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Prefácio: Sobre o Projecto

«Edifício com Peças Lego»: The Eco-cities of the Future» (Youngsters4EcoCities) visa trazer 
os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, particularmente o SDG 11, para a 
consciência dos jovens de 6-14 anos. Procura melhorar as competências dos professores e do 
pessoal educativo, desenvolvendo um currículo e um manual de formação sobre o SDG 11, 
inspirado nas teorias de
arquitecto paisagista e urbanista, Ian McHarg. No seu livro, Design with Nature, McHarg coloca 
o ambiente em primeiro lugar no planeamento do desenvolvimento de uma cidade. Ao ensinar 
aos jovens o planeamento ecológico da cidade, o projecto ajudará a incutir neles o valor do 
desenvolvimento sustentável no início da vida. 

O projecto desenvolve e fornece aos professores e ao pessoal educativo ferramentas para 
desenvolver a compreensão dos jovens sobre sistemas naturais, paisagens urbanas, e conceitos 
de planeamento ecológico, e envolveu o Grupo LEGO®, utilizando peças LEGO no currículo de 
formação. Os objectivos da Youngsters4EcoCities são:

• Defender uma abordagem ecológica do planeamento urbano que se concentre nas 
prioridades sociais e ecológicas;

• Promover a sensibilização e o desenvolvimento de capacidades em torno do 
desenvolvimento sustentável e particularmente do Objectivo 11 de Desenvolvimento 
Sustentável (Cidades e Comunidades Sustentáveis);

• Fornecer aos professores e ao pessoal educativo ferramentas para desenvolver a 
compreensão dos jovens sobre sistemas naturais, paisagens urbanas e planeamento 
ecológico das cidades;

• Apoiar e melhorar os conhecimentos dos jovens nos domínios dos sistemas naturais e das 
paisagens urbanas, bem como os processos de planeamento ecológico para que adquiram 
competências sociais, cívicas e ambientais;

• Desenvolver material integrado de aprendizagem não formal e ferramentas inovadoras que 
dêem prioridade à necessidade de um entendimento holístico para um desenvolvimento 
urbano resiliente;

• Reforçar as capacidades dos professores, do pessoal educativo e dos jovens para pensar 
criticamente sobre as questões de desenvolvimento urbano;

• Desenvolver aptidões e competências transversais para apoiar uma educação de qualidade.

O principal grupo-alvo são os professores e o pessoal educativo, e os alvos finais são os próprios 
alunos. Um alvo secundário são os directores das escolas e os políticos que têm o poder de 
implementar os conceitos do projecto em maior escala.

Youngsters4Ecocities é um projecto Erasmus+ de dois anos, que teve início em Setembro de 
2020 e termina em Novembro de 2022.

Parceiros

FO-Aarhus - Dinamarca (Coordenador)
Synthesis - Centro de Investigação e Educação - Chipre 
Wisamar Bildungsgesellchaft Gmbh - Alemanha
Eco-Logic - República da Macedónia do Norte 
Município de Lousada - Portugal
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Objectivo de Desenvolvimento Sustentável 11: 
Tornar as Cidades e os Assentamentos Humanos 
Inclusivos, Seguros, Resilientes e Sustentáveis

O Objectivo de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas (SDG) fornece um plano 
partilhado para a paz e prosperidade das pessoas e do planeta, agora e para o futuro. O SDG 11 
é dedicado a «tornar as cidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis». Os objectivos 
do SDG 11 incluem o investimento em sistemas de transporte sustentáveis, habitação segura 
e acessível, criação de espaços públicos verdes, redução dos efeitos adversos das catástrofes 
naturais, e melhoria do planeamento e gestão urbana de forma participativa e inclusiva.

Em 2018, 4,2 mil milhões de pessoas, ou 55 por cento da população mundial, viviam em cidades. 
Até 2050, espera-se que a população urbana atinja 6,5 mil milhões. O desenvolvimento 
sustentável não pode ser alcançado sem uma transformação significativa da forma como 
construímos e gerimos os nossos espaços urbanos. As cidades do mundo ocupam apenas 3% 
do território da Terra, mas são responsáveis por 60-80% do consumo de energia e 75% das 
emissões de carbono. Assim, as cidades são simultaneamente uma causa importante e uma 
solução para as alterações climáticas.

Antes da pandemia, as cidades tinham um número crescente de habitantes de favelas, 
agravando a poluição atmosférica, espaços públicos abertos mínimos e um acesso conveniente 
limitado aos transportes públicos. Os impactos directos e indirectos da pandemia da COVID-19 
estão a tornar ainda mais difícil alcançar este Objectivo, com mais pessoas forçadas a viver em 
bairros de lata, onde a qualidade de vida se está a deteriorar e a vulnerabilidade a aumentar. 
O número de habitantes de favelas tem continuado a crescer ao longo dos anos, excedendo 
1 bilião em 2018. Os habitantes de favelas são mais predominantes nas três regiões da Ásia 
Oriental e do Sudeste Asiático (370 milhões), África Subsaariana (238 milhões) e Ásia Central e 
Meridional (226 milhões).

Os dados recolhidos para uma amostra de 911 cidades de 114 países e territórios em 2020 
indicam que, entre 1990 e 2019, a urbanização espacial ocorreu a um ritmo muito mais rápido 
do que o crescimento populacional, e as cidades mais pequenas estavam a ser urbanizadas mais 
rapidamente do que as suas congéneres maiores. Em média, todas as regiões excepto a África 
Subsaariana e a Ásia Oriental e do Sudeste Asiático registaram um aumento consistente da área 
construída per capita, com os valores mais elevados na Austrália e Nova Zelândia.

Dados sobre uma amostra de 911 cidades de 114 países e territórios indicam que a quota de 
área urbana atribuída a ruas e espaços públicos abertos era, em média, de apenas cerca de 
16% a nível mundial em 2020, muito abaixo da quota recomendada pelo Programa das Nações 
Unidas para os Assentamentos Humanos (UN-Habitat) de 30% para ruas e de 10% a 15% 
adicionais para espaços públicos abertos.

Desde Março de 2021, 156 países e territórios desenvolveram políticas urbanas nacionais, 
quase metade das quais se encontram já na fase de implementação. Destes países e territórios, 
38% encontram-se nas fases iniciais de desenvolvimento dos planos, enquanto 13% estão a 
monitorizar e avaliar o desempenho dos seus planos.
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Aprender com as peças LEGO

Há mais de seis décadas que a LEGO ® é aceite no campo da educação para ajudar e 
melhorar a aprendizagem das crianças. Ajuda-as a serem criativas. Tornou-se uma parte 
da consciência popular, e uma parte das memórias de infância de muitos em todo o mundo. 
Tornou-se um símbolo genérico para a criatividade. De facto, o tijolo LEGO foi nomeado o 
«Brinquedo do Século». O tijolo LEGO tornou-se sinónimo de criatividade.

Estudos mostram que as peças LEGO podem melhorar a relação entre a aprendizagem e a 
criatividade.

Um estudo dos pais membros da LEGO Kids Inner Circle nos EUA mostrou que 90% 
dos pais acreditavam que o jogo da LEGO tinha tido um impacto positivo em numerosas 
competências de desenvolvimento:

• Criatividade
• Resolução de problemas
• Coordenação
• Pensando
• Aprendizagem
• Engenharia
• Raciocínio

Inteligência, aprendizagem e criatividade estão entrelaçadas: As peças LEGO encorajam as 
crianças a fazer algo (construir/criar), inventar coisas (imaginar/fantasiar), brincar fazer de 
conta (fazer como se/pretense). Contar histórias, construir brincadeiras e jogos de fantasia 
podem alimentar-se continuamente uns aos outros, permitindo às crianças familiarizarem-
se com a resolução inventiva de problemas através do acto de brincar (aprendizagem 
lúdica).

Godtfred Kirk Christiansen, o pai fundador do Sistema LEGO® de Jogo, acreditava que não 
se deviam oferecer às crianças soluções prontas, mas sim algo diferente que fortalecesse 
a sua imaginação e criatividade. Ele concebeu a noção de que uma gama de brinquedos 
deveria ser reunida para formar um sistema, a fim de criar um brinquedo com valor para a 
vida, bem como trazer ordem para o sector de brinquedos em expansão da época. Foi feito 
um pedido de patente para o tijolo LEGO® em 1958.

“A nossa ideia tem sido criar um brinquedo com valor para a vida - um brinquedo que apela 
à imaginação das crianças e desenvolve o impulso de criar e a alegria da criação que são as 
forças motrizes em cada ser humano.”1

1 Godtfred Kirk Christiansen, 1955. https://www.lego.com/en-us/history/articles/lego-system-in-play/

https://www.lego.com/en-us/history/articles/lego-system-in-play/
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Para leitura posterior, os professores podem ler o seguinte material:

Parker, Rachel and Thomsen, Bo Stjerne. “Learning Through Play at School,” The Lego 
Foundation, 2019.

Ackerman, Edith;  Gauntlett, David and Weckstrom, Cecilia, “Defining Systemic Creativity 
: Explaining the nature of creativity and how the LEGO© System of Play relates to it, Lego 
Learning Institute, 2009. 

Construir blocos para o desenvolvimento de competências espaciais: Evidência de uma Amostra 
Americana Grande e Representativa, Jamie J. Jirout, Nora S. Newcombe

As 10 melhores maneiras de os legos serem educativos para o seu filho: Aprender com a LEGO 

10 Vantagens Incríveis de Brincar com a Lego

Como brincar com a LEGO pode tornar o seu filho mais esperto

4 Maneiras de construit brinquedos pode fazer crescer a mente do seu filho

 

https://learningthroughplay.com/explore-the-research/why-school-time-is-playtime/
https://learningthroughplay.com/explore-the-research/why-school-time-is-playtime/
https://davidgauntlett.com/wp-content/uploads/2013/05/LEGO_LLI09_Systematic_Creativity_PUBLIC.pdf
https://davidgauntlett.com/wp-content/uploads/2013/05/LEGO_LLI09_Systematic_Creativity_PUBLIC.pdf
https://davidgauntlett.com/wp-content/uploads/2013/05/LEGO_LLI09_Systematic_Creativity_PUBLIC.pdf
https://www.childrenswellnesscentre.co.uk/10-incredible-benefits-of-playing-with-lego-2/
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MÓDULO 1
A Teoria de Ian McHarg sobre 
Planeamento Ambiental
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Introdução

Actualmente, as consequências das alterações 
climáticas e do aquecimento global tornaram-se 
mais distintas do que nunca. O nível do mar está a 
subir, condições meteorológicas extremas estão a 
causar desastres naturais, a vida selvagem está em 
perigo e, devido ao consumo humano, os recursos 
naturais do planeta estão a esgotar-se. Tornou-se 
mais evidente do que nunca que precisamos de 
mudar o nosso modo de vida, se quisermos que os 
nossos filhos tenham um futuro neste planeta.

Como muitas pessoas vivem em cidades, é vital 
assegurar um ambiente urbano sustentável. Como 
é que o Homem, a natureza, a arquitectura, a 
história e a cultura interagem uns com os outros? 
Como é que moldamos a paisagem e isso a nós? E 
como podemos construir com a natureza em vez de 
destruir os sistemas ambientais existentes quando 
construímos cidades?

Estes foram alguns dos pensamentos por detrás 
do método de planeamento ecológico da cidade 
desenvolvido pelo arquitecto paisagista Ian Lennox 
McHarg nos finais dos anos 60,
e as questões ainda hoje são mais relevantes do que 

nunca devido aos desafios do século XXI.

«Vamos verdejar a terra, 
restaurar a terra, curar a 
terra1...» Ian McHarg 

O módulo seguinte fala sobre a vida de McHarg, 
o que levou às suas ideias sobre planeamento 
paisagístico, os seus métodos e como podemos 
usar este legado hoje em dia para construir cidades 
sustentáveis onde a natureza e o Homem são 
considerados parte do mesmo sistema ecológico.

1 Ian McHarg, Design with Nature (25th edition 
1992)
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1.1  O legado de Ian 
McHarg

Devemos ver a 
natureza como 
um processo 
dentro do qual 
o homem existe, 
esplendidamente 
equipado para se 
tornar o gestor da 
biosfera.

Ian Lennox McHarg, arquitecto paisagista escocês e 
autor do livro, Design with Nature, sobre planeamento 
paisagístico baseado em sistemas naturais.

”
Resultados da aprendizagem

os professores/trabalhadores jovens devem ser 
capazes de:    
• compreender quem era Ian McHarg e que 
diferença fez na arquitectura paisagística e no 
planeamento urbano

“
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Ian Lennox McHarg (20 de Novembro de 
1920 - 5 de Março de 2001) foi um arquitecto 
paisagista escocês, autor, apresentador de 
televisão e fundador do departamento de 
arquitectura paisagística da Universidade da 
Pensilvânia nos Estados Unidos. Com o seu 
livro, Design with Nature (1969), McHarg 
desenvolveu uma nova teoria e filosofia sobre 
planeamento paisagístico que se centrava 
em torno da utilização de sistemas naturais. 
Na altura, esta era uma abordagem bastante 
desconhecida do planeamento paisagístico, 
e Ian McHarg foi um dos primeiros a trazer 
preocupações ambientais e métodos de 
planeamento ecológico para a arquitectura 
paisagística e o planeamento urbano. As suas 
ideias em Design com a Natureza iniciou 

uma consciência pública e política sobre o 
ambiente e a ecologia planear e estabelecer 
os conceitos básicos que mais tarde foram 
desenvolvidos nos sistemas de informação 
geográfica.

Ian McHarg cresceu em Glasgow industrial 
durante a Grande Depressão. Já em criança, 
Ian McHarg mostrou grandes capacidades 
de desenho e foi encorajado a considerar 
uma carreira na arquitectura paisagística. 
McHarg adorava a natureza e fazia muitas 
vezes caminhadas na paisagem escocesa. 
A sua infância e adolescência, no entanto, 
deram uma volta abrupta quando entrou na 
Segunda Guerra Mundial como um soldado 
raso adolescente.

Ian McHarg foi um dos primeiros a trazer preocupações ambientais e ecológicas
métodos de planeamento em arquitectura paisagística e planeamento urbano

Ian Lennox McHarg

Para uma explicação detalhada dos termos 
em destaque, vá ao glossário na página 118 
ou clique nos termos do texto

1.1  O legado de Ian 
McHarg

”

McHarg deixou o serviço militar após a 
guerra como major e mais tarde licenciou-se 
em arquitectura paisagística e planeamento 
em Harvard. Foi encorajado a estabelecer 
um novo programa de pós-graduação em 
arquitectura paisagística na Universidade da 
Pensilvânia. No início
A prática e o ensino de McHarg assentava 
nos princípios modernistas que ele tinha 
aprendido
em Harvard, mas mais tarde começou a 
afastar-se da ideia estilística do modernismo: 
«tamanho único». McHarg continuava fiel 
aos ideais do modernismo e acreditava que 
o conhecimento deveria orientar a acção. O 
conhecimento sobre os sistemas ambientais 
e o respeito pelo equilíbrio entre as pessoas, 
a sociedade e a natureza resultaria em 
habitações e comunidades melhores, mais 
seguras e mais saudáveis, melhores sistemas 
de transporte e mais espaço aberto.

