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SUMÁRIO EXECUTIVO 

PARA UMA MELHOR E SUSTENTÁVEL QUALIDADE DE VIDA NAS CIDADES 

EUROPEIAS 1 

 
O relatório contém: 
 

CAPÍTULOS CONTEÚDOS 
1 Introdução - As razões pelas quais a UE está, e deve continuar, a intervir nas zonas 

Urbanas  
- Como os atores das zonas urbanas veem a intervenção da UE 
 

2 Ponto de Situação na Europa Temáticas: 
 Uso Sustentável do Solo e Renovação Urbana 
 Abastecimento e Gestão de água 
 Gestão de resíduos e Economia Circular 
 Transição Energética 
 Mobilidade Urbana Sustentável 
 Qualidade da Atmosfera e Sonora 
 Adaptação Climática 
 Crescimento Verde e Eco-Inovação 
 Inclusão Social 
 Governação para o desenvolvimento urbano sustentável e 

Participação da Sociedade Civil 
 

3 Papel e Apoio dos programas da UE - O financiamento da política urbana da UE até agora. 
- Perspetivas para os futuros programas 2021-27 da UE  
 

4 Conclusões e Recomendações - Análise SWOT 
- Recomendações à UE para o período de programação 2021-27 

 

1. PORQUE É QUE A UE INTERVÉM, E DEVE INTERVIR, NAS ZONAS URBANAS? 

A população urbana da UE está a crescer rapidamente 

A Europa é um continente altamente urbanizado, estima-se que mais de 80% da população viva em zonas urbanas 

europeias até 2050. Embora as áreas urbanas representem apenas cerca de 4% da superfície da Europa, o número 

elevado de pessoas causa impactos nos recursos e na biodiversidade que ultrapassam as fronteiras das cidades.  

De facto, a evolução da população urbana e rural da UE, a tendência é uma concentração crescente da população 

nas zonas urbanas, reduzindo drasticamente a das zonas rurais, mas caracterizada também por uma ocupação do 

espaço de um território rural maior (expansão urbana), em particular nas áreas metropolitanas. 

Em 100 anos, 30% da população da UE muda-se das zonas rurais para as urbanas (Eurostat) 

% da população total da UE  

 1950 1970 1980 1990 2000 2015 2020 2030 2050 
Urbana 51.5 63 67.4 70 70.9 73.6 74.7 77 82 
Rural 48.5 37 32.6 30 29.1 26.4 25.3 23 18 

 

                                                           
1 Relatório sobre Como os fundos atribuídos pelo artigo 7 do Regulamento FEDER para o desenvolvimento das políticas 
urbanas são utilizados e como podem ser melhorados. 
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Estas áreas urbanas são vistas como fonte e solução para os atuais desafios económicos, ambientais e sociais. As 

zonas urbanas da Europa albergam mais de dois terços da população da UE, representam cerca de 80% da 

utilização de energia e geram até 85% do PIB da Europa. Estas áreas urbanas são os motores da economia 

europeia e atuam como catalisadores da criatividade e inovação por toda a União. Mas são também lugares onde 

os problemas persistentes, como o desemprego, a segregação e a pobreza, são mais graves. Por conseguinte, as 

políticas urbanas têm um significado transfronteiriço mais vasto, razão pela qual o desenvolvimento urbano é 

central para a Política Regional da UE. 

As cidades da UE representam: 

82 % Da população da UE prevista a viver em zonas urbanas da EU por volta de 2050 

4 % De superfície do território da UE ocupado 

80 % Da utilização de energia na UE  

85 % Do PIB da UE 

 
O âmbito das áreas urbanas na Europa e noutros locais 

A definição de áreas urbanas e cidades da ONU é muito simples, classifica 4 categorias: Aglomeração urbana, Área 

metropolitana, Cidade propriamente dita e Cidades (variando de cidades pequenas com menos de 500.000 hab. 

a megacidades com mais de 20 milhões de hab.). 

 

A atual definição de “cidade”, desenvolvida em 2011 pela Comissão Europeia e pela OCDE e aplicável a países da 

UE e da OCDE, baseia-se na dimensão e densidade populacional. O Eurostat indica várias categorias: Rede urbana, 

centro urbano (com um mínimo de 50.000 hab.), Cidade, Zona de movimentos pendulares, Área Urbana 

Funcional, Grande Cidade, e Tipologia Urbano-Rural. 

 
A estes conceitos o programa europeu ESPON, para analisar o potencial de desenvolvimento policêntrico na 

Europa (27 + 2) países, identificou 1.595 das chamadas Áreas Urbanas Funcionais (FUAs) com um mínimo de 

20.000 habitantes, consistindo numa área central e áreas circundantes economicamente integradas com o 

centro. 

O que parece claro2 é que o termo ‘área urbana’ é frequentemente utilizado, mas não claramente definido, e que: 

- Aproximadamente metade das cidades da UE tinha um centro urbano relativamente pequeno, entre 

50.000 e 100.000 habitantes.3  

- Na UE 28 havia 960 cidades, 715 Áreas Urbanas Funcionais identificadas e 40 Grandes Cidades 

- A densidade media de Cidades (hab. por quilómetros quadrados) é de 3.000 na Europa, contra 1.600 na 

América do Norte e 4-8.000 na Ásia, África e América Latina.4 

- Cidades com mais de 5 milhões de hab. temos 4 na UE face a 79 em todo o mundo. 

- Na UE temos 271 Regiões Metro5, 500 cidades com mais de 1 milhão de habitantes, e 13.000 cidades 

com menos de 1 milhão de habitantes. 

- Não existe uma definição de cidades de Pequena e Média dimensão na UE. 

 

 

                                                           
2   Jürgen Breckenkamp, Lesley Patterson, Martina Scharlach, Wolfgang Hellmeier, Arpana Verma 
European Journal of Public Health, Volume 27, Issue suppl_2, 1 May 2017, Pages 19– 
3 https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/9507230/KS-GQ-18-008-EN-N.pdf/a275fd66-b56b-4ace-8666-f39754ede66b 
4   https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/themes/citiesreport/state_eu_cities2016_en.pdf 
5 Uma área urbana funcional (cidade mais zona de movimentos pendulares) de pelo menos 250.000 habitantes 
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O panorama das Cidades dos parceiros da EURE 

O espetro das Cidades dos parceiros da EURE representa uma população total de 10.200.000 habitantes, em 9 

Países (Espana, Itália, Roménia, Polónia, República Checa, Chipre, França e Letónia). Estão envolvidas 466 Cidades. 

Destas cidades, 10 têm mais de 200.000 habitantes, 35 têm mais de 50.000 habitantes, 21 entre 20 e 50.000 

habitantes, e 410 são cidades pequenas com menos de 20.000 habitantes. 

 

O projeto EURE inclui grandes Cidades como as Áreas Metropolitanas de Riga, Rennes, Brest, Lublin, Nicósia, 

Pielsen, Vigo, Coruña, Porto e Vila Nova de Gaia.  

 

Quais são os desafios das Áreas Urbanas de hoje e de amanhã? 

Atualmente, as ‘áreas urbanas’ da UE, independentemente da sua dimensão populacional ou estatuto, enfrentam 

problemas consideráveis para os quais têm de ser encontradas soluções. Os problemas são Demográficos 

(aumento, diminuição ou envelhecimento da população, aumento da Pobreza, Económicos (atividades a serem 

reinventadas e empregos a serem mantidos e ou criados), Ambientais (prevenção das alterações climáticas, 

poluição, padrões de qualidade de vida), relações Rurais-Urbanas (disponibilidade de espaço para ocupação 

urbana, agricultura e outras atividades económicas), Mobilidade, exclusão Social, pressão Fiscal, eficiência de 

Recursos (como abastecimento de água, recolha e tratamento de resíduos, energia), Habitação, Segurança e 

Governação (incluindo a participação da sociedade civil no processo de tomada de decisões). 

