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Este documento contém:



Programa-tipo da Sessão
Apresentações:
 Programa LIFE - Principais novidades: Programa plurianual 2018/2020 | Call 2018
 O Projeto de Capacitação Nacional – Ações em 2018
 Projeto CLIMALERT: Climate Alert Smart System for Sustainable Water and
Agriculture (ERA4CS)
 Candidatura ao LIFE – Como apresentar uma proposta bem-sucedida

Mais informações:
life.capacitacao@apambiente.pt I life@apambiente.pt
Tel: 214 099 921 | 214 709 910 | 214 721 442

Organização:

Parceiros:

Apoio:
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Sessão Regional de Divulgação e Informação- 2018
Programa para o Ambiente e a Ação Climática (LIFE)
Dia 17 de maio de 2018
Auditório do Instituto de Ciência e Inovação para a Bio-Sustentabilidade
Campus de Gualtar – Universidade do Minho - Braga

Programa

10.00h

Registo e Café de Boas-Vindas

10.30h

Abertura da Sessão
Instituto de Ciência e Inovação para a Bio-Sustentabilidade – IB-S – Cândida Lucas
Agência Portuguesa do Ambiente – APA – Rodrigo Gonçalves

10.45h

Programa LIFE - Principais novidades – APA - Rodrigo Gonçalves


Programa Plurianual 2018/ 2020



Call 2018

11.10h

O Projeto de Capacitação Nacional e Ações em 2018 – APA – Ana Margarida Santos

11.25h

Apresentação do Projeto CLIMALERT: Climate Alert Smart System for Sustainable Water and
Agriculture (ERA4CS) - IB-S, CBMA-UMinho – Giorgio Pace

11.50h

Candidatura ao LIFE: Como apresentar uma proposta bem-sucedida – APA – Rodrigo Gonçalves

12.15h

Questões e Respostas

12.30h

Encerramento

Mais informações:
life.apambiente.pt
life.capacitacao@apambiente.pt
Tel: 214 099 910/ 214 709 921

Coordenação:

Parceiros:

Apoio:

Programa Plurianual LIFE
2018-2020
Sessão Nacional/Regional 2018

Coordenação:

Parceiros:
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Programa Plurianual LIFE 2018-2020

• Documento que define o rumo dos Projetos LIFE para
os próximos 3 anos:
1. Onde o LIFE concentra os seus objetivos políticos;
2. Orientações

na

distribuição

orçamental

no

sentido

simplificar

LIFE

por

Subprograma;
3. Orientações

administrativas
Coordenação:
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Parceiros:

de

as

tarefas

Programa Plurianual LIFE 2018-2020
O Programa Plurianual inclui lições da Avaliação Intercalar do Programa LIFE
• Eficácia
• Coerência

• Relevância
• Valor acrescentado europeu
A Avaliação intercalar identificou possíveis melhorias:
• Foco nas prioridades existentes e nas novas
• Simplificação dos procedimentos

• Melhoria da estratégia de comunicação
• Maior importância à replicabilidade e transferibilidade
• Aumento do papel dos pontos de contacto nacionais
Coordenação:
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Programa Plurianual LIFE 2018-2020
• Orçamento: 1.657.063 M€
 Subprograma Ambiente: 1.243.817 M€

 Subprograma Ação Climática: 413.245M€
•

Aumento de 10% (60M€ adicionais) no orçamento para projetos
relacionados com a conservação da natureza (NAT e BIO);

• Eliminação das alocações nacionais;
• Clarificação nos orçamentos especificando que tipos de projetos podem
receber apoio;
• Diretrizes no sentido de encorajar projetos a trabalharem ao lado de
empresas privadas (abordagem próxima do mercado) – necessidade de
continuidade, replicação e transferência de resultados no pós-LIFE;
Coordenação:
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Programa de Trabalho Plurianual 2018-2020
• Novidades por Subprograma
• No que diz respeito aos 2 Subprogramas (Ambiente e Ação Climática):
1. Reforço da orientação para os resultados:
•

Requisito para produzir efeitos mensuráveis no ambiente e nas alterações climáticas em todos os domínios
prioritários;

2. Incentivo à maior participação de entidades privadas:
•

Abordagens próximas do mercado (close-to-market) como instrumento para garantir a sustentabilidade dos
resultados dos projetos;

•

Ações de apoio ao desenvolvimento de projetos de investimento económico e ambientalmente viáveis, que
mobilizem recursos financeiros públicos e privados adicionais para expansão e replicação dos resultados;
Coordenação:
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Programa de Trabalho Plurianual 2018-2020
• Novidades por Subprograma (cont.):
• Subprograma Ambiente:
1. Simplificação dos procedimentos de gestão das subvenções:
• Candidatura em 2 fases para projetos piloto, de demonstração e de boas práticas e
para projetos de informação sensibilização e divulgação.

2. Redução do número de temas prioritários de projeto (de 87 para 42);
•

Subdomínios da biodiversidade, da economia circular, e projetos com forte impacte
na saúde dos cidadãos europeus serão privilegiados.

3. Reorientação dos temas de projeto relativos à governação e informação em matéria de
ambiente;
•

Questões específicas de governação e sensibilização serão privilegiadas.
Coordenação:

6

Projeto CAP/PT/000004

Parceiros:

Programa de Trabalho Plurianual 2018-2020
• Prioridades temáticas (Anexo III do Reg.))
• Domínio Prioritário | Ambiente e Eficiência de Recursos
a)
b)
c)
d)
e)

água, incluindo o ambiente marinho;
resíduos;
eficiência dos recursos, incluindo o solo e as florestas, a par da economia ecológica e circular;
ambiente e saúde, incluindo produtos químicos e ruído;
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
Coordenação:

7

Projeto CAP/PT/000004

Parceiros:

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;

Coordenação:

8

Projeto CAP/PT/000004

Parceiros:

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
Coordenação:
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Programa de Trabalho Plurianual 2018-2020
a) Mitigação das alterações climáticas (Continuação)
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.
2.
3.
4.
5.