Ao longo da década de 1960 e dos anos 1970, 
Ian McHarg tornou-se cada vez mais popular, 
tanto na universidade como em público. O seu 
curso académico, «Homem e Ambiente», foi o 
curso mais popular no campus, e a teoria do 
com a Natureza foi apresentado no programa
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2 Steiner, F. (2004). «Healing the earth: the relevance 
of McHarg’s work for the future.» Philosophy & 
Geography

no programa de televisão da CBS «The 
House We Live In». McHarg apresentou 
mais tarde o seu próprio programa de 
televisão, convidando teólogos e cientistas 
proeminentes a discutir o lugar humano no 
mundo, e as suas ideias e activismo inspiraram 
faculdades e estudantes em toda a nação.
 
O método de planeamento de McHarg propôs 
uma abordagem em que a informação sobre a 
oceanografia física, geologia,
geomorfologia, fisiografia, hidrologia, solos, 
vegetação, limnologia (lagos, riachos, etc.), 
biologia marinha, vida selvagem, e uso da 
terra sejam estudados antes de se iniciar um 
projecto de construção.
O mais importante era compreender como 
todos estes elementos estão ligados e 
integrados uns nos outros.

Ian McHarg representou uma visão holística 
do homem e da natureza: Como seres 
humanos, relacionamo-nos uns com os outros, 
bem como com os nossos ambientes físicos e 
biológicos. Como outros organismos, somos 
parte da teia da vida. O desafio, de acordo 
com McHarg, era vermo-nos como parte 
dessa teia. Ele reconheceu a necessidade de 
compreendermos a paisagem que habitamos, 
assim como a forma como a moldamos, e ela 
molda-nos. Já em 1968, McHarg escreveu:
«Devemos ver a natureza como um 
processo dentro do qual o homem existe, 
esplendidamente equipado para se tornar o 
gestor da biosfera». McHarg chamou a esta 
responsabilidade global a nossa
«maior papel». Ele acreditava fortemente que 
esta abordagem ao planeamento paisagístico 
e urbano poderia e deveria ser alargada ao 
planeta.
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1.2  Desenhando com 
a Natureza: Uma 
Abordagem Ecológica

Devemos vir a 
conhecer este 
mundo, compreender 
como funciona, e 
regular o nosso 
comportamento 
para manter e 
melhorar a biosfera.
 
O arquitecto paisagista Ian Lennox McHarg”
Resultados da aprendizagem

os professores/trabalhadores jovens devem ser 
capazes de:
    • Compreender e aplicar o modelo ecológico de 
Ian McHarg (Design with Nature)

“
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Como mencionado anteriormente, Ian McHarg 
apresentou um programa de televisão da CBS, 
The House We Live In, no início dos anos 60, 
de onde emergiu a sua teoria em Design com 
a Natureza. Para uma série de 26 domingos, 
McHarg convidou o
teólogos e cientistas líderes da época para 
discutir o nosso lugar no mundo, e estudiosos 
líderes foram convidados a discutir valores, 
ética, o universo, evolução, etc. Em 1969, 
publicou finalmente «Design with Nature» 
- um livro com instruções passo a passo 
sobre como decompor uma região nas suas 
utilizações apropriadas, com base nas suas 
características ambientais.

Design With Nature foi o primeiro trabalho 
do seu género a apresentar uma metodologia 
sobre como abordar o planeamento 
paisagístico. A noção de planeamento 
ecológico de McHarg provém de duas 
características fundamentais dos processos 
naturais: criatividade (as dinâmicas que 
governam o universo) e fitness (como
organismos se adaptam e sobrevivem). Esta 
filosofia ficou conhecida como o método de 
planeamento ecológico - um método prático 
para planificadores e desenhadores num 
processo em duas etapas:

Em primeiro lugar, os recursos naturais e 
as características físicas são analisados e 
visualizados como camadas cartografadas: 
«The Layer Cake Model» (O Modelo de Bolo 
em Camadas). Cada camada representa um 
componente do ambiente natural e físico. 

Estes incluem, entre outros, o mapeamento 
da geologia das rochas, geologia superficial, 
hidrologia das águas subterrâneas, 
geomorfologia, limnologia, hidrologia 
superficial, solos, vegetação, vida selvagem, 
uso do solo, e clima. Cada camada do modelo é 
colocada uma sobre a outra para mostrar como 
os diferentes dados se relacionam uns com 
os outros. McHarg estava menos preocupado 
com cada camada individual do que com a 
forma como interagem para formar o
padrão paisagístico natural. O modelo da 
página 16 retrata as diferentes camadas do 
modelo de bolo de camadas utilizado para o 
planeamento ecológico.

Em segundo lugar, é necessário determinar 
quais as áreas em qualquer local são 
adequadas para tipos específicos de 
construção e desenvolvimento. Os locais mais 
adequados para o desenvolvimento são os que 
requerem menos intervenção humana e, por 
conseguinte, causam o menor dano possível ao 
ambiente.

McHarg faz uma distinção importante entre 
planeamento ecológico e design ecológico: 
O planeamento ecológico é o estudo de uma 
região, dos seus processos biofísicos e sociais, 
oportunidades e limitações para qualquer 
uso humano. O design ecológico vem depois 
do planeamento e requer um designer com 
imaginação visual, bem como capacidades 
gráficas e criativas para encontrar a forma 
mais adequada com os materiais em questão.
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O legado de Ian McHarg e Design com a Natureza continua a inspirar e a desafiar os planeadores 
e projectistas paisagistas dos nossos dias. Com as mudanças climáticas globais, é mais relevante 
do que nunca compreender os processos ecológicos e a nossa responsabilidade pelos problemas 
que enfrentamos. O Design com a Natureza oferece uma esperança de mudar a nossa forma 
de utilizar a paisagem, avançando para uma forma de colaborar e proteger a natureza. Já não é 
suficiente concentrarmo-nos em
planeamento e concepção apenas para a sustentabilidade comunitária e regional. Em vez disso, 
precisamos de nos concentrar nas seguintes formas de planeamento3:

3 Fonte: Layer Cake Model adaptado de: Ian McHarg, Design with Nature, 1969
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1.3  Demonstração de 
Cidades Ecológicas - 
Ideias de Construção 
com peças LEGO

”
Resultados da aprendizagem

os professores/trabalhadores jovens devem ser 
capazes de:
• compreender o valor da utilização de peças 
LEGO no ensino aos alunos sobre conceitos de 
construção de cidades ecológicas
•  aplicar as peças de Lego ao demonstrar como 
construir uma cidade sustentável

“A nossa ideia foi criar 
um brinquedo com 
valor para a vida - um 
brinquedo que apela à 
imaginação das crianças 
e desenvolve a vontade 
de criar e a alegria da 
criação humana.

Godtfred Kirk Christiansen, o pai 
fundador do Sistema LEGO® de 
Jogo
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1.3  Demonstração de 
Cidades Ecológicas - 
Ideias de Construção 
com peças LEGO

”

A teoria e filosofia de Ian McHarg pode ser 
ensinada às crianças pequenas de uma forma 
divertida e envolvente, usando peças LEGO 
para construir modelos de cidades ecológicas.

Em primeiro lugar, os alunos precisam de 
compreender o método de cartografia. Uma 
cidade com funções ecosistémicas saudáveis 
requer que os planeadores paisagísticos 
analisem e cartografem as paisagens e 
sistemas naturais existentes. O processo 
começa com o mapeamento de formações 
geológicas fundacionais, topografia, e tipos de 
solo.

A seguir, os sistemas de água como lagos, 
oceanos, rios e riachos precisam de ser 
mapeados. É importante incluir recursos 
hídricos subterrâneos, tais como bolsas de 
água subterrânea próximas da superfície, e os 

aquíferos profundos muito abaixo do solo. As 
marés e as planícies aluviais também precisam 
de ser compreendidas.

Em seguida, a vegetação precisa de ser 
analisada, incluindo florestas selvagens 
imaculadas, matagais e prados abertos, zonas 
húmidas, manchas florestais, plantações, e 
campos agrícolas.

Finalmente, os assentamentos humanos, 
paisagens culturais e sítios históricos 
importantes devem ser identificados e 
protegidos.

Só depois destes sistemas serem identificados 
é que novos serviços para o desenvolvimento 
urbano seriam concebidos (futura construção) 
para minimizar a destruição dos sistemas 
naturais, e para melhorar as paisagens.

O modelo simplificado é muito adequado para ensinar crianças e jovens sobre planeamento 
ecológico das cidades, o que pode ser feito de forma divertida e criativa com a utilização de 
peças LEGO. Aqui, os alunos podem visualizar as diferentes camadas debaixo da superfície do 
solo e depois começar a construir a sua cidade sobre estas camadas, tendo em consideração 
os habitats da vida selvagem, os sistemas naturais de água, etc. Os carris, pontes, estradas e 
calçadas só seriam colocados depois de identificados os melhores locais para o desenvolvimento 
urbano.

 Uma versão simplificada do modelo Ian McHargs Layer Cake

Source: A simplified version based on the Layer Cake Model adapted from: Ian McHarg, Design with Nature, 
1969
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MÓDULO 2
Árvores e Florestas
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Introdução
Que pensamentos e sentimentos aparecem 
quando se vê uma árvore? Quando se caminha 
numa floresta, num parque ou num jardim? Que 
papel desempenham as árvores na nossa vida 
quotidiana?

As árvores sempre tiveram um grande significado 
para o homem. Elas produzem oxigénio, fornecem-
nos comida, dão-nos sombra, dão-nos calor e 
rodeiam-nos de beleza. Em todos os tempos, as 
árvores têm sido uma fonte de
inspiração artística e recreação, e estamos mais 
dependentes das árvores do que muitos sabem.

A um nível emocional, as árvores podem ajudar as 
pessoas modernas a reduzir o stress, recuperar 
durante os desafios mentais e aumentar a 
qualidade da nossa vida quotidiana.

A um nível económico, as árvores fornecem 
madeira para construção de edifícios, fabrico de 
mobiliário, indústrias de papel e muitos artigos 
domésticos.

E o mais importante, a nível ambiental, as árvores 
ajudam o ambiente, melhorando a qualidade 
do ar, conservando a água, preservando o solo, 
e apoiando a vida selvagem. Com as alterações 
climáticas globais, as árvores desempenham um 
papel importante uma vez que podem ajudar a 
moderar os efeitos do sol, chuva e vento.

No entanto, muitas das florestas do mundo estão 
em risco de desflorestação devido ao aumento da 
população, agricultura e indústrias.

No módulo 2 aprenderá sobre o papel que 
as árvores e as florestas desempenham no 
ecossistema, como os ecossistemas funcionam, 
como as florestas são geridas e utilizadas nas 
indústrias, e como podemos utilizar as árvores 
para recreação.
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2.1  Florestas Naturais 
para além dos Limites 
Urbanos

As florestas são 
muito mais do 
que uma colecção 
de árvores. As 
florestas são o lar 
de mais de três 
quartos da vida do 
mundo em
terra.
World Wildlife Fund (WWF) ”
Resultados da aprendizagem

os professores/trabalhadores jovens devem ser 
capazes de:
• definir os conceitos do ecossistema florestal,
biodiversidade e alterações climáticas
• compreender os diferentes tipos de gestão 
florestal, os seus produtos e impactos
•  identalizar e compreender diferentes tipos de 
serviços ecossistémicos

“
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2.1  Florestas Naturais 
para além dos Limites 
Urbanos

As florestas são lugares complexos, sendo 
muito mais do que uma simples colecção 
de árvores. As florestas têm uma estrutura 
repleta de redes de comunicação, interacções 
e dependências, com milhares de habitantes. 
Tal como nas zonas urbanas
comunidades humanas, as florestas 
funcionam como grandes «cidades verdes» 
com fábricas de produção de alimentos 
e energia. Mecanismos que promovem o 
seu equilíbrio contribuem para a saúde e 
estabilidade desta «cidade» através das redes 
alimentares estabelecidas, onde, por exemplo, 
ocorre a predação de indivíduos doentes e 
mais frágeis, e os mais aptos e resistentes 
prevalecem como resultado da selecção 
natural! Esta «cidade verde»
é um dos principais aliados na manutenção do 

ambiente tal como o conhecemos e é um dos 
maiores responsáveis pela vida no planeta.

Cerca de 30% da cobertura terrestre do 
planeta é ocupada por floresta, o que equivale 
a cerca de 39 milhões de hectares. Apesar da 
magnitude destes números, este número
tem vindo a diminuir constantemente ao 
longo dos últimos milénios, estimando que 
nos últimos 5.000 anos se tenha perdido 
uma área semelhante a 50% da floresta 
actual devido ao crescimento populacional, à 
procura de terra para agricultura e pastagem 
e à exploração insustentável dos recursos 
florestais. Actualmente, estima-se que uma 
área equivalente a um campo de futebol se 
perde a cada segundo.

Para uma explicação detalhada dos termos 
em destaque, ir ao glossário na página 118 ou 
clicar nos termos do texto.

As florestas podem ser definidas e valorizadas 
de diferentes formas, dependendo da visão 
e perspectiva da pessoa que as caracteriza. 
Uma floresta pode ser, por exemplo, uma 
fonte de matérias-primas como a madeira, 
uma área de conservação da natureza, um 
ecossistema cheio de diversidade biológica, 
um sumidouro de carbono, uma fonte de 
múltiplos serviços ecossistémicos ou, mais
correctamente, uma combinação de todos 
estes e outros pontos de vista.

A definição de uma floresta pode não ser 
simples, mas podemos considerá-la como um 
ecossistema composto por vários estratos 
dinâmicos, desde o solo que pisamos até ao 
topo das árvores, tipicamente com grande 
diversidade biológica, e pode (ou não) haver 
linhas de água ou extensões de água ou 
outras estruturas naturais que encorajam a 
biodiversidade. 
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O que é um Ecossistema?

Um ecossistema consiste na combinação 
e relação que existe entre os diferentes 
organismos vivos e o ambiente físico onde 
vivem e com o qual interagem. Os componentes 
bióticos - correspondentes aos organismos vivos, 
tais como animais e plantas - estão directamente 
relacionados com os componentes abióticos 
- água, luz, radiação, temperatura, humidade, 
atmosfera e solo - correspondentes a tudo o que 
não está vivo.

Os ecossistemas florestais mudaram ao longo do tempo, mesmo quando o homem 
ainda não habitava a Terra. A composição das florestas mudou ao longo de milhões 
de anos. Muitas espécies florestais, tanto vegetais como animais, já se extinguiram, 
dando lugar a outras que se adaptaram à mudança da estrutura da Terra e do próprio 
clima. Dados recentes mostram que os ecossistemas florestais albergam cerca de 80% 
da biodiversidade terrestre, com, por exemplo, cerca de 60.000 espécies arbóreas 
conhecidas.

Sucesso Ecológico 

Como é que as florestas mudaram, mesmo 
sem intervenção humana? A resposta está na 
sucessão ecológica! Uma sucessão ecológica 
corresponde à sequência de comunidades 
biológicas que ocupam um determinado 
espaço, desde a sua colonização até ao estado 
clímax. 
Assim, a formação de uma floresta pode 
levar milhares de anos! Por exemplo, após 
uma grande catástrofe natural altera 
completamente a ecologia e elimina a vida de 
uma determinada paisagem, o ecossistema 
tentará recuperar dessa perda. Este processo é 
chamado de primário ecológico 

sucessão. Durante este processo, os 
organismos lentamente começam a povoar 
e colonizar pela primeira vez um espaço que, 
tendo sido perturbado, é agora um espaço 
completamente novo. Contudo, este tipo 
de sucessão não acontece exclusivamente 
em situações de perturbação em grande 
escala; este tipo de sucessão ecológica pode 
acontecer a toda a hora, numa escala muito 
menor! A queda de um penhasco, a formação 
de um novo charco, ou a formação de uma 
nova duna são também exemplos deste tipo 
de recuperação ecológica, sem, por exemplo, 
grandes catástrofes naturais.