 

AGENDA URBANA DA UE 

 

Estes são os desafios que precisam de uma resposta adequada e de uma Governação eficiente. 

 

As ONU e a UE já analisaram a maioria destes problemas e ofereceram algumas respostas através da Agenda 

Urbana6. 

 

O Pacto de Amesterdão  acordado pelos Ministros da UE Responsáveis pelas Questões Urbanas no dia 30 de maio 

de 2016, estabeleceu a Agenda Urbana da UE. Baseado nos princípios de subsidiariedade e proporcionalidade, a 

Agenda Urbana centra-se nos três pilares da elaboração e implementação da UE: Melhor regulamentação, Melhor 

Financiamento e Melhor conhecimento7.  

 
Fonte: A evolução da dimensão urbana da política da UE 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Toda a informação relativa à Agenda Urbana da UE está em https://ec.europa.eu/futurium/en/urban-agenda/multi-level-governance-in-action 
7 https://ec.europa.eu/knowledge4policy/territorial/topic/urban_en 
8 https://urban.jrc.ec.europa.eu/documents/handbook-of-sustainable-urban-development-strategies.pdf 

https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/pact-of-amsterdam_en.pdf
http://ec.europa.eu/info/eu-regional-and-urban-development/topics/cities-and-urban-development/urban-agenda-eu_en
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2007 foi um ano decisivo neste longo processo. De facto, foi o ano em que a Carta de Leipzig sobre Cidades 

Sustentáveis foi assinada numa reunião ministerial informal realizada sob a Presidência Alemã do Conselho da 

União Europeia. A Carta de Leipzig apresenta dois princípios-chave para o desenvolvimento urbano sustentável: 

a aplicação de uma política de desenvolvimento holística e integrada, e o foco especial nos bairros desfavorecidos. 

 

A nova Agenda Urbana – A Nova Agenda Urbana, adotada pela Assembleia Geral da ONU a 23 de dezembro de 

2016,  é a base na implementação da Agenda para o Desenvolvimento Sustentável 2030 e de outras agendas de 

reforma importantes, tais como o Acordo de Paris.  

 

A Nova Agenda Urbana incorpora um novo reconhecimento da correlação entre a boa urbanização e o 

desenvolvimento. Enfatiza as ligações entre a boa urbanização e a criação de emprego, a subsistência, 

oportunidades, e melhoria da qualidade de vida, que devem ser incluídas em todas as políticas e estratégias de 

renovação urbana (17 objetivos). 

 

SDG 1 No Poverty, in all its forms everywhere 

SDG 2 No Hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture 

SDG 3 Good Health and Well-Being 

SDG 4 Quality Education 

SDG 5 Gender Equality 

SDG 6 Clean Water and Sanitation 

SDG 7 Affordable and Clean Energy 

SDG 8 Decent Work and Economic Growth, full and productive employment and decent work for all 

SDG 9 Industry, Innovation and Infrastructure 

SDG 10 Reduced Inequalities 

SDG 11 Sustainable Cities and Communities, Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable 

SDG 12 Responsible Production and Consumption 

SDG 13 Climate Protection Measures 

SDG 14 Life under Water 

SDG 15 Life on Land 

SDG 16 Piece, Justice and Strong Institutions 

SDG 17 Partnerships for the goals 

 

A NOVA Carta de Leipzig9 foi aprovada pelos ministros da UE no dia 1 de dezembro de 2020, para responder aos 

novos desafios do desenvolvimento urbano sustentável, incluindo os efeitos pandémicos nas cidades de toda a 

Europa, e tinha como referência o objetivo ODS 11 da Agenda Urbana da ONU: 

 

1.The Transformative Power of European Cities 

                 1.1 Three Spatial Levels of European Cities 

                 1.2 Three Dimensions of European Cities  

2. Key Principles of Good Urban Governance 

3. Empowering Cities to Transform 

 3.1 Strengthening Urban Governance to Ensure the Common Good 

                  3.2 Ensuring Adequate Policies and Funding for Cities 

 

A UE, ao longo das últimas décadas até agora, desenvolveu vários instrumentos que aplica em Cidades tal como: 

diversas Diretivas relativas à água, esgotos e resíduos sólidos e outros regulamentos ambientais (como Natura 

2000); a Agenda Digital UE e, mais recentemente, o Plano de Ação da Economia Circular. 

 

                                                           
9 https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/EN/themen/building-housing/city-housing/new-leipzig-charta.html 

http://habitat3.org/the-new-urban-agenda/
http://habitat3.org/wp-content/uploads/New-Urban-Agenda-GA-Adopted-68th-Plenary-N1646655-E.pdf
http://habitat3.org/wp-content/uploads/New-Urban-Agenda-GA-Adopted-68th-Plenary-N1646655-E.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
http://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris/index_en.htm
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Com esta Nova Carta de Leipzig é tempo de a UE a implementar e apresentar, em conformidade, os recursos 

financeiros. 

Toda a gente concorda que uma cidade passa por um desenvolvimento económico quando o rendimento das 

pessoas aumenta. Uma cidade experiência um crescimento económico se a produção da sua economia aumentar. 

Se o crescimento económico for mais lento do que o crescimento populacional, é provável que os rendimentos 

diminuam e as desigualdades possam aumentar. O crescimento que aumenta a desigualdade pode beneficiar 

certos grupos, mas o teste a longo prazo do desenvolvimento é se o rendimento per capita cresce de uma forma 

que distribui oportunidades e é razoavelmente sustentável a longo prazo. 

E que a política de desenvolvimento de uma cidade é considerada bem-sucedida se aumentar efetivamente o 

rendimento per capita na cidade. O rendimento das famílias varia fortemente com outras características de uma 

economia, incluindo a especialização, educação, capacidade científica e tecnológica, e os salários nos setores 

centrais. Além disso, as características nacionais e locais do mercado de trabalho e a qualidade das instituições 

podem ter um grande impacto no rendimento per capita e na sua distribuição. 

Muitas Cidades da UE enfrentam problemas adicionais relacionados com a sua localização fronteiriça, para os 

quais podem ser fundadas soluções especificas, incluindo a governação transfronteiriça. 

 

 

Um novo Desafio – impacto socioeconómico da COVID-19 

A estes desafios surge um novo e mais complexo no início de 2020 com a crise sanitária da UE COVID-19, com 

enormes consequências socio e económicas nunca vistas desde a 2.ª Guerra Mundial, que tem de ser considerada, 

bem como uma prioridade na futura política urbana da UE. 

Cidades e Municípios, que não os governos nacionais e regionais, estarão na linha da frente da resposta à crise 

social da crescente exclusão social como consequência do aumento do desemprego e da redução do rendimento 

das famílias. Estarão igualmente na linha da frente não só para ajudar os desempregados com rendimentos 

básicos, mas também para ajudar as pessoas a regressar ao trabalho, estimulando novas atividades económicas 

e investindo em infraestruturas socioeconómicas para as atrair. 

 
O documento da OCDE ‘Cities Policy Responses’ (23 julho 2020)10 reforça esta análise, bem como a estimativa da 
McKinsey & Company11 até cerca de 59 milhões de postos de trabalho (26% do emprego total) em toda a Europa 
estão potencialmente em risco de reduções de horas ou salários, licenças temporárias, ou despedimentos 
permanentes. Os postos de trabalho em risco representam 74% do emprego total no setor do alojamento e 
alimentação, 50% no setor das artes e entretenimento, e 44% no setor grossitas e retalhista representam cerca 
de 14,6 milhões de postos de trabalho em risco (25% do total de empregos em risco) e o alojamento cerca de 8,4 
milhões (14%); a indústria transformadora e a construção também veem um número substancial de postos de 
trabalho em risco. Outros setores são muito menos afetados, tais como serviços profissionais (1,6 milhões), 
finanças e seguros (1,2 milhões), informação e comunicação (600 mil), agricultura (400 mil), e imobiliário (300 
mil). 
 
