Vs. Custos orçamentados;

1. Programa LIFE 2014/2020 | Despesas Elegíveis

Annex X 

Financial and Administrative

Guidelines



• Anexo X do Grant Agreement

• Documento indicativo da gestão financeira de um projeto (cont.):

7. Custos não elegíveis:

o Juros;

o Comissões bancárias;

o Dívidas;

o Custos que sejam declarados para financiar outros programas comunitários;

o Custos indiretos;

o Contribuições em espécie incluindo trabalho de voluntariado;

o Custos associados a medidas de compensação decorrentes de impacto

ambiental.
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• Anexo X do Grant Agreement

• Documento indicativo da gestão financeira de um projeto:

7. Custos não elegíveis (cont.):

o 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;

o Custos de grandes infraestruturas – há um limite;

o Custos de investigação pura;

o Faturação interna – trabalhos entre departamentos internos;

o Publicitação comercial de produtos;

o Custos para obter financiamento adicional (com alguma flexibilidade);
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• Anexo X do Grant Agreement

• Documento indicativo da gestão financeira de um projeto:

7. Custos não elegíveis (cont.):

o Custos com os cofinanciadores;

o Os monitores, avaliadores da Comissão europeia que visitam o projeto;

o A elaboração do Projeto;

o O IVA.

8. Contratação de serviços por parte dos beneficiários:

o Entidades Públicas - obrigatoriedade de utilizar regras de contratação públicas

o Entidades privadas – exigida transparência nas suas contratações.
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• Form R1 – Project Budget

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

• Fase 1 (Concept Note) é preenchida manualmente, apenas %s e somatórios são

automaticamente preenchidos;

• Se admitida para a 2.ª fase (Full Proposal), poderão ser introduzidas alterações com apenas

uma margem de 10% no total da contribuição da EU;
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• 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)
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Agreement 

Financial and

Administrative

Guidelines

Guias Candidatura

ENV/NAT



• 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;
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• 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.
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• 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).
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• 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.
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• 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!
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• 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;
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• 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.
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• 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;

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

o 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.
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• 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.
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• 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.;

• Aconselhável o preenchimento no fim da elaboração do Projeto;
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• Form R1 – Project Budget
• Formulário indicativo
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• Form R1 – Project Budget
• Formulário indicativo – sumário da estrutura financeira do projeto;
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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

Contactos e Links úteis



Boa sorte!

Muito Obrigada!


