Como pode o programa LIFE
ajudar as autoridades locais e
regionais da Europa
LIFE, o instrumento financeiro da UE para o ambiente, é um programa
de financiamento que apoia projectos ambientais nos 27 EstadosMembros da União Europeia. Uma publicação Life Focus da DG
Ambiente da Comissão Europeia, em colaboração com o CMRE
– “LIFE and local authorities: Helping regions and municipalities
tackle environmental challenges” – convida os municípios e regiões
da Europa a explorar as possibilidades que oferece o programa LIFE e
tirar partido dos ensinamentos e da experiência dos projectos em curso.
As autoridades locais e regionais (ALR) participaram em cerca de 605
projectos LIFE Ambiente até à data, quer como beneficiários do financiamento
quer como parceiros de ONG e empresas privadas. A brochura mostra como estes projectos LIFE têm estado na vanguarda, na aplicação de inovações ambientais destinadas a
resolver muitos dos problemas com que se defrontam actualmente as autoridades locais e
regionais da Europa: do transporte e mobilidade sustentáveis à ameaça de alterações
climáticas, da gestão da água e dos resíduos ao ordenamento do território.
“LIFE and local authorities” apresenta mais de 70 projectos LIFE-Ambiente, bem como
uma análise dos problemas estratégicos com que se defrontam as ALR em cada um dos
cinco domínios de competência indicados a seguir.

Apoio ao planeamento dos transportes
O programa LIFE tem apoiado as ALR nos seus esforços de demonstração de técnicas e métodos bem sucedidos, capazes de generalizar
os benefícios ambientais e tornar mais sustentáveis as actividades das
administrações locais no domínio dos transportes. Os projectos LIFEAmbiente ligados aos transportes que contam com a participação de
ALR abrangem diversos tópicos, nomeadamente: mobilidade sustentável; controlo do trânsito e planeamento da mobilidade; mobilidade em
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zonas industriais; energia renovável nos transportes públicos; e ruído e
qualidade do ar.

A cidade de Klagenfurt, na Áustria, liderou um projecto notável destinado a melhorar a qualidade do ar.
Com o apoio do LIFE, o projecto KAPA GS modelizou e controlou com precisão os níveis de partículas
(PM10), permitindo assim ao município tomar medidas concretas para reduzir esta forma de poluição
atmosférica (como a proibição do trânsito em certos dias e o estacionamento gratuito nas imediações dos
transportes públicos, para quem vem de fora).

Apoio a medidas de resposta às alterações climáticas
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As ALR constituem a primeira linha de defesa, para lidar
com as inúmeras repercussões das alterações climáticas, e estão na vanguarda dos esforços de atenuação
e adaptação.
As ALR europeias têm utilizado com êxito o apoio do
LIFE para demonstração de diversas abordagens, muitas
vezes inovadoras, na aplicação do extenso quadro jurídico e estratégico da UE, que visa reduzir as emissões de
1990 em 20% até 2020. O projecto ROMAPERKYOTO,
na Itália, fomentou acções-piloto que levaram directamente à redacção e aprovação de um plano de acção
para reduzir os gazes com efeito de estufa em Roma. A implicação de cidadãos locais nas acções dos
projectos contribuiu para consciencializar as pessoas e aproximá-las da administração da cidade.

APOIO À GESTÃO DE RESÍDUOS
A UE gera uma quantidade de resíduos estimada em 3 000 milhões t/ano. As ALR têm um papel importante
na gestão e prevenção dos resíduos na origem, pois podem educar os cidadãos em matéria de gestão
individual de resíduos e ainda ligá-los aos produtores.

“LIFE and local authorities” inclui uma série de projectos LIFE
bem sucedidos que podem servir de exemplo de melhores prá-

Um dos projectos LIFE com a participação de ALR que teve maior
êxito neste domínio foi o WastePrevKit, na Finlândia, liderado pela
repartição dos serviços ambientais da região de Helsínquia. Trabalhando em estreita colaboração com as partes interessadas,
este serviço concebeu material pedagógico para as escolas, um serviço de avaliação comparativa em linha
para as empresas e o sector público e ainda um projecto-piloto de redução dos resíduos domésticos, que
foi coroado de êxito.

Apoio à gestão dos recursos hídricos
As ALR defrontam-se com inúmeros problemas na gestão do abastecimento de água e saneamento, nomeadamente: prestar mais atenção à água, no ordenamento do território; sensibilizar a população para a necessidade de poupar água; fornecer água de boa qualidade a um preço acessível; e adaptar as infra-estruturas
locais de água e saneamento de forma a dar resposta às questões levantadas pelas alterações climáticas.
Muitos projectos LIFE com participação de ALR têm tido especial influência no desenvolvimento da análise de
pressões e impactos e das melhores práticas no ordenamento de bacias hidrográficas, incluindo problemas
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de gestão de recursos hídricos ligados às alterações climáticas.
O projecto FLOODSCAN, no Sul da Alemanha, constitui um
excelente exemplo de utilização de financiamentos LIFE pelas
ALR para cumprimento das exigências legislativas da UE, poupando dinheiro e aumentando a qualidade dos serviços prestados. O projecto FLOODSCAN permitiu à Agência do Ambiente
da Baviera actualizar a cartografia das zonas inundáveis de
forma menos dispendiosa e mais informativa, diminuindo os
riscos de inundações para o público em geral, as empresas e
as autoridades locais e regionais.

Apoio ao ordenamento integrado do território
As ALR são responsáveis pela boa execução, ao nível local e regional, de políticas da UE que influenciam
o ordenamento do território. No entanto, os municípios e regiões europeus enfrentam diversos problemas
de planeamento que podem afectar consideravelmente a qualidade de vida.
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ticas a nível local e regional.

O LIFE co-financiou projectos lidando com muitas necessidades
e questões essenciais ligadas ao planeamento da utilização do
solo a nível local e regional, abrangendo um vasto leque de neces-
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mento de novos instrumentos de planeamento, especialmente
para apoio ao desenvolvimento urbano; do trabalho de criação
de redes ecológicas; da aplicação da Gestão Integrada da Zona
Costeira; ou da criação de zonas verdes urbanas.
O projecto SUN, em Sutton (Londres), constitui um excelente exemplo de implicação da comunidade no
ordenamento do território. Este projecto implicou grupos de agentes locais em acções de melhoria de mais
de 70 espaços verdes urbanos, e ainda num contributo para a elaboração de Planos de Acção para a Biodiversidade que definem estratégias locais de conservação e incremento da fauna e da flora.

Para obter o seu exemplar da publicação “LIFE and local authorities”:
A publicação “LIFE and local authorities: Helping regions and municipalities tackle
environmental challenges” está disponível em inglês, francês, alemão e polaco.
Um número limitado de exemplares impressos pode ser encomendado gratuitamente no
seguinte endereço: http://ec.europa.eu/environment/life/publications/order.htm
Pode também telecarregar um exemplar no endereço:
http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/lifefocus/env.htm#lra
Está interessado em candidatar-se a um financiamento LIFE?
Para mais informações sobre o programa LIFE, nomeadamente sobre como candidatar-se ao co-financiamento
de projectos, visite o sítio web: http://ec.europa.eu/life
Desde 1992, o programa LIFE financiou cerca de 3 115 projectos, com um contributo de cerca de 2 000
milhões de euros para a protecção do ambiente.
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sidades e apoiando as acções das ALR em prol: do desenvolvi-