As questões são: 

- Quando é que o apoio financeiro está disponibilizado? 
- Como vai funcionar com base nos Acordos de Parceria apresentados pelos Estados-Membros? 
- Como é que as Cidades e Municípios vão estar envolvidos. 
- Como vão ser atribuídos os Fundos da UE às cidades e municípios quando sabemos que cerca de 80% da 

população da UE vive em zonas urbanas? 
 

                                                           
10 https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/cities-policy-responses-fd1053ff/ 
11 https://www.mckinsey.com/industries/public-sector/our-insights/safeguarding-europes-livelihoods-mitigating-the-employment-impact-
of-covid-19 
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2. Recomendações para o future da Política Urbana da UE 

 

Há um enfoque em 4 grupos principais de recomendações: 

A. Como deve ser a futura Política Urbana da UE  

B. Recomendações para cada uma das temáticas da política urbana 

C. Financiamento 

D. Governação 

 

A. Como deve ser a futura Política Urbana da UE 
 
Com a adoção da Agenda 2030, expressou-se um juízo claro sobre a insustentabilidade do atual modelo de 

desenvolvimento, não só a nível ambiental, mas também a nível económico e social. Surgiu uma visão integrada 

– sem distinção entre países “desenvolvidos” e “em desenvolvimento”. 

 

A sustentabilidade ambiental deve ser entendida como um quadro de referência transversal da política de coesão 

não só como elemento importante para salvaguardar os recursos naturais e assegurar um processo de 

desenvolvimento compatível com os desafios da Alteração Climática, mas também como uma verdadeira força 

motriz do crescimento regional. A nova política de coesão, de acordo com cada processo de planeamento 

regional, terá de marcar um “acordo/pacto verde” em que as Regiões assinam não só com a Europa, mas também 

com as suas autoridades locais e com os sistemas produtivos regionais, a fim de redefinir a economia e 

impulsionar o desenvolvimento. 

 

Do ponto de vista ambiental, há três direções principais que devem orientar as intervenções: (i) incentivos 

adicionais para formas de produção de energia a partir de fontes renováveis; (ii) o compromisso de transição de 

um modelo circular no qual a redução das matérias residuais está associada à redução das emissões de gases com 

efeito de estufa; (iii) atenção à mobilidade sustentável, em particular nos grandes centros urbanos, dada a 

crescente mobilidade para o trabalho e o estudo. 

Do ponto de vista social, a maior necessidade é intervir nas crescentes desigualdades (i) através de uma 

participação mais generalizada no processo de produção, em particular dos jovens e das mulheres; (ii) através de 

intervenções nos temas mais fracos, também devido à sua localização em zonas urbanas e territoriais mais 

desfavorecidas. 

Do ponto de vista económico, o empenho na inovação continua a ser um eixo estratégico decisivo que tem de ser 

alcançado através da participação das empresas juntamente com uma ação destinada a reforçar e modernizar a 

infraestrutura do conhecimento das cidades e regiões e a qualidade do trabalho.  

Do ponto de vista do mercado: introduzir incentivos para os cidadãos (consumidores) a fim de adquirirem produtos 

que estejam em conformidade com um processo de produção sustentável. 

Assim sendo, com base nestas orientações, opinião dos parceiros da EURE, a futura Política Urbana da UE deveria: 

 Implementar a nova Carta de Leipzig decidida no final de 2020. 

 Reforçar todas as Competências e Financiamento das Cidades para enfrentar as necessidades existentes 
e futuras dos cidadãos como as que surgiram com a crise sanitária da COVID. 

 Criar condições legais para promover Áreas Urbanas Funcionais em particular relacionadas com 
pequenas cidades de 20.000 habitantes ou mais, para assegurar um desenvolvimento correto da rede 
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rural-urbana. Criar as condições para uma melhor e eficiente resolução dos problemas comuns das 
Cidades, gerindo os serviços públicos de forma cooperativa e reduzindo assim os custos operacionais 
para as comunidades envolvidas.  

 Prestar especial atenção à Governação das Cidades e encorajar a participação dos cidadãos no processo 
de tomada de decisões públicas, em particular a nível local. 
 

 

 

 

B. Recomendações para cada uma das temáticas da política urbana 

Juntamente com as recomendações gerais estabelecidas no relatório complete, a futura Política Urbana da UE 

deve promover concretamente as seguintes ideias temáticas para assegurar melhores resultados para a qualidade 

de vida dos cidadãos e para o desenvolvimento sustentável das zonas urbanas. 

Eficiência dos Recursos Urbanos 

Nas últimas décadas, a UE concentrou-se mais na legislação ambiental. Consequentemente, a poluição do ar, da 

água e do solo foi significativamente reduzida. A legislação a nível da UE foi modernizada e a utilização de muitas 

substâncias tóxicas ou perigosas é agora proibida ou restrita, pelo que os cidadãos da UE usufruem de umas das 

melhores qualidades de água do mundo e mais de 18% do território da UE foi designado como áreas protegidas 

para a natureza.   

Uso sustentável do solo e renovação urbana  

Se os europeus quiserem ter no futuro terra suficiente para viver, trabalhar, mobilidade e lazer nas Cidades e, ao 
mesmo tempo, ter um equilíbrio entre espaço urbano e necessidades agrícolas/florestais, têm de fazer uma 
escolha, reduzindo a expansão urbana. 
 
Conforme o capítulo D.1.1. da nova Carta de Leipzig, sobre a Política de terras ativa e estratégica e planeamento 
do uso de terras, declara: 
 

“O espaço é limitado em várias cidades, o que muitas vezes leva a interesses em conflito. Autoridades 
locais precisam de aplicar políticas sustentáveis, transparentes e equitativas de planeamento do 
território e de utilização da terra, incluindo a titularidade e o controlo de terra pelas autoridades locais. 
A fim de assegurar um desenvolvimento resiliente e a longo prazo, as autoridades locais precisam de 
ter em conta os desenvolvimentos estratégicos e futuros e riscos. Os elementos chave para o consequir 
são:  
 

- Estruturas de povoamento policêntricas com compacidade e densidade adequadas em zonas 
urbanas e rurais com ligações otimizadas dentro das cidades para minimizar as distâncias 
entre habitação, trabalho, lazer, educação, lojas e serviços locais. Isto deverá minimizar as 
necessidades de trânsito e mobilidade dentro e entre cidades, combatendo a expansão 
urbana e reduzindo as áreas de trânsito;  

- Fomentar a cooperação para além das fronteiras administrativas e nacionais e coordenação 
do planeamento especial em áreas urbanas funcionais, tendo em conta as ligações urbano-
rurais, para prevenir e conter a expansão urbana; 

- Reduzir a ocupação do solo, dando prioridade à renovação e à regeneração complexa das 
áreas urbanas, incluindo a requalificação de zonas industriais abandonadas, para limitar a 
impermeabilização do solo;  

- A utilização do solo deve equilibrar a densidade urbana favorecendo infraestruturas verdes e 
azuis, para aumentar a biodiversidade urbana e permitir um desenvolvimento urbano neutro 
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em termos climáticos, resiliente e ambientalmente correto, bem como uma melhor qualidade 
do ar; 

- Conceção e gestão de espaços públicos seguros e acessíveis, proporcionando ambientes de 
vida saudáveis para todos os cidadãos;  

- Áreas suficientes para habitação adequada, segura, bem concebida e acessível para 
assegurar bairros vibrantes e socialmente mistos, evitando uma política de terrenos 
especulativa;  

- Espaços urbanos de uso misto para promover novas formas de produção e atividade 
económica numa economia verde, criativa e de serviços.” 