Adaptação urbana e ordenamento do território
Resiliência das infraestruturas
Gestão sustentável da água nas zonas vulneráveis à seca
Resiliência dos setores agrícola, florestal e do turismo
Apoio às regiões ultraperiféricas da UE
Coordenação:

10

Projeto CAP/PT/000004

Parceiros:

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 ETS;
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

Coordenação:
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LIFE Call 2018

Coordenação:
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Parceiros:

LIFE Call 2018

• Publicação da Call: 18 abril 2018
Subprograma Ambiente:
o Projetos tradicionais (apresentação de candidaturas em duas fases)
o Projetos preparatórios

o Projetos Integrados
o Projetos de Assistência Técnica (Call publicada a 6 abril)

Coordenação:

13

Projeto CAP/PT/000004

Parceiros:

LIFE Call 2018

• Publicação da Call: 18 abril 2018
Subprograma Ação Climática:
o Projetos tradicionais
o Projetos Integrados

o Projetos de Assistência Técnica (Call publicada a 6 abril)

Coordenação:
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LIFE Call 2018 | 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
Coordenação:
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LIFE Call 2018 | 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€

Coordenação:
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Desde 2007

Parceiros:

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

LIFE Call 2018 | 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).
Coordenação:
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LIFE Call 2018 | candidaturas em duas fases

• 1.ª Fase – “Concept Note”
Nova abordagem simplificada em Duas Fases (total de 10 páginas)

1. Resumo do Projeto

2. Proposta Completa

Concept Note

(Full Proposal)

• Apenas para o Subprograma Ambiente;
• Apenas para projetos Tradicionais.
Coordenação:
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LIFE Call 2018 | 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).

Coordenação:
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LIFE Call 2018 | candidaturas em duas fases – “Concept Note”
• Que informação a “Concept Note” deverá incluir?
• Informações administrativas (Formulários A):
•

Informações sobre o Beneficiário Coordenador;

• 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 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
• Os parceiros do Projeto
•

Informações sobre o Beneficiário Coordenador e Beneficiários Associados, como também dos

Cofinanciadores do projeto.
Coordenação:
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LIFE Call 2018 | 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).
Coordenação:
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LIFE Call 2018 | 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.
Coordenação:
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LIFE Call 2018 | candidaturas em duas fases – “Concept Note”
Conformidade com os critérios de elegibilidade para cada área prioritária:
• Domínio prioritário Ambiente e Eficiência dos Recursos
o Deve conter ações que leve a efeitos substanciais e mensuráveis diretos no ambiente;
• Domínio prioritário Natureza e Biodiversidade
o O projeto terá de direcionar pelo menos 25% dos custos elegíveis para ações concretas de conservação;
•

Domínio prioritário Informação e Governação em Matéria de Ambiente
o 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.

Coordenação:
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Abordagem em Duas Fases (“Concept Note”) - Conteúdo
• 1.ª Fase
1. Convite à apresentação de propostas – Abertura da CALL 2018 – 18 abril 2018;
2. Apresentação de um documento de síntese (“Concept Note”) – 12 (ENV) 14 (NAT e BIO) junho 2018;
•

Máximo 10 páginas, redigido obrigatoriamente em inglês;
o

Formulários administrativos referentes aos beneficiários do projeto;

o

Uma resenha do projeto que inclui: uma descrição dos principais aspetos ambientais do projeto, a parceria
prevista, potenciais problemas e um 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 2018;
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 alguns critérios de avaliação.
Coordenação:
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Abordagem em Duas Fases (“Concept Note”) - Avaliação
• Critérios de Subvenção
Fase 1 (“Concept Note”) - Obtenção de uma pontuação mínima de aprovação (15 pontos) nos seguintes

•

critérios:

•

“Qualidade Geral da Proposta”
•

Critério centrado na clareza das propostas (descrição do contexto de referência incluído), 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 de aprovação de 5 pontos.

“Valor Acrescentado Total para a UE”
•

Critério centrado na contribuição do projeto para as prioridades do programa LIFE, no impacto
esperado do projeto e na sustentabilidade dos resultados do projeto.
o

Poderão receber até 30 pontos para este critério sendo a pontuação de aprovação de 10 pontos.
Coordenação:
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Abordagem em Duas Fases (“Concept Note”) - Avaliação
• Critérios de Subvenção
Fase 1 (“Concept Note”)

•

Concept Note
Award Criteria

1. Qualidade Geral da Proposta

5

20

2. Valor Acrescentado para a UE

10

30

15

50

Pontuação Final
•

Pontuação Mínima de
Pontuação Máxima
Aprovação

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 (a 10/2018) a
submeterem uma proposta completa (Full Proposal).
Coordenação:
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Abordagem em Duas Fases – Proposta Completa (“Full Proposal”)
• 2.ª Fase (“Full Proposal”)
o É permitida uma flexibilidade limitada entre a “Concept note” e a “Full proposal” (parcerias, ações
e orçamento);
o A contribuição orçamental solicitada (contribuição da UE) não pode exceder em mais de 10% do
valor apresentado na “concept note”;

o 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;

o Form A7 - “Major changes introduced to the full proposal following the concept note
stage”.
Coordenação:
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Proposta Completa (“Full Proposal”)
• Critérios de Subvenção
•

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.
Coordenação:

28

Projeto CAP/PT/000004

Parceiros:

Proposta Completa (“Full Proposal”)
• Critérios de Subvenção (cont.)
•

Obtenção de uma pontuação mínima de aprovação nos seguintes critérios:
•

3. Valor Acrescentado para a UE: Dimensão e grau de qualidade da contribuição para os objetivos
específicos dos domínios prioritários dos 2 Subprogramas LIFE
•

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

dos objetivos específicos dos domínios prioritários dos dois subprogramas LIFE,
•

4. Valor Acrescentado para a UE: Sustentabilidade (continuação, replicação, potêncial 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 pelas

mesmas ou por outras entidades/setores durante o projeto ou no pós-LIFE.
Coordenação:
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Proposta Completa (“Full Proposal”)
• Critérios de Subvenção (cont.)
•

Não há pontuação mínima de aprovação para os seguintes critérios (critérios bónus - máx 25 pontos):
•

5. Contribuição para os temas de projeto – ENV 5 + 5 pontos; NAT 10 pontos; AC 5 + 5

•

6. Sinergias e Transnacionalidade
•

•

Sinergias

•

Polivalência e integração/complementaridade (máx 8 pontos);

•

Concursos públicos ecológicos (máx 1 ponto);

•

Rótulos ecológicos (máx 1 ponto);

•

Utilização de resultados de investigação financiada pela EU (máx 1 ponto).