O que é uma Espécie? 

O conceito biológico das espécies, definido 
desde os anos 30, refere-se a um grupo 
de organismos que podem reproduzir-se 
e produzir descendência fértil. Enquanto 
que o Amanita muscaria é uma espécie de 
cogumelo, a raposa (Vulpes vulpes), um 
mamífero, corresponde a outra espécie, e 
estas espécies nunca se podem reproduzir 
entre si. Os indivíduos de uma espécie 
que habitam o mesmo habitat constituem 
uma população, que pode partilhar o 
seu habitat com populações de outras 
espécies, constituindo comunidades. O 
conjunto de várias comunidades é o que 
constitui os ecossistemas, que como um 
todo representam a biosfera.

Mata nativa no centro de Portugal.
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O que é a Biodiversidade? 

Biodiversidade é o termo dado à fabulosa 
diversidade de formas de vida que existem na 
natureza e a todas as interacções entre elas. 
A diversidade pode variar desde o gene 
mais pequeno (diversidade genética), que 
é responsável por cada indivíduo dentro da 
mesma espécie ser diferente do seu irmão ou 
primo, até à diversidade de grandes sistemas 
vivos, tais como florestas, solos ou oceanos, e 
incluindo todos 
espécies desde bactérias e outras criaturas 
unicelulares a fungos, animais e plantas. É 
a biodiversidade que torna possível a vida 
na Terra e é graças a ela que nós também 
existimos hoje.

Gestão florestal, indústria madeireira e de celulose, 
silvicultura e agroflorestação

Nas últimas décadas, houve um aumento 
das florestas plantadas com uma única 
espécie - monoculturas -, geralmente de 
crescimento rápido, tornando-as exclusivas 
para a produção de uma determinada matéria-
prima, como madeira, pasta de papel ou óleo. 
Exemplos deste tipo de exploração florestal 
são as monoculturas que produzem eucalipto, 
pinheiro ou palma, respectivamente. Estas 
produções intensivas requerem enormes 
extensões de terreno aberto, têm milhares 
de indivíduos em barras muito pequenas, e 
são geralmente cultivadas utilizando técnicas 
agressivas que recorrem a perturbações do 
solo, com mobilização consecutiva do solo 
utilizando maquinaria pesada, resultando 
na subsequente necessidade de fertilização 
artificial intensa, com impactos negativos 
em todo o sistema. No seu conjunto, e pela 
própria simplificação excessiva do que 
seria a estrutura florestal, as monoculturas 

conduzem a reduções drásticas dos níveis de 
biodiversidade. 
Assim, o benefício das florestas de 
monocultura é essencialmente económico 
e por vezes representam mesmo uma 
grande ameaça para a sobrevivência das 
espécies animais e vegetais que ali viviam 
anteriormente, devendo ser levada a cabo uma 
gestão equilibrada e consciente. 
A gestão florestal evoluiu com o tempo e se, 
inicialmente, o principal objectivo do Homem 
era a produção de madeira, hoje em dia este 
a gestão está cada vez mais orientada para as 
múltiplas utilizações da floresta, combinando 
a produção de madeira com a extracção de 
subprodutos florestais, tais como cogumelos 
ou fruta, assim como actividades recreativas. 
A fim de tornar compatíveis as diferentes 
utilizações da floresta, é importante aplicar 
uma gestão florestal sustentável.

Apesar da evolução natural nos ecossistemas florestais, a chegada do homem levou a mudanças 
na dinâmica das várias espécies de animais e plantas, tanto no seu interior como à sua volta, 
a fim de satisfazer as suas necessidades alimentares ou de apoiar a sua qualidade de vida. 
Se, no início da humanidade, o homem era um caçador-colector e altamente dependente dos 
recursos naturais, com o desenvolvimento das técnicas agrícolas e pecuárias assistimos a uma 
modificação drástica da paisagem e da própria biodiversidade!
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 A Gestão Florestal Sustentável envolve 
a aplicação de métodos e práticas cujo 
objectivo é manter e melhorar os valores 
sociais, ecológicos e económicos da floresta 
actual, salvaguardando ao mesmo tempo as 
mesmas condições para as gerações futuras. 
Uma floresta bem gerida, ao representar um 
ecossistema equilibrado e funcional, será não 
só mais rentável, ao agregar vários valores, 
mas também mais resistente a todo o tipo de 
ameaças, tais como incêndios, secas, pragas 
e outros fenómenos, por exemplo, causados 
pelas alterações climáticas.
 

A silvicultura, ou silvicultura, é uma forma 
de gestão florestal e envolve diferentes 
processos destinados a produzir bens nas 
florestas que têm um valor económico e um 
rendimento directo associados. Podemos 
dividir estes bens em duas categorias: 
- Artigos lenhosos: todos os produtos 
produzidos a partir de troncos e/ou madeira, 
tais como madeira maciça e folheado 
para a indústria da construção; painéis, 
contraplacado, aglomerado de partículas, 
pasta e papel, entre outros;

As sinergias criadas entre os sistemas agrícolas 
e florestais têm desenvolvido actividades cada 
vez mais completas e organizadas, tais como 
sistemas agroflorestais, nos quais, por exemplo, 
o pastoreio de animais sob coberto de espécies 
arbóreas pode ser combinado, e nos quais os 
frutos ou outros produtos resultantes destas 
árvores também podem ser utilizados. 
Assim, há um interesse e uma necessidade 
crescente de praticar uma gestão florestal 
sustentável, onde é possível obter rendimentos 
económicos sem pôr em risco os valores naturais 
que devem ser conservados.

Serviços de ecossistema prestados pelas florestas 
Mesmo que muitos milhares de pessoas nunca tenham visitado uma floresta, caminhado debaixo 
de um carvalho centenário ou avistado uma lontra na margem de uma linha de água, todos os 
dias, estas pessoas beneficiam da floresta e do que ela produz. 

Das florestas podemos extrair vários produtos dos quais dependemos diariamente, de matérias-
primas como madeira e resina, à água que bebemos, a energia que derivamos da queima de 
combustíveis fósseis e madeira, mas também alimentos e substâncias utilizadas na indústria 
cosmética e farmacêutica, entre muitas outras. 

É fácil de compreender que nem tudo o que a floresta produz é tangível e visível a olho nu! As 
florestas também contribuem para a qualidade da água que bebemos, através da filtragem de 
poluentes e do controlo de agentes patogénicos. São também importantes no controlo da erosão 
do solo, infiltrando a água da chuva no solo e são essenciais na absorção de gases com efeito de 
estufa e, consequentemente, na produção de oxigénio.

Silviculture
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O efeito estufa, no contexto das alterações 
climáticas, como o nome sugere, é um 
fenómeno semelhante ao que acontece 
numa estufa de vidro ou plástico, em que 
o revestimento impedirá que o calor do sol 
escape para a atmosfera e se concentre no 
interior da estufa, provocando o aquecimento 
da atmosfera. No caso do Planeta, o 
aquecimento acontece na superfície da 
Terra. Este processo sempre aconteceu e é 
uma coisa boa, pois caso contrário a Terra 
seria demasiado fria para viver! Contudo, o 
problema é a elevada concentração e o rápido 
aumento da proporção destes gases (dióxido 
de carbono, metano, nitroglicerina

óxido e clorofluorcarbonos) na atmosfera 
terrestre, causando uma taxa de aquecimento 
muito elevada. Embora os fenómenos de 
aquecimento atmosférico tenham sido cíclicos 
durante milhões de anos, desde o século 
XVIII, com a revolução industrial e a queima 
de combustíveis fósseis como o carvão e o 
petróleo, que estavam a libertar dióxido de 
carbono na atmosfera a taxas nunca antes 
observadas, este processo foi pela primeira 
vez muito acelerado e não permitiu que a 
vida na Terra se habituasse gradualmente 
às mudanças de clima e temperatura. A fim 
de travar o aquecimento global, é portanto 
necessário descarbonizar a atmosfera!

O que é o efeito de estufa e como é que as plantas ajudam a reduzir os seus impactos? 

A todos estes bens e serviços, chamamos serviços ecossistémicos. São serviços prestados por 
todos os ecossistemas terrestres e aquáticos. Todos os anos, os ecossistemas como um todo 
fornecem serviços no valor de 125 mil milhões de dólares à economia global, quer através 
do fornecimento de água doce, alimentos, ar limpo, absorção de calor, solo fértil e absorção 
de dióxido de carbono não só por florestas, mas também por oceanos. Contudo, temos de 
compreender que o valor monetário será sempre insuficiente para mencionar a importância 
dos serviços dos ecossistemas, uma vez que não se pode «comprá-los» e a própria vida na Terra 
depende deles. 
Os serviços do ecossistema podem ser divididos em quatro categorias, como resumido no 
quadro da página 27.
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Tipo de serviços 
ecossistémicos  

 O que são eles?  Alguns exemplos!

Serviços de apoio São eles que permitem a 
existência de sítios para a 
biodiversidade. Permitem a 
existência e o funcionamento 
de todos os outros serviços. 

• Habitat para a biodiversidade
• Manutenção de ligações complexas 

entre outros serviços
• Diversidade genética (permitir 

resiliência e adaptação à mudança 
do ecossistema) 

Serviços 
regulamentares

São responsáveis pela 
manutenção da qualidade do 
ar, da água e do solo.

• Qualidade do ar
• Sequestro de carbono
• Mitigação de fenómenos naturais 

extremos
• Tratamento de águas poluídas 

(através da actividade biológica dos 
microrganismos)

• Prevenção da erosão do solo e 
manutenção da fertilidade

• Polinização
• Controlo de pragas
• Regulamentação do fluxo de água 

 Serviços de 
aprovisionamento 

São responsáveis pela 
produção de bens materiais e 
produtos alimentares. 

• Alimentos (por exemplo, fruta, 
produção animal de carne, pesca, 
produtos não lenhosos)

• Matérias-primas (por exemplo, 
madeira, fibras, biocombustível)

• Água
• Medicamentos (por exemplo, 

plantas, fungos, algas) 

Serviços culturais São todos aqueles bens «não 
materiais». Estão também 
relacionados com os serviços 
e bens que podemos desfrutar 
graças aos serviços de apoio e 
de aprovisionamento.

• Bem-estar mental e físico (por 
exemplo, passeios em parques 
urbanos, florestas, montanhas)

• Turismo (inclui benefícios para o 
turista e funciona simultaneamente 
como uma prestação de serviços)

• Inspiração cultural, artística e de 
design

• Experiências espirituais e sentido 
de pertença e ligação.

Serviços de Ecossistema 
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A floresta é um importante sector de 
actividade que emprega milhares de pessoas e 
é um dos lugares de excelência para promover 
a qualidade de vida mental, psicológica, social, 
recreativa e educativa das sociedades. 
As árvores e as florestas também trazem 
outros benefícios menos óbvios. Diferentes 
áreas de investigação em psicologia e 
medicina ambiental demonstraram que a 
exposição das crianças a espaços e ambientes 
naturais, sejam jardins ou outras áreas 
florestais, mesmo em áreas urbanas, contribui 
para uma melhoria no seu desenvolvimento 
cognitivo e pode também mitigar os efeitos 
da hiperactividade e outras perturbações nos 
jovens e adolescentes. 
Numerosos estudos mostram que a 
utilização destes espaços verdes num 
contexto didáctico tem impactos positivos 
na capacidade de aprendizagem, atenção 
e concentração dos alunos, conseguindo 
produzir efeitos semelhantes aos dos picos 
de ritalina (substância química utilizada para 
estimular o sistema nervoso e aumentar a 
atenção). 

Há também provas de que o contacto com 
espaços verdes promove uma redução do 
comportamento agressivo, do stress crónico 
nos adolescentes, das taxas de criminalidade, 
da frequência de doenças nos ambientes 
prisionais e aumenta a melhoria das condições 
de vida em 
Os doentes de Alzheimer e as crianças 
com autismo, confirmando que a natureza 
é essencial para o nosso equilíbrio físico e 
psicológico, mesmo que não nos apercebamos 
disso. 
As actividades de turismo de natureza 
recreativa são um pilar económico essencial 
para muitos países. Muitas das actividades 
que têm lugar nestes ambientes, tais como 
caminhadas, escalada, observação de aves, 
acampamento, entre outras, contribuem na 
Europa para a economia e o desenvolvimento 
rural, com a criação de numerosos empregos.

Recreação e acesso à floresta 
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2.2  Manchas 
Florestais Urbanas

As árvores 
deveriam ser uma 
parte essencial, e 
não apenas uma 
parte desejável 
das nossas 
cidades.
 
Martin Ely, candidato a doutoramento 
Universidade de Adelaide, Escola de Arquitectura, 
Arquitectura Paisagista e Design Urbano ”
Resultados da aprendizagem 

os professores/trabalhadores jovens devem ser 
capazes de: 
• Definir o conceito de floresta urbana 
• Compreender o conceito de corredor ecológico 
• Compreender o conceito de expansão urbana e a 
importância do planeamento urbano 
• Reconhecer a importância de árvores únicas 
num contexto urbano 
• Identificar os diferentes tipos de protecção 
que podem ser aplicados às árvores urbanas 
monumentais.

“
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Tal como as florestas representam 
ecossistemas diversos e amplamente 
variáveis, também as cidades humanas podem 
assumir características muito diferentes, 
mas infligindo sempre um elevado grau de 
mudança em relação às condições naturais que 
anteriormente ocorriam naquele espaço. Em 
termos ecológicos, 
desde a construção de uma cidade, e ao longo 
da sua «vida», os nutrientes são mobilizados 
em detrimento de outros, os padrões de 
distribuição das comunidades de espécies 
são extintos e alterados, a composição da 
paisagem e da própria atmosfera é alterada 
e, cumulativamente, uma grande parte da 
biodiversidade característica daquele lugar 
é extinta em massa. No entanto, apesar das 
profundas alterações paisagísticas e ecológicas 
causadas pela instalação de uma comunidade 
urbana humana, existem sempre organismos 
que têm a capacidade de subsistir nestes novos 
ambientes, quer pela adaptação aos recursos 
resultantes da acção humana, quer por, mesmo 
com tantas pressões, serem capazes de tirar 
partido das estruturas naturais que subsistem. 
O ambiente urbano é um ambiente altamente 
fragmentado e artificial, que geralmente 
inclui parcelas verdes arborizadas de vários 

tamanhos, cuja origem pode ser natural, 
como restos de cobertura do solo anterior, 
ou plantadas, por exemplo sob a forma de 
bosques e jardins, alinhamentos de ruas ou 
árvores isoladas. 
Nas últimas décadas tem havido um intenso 
êxodo rural, o que levou a uma grande 
ocupação de ambientes urbanos. A Comissão 
Europeia estima mesmo que cerca de 85% 
dos europeus vivem em cidades. Esta pressão 
antropogénica sobre as cidades resulta no 
alargamento das suas áreas, com o impacto 
ecológico e social associado. Muitas vezes 
este alargamento é feito sem grande atenção 
ao planeamento sustentável, aos serviços 
ecossistémicos que poderiam mitigar os 
impactos e às necessidades reais de extensão, 
ocorrendo em áreas muito fragmentadas e 
com baixa densidade populacional. Como 
os recursos (incluindo o espaço disponível 
para urbanização) não são infinitos, é muito 
importante que o planeamento e o urbanismo 
reflictam na redução deste alargamento não 
estruturado, na optimização e funcionalidade 
da matriz urbana e na preservação ecológica 
do seu entorno.

