
UE atribui prémios aos melhores projetos LIFE - natureza, ambiente e ação climática 

      

Durante a Semana Verde da EU, o Comissário Karmenu Vella anunciou os vencedores dos 

Prémios LIFE de 2016 e 2017. Os nove vencedores incluem os seguintes projetos da Bélgica, 

Grécia, Espanha, Itália, Áustria, Polônia e Eslováquia: 

- Vencedores do tema “Ação Climática”: 

LIFE + AGRICARBON (Espanha) - Ajudou os agricultores do sul da Espanha a adotarem a 

agricultura de conservação e de precisão como técnicas agrícolas mais sustentáveis e mais 

precisas, que permitem aumentar até 30% o sequestro de carbono no solo. 

Culturas para melhor solo (Espanha) – Projeto desenvolvido em diferentes áreas de Espanha 

(cerca de 400 ha em sequeiro), que demonstrou que tecnologias e métodos de agricultura 

biológica podem devolver o conteúdo de carbono a solos vulneráveis e torná-los mais férteis e 

economicamente viáveis novamente.  

EKO-LIFE (Áustria) - Incentivou os cidadãos da região de Vorarlberg a reduzir a sua pegada de 

carbono através de mudanças no estilo de vida, sendo depois 'embaixadores da mudança' para 

multiplicar o impacto. 

- Vencedores do tema “Meio Ambiente”: 

ECOREMED (Itália) – Projeto que desenvolveu protocolos de bio-remediação de solos agrícolas 

poluídos e que incluiu a introdução de culturas produtoras de biomassa com o duplo objetivo 

de remoção de poluentes bem como a produção de biomassa para produção de energia 

sustentável e de plásticos biodegradáveis. 

LIFE ECO-DHYBAT (Espanha) – Projeto pioneiro em novas práticas recomendadas na limpeza 

de linhas de produção de alimentos processados. A economia de produtos químicos, água e 

energia pode ser generalizada graças a estas Melhores Técnicas Disponíveis. 

EH-REK (Polónia) - Reservatórios reabilitados na cidade de Łódź para melhorar a qualidade da 

água e permitir o uso continuado. 

- Vencedores do tema “Natureza”: 

LIFE Kleine Nete (Bélgica) - Restaurou valiosos habitats fluviais e de várzea na Flandres, 

reduzindo o risco de inundação e aumentando a biodiversidade. 

LIFE Arctos / Kastoria (Grécia) - Reduzidas colisões letais entre carros e ursos ao longo de uma 

estrada no norte da Grécia.  

APUS & NYCTALUS (Eslováquia) - Instalou milhares de caixas-ninho para acolher as andorinhas 

e os morcegos nas cidades da Eslováquia, onde antigos locais de nidificação foram tornados 

inacessíveis pelas melhorias na eficiência energética dos edifícios antigos. 

http://www.agricarbon.eu/el-proyecto.html
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4505
http://www.ecoremed.it/
http://www.ecodhybat.com/
http://www.en.arturowek.pl/
https://www.natuurpunt.be/pagina/inleiding-life-kleine-nete
http://www.arctoslife.gr/conference/site/index.php/en/home/2-uncategorised?limitstart=0
http://dazdovniky.vtaky.sk/sk/project-life-protection-of-common-swift-apus-apus-and-bats-in-buildings-in-slovakia


- Prémio “Escolha do Povo”: 

AIRUSE projeto liderado pela Espanha que analisou a poluição do ar em cinco cidades do sul da 

Europa e fez recomendações para uma ação efetiva para reduzir os níveis de partículas 

transportadas pelo ar. 

Para mais informação consulte a página WEB da Climate Action 

 

 

 

http://airuse.eu/
https://ec.europa.eu/clima/news/eu-awards-best-life-projects-nature-environment-and-climate-action_en

