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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre uma estratégia temática sobre ambiente urbano
(2006/2061(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta as suas resoluções de 13 de Outubro de 2005, sobre a dimensão urbana no 
contexto do alargamento1, e de 18 de Janeiro de 2006, sobre os aspectos ambientais do 
desenvolvimento sustentável2,

– Tendo em conta a comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu 
relativa a uma estratégia temática sobre ambiente urbano (COM(2005)0718),

– Tendo em conta a comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões intitulada "Para uma 
Estratégia Temática sobre Ambiente Urbano" (COM(2004)0060),

– Tendo em conta a Decisão n° 1600/2002/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 
de Julho de 2002, que estabelece o sexto programa comunitário de acção em matéria de 
ambiente (6° Programa-Quadro),

– Tendo em conta o artigo 45º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 
Alimentar e os pareceres da Comissão do Desenvolvimento Regional e da Comissão dos 
Transportes e do Turismo (A6-0000/2006),

A. Considerando que cerca de 80% da população europeia vive em cidades, mas que as suas 
necessidades e interesses estão muito sub-representados nos fundos, projectos, iniciativas 
e estratégias das União Europeia,

B. Considerando que o objectivo da estratégia temática sobre ambiente urbano consiste em 
contribuir para o desempenho ambiental global das cidades na Europa, reduzindo a 
burocracia, reforçando a eficácia da aplicação da política ambiental e encorajando um 
planeamento ambiental a longo prazo a nível local, 

C. Considerando que a quota-parte dos transportes públicos nos novos Estados-Membros, se
bem que em declínio, é ainda mais elevada do que nos antigos Estados-Membros, ao 
passo que a utilização do veículo individual está a aumentar drasticamente, o que exige a 
adopção de medidas rápidas e enérgicas a nível europeu,

D. Considerando que o 6° Programa-Quadro promoveu, em particular, a necessidade de gerir 
volumes crescentes de tráfego e de alcançar uma dissociação significativa entre o 
crescimento dos transportes e o crescimento do PIB,

E. Considerando que a dependência energética da União Europeia deve ser igualmente 
abordada a nível urbano, sendo que o maior aumento no consumo de energia se regista no 

  
1 Textos Aprovados, P6_TA-PROV(2005)0387.
2 Textos Aprovados, P6_TA-PROV(2006)0020.
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sector dos transportes, e considerando que as políticas relativas a outros sectores, como 
sejam o alojamento e o aquecimento, são basicamente decididas a nível local, 

1. Congratula-se com a comunicação da Comissão relativa a uma estratégica temática sobre 
ambiente urbano, mas considera que esta não é suficiente para atingir os objectivos 
estabelecidos no 6° Programa-Quadro;

2. Lamenta que, contrariamente às intenções do 6° Programa-Quadro, a Comissão não 
proponha medidas e prazos juridicamente vinculativos para permitir atingir os objectivos 
estabelecidos no 6° Programa-Quadro;

3. Lamenta igualmente que a estratégia temática sobre ambiente urbano não procure 
estabelecer um equilíbrio, a nível da política europeia, entre zonas urbanas e zonas rurais; 
considera que esta falta de interesse pelos problemas urbanos e suburbanos tem dado
origem a tumultos e crises em alguns Estados-Membros;

4. Insta a Comissão a emitir orientações para a aplicação da próxima directiva relativa à 
qualidade ao ar ambiente e a ar mais puro para a Europa e a assegurar a aplicação 
adequada deste texto legislativo;

5. Considera que a legislação comunitária deve exigir que todas as aglomerações com mais 
de 100.000 habitantes adoptem um plano de gestão urbana sustentável (PGUS) e um plano 
de transportes urbanos sustentáveis (PTUS), tal como proposto na anterior comunicação 
da Comissão (COM(2004)0060); considera que essa lei deve incluir prazos claros e 
objectivos vinculativos estabelecidos a nível local e europeu, uma vez que medidas 
voluntárias não provaram ser eficazes no passado;