Transnacionalidade (até 4 pontos)
•

Se a cooperação transnacional entre Estados-Membros for essencial para garantir a realização
dos objetivos do projeto.
Coordenação:
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Proposta Completa (“Full Proposal”) - Avaliação
Full Proposal - Award Criteria
Critérios de Subvenção

Pontuação Mínima
de Aprovação

Pontuação
Máxima

Coerência e Qualidade Técnica e Financeira

Fase 2 (“Full Proposal”)

1. Coerência e Qualidade Técnica

10

20

2. Coerência e Qualidade Financeira

10

20

3. Dimensão e grau de qualidade da contribuição para
os objetivos específicos dos domínios prioritários dos
2 Subprogramas (NAT e BIO)

10

20

4.Sustentabilidade (continuação, replicação, potêncial
de transferência)

8

15

Pontuação Final de Aprovação

50

-

5. Contributo para os tópicos de projeto

-

0 ou 5 ou 10

6. Sinergias e transnacionalidade

-

15

Pontuação Máxima

-

100

Valor Acrescentado para a UE
NOTA:

Uma proposta de projeto tem de atingir,
pelo menos, a pontuação mínima de
aprovação

para

cada

critério

de

subvenção.

Pontuação Bónus

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.

Coordenação:

31

Projeto CAP/PT/000004

Parceiros:

Calendário Indicativo de 2018

Coordenação:
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Abordagem em Duas Fases – Calendário Indicativo
• Cronograma Indicativo - Sub-Programa Ambiente
Fases

Timeline
12 junho 2018 - ENV,
14 junho 2018 - NAT e BIO

Submissão da Concept Note

Junho – Setembro 2018

Avaliação da Concept Note

Outubro 2018

Convite à Elaboração da Proposta Final (Full Proposal)

Fim de Janeiro 2019

Submissão da Proposta Completa

Janeiro – Junho 2019

Avaliação e revisão das propostas

Julho 2019

Assinatura dos contratos

Consultar informação atualizada em: http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm
Coordenação:
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Abordagem em Uma Fase – Calendário Indicativo
• Cronograma Indicativo - Sub-Programa Ação Climática
Fases

Timeline
12 setembro 2018

Submissão da Full Proposal

Setembro – Dezembro 2018 Avaliação da Full Proposal
Fevereiro 2019

Notificação dos resultados

Fevereiro - Abril 2019

Revisão das propostas

Abril – Maio 2019

Assinatura dos contratos

Consultar informação atualizada em: http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm
Coordenação:
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LIFE Call 2018 AC – domínios de trabalho - Mitigação
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

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
Coordenação:
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LIFE Call 2018 – 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 2018 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

Coordenação:
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LIFE Call 2018 – 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)

Em 2018 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
6. Monitorização e comunicação de informações sobre gases com efeito de estufa
por parte das autoridades

Em 2018 não há temas de trabalho neste domínio
Coordenação:
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LIFE Call 2018 – 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 li 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

Em 2018 não há temas de trabalho este domínio
3. Gestão sustentável da água nas zonas vulneráveis à seca

• Gestão transfronteiriça das inundações
• Gestão costeira transfronteiriça com ênfase em deltas densamente
povoados e cidades costeiras
Coordenação:
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LIFE Call 2018 – domínios de trabalho - Adaptação
4. Resiliência dos setores agrícola, florestal e do turismo

• Gestão das florestas para a adaptação de forma a reduzir o risco de
incêndios florestais
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 avaliações
de risco e vulnerabilidades
• Sistemas de alerta antecipado para fenómenos extremos
• 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 de fenómenos climáticos extremos,
especialmente as infraestruturas das energias renováveis
Coordenação:
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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

• Desenvolvimento e utilização de modelos quantitativos e implementação de
projeções quantitativas (ações concretas para a utilização e implementação
destes modelos e estratégias
2. Incentivo a mudanças de comportamento, integração setorial de ações de redução das
emissões e de eficiência na utilização dos recursos

• Encorajar ações climáticas em comunidades onde o potencial terrestre para a
mitigação das mudanças climáticas é particularmente relevante e melhorar a
consciencialização dos benefícios económicos e sociais destas ações
• Aumentar a capacitação do consumidor para beneficiar das economias reais de
consumo de combustível em viaturas
• Integrar as considerações de mitigação e adaptação às alterações climáticas no
sistema financeiro da UE (NOVO)
Coordenação:
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LIFE Call 2018 – domínios de trabalho - GIC
3. Avaliação por parte das autoridades do funcionamento do EU ETS

• Criar redes internacionais alargadas e mais fortes de peritos e assegurar uma
disseminação mais ampla do conhecimento sobre a construção 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

Em 2018, foco especial em melhorar a a sorção de te ologias favoráveis ao clima e
desenvolver especificações técnicas adicionais para a instalação e operação de
alternativas inflamáveis, em especial hidrocarbonetos
Coordenação:
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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 (...)

Coordenação:
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LIFE Call 2018 – domínios de trabalho - GIC
6. Atividades de boas práticas e de sensibilização que abordem
necessidades de adaptação

• Integração da adaptação às alterações climáticas no ciclo de gestão do
risco de desastres
• foco na compreensão dos impactes económicos e sociais, custo e
eficácia da adaptação
• desenvolvimento e uso de indicadores de adaptação e sistemas de
monitorização e a adoção de serviços climáticos no planeamento da
adaptação
Coordenação:
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Contactos e Links úteis
Agência Portuguesa do Ambiente:
https://life.apambiente.pt
life@apambiente.pt / life.capacitacao@apambiente.pt

Instituto das Florestas e Conservação da Natureza
http://ifcn.madeira.gov.pt/
lifecapacitacao.ifcn@madeira.gov.pt
Direção Regional do Ambiente
http://www.azores.gov.pt/
LIFECAP04@azores.gov.pt
Comissão Europeia:
http://ec.europa.eu/environment/life/
Coordenação:
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Muito obrigado!
Boa sorte!
ifcn.madeira.gov.pt
azores.gov.pt

LIFE | Projeto de Capacitação
LIFE14 CAP/PT/000004
Sessão Regional 2018

IB-S, Braga, 17 de maio

Ana Margarida Santos

Objetivos
Entidades: Coordenação - APA / Parceiros: DRA – Açores e IFCN IP – Madeira
Objetivo Geral: melhorar a utilização do instrumento LIFE por parte dos proponentes nacionais.
Objetivos específicos :
• Reforço da capacidade de entidades públicas associadas ao LIFE
• Capacitação de potenciais proponentes
• Maior/melhor comunicação e networking
Ferramentas de apoio: bolsa de ideias de projetos, sensibilização e envolvimento de cofinanciadores.

