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A política da União Europeia em matéria de protecção do
ambiente e dos recursos naturais foi adquirindo uma
importância crescente desde a década de 80, devido ao facto
de estarem ainda longe de ser controladas as ameaças de
danos ambientais e empobrecimento dos recursos naturais.
Felizmente, são muitas as pessoas que estão cada vez mais
sensibilizadas para os perigos ocultos na matéria e que têm
exigido uma acção mais firme de protecção do ambiente a
nível nacional e, em especial, europeu.

Consequentemente, o leque de medidas ao nosso dispor 
para desenvolver a política do ambiente, desde instrumentos
legislativos a financeiros, foi bastante reforçado. Em especial,
o Tratado de Amesterdão consagrou o princípio do 
desenvolvimento sustentável e do elevado nível de protecção
do ambiente entre as principais prioridades (artigo 2.oº). 
A política comunitária tornou-se, além disso, mais ampla e
mais diversificada, abrangendo todos os sectores da 
sociedade e um vasto leque de instrumentos.

Para muitos cidadãos europeus, alguns temas são objecto de
uma preocupação especial. Um desses temas é a qualidade do
ar. Trata-se igualmente de um dos domínios em que a Europa
se tem mostrado mais activa nos últimos anos, tendo a
Comissão Europeia procurado desenvolver uma estratégia
global e estando os Estados-Membros obrigados a transpor e
a aplicar novas directivas na matéria que fixam objectivos 
de qualidade a longo prazo. Trata-se, todavia,  de um 
problema por cuja resolução também nós somos directamente
responsáveis, cabendo-nos mudar o nosso comportamento
diário. Deixemos o automóvel na garagem e optemos por
caminhar, por utilizar a bicicleta ou os transportes públicos
sempre que possível. Apenas desta forma se tornarão as 
nossas cidades sítios mais aprazíveis para viver.
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À semelhança da disponibilidade de capital, recursos 
humanos ou da infra-estrutura de transportes, a qualidade
do ar tornar-se-á provavelmente um factor determinante 
na localização do investimento e, consequentemente, no 
crescimento económico de uma região. Uma das principais
prioridades nos anos vindouros será, sem dúvida, a 
organização dos sistemas de transporte, não só pelas 
autoridades locais mas também pelas empresas.

Como transmitir aos cidadãos as informações relativas à 
qualidade do ar? A legislação europeia define obrigações
precisas respeitantes à informação do público em caso de
poluição significativa, tal como a ultrapassagem dos níveis de
ozono verificada nos últimos anos. Todos temos o direito de
exigir às autoridades nacionais e locais que adoptem medidas
destinadas a melhorar a qualidade do ar que respiramos.

A presente brochura aborda a questão da estratégia europeia
no domínio da qualidade do ar, destinando-se a informar os
agentes locais e regionais, ONG, responsáveis políticos a
todos os níveis, parceiros sociais e consumidores, assim 
como os cidadãos. Esperamos igualmente que as presentes
informações constituam uma fonte de inspiração na busca de
uma contribuição pessoal para a resolução dos problemas
ambientais. 



Todos precisamos de uma boa qualidade do ar, para bem da
nossa saúde e do ambiente. No entanto, nos últimos anos,
muitos de nós tivemos oportunidade de ler títulos de jornais
que espelham os efeitos perigosos das emissões para a atmos-
fera provenientes das actividades humanas. Por exemplo:

«Asma afecta mais crianças»;
«Aumenta o buraco na camada de ozono»;
«Chuvas ácidas matam florestas»;
«Mais tempestades e secas no futuro».

As acções concretas já adoptadas a diferentes níveis — 
internacional, europeu, nacional e local — têm ajudado, 
mas ainda há muito a fazer.

Alterações climáticas

Sempre se verificaram variações naturais no clima do planeta.
Mas, recentemente, têm-se registado alterações que, de 
acordo com a opinião geral, resultam das actividades do
homem. Este «aquecimento global» deve-se à libertação de
quantidades cada vez maiores dos chamados gases com 
efeito de estufa, que afectam o nível de absorção e emissão
da radiação solar através da atmosfera do planeta.

