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SUGESTÕES

A Comissão do Desenvolvimento Regional insta a Comissão do Ambiente, da Saúde Pública 
e da Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Apoia as recomendações da Comissão no sentido da adopção de uma abordagem 
integrada na gestão do ambiente urbano e considera que, se aplicada a nível local com o 
apoio dos Estados-Membros, essa abordagem deve ser tida em conta como um dos 
critérios de concessão de recursos a título dos Fundos Estruturais e de empréstimos do 
Banco Europeu de Investimento;

2. Considera que o Projecto de Transportes Urbanos Sustentáveis deveria incluir a promoção
dos transportes públicos, apoiada pelo financiamento comunitário dos respectivos 
projectos de infra-estruturas, como sejam a extensão das redes de parques de 
estacionamento com ligação directa aos transportes públicos (“park and ride”), a 
introdução de modos de transporte consentâneos com o ambiente e a criação de faixas 
para bicicletas;

3. Exorta a Comissão a simplificar as obrigações das autoridades locais em matéria de 
informação relativa às actuais normas ambientais da UE, mediante a introdução de uma 
única obrigação integrada, reduzindo, assim, a burocracia;

4. Considera fundamental que a Comissão inclua nas orientações técnicas uma lista de 
indicadores com base nas actuais obrigações e objectivos previstos na legislação
ambiental da UE em vigor; entende, por outro lado, que as abordagens integradas terão de 
conter objectivos mensuráveis;

5. Exorta os Estados-Membros a adoptarem medidas que visem reduzir a utilização dos solos 
e, em particular, para limitar a propagação de terrenos não urbanizados (“greenfield”) e 
aprofundar a reabilitação de instalações industriais devolutas (“brownfield”) nos seus 
programas de desenvolvimento urbano, bem como proteger as zonas verdes existentes, 
como sejam os parques urbanos e as reservas naturais

6. Congratula-se com o desígnio da Comissão de promover o intercâmbio de práticas de 
excelência à escala da UE e propõe que, no intuito de, no futuro, precaver erros no 
desenvolvimento urbano, seja também incentivada uma idónea e aberta troca de 
informações sobre as experiências negativas através de campanhas - que poderão ser 
geridas por associações de municípios -, dirigidas tanto aos funcionários públicos, como 
aos representantes eleitos, e apoia o trabalho desenvolvido pela Comissão no sentido da
criação de um portal temático na Internet destinado às autoridades locais;

7. Realça a importância da investigação no domínio da política urbana, incluindo as questões
do abastecimento de gás e electricidade, do aquecimento e ar condicionado e do 
tratamento de resíduos, e exorta a Comissão a voltar a incluir no Sétimo Programa-Quadro 
de Investigação disposições específicas nesta matéria;

8. Considera extremamente importante apoiar uma rede de pontos focais nacionais sobre 
questões urbanas, como é o caso da Rede Europeia de Conhecimento Urbano, e 
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congratula-se com a prossecução do apoio ao Programa URBACT no âmbito da política 
de coesão proposta para 2007-2013;

9. Exorta a Comissão a debruçar-se mais circunstanciadamente sobre a importância que as 
relações entre as cidades e respectivas periferias revestem do ponto de vista do 
desenvolvimento urbano sustentável, que contribui para a coesão global da UE, e exorta, a 
este respeito, a Comissão e os Estados-Membros a promoverem o desenvolvimento 
urbano sustentável;

10. Exorta a Comissão a contemplar o papel dos cidadãos interessados na implementação de 
estratégias de desenvolvimento urbano sustentável;

11. Incita a Comissão a levar a cabo uma avaliação intercalar da execução das orientações 
técnicas, no quadro da consulta de 2009.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Cerca de 80% da população europeia vivem em regiões urbanas, fenómeno a que estão 
forçosamente associados graves prejuízos ambientais. Com a apresentação da estratégia 
temática para o ambiente urbano, pretende a Comissão Europeia melhorar as condições 
ambientais das cidades europeias. Esta é uma das sete estratégias previstas no 6º Programa de 
Acção Ambiental, que agrupará numa abordagem integrada os numerosos planos avulsos já 
existentes. 