Coordenação:
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Parceiros:

Resultados esperados
 Um mais amplo conhecimento dos objetivos e potencialidades de uso do programa LIFE por parte de potenciais
proponentes;
 Maior número e diversidade de potenciais proponentes beneficiados com a transmissão atempada e regular de
informação;
 Aumentar o número de candidaturas apresentadas anualmente dentro das áreas de políticas prioritárias
assinaladas pelo Programa;
 Maior interação entre proponentes, através da troca ativa e regular de experiências, conhecimentos e trabalho em
rede;

 Construção de pontes e mecanismos de articulação entre entidades potencialmente cofinanciadoras e
proponentes que necessitem de cofinanciamento nacional;
 Maior segurança e estímulo aos potenciais proponentes para a apresentação de projetos.
Coordenação:
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Pedido de Alteração do Acordo de Subvenção (Grant Agreement)
 Principais Motivações:
 Alteração dos nomes e da identificação fiscal/ IVA dos dois parceiros do Projeto - DRA e SRA-IFCN
(ex-DRFCN);
 Alteração da duração do Projeto: de 24 para 36 meses, com a nova data de terminus definida para
31 de dezembro 2018;

 Extinção do Protocolo de Parceria entre a APA e o ICNF.

Coordenação:
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Ações de Projeto
Projecto de Capacitação Nacional / Gestão
D1- Gestão do Projeto
D2 - Monitorização de Progresso e Reporting à Agência/Programa LIFE
D3 - Auditoria Externa

Reforço da capacidade de
entidades públicas
associadas ao LIFE

A1

Reforço das
entidades públicas
associadas ao
programa LIFE

A2
A3
A10

Capacitação de
potenciais
proponentes

Capacitação de
administrações
públicas
associadas ao LIFE
Intercâmbio e troca de
experiências entre
administrações públicas
Capacitação para
estruturação de parcerias
de projetos integrados

Coordenação:
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Maior/melhor
comunicação e
networking

Ferramentas de
apoio

A5

Promoção de Boas
Práticas de
Angariação de
Cofinanciadores

C1

Bolsa de Ideias de
Projetos

A6

Sessões nacionais/
regionais

A4

Intercâmbio de
experiências e
melhores práticas
entre beneficiários

A7

Workshops de
formação de apoio

C1

Sítio Web LIFE

A7+

Apoio à Estruturação
de Ideias de Projeto

C2

Magazine LIFE

A8

Bal ão A erto
regionalizado

A9

Apoio especializado
por via eletrónica
(email)

Parceiros:

A.3 – Intercâmbio de experiências e melhores práticas entre beneficiários/ INTRA LIFE
Objetivos:
 Intercâmbio entre entidades públicas portuguesas associadas ao
Programa LIFE e entidades de outros Estados Membros;
 Promoção do trabalho em rede e estabelecimento de parcerias;
 Partilha de experiências e de informação sobre boas práticas na
utilização do Programa LIFE (incluindo a complementaridade com
outros mecanismos de financiamento comunitário, como: ERDF,
EAFRD, ESF)
2017 - INTRA LIFE PT - Lisboa, 23 e 24 de outubro 2017:
 44 participantes, representantes de 12 entidades
 4 Projetos LIFE (3 de outros Estados Membros)
 3 Projetos de outros financiamentos e 4 representantes de outros
mecanismos de financiamento

2018 – INTRA LIFE PT – 3º ou 4º trimestre
Coordenação:
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A.4 – Intercâmbio de experiências e melhores práticas entre beneficiários/ INTER LIFE
Objetivos:
 Promover a interação entre projetos LIFE nacionais e de outros
Estados Membros no sentido de potenciar o conhecimento dos
trabalhos realizados, as sinergias e trabalho em rede, a partilha de
práticas de excelência de gestão e resultados, bem como abrir
oportunidades de colaboração transnacional em matérias de
interesse comum
2016 - INTER LIFE PT - Luso, 3 e 4 novembro 2016
 59 participantes, em representação de 30 entidades, 26 projetos
LIFE (incluindo 3 de outros Estados Membros) e 5 cofinanciadores
 Mesa redo da Teste u hos de cofinanciamento de Projetos

2018 - INTER LIFE PT - Fundão, 10 e 11 maio 2018
 Participação de projetos nacionais e internacionais
Coordenação:

7
Projeto CAP/PT/000004

Parceiros:

A.5 - Sessões nacionais de boas práticas de angariação de cofinanciadores
Objetivos:
 Dar a conhecer a cofinanciadores os benefícios de se associarem ao cofinanciamento de projetos LIFE
 Capacitar potenciais proponentes para o contacto e angariação de cofinanciamento
 Possibilitar o contacto direto/presencial e indireto entre cofinanciadores e cofinanciados
2016
 1.ª reunião realizada a 18 de março:
 7 entidades presentes
 1 plataforma de crowdfunding presente
 INTER LIFE PT 2016 - Mesa Redonda sobre Cofinanciamento
2017
 2.ª reunião realizada a 21 de fevereiro:
 6 entidades presentes
 1.ª Sessão de matchmaking realizada a 22 de maio
 Bolsa de Ideias de Projetos no Site LIFE

2018 – 3.ª reunião e 2.ª sessão de matchmacking
Coordenação:
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A.6 - Sessões nacionais/regionais de divulgação de projetos e boas práticas LIFE
Objetivos:
 Apresentação do programa LIFE e testemunhos de projetos/boas práticas
 Sessões de caráter nacional
 Replicação a nível regional (Portugal Continental, Açores e Madeira)
2016
 Sessões regionais: Lisboa, Açores, Madeira, Évora e Porto
 146 participantes.
2017
 Sessão Nacional: Lisboa
 Sessões Regionais: Lisboa, Madeira, Açores, Porto, Coimbra, Évora e Faro;
 390 participantes.

2018
 Sessão Nacional: Lisboa (4 de maio)
 Sessões Regionais: Açores (3 de maio), Madeira (7 de maio), Braga e Beja (17 de
maio), Aveiro e Sesimbra (18 de maio)
Coordenação:
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A.7 - Workshops de formação de apoio à estruturação/ apresentação de propostas
Objetivos:
 Dirigidos a potenciais proponentes, mediante inscrição prévia;
 Divulgar informação geral e exercícios de construção/ desenho de projetos;
 Esclarecimento de dúvidas sobre o preenchimento de formulários;
 Enquadramento e elegibilidade de despesas;
 Aspetos formais associados à estruturação de parcerias.
2016
 Workshops: Açores, Madeira, Lisboa, Évora e Porto
 99 participantes.
2017
 Workshops: Lisboa (2), Madeira, Açores, Porto Coimbra, Évora, Faro
 150 participantes.

