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O NOVO PROGRAMA LIFE:
INVESTIR MAIS NOS DOMÍNIOS DO AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
«O orçamento da UE deve ser um fator de sustentabilidade. O novo programa LIFE
reforçado poderá dar um contributo importante para pôr em prática a legislação
ambiental e acelerar a transição para a economia circular.»
Karmenu Vella
Ambiente, Assuntos Marítimos e Pescas

Lançado em 1992, o programa LIFE ocupa uma posição de vanguarda no financiamento da UE em
matéria de ambiente e clima. O novo programa proposto terá como ponto de partida o êxito obtido pelo
programa LIFE já existente, no âmbito do qual já foram lançados mais de 4 500 projetos.

AUMENTO DOS RECURSOS PARA O AMBIENTE E A AÇÃO CLIMÁTICA
Na proposta relativa a um novo programa LIFE para o período 2021-2027, a Comissão
Europeia propõe atribuir 5 450 mil milhões de EUR a projetos em favor do ambiente e da
ação climática. Trata-se de um aumento de 1 950 mil milhões de EUR.

«Um programa LIFE mais sólido desempenhará um papel importante no aumento do
número de investimentos no âmbito da ação climática e das energias limpas em toda
a Europa. O novo impulso a favor da eficiência energética e das energias renováveis de
pequena escala auxiliará os cidadãos e as empresas a tornar-se agentes de mudança
na transição para baixos níveis de emissões através de projetos concretos no terreno.»
Miguel Arias Cañete
Ação Climática e Energia
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O NOVO PROGRAMA LIFE INCLUIRÁ DOIS GRANDES DOMÍNIOS DE AÇÃO,
O AMBIENTE E A AÇÃO CLIMÁTICA, E QUATRO SUBPROGRAMAS:
1. NATUREZA E BIODIVERSIDADE (2 150 MIL MILHÕES DE EUR)
O subprograma «Natureza e Biodiversidade» incluirá o apoio a projetos de ação normalizados
para desenvolver, aplicar e promover as boas práticas em matéria de natureza e biodiversidade,
bem como a projetos ambientais estratégicos. Estes novos projetos são concebidos para apoiar e promover
a aplicação das regras da UE no domínio da natureza e os objetivos da política de biodiversidade.

2. ECONOMIA CIRCULAR E QUALIDADE DE VIDA
(1 350 MIL MILHÕES DE EUR)
As ações que receberem apoio ajudarão a alcançar os grandes objetivos estratégicos da UE,
como a transição para uma economia circular e a proteção e a melhoria da qualidade do ar
e da água na UE.

3. ATENUAÇÃO DAS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS E ADAPTAÇÃO
ÀS MESMAS (0,950 MIL MILHÕES DE EUR)
As ações apoiadas ajudarão a implementar o quadro de ação relativo ao clima e à energia
para 2030 e a cumprir os compromissos assumidos pela União ao abrigo do Acordo de Paris sobre
Alterações Climáticas.

4. TRANSIÇÃO PARA AS ENERGIAS LIMPAS
(1 MILHAR DE MILHÕES DE EUR)
O novo subprograma «Transição para as Energias Limpas» irá reforçar as capacidades,
incentivar os investimentos e apoiar as atividades de execução das políticas nos domínios da eficiência
energética e das energias renováveis de pequena escala que contribuam para a atenuação das alterações
climáticas e/ou os objetivos ambientais.
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MAIOR IMPACTO, MAIS FLEXÍVEL E MAIS SIMPLES
O novo programa centrar-se-á no desenvolvimento e aplicação de soluções
inovadoras para fazer face aos desafios em matéria de ambiente e clima, catalisando
assim mudanças políticas. desenvolvimento, aplicação e cumprimento da legislação.
Assegurará também suficiente flexibilidade para fazer face às novas prioridades críticas que forem
surgindo durante a execução do programa. Esta, por sua vez, será facilitada para os requerentes
e beneficiários, e serão tomadas medidas para garantir uma cobertura territorial mais equilibrada.
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