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CIDADES PELO MUNDO
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   KAs cidades são já responsáveis 
  por 70% do lixo global e consomem 

quase 80% da energia mundial. 
Embora a rápida urbanização tenha 

sido o catalisador para soluções inova-
doras em muitas áreas, incluindo habi-

tação, transporte e infra estruturas, 
existem muitas outras que precisam ser 

tidas em consideração.

   KMais da metade da população 
mundial agora vive em cidades. Espe-
rando-se que esse número aumente 
para 68% até 2050, a urbanização é 
uma das tendências mais transforma-

doras do mundo. 

   KA ONU desenvolveu uma lista de objetivos de 
desenvolvimento sustentável. O seu principal 

propósito é tornar as cidades mais seguras, resili-
entes e sustentáveis, até 2030.
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Os problemas

 PProblemas sociais: Desigualdades económicas

 NUm bilião de pessoas vive 
em assentamentos informais e 

bairros marginalizados. São 
regiões densamente povoadas, 
com medidas de higiene fracas 
e onde se encontram expostos 
à violência e exclusão social.

 KAs cidades estão mais ocupadas do que nunca. Embora esse 
crescimento proporcione oportunidades, bem-estar e prosperi-
dade para muitas pessoas, não há como esconder os dois prob-

lemas principais:

 NDesde 2014 que a percent-
agem de pessoas a viver em 

bairros marginais tem crescido, 
especialmente na África Seten-
trional e Subsaariana e na Ásia 
Ocidental, chegando a 24% em 

2018.
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 PProblemas ambientais: Poluição atmosférica

 NMesmo ocupando apenas 3% 
da superfície total da Terra, 70% 
de todas as emissões de gases 
de efeitos estufa provém dos 

núcleos urbanos. 

 NO ar na superfície das cidades tem aumentado de temperatura, em 
relação a áreas não urbanizadas, por fatores como o tráfego 
rodoviário, os sistemas de aquecimento, o uso de materiais como o 
cimento ou o asfalto, etc. A isso chamamos de ilhas de calor urbano, 
responsáveis por problemas de saúde relacionados com a redução da 

humidade do ar.
Significa que, desde 2016, 90% dos habitantes das cidades respiram 
um tipo de ar que não cumpre a regulamentação estabelecida pela 

Organização Mundial de Saúde. 

 UPor ano, 8,8 milhões de pessoas morrem devido à poluição do ar.
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As causas

qRápido crescimento das áreas urbanas, nos países menos 
desenvolvidos;

qAumento da migração do campo para a cidade;

qMaior concorrência pelos recursos naturais, como a terra e 
a água;

qFalta de fundos para prestar serviços básicos;

qDeterioração das infraestruturas.
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Cidades pouco sustentáveis: 
como se distribuem no mundo?

 KAs dez cidades menos sustentáveis do mundo são: 

 OAvaliando cada conti-
nente, 40% das cidades 
menos sustentáveis situ-
am-se na Ásia, 30% na 

América do Norte, 10% na 
América do Sul, 10% na 

África e 10% na Oceania.

qHanói, capital do Vietnam;

qKula Lumpur, capital da Malásia;

qCairo, capital do Egito;

qLima, capital do Perú;

qJakarta, capital da Indonésia;

qIndianópolis, no Brasil;

qPerth, na Austrália;

qHouston, no Texas;

qTampa, na Flórida.

J
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Como podemos resolver?
 KA saída para resolver os problemas trazidos pelo rápido 
crescimento urbano, como a desigualdade social e o aqueci-
mento global, não está na diminuição da taxa de urbanização, 
mas sim em gerir melhor as nossas cidades, para que possam 

crescer de forma sustentável.

 KA ONU-Habitat afirma que as cidades bem governadas e 
planeadas podem ajudar a combater os desafios globais, 
como a pobreza e as mudanças climáticas. No mundo é pos-
sível haver outro tipo de cidade: mais compactas, suste-
ntáveis e resistentes contra os efeitos das mudanças climáti-

cas.

PAumento da rede de transportes 
públicos: O transporte público confiável, 
além de reduzir a poluição do ar e o trân-
sito também promove a produtividade e 

a inclusão.

PPavimentação das ruas com pavimen-
to permeável: Não só ajuda o solo e a 

proteção das reservas de água mineral, 
como facilita a redução das ilhas de calor.

PPromover tecnologias limpas, 
eficiência energética e infra 

estruturas de baixa emissão de 
carbono na indústria.



7

Como podemos resolver?

PCriar espaços verdes: Os parques urbanos 
são uma das opções mais sustentáveis para com-
bater a ilha de calor e a poluição: as árvores e a 

vegetação, além de produzirem oxigénio, ajudam 
a regular a temperatura e a humidade. Ajudam 

também a reduzir a radiação ultravioleta, o ruído 
do tráfego rodoviário e da maquinaria, e permitin-

do que mais animais habitem esses espaços.

PCriar mais hortas e jardins comu-
nitários: esses pequenos espaços já 
estão presentes em algumas cidades, 

mas é importante criar mais.

PImplementar medidas para que o  planeamento e a gestão urbana 
sejam participativos e inclusivos.
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Ecovilas

 KAs ecovilas são pequenas comu-
nidades autossuficientes que vivem 
por e para o meio natural. Propõem 

um modelo de vida solidário e 
ecológico, onde os membros de uma 

comunidade se ajudam para criar 
sociedades mais éticas, justas e 

igualitárias.