Causas principais:
∑• dióxido de carbono (CO2) proveniente do processo de 

utilização da energia, dos transportes, dos processos 
industriais e da desflorestação; 

∑• metano (CH4) proveniente do processo de produção e 
utilização da energia, de determinadas formas de actividade
agrícola e de aterros; 

∑• óxido de azoto (N2O) proveniente de solos fertilizados, 
da queima da biomassa e de combustíveis fósseis;

∑• hidrocarbonetos totalmente clorofluorados (CFC) provenientes
das actividades industriais, da refrigeração e de aerossóis.
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O ar na Europa 
— Questões



Principais efeitos:

∑• subida do nível do mar;

∑• aumento da ocorrência de condições climáticas extremas,
tais como inundações, tempestades e secas.

Diminuição da camada de ozono

Ao longo dos últimos 25 anos, tem-se verificado uma 
rarefacção da camada de ozono que protege o planeta das
radiações ultravioleta prejudiciais. Na Antárctica, a camada
de ozono sofreu uma diminuição tão significativa que se 
formou um buraco que está a aumentar gradualmente.

Causas principais:

∑• hidrocarbonetos totalmente clorofluorados (CFC) e, em
menor escala, hidrocarbonetos parcialmente clorofluorados
(HCFC) provenientes da refrigeração, produção de espumas
expandidas, aerossóis e solventes;

∑• brometo de metilo proveniente da fumigação dos solos 
na agricultura e da queima da biomassa.

Principais efeitos:

∑• cancro da pele;

∑• danos causados nos ecossistemas marinhos.

Acidificação

As substâncias acidificantes depositadas nos solos e na água
podem afectar seriamente determinadas espécies de plantas e
animais. Muitas dessas substâncias resultam da actividade indus-
trial, sendo transportadas por efeito do vento através de milhares
de quilómetros desde a sua fonte até serem depositadas. Em 
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muitos ecossistemas, a deposição ácida encontra-se actualmente
bastante acima dos níveis de tolerância. Por exemplo, cerca de
20% das florestas e lagos na Escandinávia deixaram de ter vida e
30% foram gravemente afectados, principalmente por poluição
proveniente de outros países.

Causas principais:
∑• dióxido de enxofre (SO2) e óxidos de azoto (NOx) 

provenientes da combustão de combustíveis fósseis;

∑• amoníaco (NH3) proveniente da agricultura.

Principais efeitos:
∑• mortalidade de plantas e peixes provocada pela maior 

acidificação do ambiente;

∑• danos causados nos materiais de construção;

∑• poluentes tais como os metais pesados e os nitratos são 
mais facilmente libertados para as águas subterrâneas.

Problemas como o aquecimento global, a diminuição da 
camada de ozono e a acidificação são bastante preocupantes
mas podem parecer distantes do nosso quotidiano. A relação
existente entre a má qualidade do ar e a saúde humana 
constitui uma preocupação mais imediata para muitos peritos
na área da saúde, responsáveis políticos e cidadãos. A poluição
atmosférica é um problema, especialmente nas nossas cidades.

A maior parte da nossa indústria e do tráfego concentram-se
nas zonas urbanas, onde simultaneamente reside cerca de 80%
da população europeia. A situação melhorou significativamente
graças às acções empreendidas ao longo dos últimos trinta anos
para resolver os casos mais graves de poluição atmosférica 
proveniente da actividade industrial nas cidades europeias. No
entanto, o aumento substancial do tráfego automóvel ao 
longo do mesmo período traduz-se no facto de a má qualidade

Qualidade do ar
nas zonas urbanas
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Poluente Principal fonte Efeitos princiais para a saúde

Benzeno Veículos a motor Provoca cancro
Indústria química Afecta o sistema nervoso central

Metais pesados Procressos industriais Provocam cancro
(por exemplo, arsénio, cádmio Produção de energia Causam problemas digestivos
chumbo, mercúrio e níquel) Veículos a motor Afectam o sistema nervoso

