
 
Comissão investe 160,6 milhões de EUR em 96 projetos no domínio do
ambiente
 
Bruxelas, 20 de novembro de 2015 

Comissão Europeia - Comunicado de imprensa

Programa LIFE da Comissão cofinancia novos projetos em favor do ambiente, da natureza e
de uma economia mais sustentável.

A Comissão aprovou um pacote de investimentos no valor de 264,8 milhões de EUR para apoiar o
ambiente, a natureza e o crescimento verde na Europa. Os investimentos abrangem 96 novos projetos,
de 21 Estados-Membros, que serão financiados pelo programa LIFE para o Ambiente. Esses projetos
abrangem ações nos domínios do ambiente e da eficiência na utilização dos recursos, apoiando a
transição para uma economia mais circular e sustentável, a natureza e a biodiversidade, assim como a
governação em matéria de ambiente e a melhoria da informação. Os projetos serão cofinanciados pela
UE com uma verba de 160,6 milhões de EUR.

Segundo o Comissário responsável pelo Ambiente, os Assuntos Marítimos e a Pesca, Karmenu Vella:
«O dinheiro investido em projetos ambientais é muito bem aplicado. Fico muito satisfeito por constatar
que o programa LIFE apoia diversos projetos inovadores e estou certo de que irão dar um contributo
decisivo. Para além de proteger e de reforçar o património natural, há ideias muitos promissoras neste
domínio, que ajudarão a orientar a Europa para uma economia com baixas emissões de carbono e mais
eficiente em termos de recursos, na perspetiva de um futuro sustentável. Vamos acompanhar estes
projetos com muita atenção, a fim de podermos partilhar e reproduzir os seus êxitos».

Em resposta ao convite à apresentação de propostas terminado em junho de 2014, a Comissão
recebeu 1 117 candidaturas, das quais selecionou 96 projetos para cofinanciar no âmbito das três
vertentes do programa.

Os 51 projetos LIFE «Ambiente e eficiência na utilização dos recursos e matérias-primas» irão
mobilizar 103,3 milhões de EUR, dos quais 56,2 milhões de EUR assegurados pela UE. Os projetos
abrangem iniciativas em cinco domínios diferentes: qualidade do ar, ambiente e saúde, utilização
racional dos recursos, resíduos e água. Cerca de metade da verba será consagrada a 14 projetos no
domínio da utilização racional dos recursos, para facilitar a transição da Europa para uma economia
mais circular.

Os 39 projetos LIFE «Natureza e biodiversidade» visam melhorar o estado de conservação das espécies
e habitats ameaçados, contribuindo para o objetivo da UE de travar a perda de biodiversidade.
Dispõem de um orçamento global de 153,9 milhões de EUR, para o qual a UE contribui com
100 milhões de EUR.

Os 6 projetos LIFE «Governação e informação» destinam-se a aumentar a sensibilização para as
questões ambientais. Dispõem de um orçamento global de 7,5 milhões de EUR, contribuindo a UE com
quase 4,5 milhões de EUR.

A descrição dos 96 projetos consta do anexo do presente comunicado de imprensa.

Contexto
O programa LIFE é o instrumento da UE para financiar o ambiente e a ação climática. Foi criado em
1992 e já permitiu financiar mais de 4 000 projetos em toda a UE e em países terceiros, no valor de
7,8 mil milhões de EUR, disponibilizando um total de 3,4 milhões de EUR para proteger o ambiente e o
clima. Em qualquer momento, os projetos em curso são cerca de 1 100. O programa LIFE, que
contempla um subprograma «Ambiente» e um subprograma «Ação climática» dispõe para o período
2014-2020 de um orçamento de 3,4 mil milhões de EUR a preços correntes.

Mais informações sobre o programa LIFE:
Ligação para o anexo

http://ec.europa.eu/life

É igualmente possível contactar as autoridades nacionais competentes:
http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-6082_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-6082_en.htm
http://ec.europa.eu/life
http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm
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Contactos para a imprensa:
Enrico BRIVIO (+32 2 295 61 72)
Iris PETSA (+32 2 299 33 21)

Perguntas do público em geral: Europe Direct pelo telefone 00 800 67 89 10 11 ou por e-mail

mailto:enrico.brivio@ec.europa.eu
mailto:iris.petsa@ec.europa.eu
http://europa.eu/europedirect/
http://europa.eu/europedirect/call_us/index_pt.htm
http://europa.eu/europedirect/write_to_us/mailbox/index_pt.htm
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