6. Considera que os PGUS devem ter em consideração, inter alia, os seguintes documentos:

– plano de gestão dos resíduos (Directiva 75/442/CEE, tal como alterada)
– mapas de ruído e planos de acção, se disponíveis (Directiva 2002/46/CE)
– plano ou programa relativo à poluição atmosférica local, se disponível (Directiva

96/62/CE)
– planos e programas ambientais locais, nos termos da Directiva 2001/42/CE;

7. Considera que os PTUS se devem apresentar como segue:

(a) Recolha de dados e informações relevantes sobre:

– os aspectos referidos no n° 6 da presente resolução,
– as emissões de gases com efeitos de estufa a nível local,
– a estrutura urbana e a proporção dos espaços verdes,
– o uso local de biocidas,
– os problemas de saúde relacionados com o ambiente
– as possibilidades de um ambiente sem obstáculos para as pessoas com deficiências, os 

idosos e outros,

(b) Objectivos relativos:

– à melhoria da situação nos domínios referidos na alínea a),
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– à integração da sustentabilidade em todos os domínios da política urbana,
– à harmonização com os planos de gestão de transportes sustentáveis, 

(c) Medidas práticas e acções a adoptar para atingir os objectivos referidos na alínea b);

8. Salienta que as ONG e outras partes interessadas devem ser associadas à preparação dos 
PGUS, planos esses que devem ser colocados à disposição do público; considera, além 
disso, que a avaliação regular dos progressos realizados e a divulgação dos resultados de 
tais avaliações são igualmente essenciais;

9. Convida a Comissão a propor um objectivo para espaços verdes per capita em novas
zonas de desenvolvimento urbano e considera que esse objectivo deve ser incluído nos 
PGUS, por forma a impedir qualquer redução dos espaços verdes em zonas urbanas que 
não atinjam este objectivo;

Gestão urbana sustentável

10. Insta os Estados-Membros a conferirem prioridade a projectos que limitem a construção 
em espaços não urbanizados e promovam a construção em terrenos industriais 
abandonados no âmbito dos seus quadros de referência estratégicos nacionais e dos seus 
programas operacionais;

11. Insta os Estados-Membros a promoverem a utilização do sistema de eco-gestão e auditoria 
pelas autoridades locais;

12. Apoia a promoção da compostagem de resíduos vegetais, em vez da sua incineração, a fim 
de evitar a poluição a nível local;

13. Considera ser igualmente importante envolver de forma acrescida os cidadãos nas 
decisões locais tanto através de meios políticos como técnicos;

Transportes urbanos sustentáveis

14. Propõe que 5% de passageiro/quilómetro sejam transferidos do transporte/veículo
individual para modos de transporte sustentáveis, como sejam os transportes públicos e a 
bicicleta, no período de 2002/2012; 

15. Salienta que o acesso à mobilidade para todos (igualmente para os que não têm acesso a 
um veículo privado) constitui um factor social que deve ser tido em conta;

16. Considera que os PTUS devem indicar os meios através dos quais as autoridades locais 
tencionam:

– promover modos de transporte não motorizados, como sejam andar de bicicleta e a pé, 
construindo uma rede extensa de pistas para ciclistas e prevendo caminhos e 
cruzamentos seguros para os peões,

– promover os transportes públicos utilizando fundos europeus para o desenvolvimento 
de infra-estruturas de transportes públicos e disseminar informações sobre boas 
práticas existentes, como sejam as introdução de sistemas integrados de tarifação e 
emissão de bilhetes e o desenvolvimento de sistemas P+R,
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– gerir a crescente utilização dos veículos privados através de restrições ao 
estacionamento e da cobrança de taxas de congestionamento;

17. Propõe a introdução de limites de velocidade de 30km/hora no centro das cidades, com o 
objectivo de reduzir os acidentes rodoviários mortais em 50% até 2010, tal como previsto
no Livro Branco sobre a política europeia de transportes;

18. Propõe o estabelecimento de planos logísticos urbanos, a fim de reduzir e melhorar o 
transporte de mercadorias dentro das cidades;