 
 
 
 
 
 

Assim, a EURE recomenda que: 
 

1. A nova política urbana deve encorajar e apoiar financeiramente a redução da expansão 

urbana; Esta redução deve ser feita através de áreas urbanas ou grandes áreas urbanas 

integradas, incluindo o meio rural (num conceito de área urbana funcional) para reutilização, 

reconstrução, revitalização de espaços para trazer novas funções. Devem ser tomadas 

medidas para apoiar os conceitos de ‘regeneração dos Brownfields’12, ‘Habitação Social’ (e o 

aumento de densidade habitacional, por exemplo), ‘Conceitos de renovação 

urbana’/Regeneração urbana/Revitalização urbana”, aumentando a quantidade de espaço 

público e melhorando a sua qualidade, preservação e desenvolvimento do património 

construído e outro património cultural, etc 

 

Água – captação de água, gestão de cheias urbanas, gestão de águas pluviais 
 

A Europa é em grande medida considerada como tendo recursos hídricos adequados, mas a escassez de água e a 

seca é um fenómeno cada vez mais frequente e generalizado na UE. 
 

Os Estados-Membros da UE são obrigados a realizar uma avaliação preliminar dos discos de inundação para 

identificar áreas de potencial risco de inundação, estabelecer e publicar mapas de risco de inundação e de risco 

e desenvolver e implementar planos de gestão dos riscos de inundação. As cidades tentam responder à mudança 

das condições climáticas e tentam introduzir novas abordagens à gestão da água. No passado, a gestão da água 

da cidade centrava-se no fornecimento de água potável, na redução do risco de inundações e na resolução da 

poluição da água. Os principais riscos identificados associados às alterações climáticas são também chuvas 

extremas, inundações na cidade, absorção insuficiente de águas pluviais, seca e quantidade insuficiente de água. 

 

2. Assim, todas as Cidades e Grupos de Cidades devem ser encorajados a ter Estratégias e Planos 

de Ação a longo prazo para implementar medidas para: Assegurar o abastecimento de água 

no futuro; Reduzir o risco de inundação e a poluição das águas subterrâneas. 

 

                                                           
12 NDT: Brownfields são espaços obsoletos, abandonados ou subutilizados face às suas capacidades reais. 
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Resíduos e Economia Circular 

O Pacote de Economia Circular, adotado em março de 2020, levará a uma maior reciclagem de resíduos e 
contribuirá assim para a criação de uma economia circular. Irá incentivar a utilização de embalagens recicláveis 
e reutilizáveis e irá melhorar a forma como os resíduos são geridos. 

Neste contexto, há várias opções a serem consideradas para alcançar os objetivos propostos: 

- Estabelecer objetivos de reciclagem nacionais até ao nível municipal com responsabilidade pelos 
sistemas de recolha de resíduos, e assegurar que haja consequências para os municípios que não 
cumpram os objetivos.  

- Introduzir medidas (incluindo impostos) para eliminar progressivamente aterros e outras formas de 
tratamento de resíduos (por exemplo, Tratamento Biológico Mecânico e incineração) para 
proporcionar incentivos económicos para apoiar a hierarquia de resíduos.  

- Desenvolver orientações com as autoridades locais e regionais para os municípios, sob a forma de um 
padrão mínimo de serviço para a recolha separada. Organizar apoio técnico e programas de reforço das 
capacidades para os municípios a nível nacional.  

- Introduzir requisitos obrigatórios para classificar os biorresíduos, e assegurar que a infraestrutura de 
tratamento planeada ou existente corresponda aos sistemas de recolha.  

- Incentivar a cooperação entre municípios em matéria de planeamento de infraestruturas e/ou 
aquisição de serviços para assegurar a eficiência de escala e a partilha dos encargos financeiros.  

- Melhorar os esquemas de Responsabilidade estendida do produtor (EPR), pelo menos em 
conformidade com os requisitos mínimos gerais estabelecidos na Diretiva-Quadro revista relativa aos 
resíduos. 

- Introduzir medidas para encorajar as famílias a separar os resíduos, incluindo uma maior frequência de 
recolha para fluxos separados, em comparação com a dos resíduos mistos.  

- Melhorar a monitorização e a elaboração de relatórios, incluindo através da garantia de que os dados 
são recolhidos a nível municipal.  

- Utilizar mais eficazmente os fundos da UE para desenvolver infraestruturas de resíduos, assegurando 
que o cofinanciamento apoia a prevenção, a reutilização e a reciclagem. 

 

As autoridades locais e regionais têm um papel importante no lançamento e aceleração da transição para uma 
economia circular, seja dando o exemplo, definindo um quadro de condições claro ou apoiando diretamente as 
partes interessadas locais e regionais. 

Ponto de partida: análise do contexto local e regional: fatores como o perfil industrial de uma região (por 
exemplo, setores de serviços e de recursos intensivos), a acessibilidade (por exemplo, a implementação de 
sistemas de transporte mais eficientes em termos de recursos, sistemas de aquecimento urbano ou uma 
economia partilhada poderiam ser um desafio maior para os menos acessíveis) têm um papel importante.  

Utilização de contratos públicos inteligentes: Utilização de critérios e mecanismos de contratos públicos 
ecológicos, tais como os contratos pré-comerciais. 

Apoiar as partes interessadas locais e regionais: As autoridades locais e regionais podem oferecer apoio às 
partes interessadas relevantes, fornecendo financiamento específico, acesso ao conhecimento e à 
informação, bem como oportunidades de trabalho em rede. 

Estabelecer um quadro de condições claro: As cidades e regiões devem integrar o seu compromisso com 
uma economia circular em documentos estratégicos relevantes, estabelecendo prioridades locais, medidas 
planeadas e formas de apoio disponíveis. Isto transmite um sinal claro às partes interessadas locais e 
regionais, permitindo-lhes planear as suas atividades a longo prazo. Os documentos podem incluir programas 
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operacionais regionais da UE, planos de desenvolvimento a longo prazo, estratégias ambientais, bem como 
outras estratégias temáticas ou sectoriais (por exemplo, gestão de resíduos ou planos de desenvolvimento 
industrial). 

Assim, é fortemente recomendado: 

3.  Todas as Cidades e Grupos de Cidades devem implementar as ações necessárias para 
alcançar os objetivos no Pacote de Economia Circular13. Mas não devem estar sozinhos no 
processo, o aconselhamento nacional e europeu e o apoio financeiro devem estar disponíveis 
para incentivar ações urbanas. 

Transição Energética 

Apesar dos ganhos de eficiência, espera-se que o consumo de energia continue a crescer a 0,7% per capita por 

ano.  

Nos últimos dez anos, os municípios têm emergido como atores significativos nos mercados globais de energia, 

estando mesmo a aumentar a sua própria capacidade de pessoal e recursos para enfrentar as alterações 

climáticas e liderar novos programas energéticos ao mesmo tempo que lideram em programas e políticas de 

descarbonização de produtos e utilização de energia. 

É visível no caso das energias renováveis que no consumo final de energia têm crescido continuamente. A 

tendência é muito promissora, no entanto, para mantê-la, há muito a fazer. 

4. As Cidades e Grupos de Cidades devem reformar as suas medidas de eficiência energética, 

integrando o máximo possível as energias renováveis. Desenvolver nomeadamente sistemas 

inteligentes, redes e sistemas de armazenamento de energia a nível local "através de 

intervenções para apoiar a promoção de tecnologias de integração energética a partir de 

fontes renováveis”; 

 

Mobilidade urbana sustentável 

Atualmente, os transportes urbanos dependem da utilização de veículos de passageiros convencionalmente 

abastecidos, sobretudo o consumo de energia à base de petróleo (98%). Este tipo de transporte representa uma 

parte significativa do consumo total de energia (33%). Além disso, os transportes urbanos representam 40% das 

emissões de CO2 no sector dos transportes, um sector que pesa 20% do total das emissões de carbono, uma 

grande contribuição para as alterações climáticas. 

