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Sessão e Workshop Regionais de Capacitação  

Coimbra – 28 a 30 março 2017 

 

Este documento contém:  

 

• Apresentações:  
o Agência para a Sustentabilidade e Competitividade da Região de Aveiro – projeto 

cofinanciado pelo programa Mais Centro - C. M. de Águeda – 2.ª parte 

• Programa-tipo do workshop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais informações: 

life.capacitacao@apambiente.pt   I   life@apambiente.pt 

Tel: 214 099 910/ 214 709 921/ 214 721 442 
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~ 450 ha superfícies 
aquáticas

~4m vs 760m acima do nível 
do mar

Eventos pluviosos longos e 
severos
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15 major infrastructural interventions: result of 6 studies developed among the years since 
2001
Desassoreamento do leito menor junto à cidade de Águeda e a consequente limpeza de 
material vegetal depositado no leito maior; 
Demolição da Ponte da Rata (já efetuada); demolition of an ancient brigde, located in 
the main course of the river, because it has the effect of a dam (storaging the water and 
flooding urban areas
Criação de um By-Pass no rio de Águeda (já efetuada); Development of a secondary 
channel to the River close to the city, promoting a water bypass in times of more water 
flow
Abertura dos aterros contíguos à Ponte de Caminho de Ferro e de Óis da Ribeira 
(em curso); removal of all debries and soil storage under some bridges, located in 
flooding areas, allowing the water to cross under the bridges 
Construção do viaduto da variante à EN 333 e rebaixamento do leito do rio na 
secção da Ponte do Campo (em curso);  
Alargamento da secção de vazão da ponte do Campo; 
Construção de estações elevatórias e sistemas de coletores para conduzirem as águas 
das cheias ao poço da estação elevatória e devolvê-las ao rio;
Instalação de guardas opacas na margem direita da cidade e muros de proteção ao lugar 
do Sardão; 
Regularização da Ribeira do Ameal (já efetuada); - cleaning the main streams so 
that water com flow normaly and not storage in the upper areas
Consolidação das margens (em curso); - stabilization of the river banks 
Controlo do caudal a montante com a construção da barragem da Redonda, Ribeiradio e 
de Destriz; 
Alargamento da Ponte do Campo (em curso). 
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Plano de Adaptação para as 
Alterações Climáticas de Águeda



The river and the city
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Programa para o Ambiente e a Ação Climática (LIFE) - 2017 

Workshop de Formação/Capacitação para apoio à estruturação/apresentação 

de propostas à Call de 2017 

2017 

 

Programa-TIPO 

1.º Dia (14.00h – 17.30h) 

 

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 2014-2017 (DECISÃO DE EXECUÇÃO DA COMISSÃO 
2014/203/EU, de 19 de Março de 2014); 

Síntese do uso do Programa LIFE em Portugal, no período entre 1995 e 2015; 

Apresentação do Projeto de Capacitação Nacional (LIFE14 CAP/PT/000004); 

Apresentação da estrutura genérica da ação de formação e respetivos documentos de 
trabalho; 

Possibilidade de constituição de Grupos de Trabalho: Ambiente, Natureza/Biodiversidade, 
Clima (caso se justifique); 

Utilização do novo sítio Web LIFE PT: registo de utilizadores, bolsa de ideias e projetos; 

15.45h Pausa para café 

16.00h Primeiros passos: Inscrição/Registo na ECAS; 

Apresentação da plataforma eletrónica eProposal; 

Apresentação dos Formulários de Candidatura de Projetos LIFE (técnicos e financeiros); 

Introdução à formulação/enquadramento de um Projeto no LIFE; 

Formulários Técnicos / Aspetos Relevantes – Parte A / Informação Administrativa; 

17.30h Encerramento dos trabalhos 

* Poderá ser ajustado em função dos participantes e respetivos requisitos de informação 
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2.º Dia (09.30h – 17.30h) 
 

09:30h Formulários Técnicos / Aspetos Relevantes – Parte A / Formulários de parceiros e 
entidades externas 

Formulários Técnicos / Aspetos Relevantes – Parte B / Sumário Técnico e Contexto do 
Projeto – Enquadramento nos Critérios de Avaliação  

11.00h Pausa para café 

11.15h Formulários Técnicos / Aspetos Relevantes – Parte B / Sumário Técnico e Contexto Geral 
do Projeto – Preenchimento passo a passo das questões colocadas pelos formulários 

12:30h Almoço livre 

14:00h Formulários Técnicos / Aspetos Relevantes – Parte C / Descrição detalhada de ações do 
projeto 

15:30h Pausa para café 

15:45h Formulários Técnicos / Metas e Deliverables 

Formulários Técnicos / Cronograma e calendarização 

17.30h Encerramento dos trabalhos 

 

3.º Dia (09.30h – 17.30h) 
 

09:30h Introdução à orçamentação e formulários financeiros 

Apresentação das disposições administrativas e financeiras (versão 2016) 

11.00h Pausa para café 

11.15h Formulários Financeiros / F1 - Custos de Pessoal 

Formulários Financeiros / F2 - Custos de Viagem e Estadia 

12:30h Almoço livre 

14:00h Formulários Financeiros / F3 - Custos de Assistência Externa 

Formulários Financeiros / F4 - Custos de Bens Duradouros (equipamentos, infraestruturas 
e protótipos) 

Formulários Financeiros / F5 - Custos de Aquisição de Terrenos/Direitos 

15:30h Pausa para café 

15:45h Formulários Financeiros / F6 – Custos de Consumíveis 

Formulários Financeiros / F7 – Outros Custos 

Formulários Financeiros / F8 – Despesas Gerais 

Questionário de Satisfação e discussão de próximas interações 

17.30h Encerramento dos trabalhos 

  

Mais informações: 

life.capacitacao@apambiente.pt 
Tel: 214 721 442 
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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 2014-2017 (DECISÃO DE EXECUÇÃO DA COMISSÃO 2014/203/EU, de 19 de Março de 

2014) 

 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, com 

dois dias e meio de duração, incluirão exercícios práticos de construção/desenho de projetos, 

incluindo o esclarecimento de dúvidas sobre o preenchimento de formulários, 

enquadramento e elegibilidade de despesas, soluções de engenharia financeira e 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 2017 no âmbito do Projeto de Capacitação 

Nacional, com vista ao esclarecimento de dúvidas sobre a apresentação de possíveis 

candidaturas.  

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.  

 