2018
 Workshops: Açores (3 maio), Madeira (7 maio), Lisboa (15 maio), Braga e Beja (17
maio), Aveiro e Sesimbra (18 maio)
Coordenação:
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A.7 - Workshops de formação de apoio à estruturação/ apresentação de propostas

Coordenação:
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A.7+ – Apoio à Estruturação de Ideias de Projeto
Ação iniciada em 2017, consistindo em sessões individualizadas de esclarecimento,
mediante inscrição e agendamento prévios, e limitadas aos:
 Participantes dos workshops da ação A.7; e
 Participantes que estruturem e submetam previamente a respetiva ideia de
Projeto à equipa do Projeto de Capacitação.
Objetivos:
 Apoiar os participantes a melhor enquadrar e a estruturar as suas ideias de
projeto no Programa LIFE;
 Ajudar a preparar melhor as candidaturas para a fase de Balcão Aberto (ação A.8);
2017
 Lisboa (total de 15 Sessões - reuniões presenciais e via skype)
 30 participantes de 15 entidades

2018
 Nova metodologia de Concept Note
Coordenação:
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A.8 – Balcão Aberto (BA)
Objetivos:
 Ajudar os proponentes a ter uma estrutura de projeto estabilizada, e a resolver atempadamente
as suas dúvidas e dificuldades associadas aos aspetos finais de formalização da proposta;
2016
 Lisboa e Porto (total de 8 reuniões presenciais)
2017
 Lisboa e Porto (total de 15 reuniões presenciais e via skype)

2018
 Lisboa (28 a 30 de maio) (via Skype com Regiões)

Coordenação:
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A.9 – Apoio Especializado (AE)
Apoio especializado complementar, via correio eletrónico:
 Fase de Candidatura: resposta a questões e dúvidas específicas que resultem dos
trabalhos do BA;
 Fase de Revisão de Candidatura: apoiar a questões e dúvidas específicas
apresentadas pelos avaliadores
 Disponível para proponentes que se tenham submetido ao balcão aberto
2016
 Participaram 6 proponentes;
2017
 Participaram 6 proponentes;

2018
 (4 a 8 junho)
Em 2016 e em 2017 foi criado um documento que reúne todas as questões
colocadas e respetivas respostas, e publicado no Portal do LIFE PT. Esta informação
serviu de base para as Frequent Asked Questions (FAQ’s).
Coordenação:
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C.1 - Site LIFE
 Online desde 16 março 2017
 Inclui:
 Informação sobre o Programa LIFE
 Informação sobre o Projeto de Capacitação
 Bolsa de ideias de projetos
 Bolsa de Parceiros
 Partilha de experiências e boas práticas (base de dados de
projetos)
 Comunicação/divulgação regular de notícias e eventos

Coordenação:

15
Projeto CAP/PT/000004

Parceiros:

C.2 - Magazine LIFE / Newsletter LIFE PT
 Magazine: publicação anual de cariz temático e de divulgação de projetos
nacionais e transnacionais
 Formato eletrónico
 Impresso
2017
 LIFE Magazine – 1.ª Edição
 Versão digital: 10 de março 2017;
 Versão papel: Setembro 2017.
Conteúdos: thematic articles, information and dissemination of best practices
and national and transnational projects
 Newsletter LIFE PT #1 – Agosto 2017
 Newsletter LIFE PT #2 – Novembro 2017

2018
 LIFE Magazine – 2.ª Edição (em desenvolvimento)
 Newsletter LIFE PT #3 – Fevereiro 2018
Coordenação:
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LIFE Capacitação

I

Calendário Indicativo 2018

 Adequação do calendário do Projeto de Capacitação ao calendário de submissão de candidaturas para Projetos
Tradicionais:
 Subprograma Ambiente:
• Junho 2018: submissão da Concept Note
• 12 junho: Ambiente e Eficiência de Recursoso
• 14 junho: Natureza e Biodiversidade
• Outubro 2018: notificação e convite para submissão da proposta completa
• Final de janeiro 2019: submissão da proposta completa
 Subprograma Clima:
• 12 setembro 2018: submissão da proposta completa
 Continuação do trabalho de envolvimento de cofinanciadores, de forma articulada com os trabalhos de
capacitação
↓
assegurar momentos de interação entre ideias de projeto e potenciais cofinanciadores ao longo do ciclo
de desenvolvimento => interligação com bolsa de ideias e sessões de matchmaking
Coordenação:
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LIFE Capacitação

I

Calendário Indicativo 2018

Projeto de Capacitação - Calendário indicativo (abril, maio e junho 2018)
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A2 - Capacitação das equipas do Projeto de Capacitação
A4 - INTER LIFE PT 2018
A6 - Sessão Nacional / A5 - Reunião de Cofinanciadores
A6 - Sessões Regionais / A7 - Workshops
A8 - Balcão Aberto
A9 - Apoio Epecializado
Feriados
Coordenação:
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Parceiros:

S

Obrigada!

Climate Alert Smart System for Sustainable Water and Agriculture

Cĺudia Pascoal (leading PI) & Giorgio Pace
http://www.climalert.eu/home
https://twitter.com/ClimalertEU
Data de início: Outono 2017

Consortium European Research Area for Climate “ervices (ERA4CS)
Joint Programming Initiative "Connecting Climate Knowledge for Europe" (JPI Climate)

Causas

Agricultura

População
Alterações
Climáticas
Eventos
extremos

Pressão

Estado Ecologico
(Ecossistema)
ALTERAÇÕES

Serviços dos Ecossistemas
ALTERAÇÕES

Captação de água
Nutrientes
Pesticidas
Erosão do solo

Qualidade da água

Captação de água
Barragens

Estrutura hidromorfológica Prevenção de erosão

Quantidade de água

Elementos biológicos

Purificação da água e
tratamento de resíduos

Abastecimento e
provisionamento de água

Recreativo e estético
Aumento de
temperatura
Secas
Inundações

Objetivos :
Contribuir para melhorar a uilizã̧o da i for a̧ão dos dados de
sat́lite em tempo real sobre as previs̃es cli ́ticas
Desenvolver t́cnicas e ferramentas para incorporar a i for a̧ão
sobre o clima na tomada de decisão
Mitigar o impacto dos eventos climáticos extremos (i u dã̧es e
secas) nos setores da agricultura e da gest̃o de recursos h́dricos