Dióxido de azoto Veículos a motor Provocam doenças respiratórias
Outros processos de combustão de combustíveis Afecta os tecidos

Ozono Transformação de óxidos de azoto Provoca problemas respiratórios
e de compostos orgânicos voláteis Reduz a função pulmonar
produzidos pelo tráfego na  Agrava a asma
presença de luz solar Irrita os olhos e o nariz

Reduz a resistência a infecções

Partículas Queima de combustíveis — por exemplo, Provocam cancro
motores diesel e madeira Causam problemas cardíacos
Indústria Estão na origem de doenças respiratórias
Agricultura — por exemplo, lavoura, Aumentam o risco de mortalidade infantil

queimada de limpeza
Reacç~ões químicas secundárias

Dióxido de enxofre Queima de combustíveis Provoca problemas respiratórios

Fonte: Comiss~ão Europeia: Ar Puro para as Cidades da Europa, 1997.

Quadro 1

Poluentes atmosféricos e saúde

Os transportes e a poluição atmosférica

Hoje em dia, deslocamo-nos mais e percorremos distâncias
cada vez maiores utilizando todos os modos de transporte;
todavia, recorremos mais ao automóvel particular. Na União
Europeia, em cada dez quilómetros de percurso, cerca de oito
são realizados de automóvel. Metade das viagens de automó-
vel têm percursos inferiores a seis quilómetros.

do ar provocada pelas emissões dos veículos para a atmosfera
continuar a representar um sério risco para a saúde.
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Gráfico 1

Transporte de passageiros 
(milhares de milhões de passageiros-
-quilómetro) e repartição por modo
de transporte (% de quilómetros
percorridos), EU-15, 1970-1994

O aumento do tráfego automóvel verificou-se por diversas razões:

• Ordenamento do território — a separação planeada das 
zonas residenciais, locais de trabalho, centros comerciais e
recreativos força-nos a deslocarmo-nos de automóvel devido
à inexistência ou insuficiência de outros meios de transporte.

• Aumento das dimensões das cidades — através do ordena-
mento acima referido, as cidades cresceram para a periferia.
Muitos de nós vivem em zonas suburbanas, as distâncias a
percorrer são cada vez maiores e é muito dispendioso gerir
bons serviços de transportes públicos que sirvam essas zonas.

• O investimento no transporte rodoviário, dentro e fora 
das cidades, tem sido muito superior ao investimento 
em transportes públicos.

• O preço real das viagens de automóvel comparado com o
custo de vida diminuiu e continua a regredir, o que significa
que podemos utilizar esse meio de transporte em percursos
superiores e com maior frequência. Como, de um modo
geral, somos mais ricos do que há 25 anos atrás, muitos de
nós podem adquirir segundos e terceiros automóveis.

• Cultura automóvel — apesar de nos deslocarmos mais através
de todos os meios de transporte, a propriedade e utilização de
um automóvel confere um certo prestígio ao seu proprietário.

Com um crescimento tão acentuado do tráfego automóvel, não 
é surpreendente que as nossas cidades se tenham tornado con-
gestionadas e poluídas. Nos tempos em que se viajava de cavalo
e carruagem, as deslocações nas nossas cidades eram mais 
rápidas do que hoje em dia nas horas de ponta — o que não
corresponde exactamente à liberdade e rapidez de movimento
que procuramos alcançar! E, apesar de os motores dos auto-
móveis, individualmente considerados, serem menos poluentes
do que antigamente, o que conquistámos em termos de 
redução de emissões por veículo, perdemos pelo facto de serem
utilizados mais automóveis para percorrer mais quilómetros.

Fonte: Comissão Europeia: Eurostat

CHAVE

= automóvel

= autocarro

= caminho-de-ferro

= transporte aéreo
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A acção da 
União Europeia

A poluição atmosférica é um problema que nos afecta a todos
e para a solução do qual todos temos um papel a desem-
penhar. A União Europeia está a desempenhar o seu papel a
diferentes níveis.