Conceito de Curbing Urban Sprawl 

Preservação de áreas florestais para a biodiversidade dentro 

dos limites da cidade 

A ecologia urbana depende em grande parte 
da preservação da vegetação arbórea, que, 
num contexto urbano, ganha ainda mais 
relevância do ponto de vista da saúde pública. 
Em termos de 
da biodiversidade, as árvores urbanas 
fornecem abrigo a muitas espécies de insectos, 
aves e mesmo mamíferos, bem como a outras 
plantas que 
irá posteriormente colonizar as árvores, 
aumentando assim a biodiversidade urbana. 
Os espaços florestais urbanos podem assumir 
diferentes formas, desde simples pátios ou 
jardins privados a parques urbanos maiores, 
margens de rios ou corredores arborizados 
centrais ou periféricos, e a própria diversidade 
estrutural pode influenciar a biodiversidade 
que pode ocorrer num ambiente urbano. 
No entanto, é de notar que este aumento 
na diversidade das formas de vida ocorre 

principalmente em espécies com elevado grau 
de mobilidade, como as aves, ou são comuns, 
ou seja, têm comportamentos e hábitos 
associados ao Homem, como algumas espécies 
de aves granívoras, em detrimento de espécies 
com requisitos ecológicos mais específicos, 
que não se adaptam ao ambiente urbano. 
No entanto, todos estes espaços têm um papel 
relevante na conservação da biodiversidade 
num contexto urbano. Ao contrário do que se 
poderia imaginar, quando se fala de biologia da 
conservação, não se pode considerar apenas 
os grandes biomas selvagens, tais como as 
grandes florestas, selvas, savanas e outros 
lugares tão distantes para a maioria dos 
habitantes urbanos, também se deve pensar 
e assimilar a biodiversidade urbana como um 
valor a ser fomentado, cada vez mais.
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De uma perspectiva ecológica, a urbanização 
contribui para a alteração de fragmentos 
naturais anteriormente existentes em 
termos de forma, tamanho, composição e 
conectividade entre manchas de vegetação. 
As alterações físicas na paisagem, com a 
construção de uma cidade, alteram as funções 
dos ecossistemas que existiam antes. 
A maioria das cidades não tem espaço 
suficiente para ter vários grandes espaços 
verdes ou florestas para assegurar serviços 
ecossistémicos e para acolher populações 
viáveis de várias espécies selvagens. É 
portanto necessário estabelecer vários 
«trampolins», possivelmente áreas naturais 
mais pequenas que permitam conectividade, 

contacto entre as populações selvagens e a 
sua dispersão, assegurando um continuum 
verde em toda a cidade. O conjunto de 
degraus ou uma área verde contínua 
constituem o que se chama um corredor 
ecológico.

Corredores Ecológicos  

O conceito de corredor ecológico está 
associado a um espaço verde que pode ou 
não ter intervenção humana, o que permite o 
movimento da fauna e a conectividade entre 
as populações selvagens. 
Exemplos são áreas florestais, galerias 
ribeirinhas e margens de rios, manchas de 
mato e vegetação rasteira que formam um 
continuum, entre outros.

Manchas de floresta e conectividade 

Para uma explicação detalhada dos termos 
em destaque, ir ao glossário na página 118 ou 
clicar nos termos do texto.
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A preservação das árvores através do seu reconhecimento como bens do património público 
já ocorreu num vasto leque de países, em alguns deles há muito tempo (por exemplo, Portugal, 
desde 1914). Este mecanismo permite preservar árvores únicas ou grupos de árvores de valor 
particular, principalmente devido ao seu tamanho, idade ou serviços culturais associados, 
nomeadamente os relacionados com a história ou identidade local, etnografia ou mesmo 
religião. Este tipo de classificação confere a este património natural um estatuto protegido, o 
que significa que qualquer intervenção urbana também na sua periferia é controlada, reduzindo 
o impacto directo sobre as árvores e ajudando também a aumentar o valor do local onde se 
encontram. 

Para além da protecção de árvores singulares (ou grupos de árvores) devido à sua 
monumentalidade ou interesse público manifesto, existem mecanismos de protecção jurídica 
a nível local ou nacional que podem estender-se a todos os indivíduos de uma dada espécie, 
quer devido ao valor económico dos produtos que podem ser extraídos da árvore adulta 
(e.(por exemplo, a cortiça dos sobreiros Quercus suber, uma espécie protegida em Portugal), 
ou pelo seu valor ecológico, determinando a proibição do abate (por exemplo, na Alemanha, as 
EcotopTrees são obrigatoriamente mantidas em áreas de produção florestal, a fim de reduzir o 
impacto na biodiversidade). 

A preservação de certas árvores ou pomares é um passo fundamental para garantir a 
salvaguarda dos valores culturais, económicos e ecológicos de certas regiões, e representa 
também excelentes recursos pedagógicos para a sensibilização e educação ambiental.

Reconhecimento e preservação de árvores significativas ou 

Árvore Monumental
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2.3  Árvores de rua

Quanto mais árvores 
plantarmos, menos 
danos ambientais 
haverá a reparar, 
com menos ondas 
de calor severo e 
ilhas de calor urbano 
menos intenso. 

Doug Kelbaugh, FAIA FCNU, é Dean Emeritus do Taubman 
College of Architecture & Urban Planning da Universidade 
de Michigan. 

”
Resultados da aprendizagem 

os professores/trabalhadores jovens devem ser 
capazes de: 
• Compreender a importância dos serviços de 
regulação nas cidades 
•  Reconhecer quão bem cuidadas as árvores 
podem ajudar a melhorar o espaço onde se 
encontram

“
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”
Atenuação do clima - sombra e arrefecimento, 

humidade atmosférica 
Fora das florestas urbanas, as árvores isoladas 
- tais como as encontradas nas praças ou nas 
ruas - são também importantes para ajudar 
a apoiar a biodiversidade do espaço urbano, 
facilitando a conectividade entre manchas 
verdes mais amplas. 
Cada árvore, mesmo isolada das outras, é 
capaz de fornecer quase, se não todos, os 
serviços ecossistémicos que as florestas ou 
manchas verdes maiores fornecem, apesar da 
sua menor escala. De facto, uma grande parte 
dos serviços de regulação que são prestados 
nas florestas provém de cada árvore 
individual, com um efeito cumulativo de todas 
estas estruturas naturais que ocorrem no 
espaço florestal. 
Uma única árvore é assim também de grande 
importância para as nossas vidas, podendo, 
por exemplo, arrefecer a temperatura dos 
espaços urbanos que utilizamos diariamente 

entre 2 e 8°C em comparação com áreas 
semelhantes sem árvores. Em maior escala, 
verde 
manchas nos espaços urbanos podem ajudar 
a reduzir a temperatura dentro deles e à sua 
volta até 200-400 metros, desde que sejam 
maiores do que 10 hectares. Diferenças de 
apenas 10% na florestação tornam possíveis 
diferenças térmicas de mais de 1°C em dias de 
temperaturas extremas. 
O arrefecimento da atmosfera perto das 
árvores resulta da combinação da sua 
presença e do seu funcionamento ecológico. 
Por um lado, as copas das árvores criam 
sombra nos seus arredores, reduzindo a 
incidência de raios solares em edifícios e ruas; 
por outro, através do processo natural de 
transpiração, libertam vapor de água para a 
atmosfera, humidificando-a e ajudando assim 
a reduzir a temperatura do ar.

Ajuntament de Barcelona
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A prestação destes serviços é directamente 
proporcional à área de folhas disponíveis 
na árvore, ou seja, a quantidade de folhas 
que uma árvore tem. Quanto mais folhas 
houver, maior será a copa e maior a área 
foliar disponível para a transpiração. É fácil 
ver então que, para manter este serviço 
ecológico, devemos ter especial cuidado 
com a gestão e manutenção destas árvores 
e das suas coroas, especialmente no que diz 
respeito à poda. Se estas intervenções forem 
feitas de forma excessiva, reduzem a copa 
e impossibilitam a prestação dos serviços 
descritos, além de comprometerem a saúde 
da árvore e uma série de serviços adicionais.

Absorção de águas pluviais, abrigo do vento 

As árvores isoladas, se bem manejadas, podem crescer até uma grande dimensão e fornecer 
muitos outros serviços como os que ocorrem nas florestas, tais como: apoio à biodiversidade, 
remoção de poluentes, infiltração de água e sequestro de carbono. Em ambientes urbanos, 
as árvores prestam serviços adicionais que são muito difíceis de replicar com construções 
artificiais. Por exemplo, as árvores urbanas promovem um chamado efeito de barreira, que 
ocorre em diferentes situações. Por exemplo, constituem uma barreira sonora, quando as copas 
intersectam o ruído, reflectindo-o e refraindo-o em diferentes direcções, e assim mitigando o 
nível de ruído urbano. As copas das árvores são barreiras muito eficazes contra o vento, chuva 
intensa e outros eventos climáticos extremos, ajudando a proteger pessoas e bens. As árvores 
também regulam a hidrologia das áreas urbanas através de dois processos complementares: por 
um lado, quando as gotas de chuva interceptam o dossel, perdem velocidade até chegarem ao 
solo, facilitando a infiltração; com a água já no solo, as raízes das árvores absorvem-na e arejam o 
solo, criando espaços onde a água se infiltra, impedindo o escoamento superficial descontrolado 
das ruas, o que - sem infiltração - pode causar inundações. A infiltração reduz assim a erosão 
directa causada pela água da chuva. Também ao nível do solo, a evapotranspiração da árvore 
também aumenta a humidade do ar do espaço urbano, pelo que é importante manter o solo nu e 
não impermeabilizado. 

Para que todos estes serviços funcionem e para que as árvores nos ajudem a mitigar os 
problemas descritos, é necessário que sejam instalados correctamente e que as espécies sejam 
as mais adequadas para o espaço e clima, pensando no tamanho que atingirão quando adultas. 
O planeamento de plantações e intervenções arbóreas é fundamental para a correcta gestão do 
espaço urbano!
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A importância das árvores nos ambientes urbanos tem sido cada vez mais reflectida 
na satisfação dos residentes, que se reflecte nos valores imobiliários. As áreas urbanas 
devidamente arborizadas podem ter um valor imobiliário até 20% superior ao de áreas 
equivalentes sem vegetação. Para além do bem-estar emocional, a arborização também 
gera poupanças económicas a longo prazo no consumo doméstico de electricidade para 
aquecimento/arrefecimento. Assim, é compreensível que o valor económico e social das 
cidades esteja relacionado com a existência de árvores ou vegetação de particular relevância 
paisagística ou ecológica. 
A preservação de certas árvores em ambientes urbanos pode também levar à valorização do 
turismo e da visitação, trazendo benefícios a outros sectores comerciais, tais como o comércio, 
restaurantes e hotéis. Em países com sistemas de classificação de árvores, é também perceptível 
que em áreas de alta visitação turística, há uma maior valorização de árvores únicas através da 
declaração do seu interesse público, reconhecendo a importância e os valores de mais árvores 
nestas áreas do que noutras. Por outro lado, em áreas onde o turismo não é tão significativo, 
existe um número inferior de árvores classificadas, embora existam também exemplares com 
características que permitiriam tal classificação.

Gosto dos residentes e valor monetário de ruas bem 
pavimentadas 

Street trees
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MÓDULO 3
Mobilidade Urbana, Benefícios para a 
Saúde da Ecologia Urbana e Conexão 
Homem-Natureza
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Introdução 
Que imagens lhe vêm à cabeça, quando pensa na 
futura cidade, dizer no futuro não muito distante 
do ano 2100? Vê arranha-céus de vidro com 
elevadores a disparar para o céu? Drones? Carros 
voadores? Cruzamentos de vários andares maciços? 
Tubos de transporte que atravessam a paisagem da 
cidade? Não está sozinho. Richard Louv, jornalista 
e autor do livro «A Última Criança» na Madeira 
afirma que os adultos caem notoriamente para as 
mesmas imagens distópicas predominantes, que 
emprestamos da ficção científica da cultura popular. 
O Louv critica que mesmo que a sustentabilidade 
venha à tona, ela é normalmente meramente 
equiparada à eficiência energética. Ele encoraja-nos 
a conceber uma fantasia urbana alternativa:

Martin Luther King disse e 
demonstrou de muitas maneiras: 
«Qualquer movimento, qualquer 
cultura falhará, se não conseguir 
pintar um quadro de um mundo para 
o qual as pessoas vão querer ir». Uma 
das coisas mais importantes que 

1 Louv (2014).

podemos fazer pela saúde mental 
dos nossos filhos e pela nossa saúde 
mental e verdadeiramente o futuro da 
nossa civilização é começar a pensar 
de forma mais ampla; começar a 
recuperar a coragem de ser idealista. 
Por isso falo muito menos agora sobre 
sustentabilidade e muito mais sobre 
um futuro rico em natureza, cidades 
ricas em natureza, escolas ricas em 
natureza, locais de trabalho ricos em 
natureza, lares e quintais ricos em 
natureza e vidas ricas em natureza 
para as gerações futuras e para os 
nossos filhos e para nós próprios neste 
momento. Essa é uma forma muito 
diferente de enquadrar o futuro. 1

Ele apela ao nosso idealismo para nos afastarmos 
deste futuro pós-apocalíptico reiterado e, em vez 
disso, virarmo-nos para um futuro urbano que 
desejamos que a próxima geração experimente.

Ajuntament de Barcelona
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Na Europa 70% da população vive em zonas 
urbanas, com os números a continuarem a 
aumentar. A nível mundial, a percentagem 
da população urbana teria aumentado de 
55% para 70% até ao ano 2050. Com 55% da 
população mundial actual, as cidades são já 
responsáveis por 70% das emissões de gases 
com efeito de estufa e dois terços do consumo 
global de energia através dos transportes 
urbanos, da indústria, da gestão impraticável 
dos resíduos e de práticas de construção 
nocivas. Com a tendência de urbanização em 
curso, as cidades irão acelerar as alterações 
climáticas, se os decisores políticos e a 
população urbana não tomarem a iniciativa 

de um desenvolvimento urbano mais 
sustentável. Mas 
As cidades não são apenas catalizadoras dos 
efeitos das alterações climáticas, mas são 
também vítimas das mesmas. As cidades nas 
zonas costeiras são vulneráveis a eventos 
climáticos extremos, como tempestades e 
subida do nível do mar, e os residentes das 
cidades em geral experimentam efeitos 
de ilhas de calor urbano que resultam em 
temperaturas 4 - 10°C mais elevadas do 
que no seu meio rural, com consequências 
negativas directas da saúde e mortalidade 
dos seus cidadãos, mas também da 
biodiversidade.