19. Recorda que a poluição atmosférica constitui a principal causa de problemas de saúde na 
UE; salienta, no entanto, que as cidades com elevada poluição atmosférica devem 
considerar a introdução de taxas de congestionamento e o estabelecimento de zonas de 
baixas emissões;

Planeamento urbano sustentável

20. Constata que a Comissão identificou de forma adequada os problemas e a situação actual 
neste domínio, mas não propõe qualquer acção para os resolver;

21. Considera ser igualmente problemática a situação social de milhões de pessoas que vivem 
em complexos residenciais construídos em massa e pré-fabricados; insta, por esse motivo, 
os Estados-Membros a conferirem prioridade ao financiamento de projectos destinados a 
reabilitar essas áreas/subúrbios, adoptando uma abordagem holística (em particular 
social, cultural e ambiental);

22. Salienta que alguns bairros históricos – elementos preciosos do nosso património comum 
– foram votados ao abandono durante décadas nas cidades; insta, por esse motivo, a 
Comissão a emitir orientações destinadas a promover uma reabilitação adequada destes 
bairros;

23. Considera que, para responder ao problema das alterações climáticas nas cidades, 
designadamente a falta de ventilação natural em períodos de muito calor e elevada 
poluição atmosférica, a investigação sobre o clima nas cidades devia ser incluída no 
planeamento urbano, a fim de evitar o efeito de túnel de vento gerado por edifícios altos; 
salienta que a perda de espaços verdes contribui para reduzir a ventilação natural;

24. Insta os Estados-Membros a promoverem projectos co-financiados pela UE com vista ao
desenvolvimento e à modernização dos sistemas de aquecimento urbano e a apoiarem a 
construção e utilização crescentes destes sistemas; salienta, neste contexto, que em caso 
de crise energética, a escolha de uma fonte energética alternativa é mais fácil no caso do 
aquecimento urbano;

25. Salienta que devem ser desenvolvidos novos métodos de gestão da água nas cidades
destinados a conservar a água da chuva nas cidades por períodos mais longos durante os 
verões quentes e secos;

Construção urbana sustentável

26. Lamenta que a construção urbana sustentável, embora tenha sido identificada como um 
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dos quatro temas prioritários na comunicação "Para uma Estratégia Temática sobre 
Ambiente Urbano", não seja objecto de qualquer acção específica no âmbito da estratégia 
proposta;

27. Salienta que é fundamental aumentar o desempenho ambiental dos edifícios mediante 
uma concepção eficiente em termos energéticos (isolamento, uso de energias renováveis, 
coberturas verdes, arquitectura solar passiva/activa, construções com baixo consumo de 
energia, etc.); apoia a utilização de energias renováveis no ambiente urbano;

28. Propõe que sejam atribuídos aos Estados-Membros fundos da UE para a reabilitação de
edifícios e bairros;

29. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Cerca de 80% dos cidadãos europeus vivem em zonas urbanas, mas as suas necessidades e 
interesses estão muito sub-representados nos fundos, projectos, iniciativas e estratégias da 
União Europeia. Os habitantes das cidades são, pelo menos no que se refere ao nível de 
financiamento da UE, cidadãos de segunda classe da União Europeia. A falta de interesse 
pelos problemas urbanos e suburbanos tem suscitado tumultos e crises em alguns 
Estados-Membros, inclusive em Estados-Membros que apoiam energicamente a concessão de 
subsídios elevados à agricultura, em vez de uma política de financiamento mais equilibrada 
entre zonas rurais e zonas urbanas. 