A nível internacional

A poluição atmosférica não respeita as fronteiras nacionais,
podendo, por vezes, ser melhor abordada a nível internacio-
nal. Entre as acções da União Europeia contam-se as que a
seguir se apresentam.

Alterações climáticas

Na cimeira internacional em matéria do ambiente realizada
em Quioto, em Dezembro de 1997, concordou-se que os países
industrializados reduziriam em 5,2% as emissões de gases com
efeito de estufa. A União Europeia acordou na redução das
suas emissões em 8%.

Diminuição da camada de ozono

Os objectivos da UE para 1996 em matéria de eliminação dos
CFC foram cumpridos. Não se registam atrasos no cumprimen-
to do objectivo de redução do nível dos HCFC em 35% até
2004, seguido de uma proibição total em 2030.

Acidificação

No seu conjunto, a UE cumpriu as exigências previstas nos
protocolos internacionais  relativos às substâncias acidifican-
tes celebrados no âmbito do tratado das Nações Unidas sobre
a poluição atmosférica transfronteiras a longa distância.

A nível europeu

A nível internacional, a UE apenas pode persuadir e encorajar
outros países a agir. Na União Europeia, a Comissão Europeia
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tem o poder de propor legislação nova que deve ser integra-
da na ordem jurídica interna dos Estados-Membros. Através
dos actos legislativos, tem sido possível obter progressos
substanciais no que se refere a poluentes como o dióxido de
enxofre, o chumbo e os CFC.

No entanto, a Comissão Europeia tem consciência do facto de
que a aprovação de legislação não é suficiente e tem ajudado
os Estados-Membros a melhorar a qualidade do ar respectiva
através:

• da celebração de acordos com a indústria;

• do apoio à investigação científica e ao desenvolvimento 
tecnológico;

• da assistência ao planeamento sectorial e ordenamento do
território;

∑• da melhoria da qualidade e quantidade dos dados ambientais;

∑• da análise de medidas fiscais alternativas destinadas à 
promoção do desenvolvimento sustentável;

∑• do apoio a campanhas de informação e educação do público;

∑• da promoção da educação e formação profissionais;

∑∑• da concessão de assistência financeira.

A nível das cidades

A nova directiva-quadro relativa à gestão da qualidade do ar
nas zonas urbanas constitui um elemento essencial da estra-
tégia da UE para a melhoria da qualidade do ar, impondo às
cidades exigências estritas de monitorização de determinados
poluentes, bem como o dever de prepararem planos de acção
para resolver o problema da má qualidade do ar no curto e
longo prazo. A directiva-quadro proporciona uma faculdade
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Caixa 1

Acções actuais da UE seleccionadas para melhorar a qualidade do ar

• Introdução de uma directiva relativa
à avaliação do impacto ambiental
em matéria de ordenamento do
território.

• Adopção de uma nova directiva-
-quadro relativa à qualidade do ar e
projectos de directivas específicas.

• Reforço da legislação relativa às
emissões dos veículos, composição
dos combustíveis e controlo do
ruído. Acordo com as indústrias
petrolífera e automóvel no que se
refere ao programa «Auto-Oil» para
reduzir as emissões prejudiciais.

• Promoção de boas práticas de 
transporte sustentável. Por exemplo,
a Comissão Europeia apoia a rede
«Cidades sem automóveis», que
conta, actualmente, com 60 
membros — incluindo Amesterdão,
Barcelona, Copenhaga e Palermo — e
possui grupos de trabalho sobre 
tráfego comercial, transportes públi-
cos, partilha de automóveis, direitos
de uso das infra-estruturas rodoviárias,
deslocações entre casa e trabalho,
veículos urbanos menos poluentes,
deslocações a pé e de bicicleta.  A
União Europeia apoia igualmente 
o ELTIS — o serviço europeu de 

informações sobre transportes
locais —, uma base de dados em
linha de boas práticas.