Metade de viagens urbanas totais (menos de 5km) são feitas com um carro privado, causando um elevado nível 

de congestionamento e custando 202 mil milhões de euros por ano. Os acidentes urbanos representam mais de 

10.000 vítimas por ano.  Por último, os veículos particulares não são utilizados 96% do tempo, embora um terço 

das infraestruturas urbanas seja dedicado a eles, o que implica menos lugar público para outros meios. 

                                                           
13 Até 2035, um aumento de 65% na reutilização e reciclagem dos resíduos urbanos; até 2030, todos os resíduos adequados para reciclagem 
ou outra recuperação, em particular nos resíduos urbanos, não serão aceites num aterro; até 2030, um Plano de Economia Circular, tal como 
sugerido pelo CEAP - Pacote de Economia Circular, que estabelece um programa de ação concreto e ambicioso, abrangendo ciclos completos 
de materiais, desde a produção e consumo à gestão de resíduos e ao mercado de matérias-primas secundárias; as diretivas da UE para cumprir 
o objetivo de aumentar a reutilização e reciclagem de resíduos urbanos até 65% até 2035, e os objetivos específicos de reciclagem de 
embalagens até 2030: a) Todas as embalagens 70%; b) Plástico 55%; c) Madeira 30%; d) Metais ferrosos 80%; e) Alumínio 60%; e) Vidro 75% 
e f) Papel e cartão 85%. 
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Apesar das constantes políticas estratégicas, planos de ação e grandes financiamentos, o Tribunal de Contas 

Europeu afirma que os projetos apoiados pela UE ainda não ajudaram a tornar a mobilidade em áreas urbanas 

mais sustentável. No que respeita aos transportes urbanos, o objetivo de passageiros previsto não é 

frequentemente atingido e o congestionamento do trânsito ainda não reduziu significativamente, afetando 

negativamente a saúde das pessoas e as alterações climáticas. 

PMUS - Planos de Mobilidade Urbana Sustentável têm ajudado a melhorar a qualidade de vida nas cidades 

europeias, particularmente nos centros das cidades. No entanto, ainda são áreas a melhorar.  

Uma transição para a sustentabilidade depende de políticas estruturais à escala urbana funcional. Como aplicação 

de subsidiariedade, os PMUS deve ser o núcleo da estratégia-quadro europeia. Os Estados-Membros (ou outras 

autoridades legislativas) devem torná-los legalmente obrigatórios, juntamente com fundos nacionais ou regionais 

dedicados, e definitivamente um pré-requisito para que as cidades solicitem fundos comunitários. Em vez de 

Estados centralizados, as regiões ou outras áreas administrativas apropriadas (como áreas metropolitanas, 

aglomerações, federações intermunicipais ou outras áreas urbanas funcionais) poderiam tornar-se uma 

instituição intermediária mais operacional para promover, apoiar e acompanhar a implementação do PMUS, 

partilhando as melhores práticas num contexto geográfico semelhante, particularmente num território 

policêntrico de cidades pequenas e médias 

Os PMUS devem estar em conformidade com o planeamento urbano, bem como com os planos dedicados à 

energia, ambiente ou alterações climáticas. Além disso, devem proteger os utilizadores vulneráveis, 

particularmente quando são promovidos meios ativos. A gestão do estacionamento deve também ser otimizada 

para reduzir o congestionamento do trânsito devido à procura de estacionamento. 

Os regulamentos de acesso para veículos, tais como zonas de baixas emissões, devem ser mais aplicados para 

evitar trazer carros particulares para as zonas do centro da cidade, através da implantação de parques de 

estacionamento dissuasor na entrada das cidades.  

Com menos carros, seria possível reorganizar o espaço público e apoiar melhor uma abordagem integrada de 

mobilidade urbana multimodal, não só para os passageiros, mas também logística. Assim, as soluções de 

tecnologia e informação poderiam oferecer ferramentas digitais que permitissem a integração da mobilidade. 

A mobilidade partilhada deve ser utilizada em ambas as extremidades de uma cadeia de viagens com soluções 'da 

primeira e à última milha', como bicicletas, bicicletas elétricas ou veículos urbanos elétricos ultracompactos 

apropriados, fisicamente localizados nas principais estações de mobilidade. Parece que as autoridades de 

mobilidade devem colaborar com operadores privados de modo a integrar a mobilidade partilhada em todo o 

sistema multimodal, particularmente através da implantação de novos serviços de transporte de desempenho 

em áreas carenciadas, através de modelos empresariais adequados. A mobilidade partilhada só pode ser 

considerada um modo alternativo se os veículos forem utilizados em faixas prioritárias. Em conclusão, a partilha 

do espaço público é uma condição estrutural importante para competir com os veículos particulares. 

Encorajar a transferência modal requer grandes investimentos em sistemas de transporte urbano ligeiro sobre 

carris (elétrico ou metro-elétrico) de modo a ligar a cidade principal às suas áreas periurbanas. Esta abordagem 

refere-se ao planeamento urbano no perímetro de áreas urbanas funcionais, trazendo potencialmente um novo 

equilíbrio de atividades com relocalizações económicas. 

Na Europa, muitos estudos, projetos de demonstração e partilha de melhores práticas já foram apoiados 

financeiramente e bem difundidos. Uma nova fase deverá surgir através do envolvimento de políticas estruturais 

apoiadas por parcerias público-privadas - multimodalidade e eletrificação - para se conseguir uma verdadeira 

transição para uma mobilidade urbana sustentável. 

Assim, é recomendado: 
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5. Promover a mobilidade urbana intermodal sustentável através de intervenções destinadas a 

melhorar as ações de mobilidade urbana sustentável, tais como a aquisição de materiais 

circulantes com menor impacto ambiental, a melhoria significativa da rede de ciclovias e 

ciclistas/pedestres na zona urbana, a implementação de ações integradas destinadas a uma 

melhor utilização quando se passa de um modo para um modo de baixas emissões (p. ex. 

pontos de intercâmbio,  parque de estacionamento dissuasor, parques de estacionamento de 

bicicletas, etc.) ou coletivos (com especial referência às aduções de estações de autocarros, 

estações ferroviárias, paragens de elétricos, etc.) e o desenvolvimento de soluções de 

infomobilidade e transporte inteligente para uma melhor utilização dos serviços e 

infraestruturas de serviços pela cidadania. 

Desempenho da gestão ambiental 

Qualidade da Atmosfera e Sonora 

A poluição Atmosférica e a Sonora são fenómenos dos tempos modernos e o aumento da população urbana, os 

transportes e o desenvolvimento da indústria são frequentemente apontados como as principais causas. As 

consequências para a saúde pública e a qualidade de vida dos cidadãos impõem a tomada de medidas.  Assim, é 

recomendado: 

6. Poluição Atmosférica: As Cidades e Grupos de Cidades devem implementar o Pacote de 

Política de Ar Limpo da Comissão Europeia, incluindo o Programa de Ar Limpo para a Europa 

que fixa objetivos para 2020 e 2030, adotados em 2013; e seguir as orientações fornecidas na 

Comunicação “Uma Europa que protege: Ar limpo para todos”, adotada em 2018. 

7. Poluição Sonora: As Cidades e Grupos de Cidades devem implementar a Diretiva 

2002/49/CE, relativa ao Ambiente Sonoro. 

Adaptação Climática 

A adaptação climática é um dos temas que estão a ser abordados a todos os níveis da administração. A adaptação 

às alterações climáticas, a adaptação aos impactos atuais e previstos em curso é essencial para o desenvolvimento 

sustentável das cidades. Tal como mencionado na nova Carta de Leipzig, “Políticas, planos e projetos preventivos 

e preditivos devem incluir diversos cenários para antecipar os desafios ambientais e climáticos e os riscos 

económicos, bem como a transformação social e as questões de saúde”. 