Consórcio
Ciências Sociais

Climatologia e Hidrologia
+

Engenharia

Ecologia
+

Leader : UFZ
Partners : All

WP1 - Developers and end-users framework

Garantir o dílogo sustentado e a co-prodũ̧o entre quem produz e o utilizador final
Grupo de atores

Utilizadores

Características
Utilizadores das
ferramentas

Atores (campo de atividades)
 Gestores de recursos hídricos
 Agência Ambiental
 Agricultores

Stakeholders



Fornecedores de
informações gerais







Associações de agricultores
Agências governamentais
Agências de seguros
Provedores de serviços climáticos
NGOs

Consortium



Desenvolvedores de
ferramentas



Investigadores envolvidos no
processo de co-desenvolvimento
Investigadores no processo tecnico
do desenvolvimento das
ferramentas



Stakeholders / End-users em PORTUGAL
Maior responsabilidade pelo desenvolvimento da ferramenta

CONSULTATION

COOPERATION
AGERE
Águas do Norte
Kiwi GreenSun
Agricultores
Sogrape
Navigator

Menos afetados
pela mudança
climática e,
portanto,
menos
propensos a
utilizar a
ferramenta

GEOTA (ONG)

Câmaras e
Freguesias

Outros projetos da UE
INFORMATION
Menor responsabilidade pelo desenvolvimento da ferramenta

Mais afetados
pela mudança
climática e,
portanto, mais
propensos a
utilizar a
ferramenta

WP2 - Climate Monitoring

Leader : IPMA
Partners : UFZ

Co-desenvolver os serviços climáticos com base em modelos e indicadores climáticos e
hidrológicos selecionados para serem usados no sistema de alerta precoce (ferramentas
CLIMALERT)

https://www.windy.com/?41.150,-8.611,5,i:pressure

O uso de observações de satélite em tempo real: Copernicus Services

https://www.youtube.com/watch?time_continue=323&v=MGJss4lDaBo

https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/

Name
Crop Type
LAT
LONG

Quinta de Azevedo
Wine (Vinho Verde)
41.570171
-8.540454

TIME LAPSE
DE
IMAGENS DE SATÉLITE

NORMALIZED DIFFERENCE
VEGETATION INDEX (NDVI)

TIME LAPSE
DE
NDVI
é uma representação gráfica
codificada por cores da
atividade da planta num campo
ou noutro lugar.
-1

inactivity

1

activity

com base na sua reflexão de luz
vermelha (Red) e infravermelha
(NIR)
NDVI = (NIR – Red) / (NIR + Red)

DROUGHT

TIME LAPSE DO
EFEITO DA
SECA NA
BARRAGEM DE
FAGILDE EM
2017

WP3 - Co-development of Engineering Tools

Leader : UM
Partners : All

Desenvolver ferramentas inovadoras e fáceis de utilizar (software e aplicações de telemóvel)
para serviços climáticos capazes de alertar rapidamente para uma gestão adequada dos riscos

Modelos climáticos e previsões

Dados de satélite
n estações de medição: sensores

Input: Recolha
dos Dados

Análise dos dados: tend̂ncias
e limites críticos

Ações possíveis:

AGRICULTURA
• Irrigação (tempo e quantidade)
• Pesticidas (tempo e quantidade)
• Colheita (tempo)

Output: Sistema de alerta

GESTÃO DE ÁGUA
• Priorizando o uso (provisão)

Leader : ICRA
Partners : UM + UFZ

WP4 – Biodiversity & Ecosystem Services
Avaliar os benefícios que as ferramentas
dos ecossistemas de solo e água doce.

CLIMALERT

WP5 – Socio-economic benefits and farmers wellbeing

podem

ter

nos

servi̧os

Leader : UFZ
Partners : UM + ICRA

Avaliar o benefício monetário e não monetário que as partes interessadas relevantes receberão
com o uso das ferramentas do CLIMALERT.

Caso de estudo em Portugal : bacia do rio Cávado
Principais Pressões: Agricultura e urbanização com alterações hidro-morfológicas
(Barragens). Inundações de inverno e eventos de seca no verão.
Clima: outonos e invernos húmidos e verão seco. Alta pluviosidade média
(aproximadamente 2200 mm / ano)
Paisagem: área montanhosa, caracterizada por suas encostas íngremes e vales
profundos. A rocha granítica é predominante nesta área.

Caso de estudo em Espanha (Catalunya) : bacia do rio Algars

Principais Pressões: Agricultura, alterações hidromorfológicas e físico-químicas. A
seca é uma das principais pressões por isso pode afetar a agricultura e o
ecossistema fluvial.
Clima: Verão mais seco e temperaturas mais altas.
Paisagem: O Sul, onde se encontram as nascentes dos Algares e Estretas, é
montanhoso e arborizado, com o ponto mais alto de 1328 m. O Norte é mais
plano e predominantemente agrícola.

Caso de estudo na Alemanha : bacia do rio Saale
Principais pressões: Agricultura, propensa a inundações no nível de captação e à
seca que afeta a agricultura em regiões com solos arenosos.
Clima: Primavera mais seca e verão e inverno mais húmidos.
Paisagem: Plano cercado por montanhas de arenito no leste, na fronteira da
República Checa, as Montanhas Harz, no noroeste, e a Floresta da Turíngia, no
sudoeste. As planícies são secas (precipitação anual de 500-600 mm)

Através da implementação do projecto em três áreas macroclimáticas diferentes (Europa
Central, Europa Mediterrânica e Europa Atlântica), abrangendo uma vasta gama de
pressões climáticas, da seca às inundações…

… O CLIMALERT permitirá validar um sistema transnacional, abrindo a oportunidade para
depois implementar as ferramentas noutros países ou outras regiões não incluídas neste
projeto, mas que enfrentam ameaças climáticas semelhantes

MUITO OBRIGADO PELA VOSSA ATENCÃO!