As cidades são motores de crescimento e de emprego.1 Neste papel, concorrem também entre 
si na atracção dos investidores e na criação de habitações atraentes. A utilização 
descontrolada dos solos, que na UE atinge os 120 ha/dia, constitui um obstáculo ao 
desenvolvimento sustentável. As áreas contempladas pelas medidas jurídicas de compensação 
e substituição para protecção da natureza tornam-se cada vez mais escassas no interior das 
cidades. Por isso, os recursos dos Fundos Estruturais poderiam ser aplicados de preferência na 
exploração de áreas já activas ou ainda não utilizadas. Este aspecto ambientalmente relevante 
deve ser objecto de consideração especial na elaboração de planos directores nacionais e 
programas operacionais. Na atribuição de recursos dos Fundos Estruturais, deve ser dada 
primazia a uma abordagem integrada da política local de ambiente, que terá de compreender 
um plano de transportes urbanos de curta distância que sejam sustentáveis.

Para medir o sucesso da estratégia temática, é indispensável que a Comissão faça incluir nas 
orientações técnicas uma lista de indicadores-chave apropriados. Para se poder comparar 
problemas e resultados, são necessários indicadores e sistemas de avaliação aplicáveis à 
escala da UE. Esses indicadores e sistemas de avaliação serão também de utilidade para 
definir a orientação geral das despesas, das planificações e da evolução do futuro. A ampla 
participação do público na produção e na avaliação propicia ensejo de comunicar os fins e os 
conteúdos da política europeia.

Sob este ponto de vista, é de lamentar que a Comissão não mencione suficientemente o 
importante papel que os parceiros sociais desempenham na aplicação bem sucedida de uma 
abordagem integrada da política local de ambiente. Os objectivos políticos prometem tanto 
melhores resultados quanto mais associados estiverem, na elaboração e na execução, os 
cidadãos a quem interessem. Assim se torna possível que os cidadãos se identifiquem mais 
profundamente com os objectivos e medidas acordados.

A Comissão também não se pronuncia, na sua estratégia, sobre a importância que da 
interacção entre a cidade e a periferia. Mas esta relação é de carácter simbiótico: a boa ligação 
à periferia com meios de transporte públicos diminui o tráfego individual urbano; a criação de 
espaços verdes nas cidades pode travar a fuga para a periferia; por outro lado, a existência de 
espaços de lazer nos arredores das cidades elevam a qualidade de vida das regiões no seu 
todo. As regiões suburbanas, tal como as urbanas, carecem de estruturas heterogéneas onde 
haja lojas, habitações e possibilidades de trabalho, para minimizar os fluxos de trabalhadores 
que todos os dias vão e vêm de casa para o emprego.

De um modo geral, é de lamentar que o documento final da Comissão já não contenha muitas 

  
1 Documento de Trabalho da Comissão: A política de coesão e as cidades, 23 de Novembro de 2005
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das recomendações positivas constantes da primeira comunicação.1 Apesar disso, é de 
aplaudir que os objectivos desta estratégia não tenham de ser prosseguidos com mais normas 
jurídicas. O défice que se manifesta nas administrações municipais não é de objectivos, é de 
cumprimento das obrigações já existentes. Deve, portanto, a estratégia dar um contributo para 
a redução da burocracia, agrupando e simplificando as obrigações municipais de informação 
numa única obrigação de informação integrada.

Merece aplauso a decisão de fomentar a troca de experiências, criando redes de comunicação. 
Mas para não nos limitarmos só a acrescentar mais bases de dados ao grande número que já 
existe sobre práticas de excelência, deveria ser dada primazia a estruturas de cooperação 
orientadas para a prática. Complementarmente, o intercâmbio de experiências negativas pode 
ajudar a evitar erros.

Neste contexto, desempenha papel especial a criação de estruturas em rede consagradas ao 
ambiente urbano. Essas redes devem receber apoio no quadro da nova política de coesão. A 
avaliação das experiências com o URBACT − uma rede-piloto de centros nacionais − poderia 
ser aproveitada para lançar a primeira pedra de um "Programa-Quadro Europeu para o 
Intercâmbio de Experiências de Desenvolvimento Urbano".

O desenvolvimento urbano e a política ambiental urbana estão em estreita ligação com os 
desafios sociais, económicos, de espaço e de demografia. Por isso, é necessário desenvolver
soluções inovadoras. E, por isso também, é indispensável que a investigação sobre estes temas 
volte a ser incluída no 7º. Programa-Quadro de Investigação2. 

A avaliação intercalar prevista para 2009 é uma boa maneira de fazer um juízo, tanto sobre a
melhoria das condições ambientais das cidades, como sobre a eficácia dos recursos 
financeiros que nele tenham sido aplicados, tirando as conclusões pertinentes.

  
1 COM(2004) 0060
2 COM(2005) 0119
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