• Avaliação e desenvolvimento de
novas tecnologias, incluindo em
matéria de aplicação de direitos de
uso das infra-estruturas rodoviárias
e sistemas de orientação rodoviários
em toda a UE.

• Promoção da bicicleta como meio de
transporte, por exemplo, através do
programa Eurovelo com a sua rede
transeuropeia de pistas para ciclistas.

Vitórias 
passadas,

esperanças 
futuras

importante às autoridades locais que consiste no direito de
«suspensão das actividades, inclusive do trânsito automóvel,
que contribuam para a ultrapassagem dos valores-limite». A
informação constitui uma exigência essencial da directiva-
-quadro. Quando as normas relativas à qualidade do ar são
violadas, as autoridades locais devem tornar públicos os seus
planos para melhorar a situação.

Apesar de as questões relativas à qualidade do ar 
continuarem a suscitar preocupações, especialmente nas
cidades, devido ao aumento do tráfego automóvel, a situação
não é totalmente desesperada. Existem alguns casos de êxito
e o seu número tem vindo a aumentar de dia para dia.

Como parte do esforço internacional para alcançar uma
redução das emissões dos gases com efeito de estufa, a UE
adoptou, em 1996, uma estratégia para a redução das emissões
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de CO2 provenientes dos veículos novos de passageiros. Como
parte desta estratégia, a Comissão celebrou um acordo 
voluntário com os fabricantes europeus de automóveis, através
do qual a indústria se comprometeu a reduzir, na próxima
década, a media das emissões de CO2 dos veículos novos de
passageiros em 25%; serão celebrados novos acordos com os
importadores. Para completar os acordos com os fabricantes 
de automóveis, a CE propôs a criação de um mecanismo de
informação em matéria de poupança de combustível que
fornecerá informações objectivas aos consumidores sobre o
consumo de combustível dos automóveis de passageiros.

A produção anual de substâncias que diminuem a camada de
ozono, em comparação com os seus valores mais elevados,
registou uma redução de 80% a 90%.

Na Europa, entre 1980 e 1995, as emissões de dióxido de enxo-
fre foram reduzidas em 50%.

Os novos sistemas de transportes públicos recentemente cria-
dos em várias cidades na Europa atraíram um maior volume
de passageiros devido à elevada frequência e qualidade dos
seus serviços, aliadas à adopção de acções destinadas  a
desencorajar a utilização do automóvel.

Em muitas cidades o centro foi libertado da circulação auto-
móvel, tendo-se estas tornado locais mais seguros, limpos e
aprazíveis para viver, trabalhar, fazer compras e para activi-
dades de lazer.

Enquanto os urbanistas e os políticos continuam 
frequentemente a concentrar-se na satisfação das necessidades
inerentes à utilização do automóvel, cada vez mais pessoas
consideram que, nas cidades, a bicicleta constitui um meio de
transporte verdadeiramente alternativo. Podem citar-se, como
exemplos de novas redes de pistas para ciclistas nas cidades,
desde o caso de Volos, na Grécia, até ao de Dublim, na Irlanda
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O que é que cada
um de nós 

pode fazer?

Muitas das soluções para os nossos problemas relativos à
qualidade do ar residem nas novas tecnologias. Mas a 
tecnologia, por si só, não é suficiente. Devemos considerar
todas as opções ao nosso dispor na forma como planeamos 
o nosso quotidiano, viajamos e vivemos. Todos podemos 
contribuir para a mudança!

Enquanto cidadão

1. Pense duas vezes antes de utilizar o seu carro. Considere 
as vantagens proporcionadas por outros modos de 
transporte, como por exemplo:

• maior segurança
• redução dos congestionamentos
• mais saudável
• poupança de tempo
• poupança de dinheiro

2. Se, ainda assim, decidir deslocar-se de automóvel, que tal
partilhar o veículo com alguém? Muitos empregadores
gerem sistemas de utilização conjunta de veículos e de
partilha de automóveis. Além disso, mantenha o seu 
automóvel em bom estado — motor, pneus e filtros em
boas condições permitem poupar emissões e dinheiro!