Programa LIFE
Sessão de Divulgação e Informação

Como apresentar uma proposta
bem-sucedida

17 Maio, Braga

FACTOS DO PROGRAMA LIFE

FACTO 1: EXISTE CONCORRÊNCIA SIGNIFICATIVA
PARA OS FUNDOS LIFE

FACTO 2: NÃO SE PODE OBTER UMA SUBVENÇÃO SE NÃO SE
SUBMETER UMA PROPOSTA

 Dois procedimento de candidatura na Convocatória de
2018:
 Abordagem em 2 fases baseada na nota concetual
seguida da proposta completa – Sub-Programa ENV
 Abordagem 1 fase baseada unicamente na
proposta completa – Sub-Programa AÇÃO
CLIMÁTICA

FACTO 3: É NECESSÁRIO TEMPO E DINHEIRO
PARA PREPARAR UMA NOTA CONCETUAL E
UMA PROPOSTA COMPLETA

FACTO 4: AS PROPOSTAS QUE FALHAM ESTÃO
MAL PREPARADAS OU SIMPLESMENTE NÃO SÃO
TÃO
BOAS
COMO
AS
OUTRAS,
O
FINANCIAMENTO É LIMITADO

FONTES DE INFORMAÇÃO
 LIFE Website – Contém tudo o que precisa:
http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm

 Regulamento LIFE – domínios prioritários
 MAWP (Programa de Trabalho Plurianual) – tópicos de

projetos
 Application Packages
 Guias de avaliação de propostas de projetos LIFE
 Eventualmente, informação específica, diretrizes elaboradas
pelo Ponto de Contacto Nacional

ALGUNS PONTOS-CHAVE

PRINCIPAIS DESAFIOS

 Existe uma concorrência significativa pelos

fundos LIFE
 É necessário tempo e dinheiro para preparar uma

proposta
 Propostas que falham estão mal preparadas ou

simplesmente não são tão boas como as outras, o
financiamento é limitado
 Não se pode obter uma subvenção se não se

submeter uma proposta

DEVE LER

 Regulamento LIFE, em particular os domínios prioritários

 Programa de Trabalho Plurianual – novos tópicos de

projetos

 “Application Packages” e Perguntas Frequentes (FAQ)
 Guias de avaliação de propostas de projetos LIFE
 LIFE website, em particular a base de dados de projetos

LIFE
 Comentários das avaliações de submissões anteriores
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CONCEBER O PROJETO - I

A descrição da situação de referência
(baseline) deve ter o detalhe suficiente, pois é
essencial para avaliar os impactos do projeto (AW1
Nota concetual/Proposta completa)
A sequência das ações deve ser lógica e
claramente vinculada à descrição do projeto (parte B
da candidatura) (AW1 CN/FP)
Resultados esperados e estimativas quantificadas
dos impactos do projeto (durante e 3/5 anos após
o final do projeto) (AW2 CN - AW3 FP)
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CONCEBER O PROJECTO - II

Atividades/planos para assegurar a
sustentabilidade dos resultados do projeto
são absolutamente cruciais! (AW2 CN - AW4 FP)
A replicação e/ou transferência precisam de
ser tidas em conta e relaciondas com as ações
do projecto com estratégias bem concebidas
(AW4 FP)
Descrição clara do pessoal envolvido em
ações específicas (AW1 CN/FP)
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CONCEBER O PROJETO - III

Projetos Transnacionais:
 a proposta tem que mostrar que há evidências
suficientes do valor acrescentado da abordagem
transnacional (se tais evidências puderem ser
fornecidas, a proposta será considerada para uma
pontuação mais alta no processo de seleção e,
portanto, terá uma probabilidade maior de ser
selecionada para co-financiamento – AW6)
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CONCEBER O PROJECTO - IV

Limitar o número de ações às essenciais para
alcançar os objetivos do projeto
Estrutura da Parceria: procurar a complementaridade
e evitar a redundância de competências (stakeholders
chave devem estar envolvidos)
A duração do projeto deve ter em consideração:
 Tempo suficiente para recolher informações sobre o
impacto das atividades do projeto
 Atrasos na obtenção de licenças e autorizações

Abordagem adequada
Análise sólida do problema, ponto de
situação e solução proposta (baseline)

Problemas comuns
Informações básicas insuficientes
(porquê, quem e como)
A lógica/razão do projeto definida
durante a sua execução

Stakeholders chave envolvidos (incl.
utilizadores)

Demasiados objetivos e ambíguos
Parceria deficiente (os parceiros não se
encaixam em relação ao know-how ou
orçamento insuficiente)

Avaliação robusta dos impactos ao longo do
ciclo de vida da solução proposta

Excesso de otimismo / irrealista ou falta
de quantificação dos impactos
Replicação confundida com networking e
disseminação

Estratégia clara sobre como sustentar e
multiplicar os impactos

Planos vagos para sustentar o projeto /
resultados após o fim do projeto

16

ESTABELECER O ORÇAMENTO DO PROJETO
CONSIDERAÇÕES GERAIS
Leia o modelo de contrato de subvenção (nova
versão), Anexo X, FAQ e o guia de candidatura
 Art. II.10 (adjudicação de contratos), Art. II.11
(subcontratação), Art. II.19 (custos elegíveis), Art.
II.21 (entidades afiliadas)

Seja realista!
Somente custos dentro da duração do projeto
(exceto auditoria / relatório final)
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FORMULÁRIOS FINANCEIROS (F1- F8)
 Colocar os custos na categoria de custos correta
(formulários F)
 Arredondar os custos para o EUR mais próximo

 Cada beneficiário deve incluir os seus custos próprios /
custos afiliados
 Nenhuma subcontratação entre beneficiários/afiliados

 Evitar auto-faturação => custos a serem incluídos na
categoria apropriada
 Nenhum IVA incluído, a menos que não possa ser recuperado
(a ser comprovado pelas autoridades tributárias) e para os
organismos públicos, sem IVA para as atividades realizadas
como autoridade pública
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CUSTOS DE PESSOAL – TODOS OS PARCEIROS
 Apenas custos relacionados com empregados /pessoal com
um acto de nomeação equivalente (p.e. destacamento)
ou contratos com pessoas singulares (p.e. contratos de
consultoria/civis) que são atribuídos ao projeto
 Garantir que as tarefas sejam executadas por pessoal com a
qualificação apropriada
 Número de dias/pessoa
 Custo-dia

 Custo-dia = Custo salarial anual/Dias produtivos anuais
 O custo salarial inclui a contribuição para a segurança social & outros custos
estatutários (ver Anexo X)

 Dias produtivos = 261 – férias - doença
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CUSTOS DE PESSOAL – ORGANISMOS PÚBLICOS
 Apenas custos relativos a atividades que não seriam
realizadas se o projeto não existisse
 Regra dos 2%: soma das contribuições dos organismos
públicos (beneficiários) DEVE exceder em pelo menos 2%
o custo salarial do pessoal não adicional
 Pessoal adicional = pessoal permanente/temporário
cujos contratos ou renovações de contratos começam
Na ou após a data de início do projeto

Na ou após a assinatura do contrato de subvenção (se antes de
começar)
Especificamente destacado/atribuído ao projeto
Renovação de contrato  redifinição de contrato

