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Sessão e Workshop Regionais de Capacitação  

Lisboa – 1 a 3 março 2017 

 

Este documento contém:  

 

• Apresentações:  

o lifeBiodiscoveries - Invasive species control through public participation - LIFE13 

BIO/PT/000386 - Câmara Municipal do Barreiro 

• Programa-tipo do workshop  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais informações: 

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

Tel: 214 099 910/ 214 709 921/ 214 721 442 



Programa para o Ambiente e a Ação Climática (LIFE) - 2017 

Sessão Regional de Divulgação e Informação 
1 de Março de 2017 , Lisboa



 PROJECTO: LIFE Biodiscoveries (LIFE13 BIO/PT/000386)

 TÍTULO DO PROJECTO: Controlo de espécies invasoras   
através da participação pública

 BENEFICIÁRIO: Município do Barreiro

 INÍCIO: 01 Julho 2014

 DURAÇÃO: 5 anos

 BUDGET: 1.322.947€









Área: 36 km2

Habitantes: 79.000 aprox.

Passado industrial

Tecido urbano consolidado

Concelho do Barreiro



Mata da Machada e Sapal do Rio Coina

São áreas de grande valor, do ponto de 
vista ecológico, histórico, social e 
paisagístico.

Habitats de refúgio e alimentação, para 
inúmeras espécies.



Reserva Natural Local do 
Sapal do Rio Coina e Mata da Machada

Área Protegida Local

Regulamento nº427/2012 de 16 
de Outubro

Área: 800 ha

Aprox. 22% do território 
concelhio



NECESSIDADE

POTENCIAL





Quanto vale uma espécie que foi extinta devido à invasão por
outra espécie?

Estaremos a criar um mundo uniforme dominado pelas
mesmas espécies?

Estaremos a eliminar a identidade singular de cada habitat?

As operações para controlo de invasoras têm custos muito
elevados. Que alternativas existem?

O que podemos fazer então?

? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? 



Projecto de controlo de espécies invasoras



Projecto que assenta no VOLUNTARIADO com 
o objectivo criar laços duradouros entre as 
pessoas e o controlo das espécies invasoras



Carpobrotus edulis (25,6 ha)

Acacia spp. (44,1 ha) 

Acacia dealbata

Acacia longifolia

Acacia meamsii

Acacia melanoxylon

Acacia pycnantha

Acacia retinodes

Acacia saligna

Invasoras na área do 
projecto



Comunidade Educativa

Reformados

Coletividades / Associações

Empresas

Universidades / Politécnico

Público no geral

Público-alvo:



Como? Onde? Quem? Quando?

Todos: individuais ou coletivos

Mata da Machada e Sapal do Rio Coina

Adota do  u  pe ue o talhão o ie tação téc ica   

Periodicamente (quando 
possível e necessário) 

VOLUNTARIADO: CONDIÇÃO PARA O SUCESSO DO PROJETO



Família Correia Escola Básica 
do Lavradio

EDP

Agrupamento 
Escuteiros 927

Grupo Flamingo

Família Dias
Agrupamento Escuteiros 1011

UTIB

Ginásio 





2014 2016

Carpobrotus edulis Carpobrotus edulis

Acacia sp Acacia sp



Invasão em 2014



Invasão actual



Talhões intervencionados



Acções do Projecto

• Acções preparatórias

A.

• Acções concretas de conservação

C.

• Acções de monitorização

D.

• Acções de sensibilização e disseminação de 
resultados

E.

• Acções de coordenação

F.



Processo de candidatura

Decisão da Autarquia

Know-how externo

Ideia

Persistência

Adaptação

Apoios

Estar atento



Projecto Aprovado!
Algumas notas:

Disposições 
comuns

Auditoria 
financeira

Registo de tudo e 
tudo e tudo

Logos, logos e 
mais logos

Inception report: 
erros detectados

Alterações à 
proposta

Equipa de 
acompanhamento

Templates 
actualizados

…



life.biodiscoveries@cm-barreiro.pt 

212 068 071 // 919 540 069

www.lifebiodiscoveries.pt

Cea barreiro

Contactos



OBRIGADO

Com a contribuição do 

instrumento financeiro LIFE 

da União Europeia
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LIFE14 CAP/PT/000004 

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.  

 