3. Compre «verde»: quando comprar o seu próximo carro, 
por exemplo, recorra ao sistema europeu de rotulagem
«automóveis e dióxido de carbono» (que deverá entrar em
vigor em 2001) para adquirir um veículo menos poluente.

4. Mostre às autoridades locais da sua zona que apoia as
medidas destinadas a melhorar as infra-estruturas para 
os transportes públicos, ciclistas e peões. Divulgue o que
tem sido feito noutros locais que tenha visitado.
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Enquanto empregador
Os congestionamentos prejudicam a actividade económica,
custando anualmente cerca de 120 000 milhões de euros (ou 
2% do PIB da Europa). A sua empresa não beneficia, com 
certeza, de todo o tráfego existente nas nossas estradas. Na
qualidade de empregador, tem ao seu dispor um leque de
medidas que pode adoptar.

1. Procure transportar as matérias-primas e os produtos 
acabados juntamente com outras empresas, com o 
objectivo de reduzir os custos e o impacto ambiental.

2. Crie um plano de deslocação entre a casa e o trabalho 
juntamente com as autoridades locais da sua zona ou 
com outras empresas por forma a encorajar os seus 
trabalhadores a utilizar alternativas ao automóvel nas 
deslocações para o trabalho. Por exemplo, encoraje-os a
viajar juntos, a partilhar os automóveis ou a recorrer a 
sistemas de utilização conjunta de veículos, ofereça títulos
de transporte público, crie um serviço de (mini)autocarro
para recolha dos trabalhadores em pontos centrais, melhore
as infra-estruturas para ciclistas na sua empresa.

3. Analise a política de atribuição de veículos da sua empresa —
será que tantas pessoas precisam de utilizar veículos da
empresa?

Enquanto autoridade local
O mesmo padrão de desenvolvimento  — concentração de zonas
residenciais, industriais e tráfego — que contribui para a má 
qualidade do ar nas cidades permite que tais problemas sejam
resolvidos de forma integrada e economicamente eficiente. Além
disso, na presente era de globalização, uma cidade acessível,
com um ambiente agradável e saudável, torna-se atractiva para
os investidores estrangeiros, assim como para os seus cidadãos.
Há um número de considerações importantes a ter em conta:
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1. Ordene a sua cidade de forma que as pessoas não precisem
de percorrer distâncias tão longas ou de se deslocar com
tanta frequência. Concentre o crescimento da cidade 
dentro dos seus limites e não na periferia e em torno dos
nós de interconexão dos transportes públicos — estações
de comboio, metro, eléctrico e autocarros. Misture 
diferentes funções — residência, trabalho, comércio e lazer.

2. Limite o acesso e o estacionamento de automóveis 
em certas zonas.

3. Crie parcerias com as empresas locais para as ajudar 
a estabelecer planos de deslocação entre a casa e o 
trabalho e a encontrar alternativas para o transporte de
mercadorias.

4. Invista nos transportes públicos por forma a garantir a 
respectiva qualidade, frequência, fiabilidade, pontualidade,
segurança e características não poluentes a um preço 
acessível. Crie plataformas intermodais onde os passageiros
possam fácil e rapidamente proceder a transferências entre
os diferentes modos de transporte (por exemplo, automóvel/
/eléctrico, eléctrico/autocarro). Promova os transportes
públicos através da criação de faixas para autocarros, da
concessão de prioridade nos semáforos e de acesso a áreas
em que a circulação de automóveis esteja limitada.

5. Garanta que os peões e os ciclistas possam circular livre-
mente na sua cidade. Crie zonas livres de circulação de veí-
culos, passadeiras seguras, pistas para ciclistas e estruturas
de estacionamento para bicicletas.

6. Realize campanhas de informação destinadas a encorajar os
cidadãos e as empresas a reduzir a utilização de automóveis.