Como as cidades estão a crescer em cada 
momento para acomodar a procura crescente, 
os conceitos de como expandir de forma 
sustentável são indispensáveis e não podem 
ser confiados apenas aos investidores. O 
público precisa de estar consciente das 
medidas necessárias, e os decisores políticos 
precisam de orientar o crescimento para a 
sustentabilidade.

As cidades podem ser uma alavanca 
eficaz no abrandamento das alterações 
climáticas e podem ter um grande 
impacto, desde que os legisladores, 
actores públicos e indivíduos tomem 
medidas imediatas. As Nações Unidas 
incluíram este objectivo na sua lista 
de 17 objectivos de desenvolvimento 
sustentável:

Desafios da Cidade do Futuro
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Para uma explicação detalhada dos termos 
em destaque, ir ao glossário na página 118 ou 
clicar nos termos do texto.
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As Cidades Amigas da Criança são Cidades 
Amigas do Homem 

Abaixo estão alguns indicadores de cidades 
amigas das crianças:

Como a sustentabilidade funciona cada vez 
mais como uma palavra-chave no contexto 
global, precisamos de orientação para 
determinar o que este termo realmente 
significa. De facto, a criação de um melhor 
ambiente urbano para a próxima geração não 
só serve de motivação neste esforço, como 

também é um grande indicador 
de como projectar a cidade do futuro de uma 
forma sustentável. Pensar numa cidade amiga 
das crianças pode orientar-nos na elaboração 
de uma agenda para um futuro urbano 
optimista para TODOS os residentes.

Nos últimos anos, os profissionais de 
planeamento urbano levam as crianças 
extremamente a sério como agentes de 
mudança e permitem processos participativos 
que envolvem as crianças na formação 
de espaços urbanos. Com a sua vontade 
de explorar, pensamento fora da caixa e 
abundância criativa, as crianças podem 
tornar-se os designers do seu próprio futuro.

As oportunidades de co-criação vão desde 
o planeamento e concepção até à gestão e 
mesmo à construção de espaços urbanos. Este 
envolvimento não só melhora os resultados 
do planeamento urbano no sentido de formas 
mais sustentáveis, como também dota as 
crianças de competências de propriedade 
e auto-eficácia que são indispensáveis se 
quisermos evitar as visões distópicas de 
cidades futuras. 
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3.1 Mobilidade                                                                                                                                   
Urbana 

Uma cidade pode 
ser amigável com 
as pessoas ou pode 
ser amigável com 
os carros, mas não 
pode ser ambas as 
coisas.

 
Enrique Peñalosa, antigo Presidente da Câmara de Bogotá

“

”
Resultados da aprendizagem 

os professores/trabalhadores jovens devem ser 
capazes de: 
• dentificar a forma como a mobilidade urbana 

tem de ser remodelada para melhorar a 
sustentabilidade. 

• Identificar a importância da mobilidade 
sustentável para uma maior equidade.
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3.1 Mobilidade                                                                                                                                   
Urbana 

”

Como entendemos ao revisitar as imagens 
existentes do futuro urbano nas nossas 
cabeças, esta nova visão tem muito a ver com 
o reenquadramento da palavra mobilidade. Ao 
longo das últimas décadas, viemos a aceitar 
um desenho das nossas cidades dependente 
do automóvel. O congestionamento das vias 
de tráfego urbano ao ritmo das horas de 
ponta são uma aparência familiar que parece 
inevitável, ainda que os numerosos efeitos 
negativos que o transporte motorizado 
privado provoca sejam bem conhecidos. 
Para além dos impactos negativos na saúde 
mental e física, os danos ambientais que a 
centralidade em torno do automóvel causa 
são enormes. 

Embora o aumento da popularidade do 
automóvel privado na segunda metade do 
século XX tenha sido associado à promessa de 
liberdade individual e riqueza, especialmente 
para a classe média, moldou a cidade de todos 
os residentes. Quanto mais popular foi a 
condução, mais o sistema urbano acomodava 
a condução privada. À medida que a condução 
recíproca se tornava mais confortável através 
de uma infra-estrutura automóvel mais 
elaborada, mais pessoas eram encorajadas a 
conduzir. Num interminável ciclo de feedback, 
os urbanistas reagiram com mais estradas 
ao congestionamento crescente, resultando 
em mais tráfego com ainda mais raiva nas 
estradas, acidentes, poluição do ar e emissões 

O abandono dos combustíveis fósseis e a 
crescente orientação para a mobilidade 
eléctrica resolve algumas das questões 
ambientais e sanitárias, mas não todas elas. 
Quando os carros ficam mais inteligentes, 
mais ligados e eventualmente podem conduzir 
automaticamente, o limiar da utilização do 
transporte motorizado individual pode até 
afundar-se devido ao facto de os utilizadores 
poderem então passar o seu tempo sem ser 
com a condução. 

Mais ainda, são necessários novos conceitos 
que recompensar colectivamente formas 
de transporte mais eficientes. Um efeito 
secundário frequentemente negligenciado 
de uma cidade amiga do automóvel é a 
desigualdade. Afinal, muitas famílias não 
podem pagar um carro (quer seja movido a 
gasolina ou a energia renovável), enquanto 
outras têm mais do que um. Uma grande 
parte do nosso domínio público é reservada à 
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condução e estacionamento de automóveis, 
embora isto apenas sirva a parte da sociedade 
proprietária do automóvel.

Tornar a mobilidade urbana inclusiva e 
acessível a todos significa inevitavelmente 
deslocar o esforço de planeamento, espaço 
urbano, recursos, tecnologia, investimentos, 
dinheiro dos impostos e incentivos do 
automóvel para sistemas alternativos 
de transporte de baixo carbono. Charles 
Montgomery, o autor do livro «Cidade Feliz»: 
Transforming our Lives through Urban 
Design» quebra a boa notícia: Há um vasto 
leque de medidas que podem ser tomadas, 

e de facto já estão em acção em muitos 
lugares do mundo, para defender o transporte 
partilhado e revelar os efeitos positivos 
existentes: desde uma melhor e mais flexível 
gestão de horários, incluindo a pedido 
mobilidade para a exibição em tempo real de 
horários e melhor concepção de pontos de 
paragem, mapas e aplicações. Montgomery 
assinala também que as desvantagens do 
transporte automóvel são frequentemente 
ignoradas, por exemplo, o tempo de espera 
é percebido de forma muito diferente numa 
paragem de autocarro ou comboio por 
oposição a num engarrafamento de trânsito: 
«Um minuto de espera subjectivamente 

demora muito mais do que um minuto 
a avançar, por muito lento que isto seja 
Montgomery 2 assinala também que os 
proprietários de automóveis subestimam 
frequentemente os custos reais de possuir 
um carro. Acrescente aos custos de carta 
de condução, seguro, estacionamento, 
combustível, manutenção e custos de 
reparação, as horas que tem de trabalhar para 
pagar um carro e acaba por

com um dispositivo de transporte que é muito 
menos eficiente do que se pensava que era em 
primeiro lugar. 

Assim, uma nova direcção para as 
infra-estruturas de mobilidade urbana 
poderia não só libertar os residentes da 
cidade das questões de saúde mental e 
física relacionadas com o automóvel e 
proporcionar alívio para o ambiente, mas 
também poderia promover a inclusão e a 
equidade social, dando lugar a 
para peões, ciclistas e sistemas de 
transporte que servem todos os residentes 
independentemente da sua origem 
socioeconómica ou capacidades físicas 
para um domínio público intergeracional, 
diversificado e multifuncional.

2 Montgomery (2013), p. 201.

Justicia Urbana by Fabian Todorovic
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3.2  A Cidade
 Caminhável 

A liberdade é poder 
ir a qualquer lugar 
sem ter de usar um 
carro.
 
Janette Sadik-Khan, antiga comissária de transportes da 
cidade de Nova Iorque ”

Resultados da aprendizagem 

os professores/trabalhadores jovens devem ser 
capazes de: 
    • Identificar como uma experiência pedestre pode 
fomentar a amabilidade de uma cidade à criança

“

Ajuntament de Barcelona
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Infra-estrutura para Movimento Independente 

Para as crianças de hoje, o movimento 
independente é uma experiência rara. 
Paradoxalmente, na era digital, os pais 
exortam os seus filhos a irem brincar para o 
exterior, mas abrem espaço de oportunidade 
para as crianças fazerem isso mesmo está a 
encolher. O artigo de 2007 «Como as crianças 
perderam o direito de vaguear em quatro 
gerações» afirmou o óbvio ao mostrar o raio 
de movimento de quatro crianças de oito 
anos de idade de quatro gerações da mesma 
família. Desde o bisavô que andou até nove 
quilómetros sem 
um adulto acompanhante para ir pescar, 
para Ed, que tinha 8 anos de idade em 2007 
e foi autorizado a caminhar 300 metros até 
ao fim da rua. Enquanto que este alcance 

decrescente para vaguear tem várias razões, e 
a maioria delas não permite uma glorificação 
do passado, ele pode 
servem como um impulso para reflectir sobre 
como o nosso desenho urbano induz esta falta 
de mobilidade e independência das crianças. 
Como a OMS declarou recentemente, as 
lesões causadas pelo trânsito rodoviário são a 
principal causa de morte de crianças e jovens 
dos 5 aos 29 anos de idade. Embora durante 
muito tempo isto tenha sido abordado com 
a educação sobre segurança rodoviária para 
crianças, os esforços de planeamento urbano 
tornam-se mais frequentes que visam a 
mudança total da infra-estrutura centrada no 
automóvel.

Ajuntament de Barcelona
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Especialmente à luz da amabilidade das crianças, há muito a ganhar quando se mudam 
as prioridades do carro para formas alternativas de deslocação na cidade. Ao longo 
das décadas, o carro impôs a sua escala à cidade e é mais que tempo de fazer zoom 
novamente à escala humana. 
O sociólogo e arquitecto paisagista Randolph Hester analisa como o design urbano pode 
fomentar a ligação com os nossos concidadãos, mas também com o nosso ambiente 
natural. No seu livro Design for Ecological Democracy ele mapeia a importância das 
cidades para acomodar uma gama completa de tempos «desde a velocidade da luz 
cinematográfica até ao ritmo do caracol»3. Ao criar uma infra-estrutura urbana que 
proporciona rotas para todos os tempos, a igualdade na nossa sociedade é reforçada, 
uma vez que isto afecta não só as crianças, mas também os idosos e as pessoas 
com deficiências físicas. Se os paradigmas mudarem de um design urbano amigo do 
automóvel para um design urbano amigo do ser humano, haverá espaço para um 
espaço público inclusivo, que devolve a liberdade de mobilidade a todos os residentes.

Cidades transformadoras 
As estrelas-guia para este 
desenvolvimento são as SUPERILHAS 
da cidade de Barcelona - super-blocos. 
Com o slogan «Vamos encher as ruas de 
vida», em 2015 o município começou a 
transformar as redes de ruas em zonas 
sem carros, permitindo aos ciclistas, 
transportes públicos e peões recuperarem 
as ruas. Isto aconteceu numa altura em que 
o município de Barcelona tinha falhado 
constantemente em cumprir os objectivos 
da UE em matéria de qualidade do ar. À 
medida que os carros são desviados em 
torno desses super-blocos, uma rede 
de ruas é libertada para o uso livre dos 
residentes. Embora o tráfego essencial de 
veículos automóveis ainda seja permitido 
(transportes públicos, residentes, 
entregas), mas dificultado a 10 km/h, todo 
o tráfego em trânsito é eliminado e dá 
lugar a mesas de piquenique, mercados 
de rua, campos de jogos e também 
plantadores e árvores, que transformam 
as ruas numa zona vibrante, verde, de uso 
misto (quase) livre de carros. A mudança 
de infra-estruturas proporciona novos 
incentivos urgentemente necessários 
aos ciclistas e peões, a fim de reduzir 
as emissões de carbono e a poluição 

atmosférica relacionadas com o transporte. 
Para as crianças e famílias que habitam essas 
ruas, esta transformação proporciona um 
ambiente seguro, pedestre e brincalhão e, por 
conseguinte, melhora significativamente a sua 
qualidade de vida real.

3 Hester (2006), p. 360.
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Enrique Peñalosa, ex-prefeito de Bogotá 
(1998 - 2000 e 2016 - 2019) é a figura 
de proa dos decisores políticos da cidade 
que impulsionam esta transformação. A 
sua defesa da reinvenção da vida urbana 
baseia-se na convicção de que a igualdade 
e a participação igualitária necessitam de 
um espaço cívico comum. De acordo com 
Peñalosa, o espaço público foi sacrificado 
durante demasiado tempo aos automóveis e 
à privatização sob o pretexto de aumentar a 
riqueza económica. Embora apenas poucos 
tenham lucrado com isto, a maioria da 
população foi empurrada para a margem, 
ficando com as externalidades das prioridades 
estabelecidas. Peñalosa comprometeu-se a 
redesenhar a experiência de vida da cidade 
para os habitantes de Bogotá, substituindo 
intersecções com praças, pistas para 
automóveis por auto-estradas para bicicletas 
e estabelecendo uma cadeia de parques 
que atravessam a cidade. Regularmente, as 
estradas são fechadas para carros, permitindo 
uma nova experiência pedestre numa cidade 
que era notoriamente conhecida pela sua rua. 

Experiência Pedestre 

O sociólogo e arquitecto paisagista Randolph 
Hester apela à vadiagem cívica exigindo que 
todos nós passemos mais do nosso tempo nas 
ruas como um acto de construção comunitária 
e de ligação com o nosso ambiente. Mas ele 
também salienta que a experiência pedestre 
tem de ser dirigida por decisões deliberadas 
de planeamento, de modo a acomodar isto. 
Como provaram os responsáveis políticos 
em Barcelona e Bogotá, há muitas medidas 
que podem ser tomadas para tornar as ruas 
mais seguras, dando prioridade aos peões e 
melhorando assim a qualidade do ambiente 
de passeio e, ao mesmo tempo, tornando o 
espaço público mais inclusivo, desacelerando 
o seu ritmo. De acordo com Hester, no 
entanto, é necessário fazer mais no que diz 
respeito ao planeamento urbano. Devem 
ser previstos percursos pedonais que liguem 
áreas residenciais com o centro da cidade, 
bem como com o espaço aberto para além da 
cidade, proporcionando ligações sem carros 
do centro a paisagens selvagens. Hester 



48

elabora que caminhar «ensina
Ele está a apelar à criação de «sequências 
sinfónicas vivas»5 ou rotas que tocam o 
coração das pessoas. Embora isto pareça 
bastante enfático para um esforço de 
planeamento urbano, ajuda novamente a 
tomar aqui a perspectiva de uma criança. 
Como pode o espaço público proporcionar 
uma experiência pedestre para as crianças? 
As viagens diárias das crianças devem incluir 
características que inspirem a interacção. 
Embora os campos de jogos sejam a resposta 
padrão a essa procura, existem outras formas 
valiosas que permitem encontros lúdicos 
enquanto tornam a caminhada mais atractiva. 
Para além dos seus benefícios ambientais, 
os elementos naturais da paisagem urbana 
podem proporcionar vislumbres de espaço 
selvagem que oferecem experiências sensuais 
para as crianças, em constante mudança. Em 
Copenhaga, uma variedade de medidas que 
melhoram a resiliência climática da cidade 

servem simultaneamente de espaço verde e 
de aventura para as crianças e estão situadas 
mesmo dentro dos bairros 

como Tåsinge Plads ou Østerbro. Uma infra-
estrutura urbana verde como esta ajuda a 
absorver e gerir o excesso de águas pluviais e 
tem um efeito refrescante, ao mesmo tempo 
que proporciona vegetação selvagem e vida 
animal para ser experimentada e explorada 
nos percursos pedestres diários das pessoas. 
Estas intervenções multifuncionais criam 
sinergias que tornam as caminhadas na cidade 
mais atractivas, e podem mesmo avançar 
para uma experiência estética impulsora 
incorporada nas rotinas do dia-a-dia das 
pessoas. Se isto for implementado de uma 
forma quase natural, poderá também dar 
oportunidade às crianças de encontrarem a 
biodiversidade no seu ambiente próximo e até 
mesmo transformar os hábitos de visão dos 
adultos, que esperam cortar a relva e as sebes 
quando ouvem o verde urbano.

