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Programa LIFE: mais de 290 milhões de euros de financiamento da UE
para projetos em prol da natureza, do ambiente e da ação climática

Bruxelas, 25 de novembro de 2021

A Comissão aprovou hoje um pacote de investimento de mais de 290 milhões de euros para 132
novos projetos do programa LIFE em prol do ambiente e da ação climática. Este financiamento da
UE mobilizará um investimento total de 562 milhões de euros destinado a projetos em quase todos
os Estados-Membros. Os novos projetos do programa LIFE ajudarão a Europa a tornar-se um
continente com impacto neutro no clima até 2050,colocarão a biodiversidade europeia na via da
recuperação até 2030 e contribuirão para a recuperação ecológica da UE após a pandemia de COVID-
19. Trata-se da primeira série de projetos selecionados no quadro do novo período de programação
2021-2027, que regista um aumento do financiamento de quase 60 %.

Frans Timmermans, vice-presidente executivo do Pacto Ecológico Europeu, declarou: «As crises
climática e da biodiversidade são verdadeiras crises existenciais e não há tempo a perder. A COP26,
em Glasgow, reconheceu a necessidade de acelerar as nossas ações ainda esta década. Com o Pacto
Ecológico Europeu, a União Europeia está a envidar esforços para reduzir as emissões, restaurar a
natureza e assegurar uma utilização sustentável dos recursos. Só poderemos ter êxito se
trabalharmos em conjunto em todas as frentes. Os projetos LIFE são um exemplo perfeito, reunindo
os cidadãos, os organismos públicos, a indústria e as ONG numa colaboração em prol do clima e do
ambiente.»

Por sua vez, Virginijus Sinkevičius, comissário do Ambiente, Oceanos e Pescas, afirmou: «As crises
interligadas das alterações climáticas, da perda de biodiversidade e da poluição são os desafios
decisivos do nosso tempo. Para as superar, é necessária uma profunda transformação das nossas
sociedades e das nossas economias, para alcançar um futuro neutro em termos de emissões de
carbono e aprender a viver respeitando os limites do nosso planeta. Os projetos LIFE mostram como
fazê-lo. Têm um forte impacto no terreno, pondo em destaque o valor acrescentado da cooperação
europeia.»

Com este novo pacote, a Comissão afetou cerca de 223 milhões de euros a projetos nos domínios do
ambiente e da eficiência na utilização dos recursos, da natureza e biodiversidade, bem como
da governação e informação em matéria de ambiente. Além disso, investe mais de 70 milhões
de euros em vários projetos nos domínios da mitigação das alterações climáticas, da adaptação
a estas alterações e da governação e informação neste domínio. 

Exemplos de projetos de toda a Europa

Um grande projeto transnacional centrar-se-á na recuperação de turfeiras degradadas na Bélgica,
Alemanha, Irlanda, Países Baixos e Polónia. As ações previstas incluem o restabelecimento da função
de sumidouro de carbono das turfeiras, contribuindo para a ambição da UE de atingir a neutralidade
climática até 2050. O projeto também aumentará os níveis das águas subterrâneas e contribuirá para
a conservação das espécies e habitats protegidos ao abrigo das Diretivas Aves e Habitats da UE. 

Outro projeto permitirá aos chefes de cozinha italianos promover regimes alimentares inteligentes
em termos climáticos, nutritivos e a preços acessíveis, reduzindo o desperdício alimentar graças a
campanhas de sensibilização, comunicação e educação dirigidas aos clientes, ao pessoal e a outros
interessados. Este projeto contribui, nomeadamente, para a Estratégia do Prado ao Prato, o Plano de
Ação para a Economia Circular e a Diretiva-Quadro Resíduos.

A equipa de um projeto búlgaro protegerá as populações em reprodução, invernada ou migração de
espécies de aves, reduzindo o número de mortes causadas pelas infraestruturas elétricas. Procederá
à identificação das linhas elétricas de média tensão que apresentam maiores riscos e substituirá as
linhas elétricas aéreas por cabos subterrâneos nos troços mais importantes. Este projeto contribui
para a aplicação da Diretiva Aves no terreno.

Um projeto polaco demonstrará a viabilidade da utilização de energias renováveis para a refrigeração
dos edifícios públicos, enquanto um projeto francês criará um sistema inovador para otimizar a
utilização dos recursos e recuperar os resíduos da construção e das obras públicas locais. Ambos os
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projetos apoiam a Vaga de Renovação da UE, lançada em outubro do ano passado. 

Uma análise mais aprofundada dos números

39 projetos LIFE dedicados à natureza e à biodiversidade apoiarão a aplicação das
Diretivas Aves e Habitats, bem como a Estratégia de Biodiversidade da UE para 2030. Dispõem
de um orçamento global de 249 milhões de euros, para o qual a União contribui com
134 milhões de euros.

45 projetos LIFE dedicados ao ambiente e à eficiência na utilização dos recursos
mobilizarão 162 milhões de euros, dos quais 78 milhões serão fundos da UE. Serão investidos
55 milhões de euros em 10 projetos que visam reduzir os resíduos, contribuindo assim para o
Plano de Ação para a Economia Circular da UE. Outros 50 milhões de euros financiarão 16
projetos no domínio da qualidade da água.

8 projetos LIFE dedicados à governação e à informação em matéria de ambiente
sensibilizarão o público para as questões ambientais, como a perda de biodiversidade e a
poluição atmosférica, e proporcionarão às autoridades públicas os instrumentos necessários
para promover, monitorizar e fazer cumprir a legislação ambiental da UE. Dispõem de um
orçamento global de 19 milhões de euros, para o qual a UE contribuirá com quase 11 milhões
de euros.

17 projetos LIFE dedicados à mitigação das alterações climáticas disporão de
aproximadamente 66 milhões de euros, dos quais cerca de 35 milhões financiados pela UE.
Entre os exemplos contam-se projetos destinados a promover uma agricultura com impacto
neutro no clima, bem como a melhorar a recuperação de calor na produção de ferro e aço.

17 projetos LIFE dedicados à adaptação às alterações climáticas mobilizarão cerca de
52 milhões de euros, dos quais quase 29 milhões de euros provêm de fundos LIFE. Os projetos
dizem respeito, nomeadamente, à adaptação das florestas aos fenómenos meteorológicos
extremos e ao reforço das capacidades de adaptação às alterações climáticas das
infraestruturas sanitárias europeias.

6 projetos LIFE dedicados à governação e à informação em matéria de clima
melhorarão a governação em matéria de clima e informarão a população e as partes
interessadas sobre as alterações climáticas. O orçamento total é de 13 milhões de euros,
contribuindo a UE com mais de 7 milhões. 

Contexto

O Programa LIFE é o instrumento de financiamento da UE no domínio do ambiente e da ação
climática. Este programa está em curso desde 1992 e cofinanciou mais de 5 500 projetos em toda a
UE e em países terceiros. O financiamento do programa LIFE para o período 2021-2027 ascende a 5
400 milhões de euros. O programa LIFE conta quatro novos subprogramas: natureza e
biodiversidade, economia circular e qualidade de vida, mitigação das alterações climáticas e
adaptação às mesmas e transição para energias limpas. Os projetos hoje aprovados e os quatro
subprogramas começarão a receber financiamento a partir de 2022.
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