8.  Promover a adaptação às alterações climáticas, a prevenção de riscos e resistência a 

catástrofes através de intervenções preventivas (intervenções e ações de regulação e 

governo do território destinadas a mitigar riscos como o perigo hidráulico para o ambiente, o 

património cultural, o sistema social e as atividades económicas). 

 

Inclusão Social  

Tendo em conta que um dos pilares da UE se refere aos direitos sociais, é importante notar que a nível da UE27, 

a população em risco de pobreza é de 16,8% (mais de 75 milhões de pessoas e 27% são crianças) e este indicador 

tem vindo a crescer desde 2010. Esta percentagem baseia-se em dados de 2018 (última informação do Eurostat) 
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e varia de país para país, mas em termos gerais podemos concluir que a situação real é muito pior após o impacto 

socioeconómico da COVID-19. 

As Cidades estão na linha da frente para resolver problemas de exclusão social que basicamente envolvem: 

famílias com rendimentos muito baixos, condições de habitação (em particular para os sem-abrigo), condições de 

saúde e educação, e situação de migrantes e refugiados. 

Sem eliminar a exclusão social não há coesão social, um dos objetivos da integração na UE. 

É, então, recomendado: 

9. As Cidades e Grupos de Cidades devem promover inclusão social. Devem ser fortemente 

aconselhadas, incentivadas e apoiadas para preparar e Implementar Planos de Ação de 

Inclusão Social para os seus territórios. Estes Planos de Ação devem incluir nomeadamente o 

financiamento de medidas para criar empregos na economia local, para proporcionar 

habitação social (em particular para os sem-abrigo, e educação (em particular para as crianças 

que representam 27% da população em risco de pobreza), onde o impacto pandémico foi mais 

forte (a população pobre, desempregada, trabalhadores menos qualificados, menos instruídos, idosos) 

de uma forma coordenada com as autoridades nacionais, bem como para promover a inclusão 

de migrantes. 

Ainda, as cidades e grupos de idades devem promover a inclusão social através da participação 

dos cidadãos em processos de decisão locais.  

 

Crescimento Verde e Eco-Inovação 

As árvores e plantas aumentam a sua capacidade de absorção de poluentes, quanto mais se aproximam da fonte 

de poluição. É por isso que é importante planear ações não só de reflorestação, mas também intervenções nos 

contextos urbanos, considerando que as cidades produzem cerca de 70% da poluição total. As plantas da cidade 

já não são, portanto, apenas para elementos estéticos e paisagísticos, mas como verdadeiros meios de proteção 

da qualidade do ar e, consequentemente, da nossa saúde. 

Além disso, uma dimensão "azul" deve ser tida em conta. O crescimento azul é uma realidade para as cidades 

próximas de um rio, cidades costeiras e portuárias; onde a água é um elemento primordial do desenvolvimento 

urbano. 

 10. Cidades e grupos de cidades devem reforçar a biodiversidade, as infraestruturas verdes e azuis 

no ambiente urbano e reduzir a poluição através de intervenções destinadas a criar infraestruturas 

verdes na zona urbana, para salvaguardar e proteger os recursos naturais, abordar os efeitos 

negativos das alterações climáticas, reduzindo o consumo do solo e a dispersão. 

 

C. Financiamento 

Um tema importante, em continuidade com o atual período de programação, é o do desenvolvimento territorial 

integrado. De facto, a maior concentração de recursos deve promover o desenvolvimento urbano sustentável 

baseado em estratégias integradas, locais e/ou territoriais. Ao mesmo tempo, as integrações entre fundos podem 
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ser reforçadas, primeiro com o FSE + para intervenções de apoio à educação e formação, bem como com o 

FEADER para apoiar o desenvolvimento de estratégias territoriais, especialmente nas zonas suburbanas. 

As cidades estão na linha da frente para resolver as necessidades crescentes dos cidadãos (80% da população da 

UE), responsabilidade acrescida pelo impacto socioeconómico da crise sanitária da COVID-19 em áreas como o 

aumento da pobreza e da exclusão social. 

Estarão na linha da frente da resposta à crise social da crescente exclusão social como consequência do aumento 

do desemprego e da redução do rendimento do agregado familiar. Estarão também na linha da frente não só 

para ajudar os desempregados com rendimentos básicos, mas também para ajudar as pessoas a regressar ao 

trabalho, estimulando novas atividades económicas e investindo em infraestruturas socioeconómicas para as 

atrair. 

É necessário compreender cuidadosamente as questões que precisam de ser resolvidas a nível local e quando 

uma maior escala é apropriada, pelo que em que casos a participação de vários municípios deve ser organizada.  

Também não é claro como financiar estas ações para áreas funcionais: beneficiar diretamente algumas partes de 

áreas, algumas partes menos e algumas sem benefício direto.  

Recentemente, as instituições da UE concordaram em aumentar a atribuição de DUS para pelo menos 8% para o 

período de programação 2021-27, o que é uma boa notícia, mas não suficiente tendo em conta a grande 

quantidade de investimentos necessários. 

Assim, recomendado: 

11 Aumentar o Apoio financeiro Nacional e da UE às Cidades:  

a) O apoio deve ser aumentado às Cidades e às suas redes. Em particular às cidades 

mais pequenas, que podem ser consideradas como líderes das FUA - Áreas Urbanas 

Funcionais e envolver cidades mais pequenas à sua volta num sistema policêntrico. 

b) Os novos instrumentos da UE que serão aprovados pelo Conselho e Parlamento da UE 

relativamente ao Pacote de recuperação de fundos públicos (QFP – Quadro Financeiro 

Plurianual e Next Generation EU) devem ser uma ocasião para impulsionar o apoio 

financeiro às Cidades e Municípios, em particular através do ITI – Investimentos 

Territoriais Integrados. Por isso, a atribuição dos Fundos estruturais da UE deve ser 

aumentada nos programas operacionais para pelo menos 10%, a preços correntes, 

utilizando o recurso da dotação real que é de pelo menos (8%). 

 

D. Governação 

Governação para o Desenvolvimento Urbano Sustentável e Participação  

 
Mandatado pelas Nações Unidas, o programa UN-Habitat promove vilas, cidades e comunidades social e 

ambientalmente sustentáveis. Na Europa, "Agenda Territorial 2030: um futuro para todos os lugares" deveria 

ser o quadro político adequado para contribuir para a Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável. 

A Agenda 2030, aprovada a 1 de dezembro de 2020, é uma oportunidade real para incitar as administrações das 

cidades a trabalhar para além dos polos e a colaborar com os municípios vizinhos, de modo a proporcionar 

políticas holísticas na área urbana funcional apropriada. Neste esforço, novos instrumentos europeus e 

conhecimentos partilhados poderiam ajudar as cidades a abordar a integração e coerência política, e estabelecer 
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uma nova governação eficiente. Consequentemente, as autoridades urbanas poderiam criar uma plataforma de 

dados urbanos, que deveria desempenhar um papel fundamental no acompanhamento de políticas através de 

uma série de indicadores baseados nos ODS. A este respeito, a criação de grupos interessados revela-se crucial.  

 
Na Europa, 240 cidades com populações superiores a 100.000 viram alguns progressos no sentido de se tornarem 
cidades inteligentes. Nos países nórdicos, todas elas são cidades inteligentes. A maioria das cidades com mais de 
100.000 habitantes em Itália, Áustria e Holanda são cidades inteligentes, bem como metade das cidades 
britânicas, espanholas e francesas. Em contraste, a Alemanha e a Polónia estão atrasadas, enquanto os Estados 
Membros da UE de Leste têm o menor número de cidades inteligentes. 
 