7. Proceda a intercâmbios de informação com outras cidades
na Europa — muitas estiveram ou estão na mesma situação.
Se calhar, não precisa de reinventar a roda.
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Outras informações e formulário de encomenda

A Direcção-Geral do Ambiente é o organismo da Comissão
Europeia responsável pelas questões de ambiente, protecção
civil e segurança nuclear. As principais unidades responsáveis
pelas questões abrangidas pela presente brochura são:

Unidade D.3, Qualidade atmosférica, ambiente urbano, ruído,
transporte
Unidade A.2, Mudanças climatéricas

A DG do Ambiente elabora relatórios regulares e outras publi-
cações que abrangem a totalidade dos temas ambientais.
Para mais informações sobre as acções da União Europeia des-
tinadas a melhorar a qualidade do ar, preencha o formulário
que a seguir se apresenta e envie-o, por correio ou fax:, para
o seguinte endereço:

Comissão Europeia
Direcção-Geral do Ambiente
Unidade ENV.5, Informação e comunicação
Rue de la Loi
B-1049 Bruxelles
Fax: (32-2) 299 61 98
E-mail: envinfo@cec.eu.int

A informação ambiental europeia também se encontra
disponível em linha no seguinte endereço:

http://europa.eu.int/comm/dgs/environment

Outras fontes de informação úteis:

Agência Europeia do Ambiente

Kongens Nytorv 6
DK-1050 København K
Fax: (45) 33 36 71 99
eea@eea.eu.int
http://www.eea.eu.int

Eurostat Datashop

Chaussée d’Etterbeek 13
B-1049 Bruxelles
Fax: (32-2) 295 01 25
datashop.brussels@eurostat.cec.be
http://europa.eu.int/eurostat.html



Good Practice in Urban
Management and Sustainability

http://europa.eu.int/comm/urban

ELTIS

European Local Transport
Information System
POLIS
C/o Eurocities
Square de Meeûs 18
B-1050 Bruxelles
Tel.: (32-2) 552 08 52
Fax: (32-2) 552 08 61
eltis@pophost.eunet.be
http://www.eltis.org

EPOMM

European Platform on Mobility
Management
Contacto na DG TRANS: Marcel
Rommerts
Tel.: (32-2) 295 53 34

Cidades sem Automóveis

Square de Meeûs 18
B-1050 Bruxelles
Fax: (32-2) 552 08 89
cfc@eurocities.be
http://www.carfree.com

Campanha Europeia das Cidades
Sustentáveis

Rue de Trèves/Trierstraat 49-51
B-1040 Bruxelles
Tel.: (32-2) 230 53 51
Fax: (32-2) 230 88 50
campaign.office@skynet.be

Énergie-Cités

2, chemin de Palente
F-25000 Besançon
Tel.: (33-3) 81 65 36 80
Fax: (33-3) 81 50 73 51
*@energie-cites.org
http://www.energie-cites.org

UITP

União Internacional dos Transportes
Públicos
Av. Herman Debroux 17
B-1160 Bruxelles
Tel.: (32-2) 673 61 00
Fax: (32-2) 660 10 72
administration@uitp.com

Transporte & Ambiente

Bd. de Waterloo 34
B-1000 Bruxelles
Tel.: (32-2) 502 99 09
Fax: (32-2) 502 99 08

Federação Europeia de Ciclistas

Av. Broqueville 158 (b3)
B-1200 Bruxelles
Fax: (32-2) 762 30 03

European Car Sharing

Manteuffelstr. 40
D-10997 Berlin
Tel.: (49) 30 611 90 25
Fax: (49) 30 611 37 27
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Formulário de pedido

Agradeço o envio da documentação comunitária mais recente sobre

❐ Qualidade do ar ambientais ❐ Água ❐ Resíduos ❐ Empregos

Indique duas línguas de preferência. Enviaremos a informação nessas línguas, se estiverem disponíveis.

Nome

Empresa/Organismo

Direcção 

Código postal Localidade País

Enviar por correio ou fax para:

Comissão Europeia
Centro de documentação da DG do Ambiente
TRMF 0/50
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
Fax: (32-2) 299 61 98
E-mail: envinfo@cec.eu.int


