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Declaração de Liubliana sobre a Regeneração Urbana 
e as Alterações Climáticas 

 
Liubliana, 17 de Junho de 2008 

 
 
Preâmbulo 
 
O papel das políticas integradas de planeamento e desenho urbano no combate 
às alterações climáticas nas áreas urbanas, inserido no contexto de um 
desenvolvimento sustentável, foi abordado durante a Presidência Eslovena do 
Conselho da União Europeia em 2008, em resposta à Carta de Leipzig sobre 
Cidades Europeias Sustentáveis, adoptada na Reunião Informal de Ministros 
sobre Coesão Territorial e Desenvolvimento Urbano, em Maio de 2007. O FEPA 
aproveitou a realização desta reunião em Liubliana, em Junho de 2008, para 
abordar a importância da regeneração urbana no combate às alterações 
climáticas.  
 
O combate às alterações climáticas é uma prioridade da União Europeia e o FEPA 
sublinha a importância do papel da arquitectura e do planeamento e desenho 
urbano na criação de cidades bem sucedidas, sustentáveis, democráticas, sólidas 
e atractivas, sob condições climáticas em mudança. 
 
Actualmente, a grande maioria dos cidadãos europeus vive em cidades, pelo que 
é essencial assegurar que estas continuem a criar ambientes habitáveis, 
economicamente vibrantes e culturalmente ricos. A qualidade do ambiente 
construído é um aspecto essencial da vida das cidades europeias bem sucedidas, 
um conceito que é também veiculado pelo termo Baukultur, tal como foi referido 
na Carta de Leipzig. As cidades, contudo, apesar do respectivo potencial para a 
criação de modos de vida com elevada eficiência energética, são também as 
regiões mais ameaçadas pelas alterações climáticas, seja devido às subidas de 
temperatura e do nível do mar, à ocorrência frequente de tempestades, 
inundações ou epidemias, ou ao impacto do efeito de ilha de calor.  
 
Os edifícios contribuem em mais de 40% para o total de emissões de CO2 na 
Europa. Torna-se necessário rever o parque edificado existente para garantir a 
redução das suas emissões até 2020, na sequência do compromisso global 
europeu para a redução das emissões de carbono e para a atenuação do impacto 
de futuras alterações climáticas. 
 
Os compromissos sobre políticas climáticas e energéticas assumidos no Conselho 
Europeu da Primavera de 2007, e consubstanciados no pacote de medidas 
energia-clima da Comissão, são tão ambiciosos quanto necessários. A eficácia 
energética, a par da segurança do abastecimento energético, são ingredientes 
essenciais para a concretização da política energética e ambiental integrada na 
União Europeia, e da sua estratégia de desenvolvimento sustentável. 
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O Fórum Europeu de Políticas de Arquitectura considera que: 
 
1. O planeamento e desenho urbano e territorial, a arquitectura e a 
construção desempenham um papel essencial na atenuação de futuras alterações 
climáticas e na adaptação do ambiente urbano a essas inevitáveis alterações. 
 
2. Em face das alterações climáticas, todos os intervenientes envolvidos 
devem incorporar soluções e respostas adequadas em todas as políticas e planos 
de desenvolvimento e desenho. 
 
3. A adaptação das cidades às alterações climáticas requer medidas 
específicas em todas as áreas e uma política europeia de desenvolvimento 
estratégico mais abrangente. As cidades devem continuar a funcionar com 
eficácia a nível económico, social e ambiental, mantendo em simultâneo as 
identidades próprias e a sua competitividade. 
 
4. No planeamento e desenho de cidades compactas, deve ser alcançado um 
equilíbrio adequado entre áreas edificadas e áreas verdes, de modo a ajudar a 
controlar as temperaturas em áreas urbanas, a reduzir a emissão de gases com 
efeito de estufa e a assegurar a biodiversidade, a circulação de água e a 
diminuição dos riscos e impacto de cheias. 
 
