
 
Programa LIFE: mais apoio da UE contra as
alterações climáticas
 

A UE concordou em financiar o programa LIFE com 5,4 mil milhões de euros. Veja o
nosso vídeo para saber como os fundos apoiarão as ações pelo clima.
 
O programa LIFE é o único programa da União Europeia (UE) que se dedica exclusivamente
ao ambiente e ao clima, sendo que o programa relativo ao período entre 2021 e 2027 o mais
ambicioso até à data. No total, serão disponibilizados 3,5 mil milhões de euros para as
atividades ambientais e 1,9 mil milhões de euros para o combate contra as alterações
climáticas.
 
Este programa faz parte do pacote do Pacto Ecológico Europeu proposto pela Comissão
Europeia.
 
Conheça as respostas da UE às alterações climáticas.
 
 
 
A construção de uma economia mais circular e limpa, que reutiliza e recicla produtos, é uma
das principais prioridades da UE e o programa LIFE terá um papel importante a desempenhar
neste âmbito. O programa apoiará a transição para um sistema energético limpo e juntar-se-á
aos esforços realizados ao abrigo de outros programas europeus em direção ao objetivo
primordial da UE para se tornar neutra em termos de carbono até 2050. o LIFE visa igualmente
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/life-at-the-heart-of-climate-action_N01-AFPS-210416-LIFE_ev
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/society/20200618STO81513/pacto-ecologico-essencial-para-a-sustentabilidade-na-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/priorities/cambio-climatico/20180703STO07129/as-respostas-da-ue-as-alteracoes-climaticas
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/priorities/economia-circular/20210128STO96607/como-alcancar-a-economia-circular-na-ue-ate-2050
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/priorities/cambio-climatico/20190926STO62270/o-que-e-a-neutralidade-das-emissoes-de-carbono-como-pode-ser-atingida-ate-2050


•
•

proteger e melhorar a qualidade do ambiente e conter e inverter a perda de biodiversidade.
 
O programa LIFE, aprovado pelo Parlamento em abril de 2021, faz parte do orçamento de
longo prazo da UE e dos planos de recuperação, que vão despender 30% dos seus fundos em
ação climática.
 
Os outros programas de luta contra as alterações climáticas são: o Fundo para uma Transição
Justa - para ajudar as regiões da UE na adaptação à economia verde
 
, o InvestEU - que proporcionará verbas para projetos na área do clima e o Horizonte Europa -
que financiará a investigação e a inovação da UE no setor do clima.
 
Leia mais sobre o financiamento da UE para o clima:
 

O Plano de Investimento do Pacto Ecológico Europeu 
Impulsionar o financiamento sustentável
 

Para saber mais
LIFE: Acordo alcançado para investir 5,4 mil milhões de euros em projetos climáticos e
ambientais (17-12-2020, EN)
Lei do Clima: eurodeputados querem redução de 60% das emissões até 2030 (08-10-2020)
Etapas legislativas: Programa para o Ambiente e a Ação Climática (LIFE) para 2021-2027
(EN)
Página da CE sobre o programa LIFE (EN)
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https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/society/20200519STO79422/a-politica-da-ue-de-protecao-da-biodiversidade
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20210422IPR02614/parlamento-aprova-programa-de-5-4-mil-milhoes-de-euros-para-clima-e-ambiente
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/priorities/quadro-financeiro-plurianual/20200429STO78172/covid-19-plano-de-recuperacao-da-ue-deve-priorizar-o-clima
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/economy/20200903STO86310/economia-verde-ue-quer-transicao-justa-para-todas-as-regioes
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/economy/20200903STO86310/economia-verde-ue-quer-transicao-justa-para-todas-as-regioes
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/priorities/quadro-financeiro-plurianual/20210225STO98708/investeu-um-programa-europeu-para-estimular-o-investimento
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/economy/20210422STO02652/horizonte-europa-o-investimento-da-ue-na-ciencia-infografias
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20201217IPR94213/life-deal-reached-to-invest-EU5-4-billion-in-climate-and-environmental-projects
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20201217IPR94213/life-deal-reached-to-invest-EU5-4-billion-in-climate-and-environmental-projects
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/priorities/cambio-climatico/20201002IPR88431/lei-do-clima-eurodeputados-querem-reducao-de-60-das-emissoes-ate-2030
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0209(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0209(COD)&l=en
https://cinea.ec.europa.eu/life_pt