4 Hester (2006), p. 393.
5 Hester (2006), p. 399 ff.
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Os 15 Minutos-Cidade 

Outro aspecto de dar prioridade às 
caminhadas é fornecer todos os serviços 
necessários dentro da distância a pé das 
áreas residenciais. O Novo Urbanismo 
quer mudar os paradigmas no planeamento 
urbano, concentrando-se na automobilidade 
e centrando-se no acesso. Durante décadas, 
os investimentos maciços nas cidades foram 
dedicados a levar os automóveis mais longe 
e mais depressa, dotando-os assim de um 
sistema dependente do automóvel. 
O movimento de 15 minutos de cidade quer 
trazer de volta os serviços ao comprimento do 
braço dos residentes que foram externalizados 
em centros comerciais e zonas comerciais 
designadas: «Um bom acesso vem de ter uma 
diversidade de serviços misturados dentro 
do seu próprio bairro, para que não tenha de 

percorrer toda a cidade - ou fora dela - para 
chegar ao que precisa»6.No seu TED-Talk Carlos 
Moreno afirma que a disfuncionalidade e 
A indignidade da cidade e a nossa aceitação do 
ruído e da poluição atingiu um pico. Viemos a 
aceitar o domínio do carro como se fosse dado 
por Deus. Para mudar isso, temos de conceber 
cidades de utilização mista que proporcionem 
espaço de vida, mas também serviços 
comerciais, de saúde, culturais e de lazer. Para 
repensar a cidade a esta luz, apresenta quatro 
princípios que são os blocos de construção da 
cidade de 15 minutos: 

   • ECOLOGIA: por uma cidade verde e 
sustentável. 
   •  PROXIMIDADE: viver com distância 
reduzida a serviços chave 
   • SOLIDARITY: criar ligações entre as pessoas    

6 Moreno (2020).

Paris en Commun - Rue avant après by Nicolas Bascop
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•  PARTICIPATION: envolver activamente os 
cidadãos

Sob estes parâmetros, os bairros podem 
evoluir para permitir aos residentes alcançar 
todos os serviços necessários dentro de 
uma caminhada de 15 minutos (ou passeio 
de bicicleta de 10 minutos). Anne Hidalgo, 
a Presidente da Câmara de Paris está a 
implementar este esquema para transformar 
a capital francesa numa cidade sustentável. 
Ela está a implementar as recomendações 
de Moreno para que a cidade de 15 minutos 
aconteça. Ao reorganizar e completar os 
serviços locais, atribuir múltiplos objectivos 
ao espaço comum e adaptar o ritmo dos 
bairros ao homem e não ao carro, Hidalgo 
está a aproveitar ao máximo a densidade já 

existente em Paris. As ilustrações de Nicolas 
Bascop para Paris en commun dão uma 
impressão vívida das ruas de Paris antes e 
depois das transformações em curso. 
Esta transformação minimiza a necessidade 
de transporte motorizado e, por conseguinte, 
transforma a cidade como perpetrador 
significativo de danos ambientais numa 
parte da solução. Além disso, é criado um 
espaço social que pode ligar as pessoas 
e criar comunidade. Esta é também uma 
reorientação essencial para o espaço urbano 
que há muito se centra em torno dos serviços 
comerciais. Como muitos destes se deslocam 
para o reino digital através das possibilidades 
de encomenda online, é tempo de dar um 
novo propósito ao reino público vago.
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3.3 Benefícios para a 
saúde de uma cidade 
sustentável 

O tempo na natureza 
não é tempo de lazer; 
é um investimento 
essencial na saúde 
dos nossos filhos (e 
também, a propósito, 
na nossa própria 
saúde). 

Richard Louv, Última Criança na Floresta ”
Resultados da aprendizagem 

os professores/trabalhadores jovens devem ser 
capazes de:     
•  Identificar a interligação entre a saúde do 
ecossistema e a saúde humana

“

Pixabay
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”

Um instrumento essencial para tornar as cidades mais sustentáveis é a integração da natureza 
no tecido urbano. Os benefícios de uma infra-estrutura urbana verde são óbvios se se tratar da 
dimensão ambiental de tornar as cidades mais resistentes às alterações climáticas. Mas como 
podem os espaços verdes melhorar a condição de vida humana? 

Benefícios de uma cidade sustentável 
para a saúde física 
O impacto da natureza na saúde tem duas dimensões: Por um lado, as infra-estruturas verdes 
urbanas podem atenuar os factores de stress para a saúde como o calor, o ruído e a poluição 
atmosférica; por outro lado, o acesso a ambientes naturais e a uma disposição ponderada da 
cidade pode encorajar a actividade física e, assim, melhorar a aptidão física geral. 

Estes dois factores resultam comprovadamente 
nos seguintes benefícios para a saúde física7: 

Valor sanitário adicional pode ser detectado com crianças. A actividade física é uma das medidas 
que contrariam a obesidade infantil. Com os encerramentos de escolas pandémicas Covid-19 
e os bloqueios de escolas espera-se que tenham um forte impacto nos níveis de obesidade 
infantil. A exposição precoce à diversidade vegetal e animal tem um efeito de reforço no sistema 
imunitário e previne o desenvolvimento de alergias. Para a saúde dos olhos das crianças, é 
essencial passar tempo no exterior, para que o olho desenvolva todo o seu potencial através de 
diferentes estímulos, em oposição à exposição excessiva do tempo de rastreio.

7 European Environment Agency (2020), p. 43ff.
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A pandemia de Covid19 causou para milhões 
de pessoas em todo o mundo uma séria 
ameaça às suas vidas ou à sua saúde física. 
Ao mesmo tempo, as crises sociais em torno 
da pandemia provocaram um agravamento 
do estado mental e bem-estar das pessoas 
com a depressão, ansiedade, stress crónico, 
fadiga e solidão a aumentar. Estudos recentes 
mostram que o acesso à natureza constituiu 
um alívio significativo para as pessoas e a 
experiência da natureza acabou por se revelar 
uma força de equilíbrio para as mentes 
stressadas. Aqueles que tiveram a sorte de ser 
autorizados a abandonar a sua casa e tinham 

infra-estruturas verdes ao virar da esquina 
estavam decididamente em melhor situação 
em termos da sua constituição psicológica. 
O que a pandemia revelou é consenso na 
investigação feita pela natureza, saúde e 
ciências sociais: as experiências da natureza 
têm um impacto positivo no funcionamento 
cognitivo, bem-estar psicológico e outras 
dimensões da saúde mental.

Benefícios de Uma Cidade Sustentável para a Saúde 
Mental e o Bem-Estar 

Cheonggyecheon, formerly covered river basin in Seoul, South Korea that got transformed into a public 
recreation and nature space
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Nos anos 80 começaram a surgir estudos 
que provaram a interconectividade da 
presença da natureza e da saúde humana. 
Um estudo realizado em 1984 por R.S. Ulrich, 
investigador em concepção de cuidados 
de saúde, descobriu que a recuperação é 
significativamente mais rápida com pacientes 
hospitalares que têm uma vista verde dos 
seus leitos hospitalares. Nos anos 90, várias 
experiências conduzidas com pessoas 
que vivem em grandes empreendimentos 
mostraram que a saúde e o bem-estar eram 
subjectivamente mais elevados pelas pessoas 
que ignoravam o verde das suas casas. Outros 
impactos sobre a saúde psicológica podem 
ser detectados com crianças. Para os doentes 
com ADHS as experiências naturais têm um 
efeito positivo nas suas emoções, evocando 
alegria, despreocupação e aumento da auto-

8 Louv (2005), p. 56.

Louv refere-se ao défice de 
atenção geral, à perda de 
percepção sensorial e ao 

aumento das doenças físicas 
e psicológicas, mas também 

sublinha o potencial positivo 
se decidirmos abordar e 

alterar este «Défice é um lado, 
o outro é a abundância que 

nos espera, se encontrarmos 
formas de voltar a ligar as 

crianças à natureza”.8

confiança. As crianças que sofrem de tensão 
psicológica também podem amortecer 
o impacto prejudicial das experiências 
negativas 
melhor através do acesso à natureza. O 
lado negativo desses efeitos positivos que 
a natureza pode ter nas crianças é melhor 
descrito por Richard Louv. Ele detecta uma 
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A natureza tem peças 
soltas 

Encoraja as crianças a 
interagir e a criar. 

A natureza é diversa 

Não prescreve papéis 
sociais como outros 
ambientes para brincar. 

A natureza é aventureira 

Desafia a coordenação 
e a avaliação de risco ao 
permitir escaladas, saltos, 
equilíbrio.

Em comparação com o campo de jogo padrão estabelecido, os benefícios do jogo na natureza 
tornam-se aparentes. Favorecem significativamente o desenvolvimento da coordenação, 
trabalho de equipa, auto-eficácia, capacidade de avaliação de riscos e auto-confiança.

A natureza é dinâmica 

Há sempre algo novo 
a descobrir e a que se 
adaptar. 

A natureza é 
multissensorial 

Desafia todos os sentidos 
através de diferentes 
escalas, texturas, cores, 
sons e aromas.  

No seu trabalho, Louise Chawla, professora de design ambiental, pergunta como é que a 
exposição exacta ao ambiente natural aumenta o bem-estar e as competências cognitivas das 
crianças. Ela menciona vários princípios que são inerentes ao design da natureza e influenciam 
as emoções, capacidades e competências das crianças de uma forma positiva: 
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3.4 Construir laços 
entre o Homem e a 
Natureza

Ninguém 
protegerá aquilo 
com que não se 
importa, e ninguém 
se importará com 
aquilo que nunca 
experimentou.
  
Sir David Attenborough, radialista e naturalista 

“

”
Resultados da aprendizagem 

os professores/trabalhadores jovens devem ser 
capazes de: 
    • Identificar como as experiências da natureza 
urbana podem sensibilizar e agenciar as crianças 
para o mundo natural.
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Como a ciência prova, a natureza é uma fixação para muitas das doenças da nossa civilização. 
De facto, isto pode ser razão suficiente, para projectar intencionalmente a natureza nas nossas 
vidas e começar a trabalhar no sentido de proporcionar o acesso à natureza a todos no dia-
a-dia. Mas a biosfera não é apenas um serviço do ecossistema ou um recurso em declínio, 
que precisamos de gerir, nós também fazemos parte dela por inerência. A saúde humana é 
interdependente com a saúde do nosso ambiente. 

Ligação Infantil-Natureza para Construir 
Esta ligação precisa de ser experimentada para ser compreendida, pelo que os cientistas 
educacionais exortam os profissionais a darem oportunidades às crianças para fazerem 
«experiências cruciais na infância e juventude (que) preparem as pessoas para cuidarem 
activamente do mundo natural e da justiça ambiental «9. Chawla afirma que essas interacções 
com o mundo natural, por um lado, ajudam a construir uma identidade ecológica, que 
proporciona um sentido de pertença e um objectivo que pode alimentar o bem-estar ao 
longo da vida de uma pessoa. A ligação à natureza pode dotar as crianças da capacidade de 
filiação social, mas também de filiação com outras espécies, ao mesmo tempo que alarga a 
sua sensualidade, imaginação, integridade corporal, capacidade de livre jogo, auto-eficácia e 
desempenho cognitivo. Para desenvolver ao máximo essas capacidades, as crianças precisam de 
oportunidade e espaço para a exploração ao ar livre. É crucial permitir a interacção em oposição 
às experiências que objectivam a natureza como os jardins zoológicos ou parques de manicura 
com relvados vedados. A natureza é multi-sensorial e reactiva e esta qualidade pode ser melhor 
experimentada num ambiente imersivo que encoraje a interacção.

Da Ligação à Natureza ao Comportamento de 
Conservação da Natureza 

Por outro lado, a experiência de ligação com a natureza é o ponto de partida para o empenho 
das crianças na sua protecção. Para acender esta tão necessária agência, que será crucial para 
as gerações futuras, as crianças devem experimentar habitats naturais e biodiversidade. Quanto 
mais isto fizer parte do seu ambiente, mais provável é que evoluam da objectivação da natureza 
para a identificação com ela. A investigação mostra que a fundação de uma identidade ecológica, 
mesmo que colocada na infância, percorre biografias. Quando questionados sobre a origem do 
seu envolvimento, muitos activistas ambientais referem-se a experiências com a natureza na sua 
infância ou adolescência. A ambição de proporcionar tais experiências para uma grande parte da 
juventude de hoje, pode ser uma mudança de jogo. Temos de aproveitar todas as oportunidades 
de concepção para fomentar a biofilia no ambiente directo das crianças.

9 Chawla (2020), p. 634.
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Flower-filled meadow in the school yard of Gemeinschaftsschule 
Kerspleben in Germany (by Daria Junggeburth/DUH)

[E]muito prática para aumentar o 
acesso das crianças à natureza é 

importante, desde a naturalização 
de pátios privados e locais de 

habitação multi-familiar, a mosaicos 
de parques e jardins, à ecologização 

dos terrenos das escolas e 
centros de cuidados infantis, à 
disponibilização de centros de 

natureza, acampamentos e visitas 
de campo a áreas naturais para 

todas as crianças. Encontrar 
formas de levar a natureza às 

crianças, mesmo em partes do 
mundo densamente povoadas 

e com poucos recursos, parece 
essencial para fomentar a ligação. 
Fazer isto pode simultaneamente 

criar redes de espaços verdes 
para a biodiversidade e oferecer 

muitas oportunidades para que as 
crianças se envolvam na protecção 

e restauração da natureza.

Da Biofobia à Biofilia 
Os praticantes em educação ambiental relatam sobre curvas de aprendizagem íngremes 
quando as crianças entram em contacto com a biosfera. Os primeiros encontros com insectos 
revelam especialmente a alienação da natureza quando crescem sem acesso a espaços verdes 
e selvagens. Algumas crianças ficam mesmo enojadas por aranhas ou vermes e pensam que o 
contacto pode ser perigoso. Para abordar esta falta de ligação e concepções erradas do mundo 
natural, os investigadores recomendam várias estratégias para envolver as crianças de forma 
sustentável:   

 • Promover a empatia e o respeito pelos seres vivos 
 • Mostrar apreço pelas realizações e descobertas das crianças na natureza e apoiar a sua 
curiosidade 
 • Permitir às crianças a liberdade de se envolverem com a natureza de forma autónoma 
 • Prática de avaliação de risco-benefício em vez de apenas avaliação de risco
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Lidar com o medo ambiental 
À luz das rápidas alterações climáticas, preocupação, ansiedade e raiva podem ser expressões de 
uma ligação sentida com a natureza. Embora estas emoções possam levar ao activismo ambiental, 
também podem causar frustração e paralisia. À medida que a identidade ecológica é reforçada, 
o reconhecimento da vulnerabilidade partilhada pode tornar stressante lidar com as alterações 
climáticas e a perda de biodiversidade. 