 KAproveitam os recursos naturais: 
usam energia solar e eólica e constro-
em com materiais ecológicos como o 

barro, a madeira ou a palha.
Reabilitam o meio ambiente: não só 
evitam a degradação do meio ambi-
ente, como regeneram os ecossiste-
mas onde vivem ao reciclar, reflore-

star e recuperar habitats, etc.

 KPodem ser habitadas entre 50 e 250 indivíduos, embora não seja linear. 
Todos os seus habitantes compartilham experiências e impulsionam práticas 
sustentáveis em termos de economia, sociedade, cultura e meio ambiente.

 KApostam em tecnologias regenerativas e atividades como a arquitetura 
bioclimática e a agricultura biológica.
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O que podemos fazer?

P Economizar água e energia- 
embora pareça óbvio, na verdade 
ainda há quem desperdice estes 
recursos. Faça um uso consciente. 

PSer um cidadão ativo- Partilhe 
experiências, alerte para problemas, 
divulgue iniciativas locais e promova a 
oferta ou troca de produtos.

PSeparar os resíduos- Evite os pro-
dutos embalados que pode comprar 
avulso, use sacos reutilizáveis, separe 
bem o lixo, para uma correta recicla-
gem, e tente fazer compostagem. Seja 
em casa ou na rua, em compostores 
comunitários que já existem em vários 
locais, o desperdício dos seus 
legumes, fruta ou das plantas de 
jardim pode ser transformado num 
ótimo fertilizante natural.

PFazer uma horta- se tem algum 
terreno em casa, aproveite para ter a 
sua própria horta. Mas se esta não é a 
sua realidade, existem outras 
soluções: inscreva-se num parque 
hortícola na sua cidade. Vai poder 
cultivar os seus próprios legumes e 
alguns frutos, conhecer outras pes-
soas e trocar conhecimento, como 
experiências e produtos.



10 

Projetos ao redor do mundo

Hope

 UEste projeto  pretende disponibilizar informação 
básica e fácil de compreender sobre a qualidade do ar 
e os seus efeitos nos cidadãos, colocando um foco no 
que estes podem fazer para melhorar a qualidade do ar 

local através dos seus próprios atos. 

UEsses atos poderiam ser por exemplo, “utilizar 
menos o automóvel próprio, usar mais a bicicleta ou 
andar mais, escolher automóveis elétricos ou híbridos 
em vez de diesel ou gasolina, queimar menos madeira 

ou adquirir lareiras novas e mais eficientes”.

 cMais informação em https://www.uia-initiative.eu/en/uia-cities/helsinki

 rDo site oficial do projeto
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Green Vancouver

 UEsta iniciativa surgiu para reduzir a pegada ambi-
ental da cidade.  Com dez metas, incluindo edifícios 
verdes, transporte eficiente em energia, desperdício 
zero, água e ar limpos e acesso à natureza, a cidade 
de Vancouver comprometeu-se a garantir que cada 
cidadão residente viverá a uma caminhada de cinco 
minutos de um parque, via verde ou outro espaço 

verde.

 rDo site oficial do projeto

 cMais informação em https://vancouver.ca/green-vancouver.aspx
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 cSabia que?

 rMoscovo, na Rússia.

  cEstima-se que em 2050, 6,5 
biliões de pessoas, ou seja, dois terços 

de toda a humanidade, vivam em 
cidades.

 cApenas metade da população 
urbana do mundo tem acesso a trans-

portes públicos, de acordo com os 
dados de 2019 de 610 cidades localiza-

das em 95 países.

  cAs cidades mais verdes do mundo 
são Moscovo, na Rússia, Singapura, na 

República de Singapura, Sydney, na 
Austrália, Viena, na Áustria e Schen-

zhen, na China.
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Dinâmicas de grupo

Material: 
bUma fotografia de cada participante quando era criança (solici-
tar previamente).

Desenvolvimento:
bFazer um grande círculo e solicitar que cada participante 
pegue na sua fotografia. Um a um apresenta-se e fala sobre a 
etapa da sua vida em que a fotografia foi tirada e de como era o 
local onde vivia naquela época. O objetivo é comparar com a 
atualidade e dar 3 sugestões de melhorias para tornar a sua 
localidade mais sustentável.

PSugestão 1 – Promover a reflexão acerca da época em 
que a fotografia foi tirada e o que tudo mudou desde então.

PSugestão 2 – Divida a turma em 2 grupos, A e B. Pro-
ponha que o Grupo A crie uma peça teatral com hábitos 

diários positivos para contribuir para uma comunidade mais 
sustentável. O Grupo B espelhará os hábitos negativos que 

prejudicam o ambiente. Nos últimos 20 minutos de aula cada 
grupo fará a sua interpretação do certo e errado.
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Fontes

qhttps://www.iberdrola.com/meio-ambiente/ecovila-alternati-
va-ecologica

qhttps://www.iberdrola.com/meio-ambiente/parque-urbano

qhttps://www.ufmg.br/espacodoconhecimento/cidades-e-co-
munidades-sustentaveis/

qhttps://www.iberdrola.com/sustentabilidade/comprometi-
dos-ob-
jetivos-desenvolvimento-sustentavel/ods-11-cidades-e-comuni
dades-sustentaveis

qhttps://www.todamateria.com.br/ilha-de-calor/