A comunicação da Comissão intitulada "Para uma Estratégia Temática sobre Ambiente 
Urbano" era muito mais ambiciosa do que a proposta final da Comissão. O objectivo consiste 
em contribuir, a nível da UE, para o desenvolvimento de um enquadramento forte que dê 
lugar a iniciativas locais baseadas nas melhores práticas, deixando a escolha das soluções e 
dos objectivos ao critério dos decisores locais. O elemento-chave deste enquadramento prevê 
que as cidades que são capitais e as aglomerações urbanas com mais de 100.000 habitantes 
(ou seja, as 500 maiores cidades da UE 25) adoptem um plano de gestão do ambiente urbano. 
Este plano deve incluir objectivos para atingir um ambiente urbano sustentável e incrementar 
um sistema adequado de gestão ambiental para assegurar a sua implementação. O relator 
considera que este objectivo servirá os interesses das cidades e não limitará o seu direito a 
escolher as medidas adequadas dentro do enquadramento.

O processo de tomada de decisão democrática nas cidades pode ser melhorado através de 
meios tanto políticos como técnicos. A nível político, a democracia consultiva (directa) e a 
democracia representativa devem ser conjugadas. É necessário organizar mais referendos 
sobre questões locais a nível das cidades, dos distritos ou das pequenas unidades locais, 
dependendo da natureza da questão. As autoridades locais podem auscultar os seus cidadãos 
através de referendos, votações electrónicas ou consultas ad-hoc a nível local. Serviços em 
linha podem fornecer uma informação adequada e actualizada sobre os problemas da 
comunidade, tais como indicadores ambientais, dados sobre a qualidade do ar em tempo real, 
etc. Todavia, convém não esquecer as pessoas que não têm acesso à Internet e aos meios de 
comunicação social. Para estes destinatários, devem ser utilizados métodos mais tradicionais 
de informação.

A formação dos trabalhadores ao serviço das autoridades locais e dos responsáveis pela 
tomada de decisões com o objectivo de aprofundar os seus conhecimentos sobre a 
sustentabilidade constitui um elemento-chave para mudar a política local. Afigura-se 
igualmente adequado coordenar a formação a nível europeu, oferecendo cursos sobre as 
melhores práticas, fornecendo manuais e estabelecendo um programa de formação a nível 
europeu. Neste contexto, a proposta da Comissão está bem orientada, mas não prevê acções 
concretas e prazos precisos. Uma vez que a política ambiental abrange todos os tipos de 
políticas, os sistemas de gestão urbana sustentável devem permitir coordenar diferentes 
políticas de forma progressiva, envolvendo todos os decisores desde a primeira fase, por 
forma a incluir considerações ambientais em todas as políticas. A fim de alcançar este 
objectivo, importa prever uma coordenação e um financiamento a nível europeu.
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Transportes:

O limite de velocidade no centro das cidades e em outras áreas residenciais (ou em toda a 
cidade) permite reduzir o número de acidentes (especialmente de acidentes graves) e as 
emissões de poluentes atmosféricos e o ruído. Um limite de velocidade adequado deveria 
situar-se entre os 30 km/h e 50 km/h, em função de circunstâncias e hábitos locais. O controlo 
rigoroso da velocidade salva vidas humanas e protege o ambiente, enquanto que a ausência de
controlo de velocidade conduz a mortes trágicas.

No centro das cidades, é necessário restringir os locais de estacionamento (e não construir
novos). Devem ser construídos novos parques de estacionamento nas estações de metro 
situadas na periferia ou nas estações da rede ferroviária suburbana ou nacional.

Deve ser dada prioridade ao transporte não motorizado sobre qualquer outro tipo de
transporte, ao transporte público sobre a utilização de veículos privados, à utilização de 
veículos privados pequenos e menos poluentes sobre outros veículos: esta é a regra de base 
para uma política de transporte sustentável. O transporte não motorizado (a pé ou de bicicleta) 
requer uma ampla rede de pistas para ciclistas. Os peões devem ser encorajados a utilizar 
caminhos e cruzamentos seguros. Em cruzamentos a dois níveis não devem ser os peões, mas 
sim os veículos, a utilizar uma passagem subterrânea ou sobrelevada. O estacionamento nos 
caminhos destinados a peões deve ser estritamente proibido e multado de forma adequada.

