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N/ REF.: OFI_324/2018/JC 

DATA: 23/04/2018 

ASSUNTO: Sessões Regionais de Divulgação e Informação sobre o Programa para o Ambiente e a Ação 

Climática (LIFE) - 2018 

 

Exmo/a Senhor/a Presidente, 

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e os Parceiros do Projeto de Capacitação Nacional (LIFE14 

CAP/PT/000004), vão realizar, uma Sessão Nacional e diversas Sessões Regionais de Divulgação e Informação 

sobre o Programa para o Ambiente e a Ação Climática (LIFE) - 2018, com as quais se pretende dar a conhecer 

as principais novidades do Programa LIFE, com o objetivo de potenciar o surgimento de projetos no âmbito deste 

Programa em Portugal. 

Os eventos realizar-se-ão durante o mês de maio de 20181, sendo o período da manhã dedicado às Sessões de 

Divulgação e Informação, e o período da tarde aos Workshops para capacitar as entidades na elaboração da 

respetiva candidatura ao LIFE. 

As inscrições são gratuitas, sendo que por questões logísticas, são limitadas e sujeitas a confirmação, pelo que, 

em caso de interesse, devem proceder ao preenchimento obrigatório do formulário online disponível no 

seguinte endereço: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQ LSd2Xi3Bk790VH44feDcKWxGkaQx9omMsK9-

JSL6YLo3v1VUDw/viewform. 

Informações mais detalhadas poderão ser obtidas no Website do LIFE em Portugal, no seguinte endereço: 

https://life.apambiente.pt/content/programa-life-2018-2020-inscri%C3%A7%C3%A3o-nas-sess%C3%B5es-

nacional-e-regionais-de-divulga%C3%A7%C3%A3o-e-workshops  

Com os melhores cumprimentos, 

O Secretário-Geral 

 
Rui Solheiro 

                                                        
1 Sessão Nacional: 
- Lisboa | 4 maio 2018 (data limite para inscrição dia 30 abril) 
Sessões Regionais: 
- Região Autónoma da Açores | 3 maio 2018 (data limite para inscrição dia 29 abril) 
- Região Autónoma dos Madeira | 7 maio 2018 (data limite para inscrição dia 2 maio) 
- Beja e Braga | 17 maio 2018 (data limite para inscrição dia 14 maio) 
- Aveiro e Sesimbra | 18 maio 2018 (data limite para inscrição dia 15 maio) 
Workshops Regionais: 
- Região Autónoma da Açores | 3 maio 2018 (data limite para inscrição dia 29 abril) 
- Região Autónoma dos Madeira | 7 maio 2018 (data limite para inscrição dia 2 maio) 
- Lisboa | 15 maio 2018 (data limite para inscrição dia 10 maio) 
- Beja e Braga | 17 maio 2018 (data limite para inscrição dia 14 maio) 
- Aveiro e Sesimbra | 18 maio 2018 (data limite para inscrição dia 15 maio) 