5. A adaptação às alterações climáticas requer uma mudança na abordagem 
do desenho de edifícios e áreas exteriores, de modo a que possam proporcionar 
boa qualidade de vida e boas condições de trabalho. Mais importante ainda, 
exigirá um ajustamento no desenho de edifícios com vista ao conforto e à eficácia 
energética sob padrões climáticos mais extremos e com uma pegada ecológica 
mínima. 
 
6. A atenuação de futuras alterações climáticas exige trabalho urgente em 
grande parte do parque edificado existente na Europa com eficácia energética 
inadequada. 
 
7. A qualidade arquitectónica reveste-se de valor e importância para todos os 
membros da sociedade, devendo desempenhar um papel central numa resposta 
coordenada às alterações climáticas em todos os territórios da União Europeia. 
 
 
Neste sentido, o Fórum Europeu para as Políticas de Arquitectura: 
 
- reitera firmemente os seus anteriores apelos dirigidos às instituições da 
União Europeia no sentido de ser tomado em consideração o papel da 
arquitectura em todas as políticas e medidas da União destinadas a combater as 
alterações climáticas, incorporando-o igualmente nas políticas existentes sempre 
que possível e apropriado;  
 



 

 
 

EFAP a.i.s.b.l, rue Ravenstein 23, B-1000 Brussels – www.efap-fepa.eu 
secretariat@efap-fepa.eu - secretariat: 20, place Meynard, F-33000 Bordeaux 

3

- apela à Comissão e a todos os Estados-Membros para que considerem o 
contributo positivo da arquitectura na coesão territorial, no quadro da Política de 
Coesão e da Estratégia Europeia de Desenvolvimento Sustentável da União 
Europeia, de modo a garantir que a qualidade arquitectónica e, em geral, a 
qualidade do ambiente construído, recebam a devida atenção no desenvolvimento 
futuro destas acções; 
 
- apela às instituições da União Europeia para que providenciem os recursos 
adequados para o desenvolvimento de programas relevantes de investigação; 
 
- apela aos Estados-Membros e autoridades regionais para o pleno uso do 
actual período de programação dos Fundos Estruturais e de Coesão da União 
Europeia com vista à renovação da habitação, e apoia o Parlamento Europeu na 
pretensão de alargar esta possibilidade a todos os Estados-Membros; 
 
- recomenda que as autoridades, a todos os níveis, adoptem abordagens 
integradas e holísticas para o desenvolvimento urbano sustentável, em particular 
no processo de melhoria do ambiente físico existente, bem como para a redução 
significativa das pegadas ecológicas das comunidades urbanas sob a sua alçada, 
em particular no que diz respeito à dispersão urbana;  
 
- destaca a importância das organizações nacionais e regionais de 
governância, inclusivamente ao nível local, na avaliação das políticas públicas 
para a melhoria do ambiente construído; 
 
- sublinha o papel particular das instituições financeiras em garantir que os 
objectivos da sustentabilidade e da qualidade em geral sejam alcançados no 
ambiente construído, através dos adequados procedimentos de benchmarking; 
 
- apela a um maior envolvimento das organizações de representação 
profissional no processo de governância e destaca a respectiva capacidade em 
ajudar a equacionar abordagens holísticas que, garantindo um interesse público, 
visem a implementação de soluções adequadas e concretas;  
 
- apela a que as instituições de ensino desenvolvam estratégias de 
atenuação e ajuste às alterações climáticas nos seus programas de ensino, de 
estágios e de formação profissional; 
 
- reconhece o papel determinante da sociedade civil na melhoria da 
qualidade do ambiente construído e na alteração dos comportamentos individuais 
e colectivos;  
 
- louva a Presidência Eslovena pelo destaque dado à regeneração urbana 
no contexto das alterações climáticas e firmemente recomenda que as 
presidências subsequentes desenvolvam esta iniciativa decisiva; 
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- saúda a iniciativa da próxima Presidência Francesa em incluir o tema mais 
amplo da arquitectura e desenvolvimento urbano sustentável no âmbito da 
preparação das conclusões do Conselho Europeu.  
 