O conceito de Cidade Inteligente tornou-se muito mais multidimensional e escalável, dependendo das tecnologias 

a utilizar, dos dados a tratar, dos domínios a aplicar e do nível de integração a alcançar. A implantação de 

dispositivos conectados - sensores, smartphones ou veículos conectados - é um pré-requisito para recolher e 

trocar dados. As cidades inteligentes preveem os dados como um recurso para monitorizar a vida urbana, otimizar 

as políticas públicas ou criar novos serviços para a sociedade. Note-se que a digitalização não deve ser vista como 

um fim em si mesma, mas como um meio para promover a inclusão, o empoderamento e também a 

sustentabilidade ambiental. 

 

A nível internacional, o diálogo é feito através de uma governação a vários níveis. O Pacto de Autarcas para o 

Clima e a Energia é o modelo de governação a vários níveis, de baixo para cima, que reúne governos locais, 

regiões, Estados Membros, mas também organizações não-governamentais, como a WWF. A Agenda urbana para 

a UE também lançou uma série de parcerias para lidar com questões urbanas temáticas. Cada Parceria é composta 

por Autoridades Urbanas (cidades), a Comissão Europeia, organizações da UE (Banco Europeu de Investimento, 

Comité Económico e Social Europeu, Comité das Regiões), Estados Membros, Estados Parceiros, peritos, 

organizações-chapéu (p. ex. EUROCITIES, Conselho de Municípios e Regiões Europeias), organizações de 

conhecimento (p. ex. URBACT, ESPON e INTERREG EUROPE) e outras partes interessadas (ONG, empresas, etc.).  

 
A democracia representativa está a ser questionada e os mecanismos tradicionais de representação já não são 
suficientes para assegurar uma participação democrática adequada. Relativamente ao processo deliberativo, os 
organismos intermediários – indústria, trabalho, associações profissionais, organizações não-governamentais… - 
estão a ser progressivamente envolvidos a diferentes escalas. 
 
Nas últimas duas décadas, as soluções inovadoras que aprofundam a participação ou o empoderamento dos 

cidadãos espalharam-se pela Europa. O orçamento participativo, no qual os membros da comunidade decidem 

diretamente como gastar parte de um orçamento público, propagou-se desde então em grande parte nas cidades 

europeias. As maiores metrópoles - Paris, Madrid, Lisboa ou Milão - implementaram-no, bem como cerca de 

3.000 cidades mais pequenas (por exemplo Rennes, Brest ou Viana do Castelo), envolvendo milhões de cidadãos 

europeus. Na última década, este esforço foi fomentado pela utilização de plataformas digitais juntamente com 

novas metodologias. 

 

Além disso, a sociedade civil deve estar envolvida, não só os organismos intermédios, mas também e mais 

diretamente, os cidadãos. Aplicando uma abordagem de baixo para cima, a civictechs poderia apoiar processos 

participativos. No entanto, os eventos presenciais são ainda necessários para criar confiança entre o 

representante e a população. Graças aos voluntários ou à lotaria cívica, os conselhos de cidadãos ou os 

minidebates públicos em grande escala, com o objetivo de cocriar uma visão coletiva comum, poderão desenhar 

o futuro da democracia urbana.  

 
Assim, é fortemente recomendado: 
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12.C As Cidades e Grupos de Cidades deveriam no futuro reforçar a Governação através de 

conceitos de desenvolvimento tais como Cidades Inteligentes e a participação da sociedade civil 

no processo de tomada de decisões. 

 
 
Governação e Áreas Urbanas Funcionais (FUAs)   

Um conceito importante a ter em conta na futura governação da cidade é o FUA - Área Urbana Funcional. 

Na Europa, o tecido urbano é policêntrico. A nível nacional, as regiões policêntricas estão, na realidade, 

organizadas em torno das FUA, grandes, médias ou pequenas, com as diferentes experiências nacionais o 

demonstram.  Este tipo de organização deve ser reforçado no futuro, uma vez que está provado que são reais. 

O programa europeu ESPON Study concluiu: 

 A qualidade mais importante do conceito FUA é a sua capacidade de se estender para além das fronteiras 

administrativas. Como resultado, as necessidades de atividade económica e de produção de serviços 

podem ser mapeadas de forma mais eficiente. Isto leva a um planeamento estratégico e visão mais 

consistentes. Muitos países europeus introduziram alguns níveis estatísticos entre os níveis municipais 

e regionais, moldando as atuais áreas urbanas e a cooperação intermunicipal. Os países europeus 

identificaram FUAs de várias formas, tais como regiões urbanas funcionais, distritos, áreas de 

deslocação, áreas de mercado de trabalho local, sistemas urbanos diários, zonas de deslocação e 

unidades sub-regionais, bem como outros. 

 A área funcional urbana (FUA) consiste da Área Urbana / município central mais as áreas adjacentes de 

deslocações (municípios periféricos). A troca de dados no nível NUTS 5 é um pré-requisito para definir 

estes FUAs, mas a troca de dados (de acordo com o Data Navigator) só está disponível para este nível 

territorial para a Áustria, Bélgica, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Luxemburgo, Noruega e 

Suécia. A FUA tem uma definição de contraparte nacional (muitas vezes referida como região urbana 

funcional, área de deslocação, área de captação de passageiros pendulares, área de deslocação, ou 

semelhante) em 18 países (Áustria, Bélgica, República Checa, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, 

Grécia, Hungria (centros de trabalho regionais), Itália, Noruega, Luxemburgo, Holanda, Suécia, Suíça, 

República Eslovaca, Eslovénia e Reino Unido). Devido à falta de dados, o programa europeu ESPON utiliza 

as definições nacionais de FUA, ou as contrapartes disponíveis mais próximas. Os FUAs com uma 

população de 20.000 habitantes são considerados urbanos, e mesmo os FUAs mais pequenos são 

considerados se tiverem um papel funcional dentro do sistema urbano nacional. 

 Os FUAs são os componentes básicos da região policêntrica. As regiões policêntricas são estabelecidas 

por duas ou mais FUAs que se reforçam uma à outra. A dois níveis, estamos a lidar com regiões 

policêntricas urbanas, o (sub) nível nacional (regiões policêntricas nacionais) e o nível transnacional 

(regiões policêntricas transfronteiriças). 

 Mesmo que na prática seja apenas estatisticamente evidente para FUAs de grande e média dimensão, o 

conceito pode ser aplicado a áreas de 20.000 e mais habitantes, ou mesmo menos de 20.000 habitantes, 

em determinadas circunstâncias. 

Atualmente são elegíveis para FEDER: as grandes FUAs europeias e as FUAs de cidades com 50.000 ou mais 

habitantes. Porquê apenas estas? Quando as cidades mais pequenas têm os mesmos problemas, mesmo numa 

escala diferente, e têm menos recursos. Por esta razão, estes FUAs mais pequenos, de 20.000 ou mais habitantes, 

devem ser mais apoiados. 
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A Europa é um território urbano policêntrico, com diferentes níveis de policentrismo. Basicamente, o território 

urbano está organizado como o seguinte esquema: 
- Áreas Metropolitanas ou Metrópoles, que constituem as FUAs naturalmente 
- Cidades com 50.000 ou mais habitantes, que constituem, ou podem ser FUAs, dentro de uma Região 

- E, em suma, as Cidades menores entre 10-20.000 habitantes, que são centros de atração para 2 ou mais centros 
urbanos menores. 
 

Na ausência de estatísticas detalhadas e comparáveis a nível europeu sobre cidades, é sensato prever um 

conjunto de critérios de elegibilidade para a constituição de FUAs, utilizando como base o critério do Eurostat 

acima descrito, e acrescentando outros critérios facilmente identificáveis e, consequentemente, tornar os centros 

urbanos mais pequenos também elegíveis para fundos nacionais e europeus numa base de FUAs. Assim, é 

fortemente recomendado: 

13.A – Incluir no futuro, para organizar o planeamento e gestão urbana nas regiões policêntricas 

nacionais, a FUA com cerca de 20.000 ou mais habitantes14. Estas FUA devem, portanto, poder 

aceder a fundos europeus para a política urbana europeia sob a forma de ITIs. 