Em vez de fatalismo, ao qual muitos adultos estão presos, é necessário estabelecer uma atitude 
de esperança construtiva. Isto exige: 

10 Chawla (2020), p. 632.

Além disso, se a acção ambiental for vivida colectivamente, seja na família, na sala de aula ou 
na comunidade, o desamparo individual pode ser substituído por uma gestão social. Alguns 
educadores abstêm-se de confrontar as crianças de tenra idade com os perigos das alterações 
climáticas e os investigadores recomendam sempre «combinar a ciência da mudança ambiental 
com a informação sobre como fazer a diferença“.10

Uma visão para um futuro 
possível 

Consciência dos caminhos 
para alcançar o objectivo 

Crença na agência para
 o conseguir 
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Inspiração para o futuro 

Para mais informações sobre cidades amigas das crianças, leia o guia de Arup sobre a abordagem 
amiga das crianças: Cidades Vivas. Designing for Urban Childhood. Está disponível online e 
fornece 40 práticas globais de intervenções amigas da criança. 

Arup (2017). Cidades Vivas. Desenho para a infância urbana. https://www.arup.com/perspectives/publications/research/
section/cities-alive-designing-for-urban-childhoods

Um relato de como a pandemia da COVID-19 pode potencialmente acelerar o planeamento 
urbano sustentável, leia o artigo de Carlos Moreno sobre Cidades Pós-Pandémicas. Moreno é o 
pioneiro do conceito de 15 minutos-cidades. 

Moreno et al (2021). Apresentando os «15 minutos-cidade»: Sustentabilidade, Resiliência e Identidade do Lugar em 
Futuras Cidades Pós-Pandémicas. Cidades Inteligentes 2021/4.  https://www.mdpi.com/2624-6511/4/1/6

O último guia para envolver as crianças na placemaking é o livro de Victoria Derr e Louise 
Chawla Placemaking with Children and Youth. Fornece um quadro para a implementação de 
práticas participativas com crianças e fornece estudos de casos inspiradores de todo o mundo.

Derr, V. and Chawla, L. (2018). Placemaking with Children and Youth: Práticas Participativas para o Planeamento de 
Comunidades Sustentáveis. New Village Press, Nova Iorque.

https://www.arup.com/perspectives/publications/research/section/cities-alive-designing-for-urban-chi
https://www.arup.com/perspectives/publications/research/section/cities-alive-designing-for-urban-chi
https://www.mdpi.com/2624-6511/4/1/6 
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Children playing in water fountain

MÓDULO 4
Cuidados com a água
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Introdução 

73% da superfície da Terra está coberta de água. A 
água é a principal condição de vida, uma vez que a 
vida humana, animal e vegetal são profundamente 
dependentes dela. 

Imaginem que estão num passeio pedestre no 
Verão quente e a vossa garrafa de água só tem 
algumas gotas. Imediatamente notará no seu corpo 
e na sua mente como a água é indispensável e como 
dependemos profundamente do acesso à água. 

Embora a quantidade de água na Terra tenha 
permanecido bastante constante ao longo do 
tempo, as alterações climáticas de hoje afectaram 
o ciclo da água do planeta. As temperaturas 
mais elevadas provocam o derretimento dos 
glaciares e muitas áreas são afectadas pela seca. 
A escassez de água e a poluição ameaçam a saúde 
humana, a segurança alimentar e a qualidade de 
vida. A alteração dos padrões de precipitação e 
do fluxo dos rios leva a inundações frequentes 
que aumentam o risco de danos às casas, infra-
estruturas e fornecimento de energia.

A água não só é um recurso crucial 
para a vida humana, como também 
regula o clima e o tempo e mantém 
o nosso planeta a funcionar. Assim, é 
importante gerir e proteger a nossa 
água, uma vez que é um recurso 
natural vital para as gerações futuras. 
Sem água, nenhuma vida pode 
sobreviver. 
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4.1  Acesso a água 
limpa 

O direito à água dá 
a todos o direito 
de ter acesso a 
água suficiente, 
segura, aceitável, 
fisicamente 
acessível e a preços 
acessíveis para uso 
pessoal e doméstico.
 
As Nações Unidas, Direitos Humanos ”
Resultados da aprendizagem 

os professores/trabalhadores jovens devem ser 
capazes de: 
 • Compreender a importância da água como um 
recurso crucial para a vida na terra

“
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4.1  Acesso a água 
limpa 

”

A água é um recurso crucial para a 
humanidade. Cada uma das células, órgãos 
e tecidos do corpo humano utilizam água 
para ajudar na regulação da temperatura, 
mantendo-se hidratados e mantendo as 
funções corporais. O acesso à água e ao 
saneamento são reconhecidos pelas Nações 
Unidas como direitos humanos e «permite 
a todos ter acesso a água suficiente, segura, 
aceitável, fisicamente acessível e a preços 
acessíveis para uso pessoal e doméstico»1 . No 
entanto, 2,2 mil milhões de pessoas não têm 
acesso a água limpa. 
Os eventos climáticos extremos e as 
alterações nos padrões do ciclo da água 

causadas pelas alterações climáticas estão a 
tornar mais difícil o acesso e a garantir água 
potável segura. A subida do nível do mar 
está a fazer com que a água doce se torne 
salgada, o que afecta a qualidade dos recursos 
hídricos dos quais milhões de pessoas 
dependem, o aumento das temperaturas 
fomenta bactérias patogénicas nos recursos 
de água doce, tornando a água perigosa 
para as pessoas, e desastres naturais, como 
inundações, terramotos, incêndios, tornados 
e furacões, podem destruir e contaminar o 
abastecimento de água.

A ausência, inadequação ou gestão inadequada dos serviços de água e saneamento representam 
um grande risco para a saúde dos cidadãos do mundo. A água contaminada e o mau saneamento 
podem levar à transmissão de doenças como a cólera, diarreia, disenteria, hepatite A, febre 
tifóide e poliomielite. A nível mundial, 2,2 mil milhões de pessoas não têm acesso a água potável 
na sua própria casa. Trata-se principalmente de pessoas que vivem nas áreas mais pobres dos 
bairros de lata e distritos rurais do mundo.

1 United Nations, UN Water

https://www.unwater.org/water-facts/human-rights/ 
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O que é a Seca? 

A seca é caracterizada como um período 
de tempo em que uma área ou região 
experimenta uma falta de precipitação 
que pode causar a redução das águas 
subterrâneas, a diminuição do fluxo dos 
cursos de água, danos às culturas e uma 
escassez geral de água.

O que é a Escassez de Água? 

A escassez de água resulta da procura 
de água que excede os recursos hídricos 
disponíveis e é definida como «escassez 
na disponibilidade devido à escassez 
física, ou escassez no acesso devido à 
falha das instituições em assegurar um 
abastecimento regular ou devido à falta de 
infra-estruturas adequadas »2.

A procura de água cresce juntamente com a população do planeta e padrões de vida mais 
elevados, bem como a procura de alimentos e energia que requerem grandes quantidades de 
água. De acordo com dados de 2019, 17 países são caracterizados como países com escassez 
de água, e doze deles estão localizados no Médio Oriente e Norte de África. A escassez de 
água e as alterações climáticas são factores que podem levar a conflitos e migrações, uma vez 
que comunidades e populações competem pela diminuição dos recursos hídricos. As famílias 
podem ser forçadas a abandonar as suas casas para encontrar abastecimento de água fiável e 
oportunidades de subsistência. Nestas situações, as pessoas deslocam-se frequentemente para 
áreas urbanas, exercendo ainda mais pressão sobre os serviços já tensos.

Para uma explicação detalhada dos termos 
em destaque, ir ao glossário na página 118 ou 
clicar nos termos do texto.

2 United Nations, UN Water

https://www.unwater.org/water-facts/scarcity/
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4.2  Seca e Escassez 
        de Água 

(....) de acordo com as 

nossas estimativas, 

cerca de um terço da UE 

território está exposto a 

stress hídrico em que a 

procura excede a oferta 

disponível durante um 

certo período. 

Hans Bruyninckx, Director Executivo do EEE ”
Resultados da aprendizagem 

os professores/trabalhadores jovens devem ser 
capazes de: 
• Compreender e definir a seca e a água 
escassez 
• identificar as consequências que resultam dos 
dois fenómenos

“
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A escassez de água está a tornar-se cada vez mais grave e prevalecente no Sul da Europa, 
com Portugal a passar por longos períodos de seca severa nos últimos anos. Dado que 75% do 
consumo de água em Lisboa é para lavagem de ruas, irrigação e outros usos de água não potável, 
a capital de Portugal concebeu uma estratégia para optimizar a utilização de águas residuais 
recicladas para usos não potável, o que tem tido o efeito de contribuir com menos de metade das 
emissões de gases com efeito de estufa da água potável. O plano estratégico para a reutilização 
da água faz parte de uma Estratégia de Eficiência da Água mais ampla, ancorada numa visão de 
uma cidade cheia de infra-estruturas verdes geridas com necessidades mínimas de água. Os 
espaços verdes são plantados utilizando espécies nativas alimentadas pela chuva, o que limita a 
necessidade de irrigação. Onde a irrigação é necessária, é utilizado um sistema para detectar e 
reparar rapidamente fugas de água e aumentar a eficiência.

Outra cidade que explora as águas residuais como um recurso viável é a cidade dinamarquesa 
de Nye. Nye, localizada a norte de Aarhus, é uma cidade baseada numa visão verde e 
sustentável com o objectivo de criar uma vida melhor para os seus habitantes. A cidade 
é construída sobre princípios sustentáveis considerando os residentes, a natureza, e os 
arredores da cidade. Sendo a primeira cidade na Dinamarca, Nye utiliza água de superfície 
para casas de banho e lavagem de roupa para limitar o consumo dos recursos hídricos 
subterrâneos. A chuva e a água de superfície dos telhados, das estradas e das áreas verdes 
circundantes é conduzida através de drenos e canais e para um lago de águas pluviais. De lá 
a água é conduzida para uma estação de tratamento de águas residuais que purifica a água 
e depois distribui água limpa para os sanitários e máquinas de lavar na cidade através de um 
sistema de canalização de água separado. Com este método, 40 % do consumo de água da área 
é coberto por água da chuva purificada.

O sistema de água em Nye, Dinamarca.
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4.3  Inundações 

Com as alterações 
climáticas esperamos 
que todos os extremos 
hidrometeorológicos 
se tornem mais 
extremos. 

”
Resultados da aprendizagem 

os professores/trabalhadores jovens devem ser 
capazes de: 
• Compreender e identificar os diferentes tipos de 
inundação

“

Carlo Buontempo, o director do Serviço de 
Alterações Climáticas de Copernicus no Centro 
Europeu de Previsões Meteorológicas de Médio 
Prazo.
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Inundações fluviais 

As inundações fluviais (também chamadas 
inundações fluviais) ocorrem quando o 
nível da água de um rio, lago ou riacho sobe 
e transborda, o ambiente, as margens e os 
terrenos vizinhos. Isto pode ser causado por 
chuvas excessivas ou por uma rápida nevasca. 
Estas cheias podem levar horas ou mesmo 
dias a desenvolver-se. 

As inundações ocorrem quando um transbordo de água submerge terra que 
normalmente está seca. As inundações podem ser causadas por fortes precipitações, 
rápido derretimento de neve ou gelo ou por grandes tempestades ou tsunamis. 
Podem ser extremamente prejudiciais e ter graves consequências sociais, económicas 
e ambientais. As inundações podem ser classificadas como um dos 3 tipos seguintes: 

Inundações Pluviais 

As cheias pluviais ocorrem quando a 
precipitação extrema cria uma inundação 
que não está ligada a um corpo de água em 
excesso. Tomam forma de duas maneiras: 

• As cheias de águas superficiais  são 
causadas por um sistema de drenagem urbana 
sobrecarregado onde a água escoa para as 
ruas. O nível da água é geralmente superficial 
e não cria uma ameaça imediata a vidas, mas 
podem causar danos económicos. 

• As cheias repentinas caracterizam-se 
por torrentes intensas de água com alta 
velocidade emergiu de chuvas fortes 
num curto espaço de tempo. As cheias 
repentinas geram rapidamente e podem 
ser extremamente perigosas, pois não dão 
tempo aos residentes para se prepararem ou 
evacuarem.

Inundações costeiras 

As inundações costeiras ocorrem quando 
as áreas terrestres ao longo da costa são 
inundadas pela água do mar. Estas inundações 
são causadas por eventos de ventos intensos 
que ocorrem ao mesmo tempo que a 
tempestade (quando o vento força a água em 
terra) e tsunamis.
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Ao longo das décadas, os holandeses 
dominaram a arte da protecção contra 
inundações, tal como os Países Baixos têm 
estado - e ainda estão - na linha da frente ao 
lidar com as inundações e a subida do nível do 
mar. Um terço dos Países Baixos está abaixo 
do nível do mar, e dois terços são vulneráveis 
às inundações. Como um dos países líderes 
mundiais na gestão da água, consultam agora 
outros países expostos. 
Natureza e água andam de mãos dadas. Este 
é o pensamento por detrás do programa 
holandês «Room for the River». Esta 
abordagem «trabalhar com a natureza» serve 
agora de modelo global em termos de gestão 
da água e protecção contra o aumento dos 
riscos de inundação ligados às alterações 
climáticas. 

Em 2005, o Governo holandês iniciou o 
«Programa Espaço para o Rio», cujo principal 
objectivo é aumentar a capacidade dos rios 
para fazer face aos elevados níveis de água 
em 30 locais do país. Isto é feito baixando 
os níveis das planícies aluviais, criando 
amortecedores de água, deslocalizando os 
diques, aumentando a profundidade dos 
canais laterais, e a construção de derivações 
das cheias. As planícies aluviais que foram 
baixadas serão inundadas durante os períodos 
de águas altas, dando assim temporariamente 
mais espaço ao rio e aliviando a pressão sobre 
os diques.

«Se mantiver as suas planícies aluviais 
e as proteger como estão, pode ainda 
manter o seu desenvolvimento 
económico, sendo ao mesmo tempo 
flexível e resiliente para lidar com os 
riscos.4»

Willem Jan Goossen, Conselheiro Político 
Sénior sobre adaptação climática e água no 

Ministério das Infra-estruturas e Gestão dos 
Recursos Hídricos, Países Baixos

«O risco está lá fora, por isso o nosso desafio é permanecer resistente, e a adaptação 
é fundamental.3» 

3  Willem Jan Gossen, Senior Policy Advisor, 2018
4  Willem Jan Gossen, Senior Policy Advisor, 2018

Gestão da água e protecção contra inundações 

Oosterscheldekering, The Netherklands

https://www.eea.europa.eu/signals/signals-2018-content-list/signals-2018-content-list/articles/interview-2014-the-dutch-make
https://www.eea.europa.eu/signals/signals-2018-content-list/signals-2018-content-list/articles/interview-2014-the-dutch-make
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Gestão e Re-naturalização da água

O município de Lousada, Portugal, trabalha 
com a gestão da água como parte da sua 
estratégia ambiental e das suas diferentes 
iniciativas de desenvolvimento sustentável. Em 
2019, o município criou «o Parque Florestal e 
Moinhos de Água de Pias», constituído por 7 
hectares de área natural ao longo do rio Sousa. 
O complexo de moinhos de água alberga um 
centro de educação ambiental que promove 
a agricultura tradicional, sistemas de energia 
movidos pela água, e consciência ecológica em 
relação aos rios. 