Para além de sistemas de metropolitano onerosos, existem outras alternativas modernas de 
transporte público. O eléctrico está a conhecer uma renascença em toda a Europa. 
Dependendo de circunstâncias locais, algumas partes do percurso podem ser construídas sob a 
rua (pré-metro) e, na periferia das cidades, os eléctricos podem circular em trajectos cobertos, 
como é o caso dos chamados "eléctricos rápidos". Comboios suburbanos electrificados são 
igualmente elementos úteis da rede de transportes públicos. Todavia, sem um metropolitano 
adequado é quase impossível imaginar uma cidade moderna.

O transporte público nocturno desempenha uma função vital na vida urbana moderna. Oferece 
aos jovens dos subúrbios a possibilidade de participarem na vida da cidade e reduz o número 
dos chamados "acidentes no regresso da discoteca".

O imposto (ou taxa) de congestionamento com um sistema de cobrança electrónico está 
actualmente a ser utilizado com êxito em Londres e Estocolmo, e constitui o único futuro 
viável para outras cidades europeias. Em algumas cidades (por exemplo, Budapeste), por 
razões práticas, o sistema de portagem nas pontes pode servir o mesmo objectivo, através de 
um sistema muito mais barato e fácil, uma vez que a maior parte dos veículos atravessam uma 
ponte, pelo menos, duas vezes por dia. 

A quota-parte do transporte público no conjunto dos transportes é ainda mais elevada na UE 
dos 10, por confronto com os antigos Estados-Membros. É crucial manter esta quota-parte, 
melhorando o sistema de transporte público através de esforços conjuntos a nível europeu, 
nacional e local.

Todas as cidades devem estabelecer um plano para a redução da procura de veículos privados, 
através de objectivos claros e, eventualmente, vinculativos. Obviamente, são necessários 
transportes públicos eficazes e limpos. O financiamento pela UE do desenvolvimento dos 
transportes públicos e a redução da utilização de veículos privados podem ser interligados, é 
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claro, com um calendário realista.

São necessários sistemas integrados de tarifação e emissão de bilhetes, não apenas para o 
conjunto dos transportes públicos de uma cidade, mas cobrindo igualmente a rede ferroviária
suburbana e a parte relevante da rede ferroviária nacional.

Ondas de calor:

As ondas de calor transformam muitas cidades num inferno durante os dias e as noites quentes 
do Verão. Devido às alterações climáticas globais, são de prever Verões ainda mais quentes 
no futuro. As ondas de calor matam milhares de cidadãos europeus. Verão após Verão, estes 
sofrem uma morte dolorosa e humilhante. É fundamental adoptar planos de emergência para 
enfrentar as ondas de calor em todas as cidades europeias, à excepção talvez de algumas 
comunidades nórdicas. O tratamento básico das ondas de calor é simples: mais água, mais 
espaços verdes, redução das emissões dos veículos e, em certos casos, sistemas de ar 
condicionado. Todavia, coberturas e fachadas verdes, água fresca e sistemas naturais de 
arrefecimento são preferíveis ao ar condicionado, que tem efeitos negativos quer para a saúde 
individual, quer para o clima global. Virão "Verões longos e quentes" e estes desempenham 
um papel importante da política urbana. O planeamento urbano deve evitar ilhas térmicas
através da construção de canais de vento e de uma ventilação adequada das cidades.

Cidades verdes:

O centro das cidades deve tornar-se mais atraente como local de residência. Para esse efeito, 
são necessários mais espaços verdes no centro. Mesmo dez metros quadrados de ilhas verdes 
podem melhorar o ambiente no centro de uma cidade, em conjunto, obviamente, com parques 
e jardins de maiores dimensões. Parques de grandes dimensões fora do centro, florestas 
urbanas, lagos e outros espaços verdes são elementos importantes para que as pessoas possam 
viver numa cidade. Muitas espécies animais vivem igualmente em zonas urbanas e, por vezes,
a biodiversidade chega mesmo a aumentar nas nossas cidades. Os animais – até um certo 
limite – aclimatizam-se ao ambiente urbano. Para a maior parte das crianças urbanas, 
representam "a fauna". Cartazes de informação divertidos, introduções animadas à "cidade 
animal", "lições de biologia" ao ar livre por professores e peritos em animais podem formar
gerações mais conscientes do ambiente.