13.B – Critérios de elegibilidade para o financiamento nacional e FEDER 2021-27. O município 

líder da FUA: 

- Deve ter pelo menos cerca de 10.00015, e no total o território da FUA deve ter pelo menos 
20.000 habitantes. 

- A cidade líder da FUA deve elaborar um documento descrevendo a sua atratividade em relação 
aos centros urbanos e rurais circundantes (ex. % da população não residente a trabalhar no 
município, capacidade de atrair novas atividades económicas, características dos serviços 
prestados aos não residentes). A continuidade territorial não deve ser obrigatória, pois a 
orografia de alguns territórios torna esta condição por vezes impossível, mesmo que o 
território funcione efetivamente como um FUA.  

- Deve apresentar um acordo formal com os outros centros urbanos e rurais envolvidos, 

incluindo uma estratégia de desenvolvimento urbano integrado para a área da FUA, aceite por 

todos os parceiros. 

 

 

Política Urbana Instrumentos Necessários 

Para melhorar a relevância, eficiência e eficácia do processo de elaboração e implementação de políticas relativas 

a áreas urbanas funcionais e outras regiões funcionais, é essencial dispor de dados, indicadores e ferramentas de 

análise que possam ajudar a compreender melhor os motores do crescimento e do desenvolvimento social 

inclusivo em áreas funcionais. Os instrumentos de análise à escala europeia devem ajudar a construir uma agenda 

urbana em evolução, ações diversificadas para áreas funcionais concretas da Europa, pelo que existe também 

uma necessidade significativa de desenvolvimento de modelo de financiamento para ações destinadas a estas 

diversas áreas funcionais territoriais. 

                                                           
14 Municípios centrais e periféricos integrados numa zona de influência da principal cidade do município central. 
15 https://www.palgrave.com/gp/book/9783319674094 

 

https://www.palgrave.com/gp/book/9783319674094
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ESTATÍSTICAS 

Sem estatísticas apropriadas não é possível elaborar uma realística Política Urbana da UE em evolução. 

Conclusões 

o Não existe uma definição clara e consensual de área urbana na UE e noutros locais. 
o Não existe uma definição estatística clara de Cidades, em particular no que diz respeito às que 

têm menos de 50.000 habitantes. 
o Não há estatísticas da UE disponíveis a nível das Cidades (Eurostat). As únicas estatísticas 

existentes são a nível Municipal (limite administrativo), o que é geralmente aceite que não 
representa a realidade da evolução urbana. 

o Não existe um quadro geral claro, a nível da UE, sobre o que é realmente o investimento do 
financiamento da UE nas Cidades para o período 2014-20, uma vez que a informação é dispersa 
através de estratégias nacionais, regionais e locais (ITI, CCLD, etc), iniciativas comunitárias 
(Acções Urbanas Inovadoras, Urbact, programas Interreg, Life, etc), e programas específicos do 
FSE relativos às populações jovens (Youth Initiative) e Inclusão Social. 

o A classificação Estatística da UE (NUTS 2021) compreende apenas 3 níveis (104 NUTS I, 281 
NUTS II e 1348 NUTS III). Porque não criar um nível NUTS IV para compreender a realidade 
urbana - rural? 
 

Assim, é fortemente recomendado melhorar a produção de estatísticas da UE e nacionais no sentido seguinte: 

14. Recomendações sobre a produção de Estatísticas: 

A evolução urbana gerou uma transformação na escala que levou a diferentes números 

(condados, aglomerações urbanas...). No entanto, não existe informação precisa nem uniforme 

sobre este nível administrativo a ser utilizada como contributo para a conceção da Política Urbana. 

Neste sentido, parece aconselhável refletir sobre a adequação da criação de um novo nível NUTS 

IV, especialmente para ter estatísticas apropriadas para a Política Urbana. 

Numa estreita colaboração com as instituições nacionais de estatística, e utilizando 

nomeadamente o censo periódico e específico, o Eurostat deve fornecer estatísticas precisas numa 

base anual, ou pelo menos de 2 em 2 anos. 

A informação que não seja População e área (km2) deve conter pelo menos dados sobre: a) 

Espaço urbano ocupado (habitação, indústria, serviços, espaço verde, transportes); b) Habitação 

(privada, social); c) Rendimento médio das famílias (para detetar aglomerados de pobreza) 

A informação deve ser fornecida por: a) Áreas Metropolitanas e Grandes Cidades Áreas Urbanas 

Funcionais; b) Grandes Cidades (100.000 habitantes ou mais); c) Cidades Médias (entre 50.000 e 

100.000 habitantes); d) Pequenas cidades (menos de 50.000 habitantes); e) Pequenas cidades 

Áreas Urbanas Funcionais (área de deslocação em torno de uma cidade de cerca de 20.000 

habitantes, como proposto pelo ESPON) 

 

 

 

 INSTRUMENTO ITI 
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Conclusões 

o ITI está a ser utilizado com sucesso no atual período de programação de 2014-20 da UE. A ITI é 
uma ferramenta valiosa para descentralizar a tomada de decisões para áreas locais específicas. 
Neste quadro, as autoridades locais deveriam, no mínimo, estar mais estreitamente envolvidas 
na seleção de projetos.  

o ITI Urbano não deve ser privilegiado e ter prioridade sobre outros tipos de ITI a nível da UE e 
nacional: Os ITIs são uma ferramenta para todos os tipos de áreas locais. Tal como autorizado 
pelo Regulamento, alguns ITI serão aplicados para além das áreas estritamente definidas como 
urbanas, mas também ajudarão ao desenvolvimento de uma abordagem integrada em áreas 
funcionais e bairros, a nível regional ou local. Já é utilizado em algumas zonas transfronteiriças. 

o ITI é um novo instrumento e é particularmente importante que a Assistência Técnica esteja 
disponível para apoiar plenamente as atividades do ITI, em particular as relacionadas com a 
correta contabilização dos gastos através das fontes de financiamento separadas do ITI. 

o Não é obrigatório que um ITI cubra todo o território de um nível administrativo. Um ITI pode 

ser implementado a qualquer nível (subnacional), para o qual tenha sido criada uma 

estratégia integrada de desenvolvimento territorial. Pode abranger uma região, uma área 

funcional, um município urbano ou rural, um bairro ou qualquer outro território subnacional. 

Tomámos nota, de acordo com as Diretrizes da CE para 2014-20: 
1. Que as autoridades urbanas ou quaisquer outras autoridades responsáveis pelo desenvolvimento urbano 
sustentável em áreas funcionais apliquem uma abordagem participativa durante as diferentes fases de 
programação do seu desenvolvimento. As partes interessadas relevantes devem ser primeiro identificadas e 
depois envolvidas na programação, monitorização e avaliação. A participação é um fator chave para a criação de 
crescimento sustentável. 
2. Que a Comissão Europeia, juntamente com as autoridades nacionais, regionais e locais, coopere com as 
autoridades urbanas e outras autoridades e instituições envolvidas em áreas urbanas funcionais na programação 
das perspetivas financeiras relevantes. A comunicação, a divulgação de informação, o calendário adequado das 
diferentes fases de programação traduzir-se-ão em melhores projetos, melhores despesas de fundos da UE e 
cumprimento dos objetivos de desenvolvimento sustentável numa perspetiva de curto e longo prazo. 
 
Tendo em conta todas estas conclusões e o facto de os Estados Membros terem tido abordagens diferentes 
durante o período de programação 2014-20, é fortemente recomendado:  

 

15Que a Comissão Europeia recomenda que os ITIs sejam utilizados no próximo período de 

programação UE 2021-27 como um instrumento principal para o DUS. Os ITIs devem ser 

incentivados não só para áreas urbanas, mas também para Áreas Urbanas Funcionais. Neste caso, 

os ITIs também devem ser incentivados para as Áreas Urbanas Funcionais Transfronteiriças. 

 


