
PROJECTO LIFE ETX 
 

O Projeto LIFE ETX procura fazer do Comércio Europeu de Licenças de Emissão 

(CELE-UE), uma das principais ferramentas da UE para reduzir as emissões de gases 

com efeito de estufa, trabalhando assim para os cidadãos e o clima.  

 

O Comércio de Emissões Extra (ETX) é um projeto LIFE que promove uma participação mais 

ampla e robusta da sociedade civil na definição de políticas e monitorização, bem como uma 

maior colaboração internacional para assegurar que o CELE beneficia o clima e as pessoas. O ETX 

também realiza avaliações científicas e promove o desenvolvimento de capacidades que 

ajudarão a sociedade civil a envolver-se nesta área política extremamente técnica mas vital. 

O CELE cobre cerca de 40% das emissões de gases com efeito de estufa (GEE) da Europa. 

Enquanto as emissões do sector da energia diminuíram, as emissões de carbono de sectores 

como o aço, cimento e produtos químicos quase não diminuíram na última década.  O ETX está 

a trabalhar para enfrentar esta realidade problemática para assegurar que o mercado de 

carbono da UE, que se pretende expandir para cobrir novas áreas, desempenhe plenamente o 

seu papel na transição para a neutralidade climática. 

 

COM A AGUDIZAÇÃO Da EMERGÊNCIA CLIMÁTICA E SENDO OS COMBUSTÍVEIS FÓSSEIS A CAUSA 

PRINCIPAL DO PROBLEMA, A NECESSIDADE DE UMA ACÇÃO CLIMÁTICA ACELERADA, 

SUSTENTÁVEL E JUSTA TORNOU-SE AINDA MAIS URGENTE. 

 

Objetivos do LIFE ETX: 

1. Aumentar a consciência e o conhecimento da sociedade civil sobre o funcionamento do 

CELE e dos preços do carbono, e aumentar a sua capacidade de campanha para 

melhores políticas e implementação. 

2. Promover o envolvimento dos cidadãos europeus e de outros intervenientes-chave que 

apoiam a replicação pan-europeia e internacional. 

3. Fornecer uma base de conhecimentos científicos para avaliar o funcionamento e o 

potencial do CELE para alcançar os objetivos climáticos para 2030, bem como o 

desenvolvimento de políticas de preços do carbono a nível nacional e europeu. 

 

CONSÓRIO 

O projecto LifeETX é implementado por um consórcio de 10 ONG que trabalham a nível nacional 

e europeu: AirClim, AMO, BBL, CMW, Germanwatch, Swedish Society for Nature Conservation 

(SSNC), Polish Green Network, Green Tank, World Information Service on Energy (WISE) e ZERO. 

 

Este projecto recebeu financiamento do Programa LIFE da União Europeia ao abrigo do acordo 

de subvenção nº LIFE20 GIC/BE/001662 

https://etxtra.org/


Países Portugal, Bélgica, Países Baixos, Suécia, Alemanha, Polónia, República 

Checa, Grécia 

Apoiado por Programa LIFE da UE da União Europeia 

Fundação Europeia para o Clima 

Duração 1 de Julho de 2021 - 1 de Julho de 2024 

Orçamento 1,703,470 EUR (Contribuição LIFE UE: 936,908 EUR) 

 

Mais informações em https://etxtra.org/ 

https://etxtra.org/