As actividades ao ar livre são elementos vitais da vida urbana. Constituem valores tradicionais 
do modo de vida do Sul da Europa e tornam-se cada vez mais populares na Europa Ocidental 
e Central. Parques e jardins fechados podem tornar o ar mais puro, mas não respondem às
necessidades reais da população urbana. Da Primavera ao Outono, a qualidade de vida na 
cidade depende, em larga medida, da oferta de eventos ao ar livre. As pessoas que participam 
num concerto ao ar livre podem realmente compreender o perigo da poluição atmosférica e do 
ruído provocados pelos automóveis. Sessões públicas de informação ao ar livre e outros 
espectáculos públicos oferecem entretenimento gratuito a jovens, reformados e turistas. As 
praias urbanas instaladas durante o Verão (como em Paris, Bruxelas e Budapeste nos últimos 
anos) são também projectos úteis que oferecem lazer a centenas de milhares de pessoas. As 
cidades não devem ser prisões durante o Verão, mas sítios agradáveis e coloridos para os que 
não podem abandonar as cidades para férias prolongadas.

A reabilitação das margens dos rios, de antigos cais e docas abre novos espaços para a vida 
urbana, e a revitalização de superfícies de água abertas refresca igualmente o ambiente.
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A utilização e o tratamento económicos da água, incluindo a armazenagem e reutilização da
água da chuva ou a utilização racional dos autoclismos, são igualmente elementos cruciais 
para um futuro sustentável.

Expansão urbana e questões relacionadas com os bairros suburbanos:

Tanto nos antigos como nos novos Estados-Membros, dezenas de milhares de pessoas vivem 
em complexos residenciais produzidos em massa e pré-fabricados. Em muitas cidades 
ocidentais, estes tornam-se guetos, quer na acepção étnica, quer na acepção social da palavra. 
São necessários programas complexos, sociais, culturais e ambientais para reabilitar estes 
subúrbios, assim como boas escolas e formação profissional, empregos com contratos 
permanentes, a compreensão das diferentes culturas (quer da cultura local quer da dos países 
de origem) e redes eficazes de transportes públicos para o centro e os locais de trabalho 
(escolas). Na Europa Central, muitos dos bairros não se tornaram ainda guetos, mas a maioria 
dos seus habitantes pertence à classe média baixa. E o estado físico das construções é 
preocupante. Nos países da UE 10, a reparação e reabilitação das construções é um passo 
crucial para preservar a paz social e melhorar a vida na cidade.

Numa cidade viva, o centro não é apenas um local para compras ou um bairro administrativo. 
Sem residentes, o centro da cidade é um local morto e, sem um centro vivo, toda a cidade é 
um local vazio, não obstante a variedade dos diferentes bairros. As casas antigas devem ser 
reabilitadas e melhoradas por forma a oferecerem apartamentos às pessoas, incluindo os 
jovens casais com crianças pequenas. A estrutura tradicional e os valores arquitectónicos do 
centro devem ser respeitados. Mas os monumentos históricos e os denominados monumentos 
não devem paralisar o desenvolvimento saudável dos centros urbanos. É necessário um 
compromisso racional entre o património arquitectónico e a revitalização do centro das 
cidades. Não se trata de mudanças radicais, mas existe uma necessidade real de novos 
edifícios, por vezes, atrás das antigas fachadas. Para além de novas escolas e jardins infantis, 
são também necessárias bibliotecas públicas, pequenos jardins públicos e outras instituições 
públicas.

O relator está igualmente ciente do desafio demográfico nas nossas sociedades, mas o 
presente relatório tem os seus limites naturais. Uma vez que vasta maioria dos nossos 
cidadãos vive em zonas urbanas, o nosso futuro demográfico sustentável depende igualmente 
das condições de vida e do ambiente nas nossas cidades. 