REGRA DOS 2% - EXEMPLO
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EQUIPAMENTOS / INFRAESTRUTURAS /
PROTOTIPOS
 Princípio geral = apenas custos amortizados até um limite
50% do custo total da compra de equipamentos
25% do custo total da aquisição de infraestruturas

 Exceções em que o custo elegível pode ser 100% do custo
da compra
Prototipos (criados especificamente para o projeto /não disponíveis
como produto de série/não comercializados)
Projetos NAT: organismos públicos/ organizações sem fins
lucrativos desde que preencham certas condições (utilização definitiva
em atividades de conservação da natureza após o final do projeto)
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SUBCONTRATAÇÃO

 Apenas para implementação de parte limitada do
projeto (máx. 35% do orçamento, a menos que
justificado)
 Apenas se realmente necessário para a implementação

 Em princípio, não para gestão do projeto, a menos que
justificado
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OUTROS CUSTOS

 Resultantes diretamente dos requisitos impostos pela
convenção de subvenção
Garantias financeiras (sem necessidade de orçamento antecipado –
serão comunicadas durante a fase de revisão)
Certificado de auditoria (custos dos beneficiários com contribuição
UE de pelo menos 750,000 EUR)
Custos de tradução
Custos para materiais de divulgação
…
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OVERHEADS

 Taxa fixa
 Máx. 7% do total dos custos diretos elegíveis excluíndo a
aquisição de terrenos / aluguer de longa duração
/compensações pontuais

 O máximo é por beneficiário
 Distribuição equilibrada dos overheads pelos
beneficiários
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ADJUDICAÇÃO DE CONTRATOS

 Para obter a proposta com melhor custo-benefício
 Nenhum conflito de interesses
 Indicar o tipo de procedimento a utilizar (ou utilizado),
usar os tipos mencionados no guia de candidatura
 Entidades públicas = regras de contratação pública!
 Entidades privadas = usar regras internas da entidade MAS
obrigatório utilizar um procedimento de concurso ‘aberto' >
135 000 EUR (sem “fatiar” para evitar este procedimento!)
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QUESTÕES FREQUENTES
1. VERIFICAÇÃO DA VIABILIDADE FINANCEIRA
 Contribuição da UE requerida para o projeto > 750,000
EUR, candidato privado (coordenador) tem de submeter
um relatório de auditoria elaborado por um auditor
externo aprovado certificando as contas do último
exercício financeiro disponível

 Este é um requisito mesmo se o candidato não for
obrigado por lei a ter as suas contas certificadas!
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QUESTÕES FREQUENTES
2. EMPRESÁRIOS EM NOME INDIVIDUAL
 São considerados Pessoas Singulares => não elegíveis
 Entidades pertencentes e administradas por um indivíduo
onde não há distinção legal entre o proprietário e o
negócio, nem distinção entre ativos próprios e ativos do
negócio
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QUESTÕES FREQUENTES
3. ENTIDADES AFILIADAS
 Pode aceitar-se a inclusão de outra empresa do grupo para ajudar
beneficiários privados no projeto (incl. membros de associações)
 É necessária identificação clara (incl. acrónimo do afiliado no
campo de descrição do item do custo específico)
 Necessidade de cumprir os critérios de eligibilidade &
não-exclusão aplicáveis aos candidatos
 Deverá demonstrar a sua ligação jurídica/financeira com o
beneficiário em causa ou filiação
 O beneficiário permanece responsável pelo afiliado
 No caso de ter um papel importante no projeto => beneficiário
associado
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RECORDAR
 Seja claro e preciso – as propostas são avaliadas apenas com
base no que é submetido (não sobre o potencial da ideia)
 Leia os documentos
 Leia sobre e fale com projetos em curso

Consulte a Base de Dados LIFE de projetos financiados
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm

!!! COMECE CEDO!!!

AVALIAÇÃO DE PROPOSTAS LIFE:
ERROS COMUNS

A SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA ESTÁ
INCOMPLETA
Qual é o problema que se quer resolver
Quais são os desafios no seu contexto específico
O que foi feito até agora – valor acrescentado do projeto
Dados de base (pesquisas/estudos, resultados de testes,
etc.)  fornecer para a situação de referência a fonte dos
dados e, quando relevante, mapas

GRUPOS-ALVO, STAKEHOLDERS,
PARCERIA NÃO APROPRIADA
Quem é afetado pelo problema? Quem usará as
soluções/ferrametas desenvolvidas?
Autoridades locais envolvidas? Como? Assegurar a
participação ativa dos stakeholders chave
Parceria baseada nas competências técnicas
necessárias ao projeto

LIGAÇÃO POUCO CLARA ENTRE
AÇÕES E OBJETIVOS
As ações são apropriadas para resolver o
problema identificado? Usar quadro lógico (logical
framework)
Indicar claramente quem faz o quê e quando
Ferramentas/estratégias/metodologias
necessárias para a implementação concreta
Transnacional?

SUSTENTABILIDADE NÃO
GARANTIDA
A sustentabilidade técnica dever estar incorporada
no projecto: ex. escala piloto ampliável, adopção de
recomendações/ferramentas
Responsibilidades – quem fará o trabalho depois?
Quem usará a ferramenta/produto(s)
desenvolvido(s)?
Sustentabilidade financeira

IMPACTO REDUZIDO/BAIXO VALOR
ACRESCENTADO PARA A UE
Quais são as mudanças alcançadas?
Valor para a UE: atualização de políticas, nova legislação,
mudanças de comportamento, novo produto no mercado
Indicadores de impacto – n. de pessoas capacitadas não é
um indicador de impacto
Impacto negativo no ambiente

REPLICAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE
RESULTADOS NÃO DESENVOLVIDAS
Replicação noutra área/setor
Apenas a estratégia de replicação ou o
workshop final não é suficiente
Transferir mas adaptado a um novo contexto
Deve(m) estar incorporada(s) no projeto

ESTRATÉGIA CLOSE TO MARKET (C2M)
NÃO CORRETAMENTE DESENVOLVIDA
 Qual é o estado da arte da solução /processo?

Disponibilidade/maturidade técnica – não investigação
(aceite, se estritamente necessária)
 Quantificação dos benefícios ambientais - ACV
 Posicionamento no mercado/ comercialização podem
iniciar-se durante o projeto
 Plano de negócios/ licenças

OBRIGADO PELA VOSSA ATENÇÃO

Siga o Programa LIFE em: ec.europa.eu/life

@LIFE_Programme

facebook.com/LIFE.programme

flickr.com/life_programme