O complexo de moinhos de água está 
localizado numa área que foi degradada 
ecologicamente devido a uma utilização 
abusiva da terra. Em períodos de chuva 
intensa, o rio transborda e corrói os campos 
circundantes. 

A fim de regular o fluxo de água e atenuar os 
impactos das fortes chuvas e dos períodos de 
seca, foram feitas três intervenções ecológicas: 

a) a construção de um grande lago que fornece 
água em períodos mais secos, 

b) a re-naturalização das margens do rio e a 
recriação do perfil natural do rio e 

c) florestação da margem do rio e das áreas 
circundantes para controlar a infiltração e 
fluxo de água. 

Esta iniciativa restaurou o perfil natural do 
rio e criou formas sustentáveis de regulação 
do fluxo de água que beneficiam tanto a 
comunidade como a biodiversidade.
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4.4 Os Desafios 
       da Europa 

Há necessidade de 
um maior enfoque na 
natureza urbana, por 
exemplo, através da 
construção de redes 
de infra-estruturas 
azul-verde para se 
adaptar a um clima 
em mudança. 

Professora Dra. Beate Jessel, Presidente da Agência 
Federal Alemã para a Conservação da Natureza”
Resultados da aprendizagem 

os professores/trabalhadores jovens devem ser 
capazes de: 
• Compreender os desafios relacionados com a 
água experimentados na Europa em geral,
•   Compreender os desafios vividos em Chipre, 
Portugal, Alemanha, República da Macedónia do 
Norte e Dinamarca

“
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Tal como o resto do mundo, a Europa enfrenta 
as consequências das alterações climáticas 
e a gravidade da situação pode ser negada. 
Muitas regiões europeias estão a passar por 
secas mais frequentes, extremas e duradouras 
e os danos que causam estão a aumentar. A 
maior parte dos cerca de 9 mil milhões de 
euros de perdas anuais causadas pela seca 
afecta a agricultura, o sector energético e o 
abastecimento público de água. 
A escassez de água já não é um fenómeno 
incomum na Europa, uma vez que afecta pelo 
menos 11% dos europeus. Estudos mostram 
que o maior aumento das condições de seca 
é projectado para o Sul da Europa, onde a 
concorrência pela água entre a agricultura, a 
indústria, o turismo e os agregados familiares 
irá muito provavelmente aumentar. 
As secas severas e o aumento das 
temperaturas podem causar uma diminuição 
da qualidade da água, uma vez que estas 
condições fomentam o crescimento de 
bactérias tóxicas. Isto também afecta a 
disponibilidade de água e agrava assim o 
problema da escassez de água. 
A maioria dos rios europeus tem origem em 
zonas montanhosas, e 40% da água doce da 
Europa provém dos Alpes. No entanto, as 
mudanças na dinâmica da neve e dos glaciares 
e nos padrões de precipitação podem levar a 
uma escassez temporária de água em toda a 
Europa. 

Em toda a Região Europeia, 16 milhões de 
pessoas ainda não têm acesso aos serviços 
básicos de água potável, dos quais mais de 3 
milhões dependem da água de superfície para 
consumo directo. As inundações fluviais são 
uma das catástrofes naturais mais comuns, 
que tem resultado em acidentes fatais que 
afectam milhões de pessoas e causaram 
perdas económicas maciças nas últimas três 
décadas. Além disso, espera-se que fortes 
tempestades e cheias repentinas se tornem 
também mais frequentes em toda a Europa. 
Os peritos previram que a Europa sofrerá uma 
subida média de 60-80 cm no nível do mar até 
ao final do século, dependendo do ritmo a que 
a camada de gelo antárctico

derrete. Isto irá afectar os cidadãos europeus 
que vivem perto da costa, que constituem 
um terço da população da UE16. Uma subida 
do nível do mar contribuirá para o aumento 
das inundações costeiras ao longo da costa 
europeia.

Alterações Climáticas 
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Desde 2000, as inundações prejudiciais na 
Europa causaram pelo menos 700 mortes, 
a deslocação de cerca de meio milhão de 
pessoas e pelo menos 25 mil milhões de euros 
em prejuízos económicos segurados. 
Veneza, Itália, é uma das cidades europeias 
que estão severamente expostas às 
inundações. Durante os anos, Veneza sofreu 
várias inundações, e em 2019 a cidade sofreu 
as suas piores inundações desde 1966, quando 
uma maré alta excepcional subiu e submergiu 
três quartos da cidade. 
Com sistemas de esgotos, instalações de 
tratamento de águas residuais e a regulação de 
poluentes de indústria e agricultura, a Europa 

percorreu um longo caminho na redução das 
emissões para as massas de água. No entanto, 
a poluição da água continua a ser um problema 
de sobre-exploração, alterações físicas e 
alterações climáticas que continuam a afectar 
a qualidade e a disponibilidade da água. 
Quanto aos mares europeus, 75-96% 
das áreas avaliadas têm um problema de 
contaminação causado pela poluição química, 
enriquecimento de nutrientes e eutrofização, 
alterações climáticas ou pressões das 
actividades costeiras e marítimas.
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Dinamarca 

O acesso à água na Dinamarca é geralmente bom. 

99,9 % da água potável dinamarquesa provém de 
águas subterrâneas e pode ser acedida directamente 
da torneira. A água é bombeada a partir do subsolo, 
oxidada, filtrada e, por último, de qualidade assegurada 
pela fábrica de água antes de ser enviada directamente 
para as torneiras dos consumidores. Ao contrário 
do que acontece em muitos outros países, não é 
necessário desinfectar a água com cloro ou outros 
químicos. Contudo, as maiores ameaças à água potável 
dinamarquesa são os pesticidas e fertilizantes utilizados 
na agricultura, uma vez que contaminam as águas 
subterrâneas e põem em risco a qualidade da água 
potável. Embora a legislação sobre pesticidas seja 
extensa, com muitas exigências tanto para o utilizador 
profissional, importador e distribuidor, a descoberta 
de resíduos de pesticidas tem aumentado durante 
os últimos anos. A gestão da água também tem sido 
desafiada à medida que eventos climáticos extremos, 
tais como chuvas fortes e cheias repentinas, estão a 
tornar-se mais frequentes, exercendo pressão sobre 
os sistemas de esgotos e acrescentando danos às 
propriedades. Além disso, 14 áreas na Dinamarca foram 
categorizadas como zonas de risco de inundação por 
mar e riachos, sublinhando a necessidade de medidas 
preventivas.

Alemanha 

A Alemanha costumava ser considerada um país rico em água. Mas as alterações climáticas 
estão a transformar-se num enorme desafio para a gestão da água e para os seus utilizadores. 
Devido às alterações climáticas, a Alemanha vive uma série de anos de seca que resultam em 
eventos climáticos extremos, tais como chuvas fortes e cheias repentinas estão a tornar-se mais 
frequentes. Nas cidades, as massas de água provenientes de fortes chuvas devem ser capazes de 
drenar melhor. A queda dos níveis das águas subterrâneas e a diminuição da humidade do solo 
estão a ameaçar as culturas e as florestas. Os cursos de água estão cada vez mais intransitáveis. 
Além disso, muitos lagos, rios e águas subterrâneas estão contaminados. Drogas e resíduos 
de pesticidas devido à fertilização na agricultura intensiva têm um efeito prejudicial sobre 
a diversidade de plantas e animais nas águas e à sua volta. Estes insumos põem em perigo a 
condição ecológica das massas de água e tornarão a produção e fornecimento de água potável 
complexa, dispendiosa e sujeita a futuros conflitos de utilização.
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Os desafios específicos dos países parceiros 

 

 Chipre 

 Chipre é a terceira maior ilha do Mar 
Mediterrâneo, com uma área de 9.251 km2. 
Tal como outros países da região 
mediterrânica, Chipre tem um clima semi-
árido e recursos hídricos limitados. Chipre 
sofre do mais alto nível de stress hídrico da 
Europa, particularmente em anos de seca 
excessiva. 
Assim, a questão da escassez de água é um 
aspecto fundamental da vida em Chipre, 
onde o abastecimento limitado, a expansão 
urbana e o crescimento populacional são todos 
relevantes, produzindo uma necessidade 
urgente de controlar a sua dependência da 
precipitação. 
Os dois principais sectores consumidores 
de água em Chipre são a agricultura irrigada 
e a utilização doméstica. A agricultura é 
responsável por cerca de 70% da utilização 
total de água, enquanto que o sector 
doméstico é responsável por 20% da utilização 
de água. Outros sectores incluem o turismo 
(5% da procura de água), a indústria (1%), e as 
comodidades (5%). Devido ao fornecimento 
limitado de escoamento superficial em Chipre, 
as águas subterrâneas têm tradicionalmente 
fornecido o recurso necessário para a 
utilização doméstica e irrigação. Ao longo 
dos anos, os recursos de águas subterrâneas 
da ilha têm sido fortemente bombeados em 
excesso, especialmente durante períodos de 
seca. Estima-se que os recursos hídricos 

subterrâneos são sobreexplorados em cerca 
de 40% do nível de extracção sustentável. As 
condições existentes resultaram na intrusão 
de água salina e na consequente deterioração 
da qualidade dos aquíferos costeiros e no 
esgotamento dos aquíferos interiores. A 
intrusão de água do mar em aquíferos também 
resultou na deterioração de valiosas salas de 
armazenamento de água subterrânea. Além 
disso, a agricultura intensiva e o uso excessivo 
de fertilizantes resultaram na poluição de 
nitratos de muitos aquíferos. Problemas 
semelhantes de poluição por nitratos surgem 
em aquíferos em áreas habitadas devido à 
eliminação directa de esgotos em poços de 
adsorção. Chipre tem sido confrontado com o 
aumento da frequência e 
intensidade das secas durante os últimos 
30 anos. Devido à utilização excessiva dos 
recursos hídricos existentes, os impactos 
ambientais e sociais das secas também se 
intensificaram. Nos anos 1990-1991 e 1996- 
2000 Chipre enfrentou uma crise hídrica como 
resultado da seca, forçando o Governo a impor 
restrições ao abastecimento de água tanto 
para fins domésticos como de irrigação, com 
efeitos adversos na economia e na vida social.
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Portugal

Portugal enfrenta vários problemas de gestão da água. Há uma necessidade de regenerar 
as florestas. As florestas do centro e norte do país são povoadas principalmente por uma 
monocultura industrial de eucalipto (Eucalyptus globulus), que provoca a erosão do solo e 
a ausência de sub-bosque regenerativo. No seu conjunto, esta má gestão florestal afecta 
a qualidade da água e o funcionamento ecológico do rio, o que também é prejudicado pela 
acumulação de sedimentos originados pela lixiviação. Nas zonas urbanas, a qualidade da água 
é afectada pela poluição e pela descaracterização das características naturais dos cursos de 
água. Muitos rios vêem as suas margens artificializadas, degradadas, muradas ou privadas de 
vegetação, com graves consequências sobre o fluxo de água e a biodiversidade associada. Além 
disso, em algumas zonas urbanas, o lixo é um problema, e muitas campanhas e voluntários 
acabam por limpar as margens dos rios a partir de garrafas de plástico, sacos e outros artigos 
diários. Além disso, como fenómeno europeu e mundial, em Portugal existe também uma 
agricultura intensiva que representa uma ameaça crescente para a qualidade da água e para os 
ecossistemas aquáticos. Por exemplo, produtos químicos tais como pesticidas e fertilizantes 
são utilizados maciçamente. Não são depurados e acabam por contaminar os sistemas hídricos 
superficiais e subterrâneos com consequências negativas para a vida selvagem e a saúde 
pública.

O Norte da Macedónia 

11,1 % dos agregados familiares individuais na Macedónia não têm acesso a água potável. 
Estas famílias estão principalmente concentradas em zonas rurais escassamente povoadas. Em 
alguns municípios, devido à falta de água potável, existem poços atrasados ou recentemente 
perfurados utilizados para beber, especialmente nas áreas de assentamentos não urbanizados. 
Estes recursos hídricos não são controlados e não existem dados sobre critérios de segurança 
e qualidade. 88,9 % dos agregados familiares individuais na Macedónia são abastecidos com 
água potável a partir do abastecimento público de água. No entanto, algumas pessoas ainda 
têm acesso a água que não está a ser testada nem quimicamente nem microbiologicamente. Os 
maiores poluentes da água na Macedónia são os cidadãos (42%), a indústria de processamento 
(33%) e as instalações mineiras (10%). Quanto a eventos climáticos extremos, a Macedónia 
não está actualmente a experimentar o transbordamento de cursos de água ou potenciais 
inundações. No entanto, nos últimos anos, o Estado tem testemunhado algumas das maiores 
inundações que ocorreram desde a sua existência em 1962 e 2016. Além disso, a seca tornou-
se um problema sério na Macedónia, pois esvaziou os lagos Ohrid e Prespa. As consequências 
estão a ser sentidas nos rios e os níveis da água não pararam de baixar. O nível do Lago Ohrid 
está à cota de 693,09 metros acima do nível do mar, que é 1 centímetro abaixo do nível natural 
da água e 8 centímetros abaixo da cota permitida pelo Acordo Bilateral celebrado com a 
República da Albânia (693,17 metros acima do nível do mar). Para além do longo período seco, a 
gestão inadequada dos recursos hídricos é apontada como parte da razão para esta situação.
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MÓDULO 5
Conectividade e Migração Animal
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Introdução 
Gnus a correr sobre grandes áreas, salmões a 
saltar o rio, baleias a viajar durante semanas 
entre os locais de alimentação de Verão e os 
locais de reprodução de Inverno... 

Muitos de nós já vimos estes fenómenos na 
televisão e alguns de nós talvez na vida real. A 
migração animal fascina-nos e desperta a nossa 
curiosidade em descobrir porquê e como se 
realizam as migrações. 

Alguns dos feitos mais surpreendentes 
de resistência podem ser testemunhados 
na migração de longa distância de muitas 
espécies, tais como os caribus (renas), as 
baleias corcundas e as gaivotas árcticas, que 
se verificou terem algumas das migrações mais 
longas do mundo. 

Uma vez que um dos principais truques 
para a migração é a mudança das estações, 
as crescentes mudanças climáticas em 
todo o mundo representam uma ameaça ao 
comportamento natural e à migração de muitas 
espécies. Foram observadas diminuições nas 
populações de espécies migratórias em todo o 
mundo. 

Uma vez que um dos principais 
truques para a migração é a 
mudança das estações, as crescentes 
mudanças climáticas em todo o 
mundo representam uma ameaça ao 
comportamento natural e à migração 
de muitas espécies. Foram observadas 
diminuições nas populações de 
espécies migratórias em todo o 
mundo.
 
Como seres humanos, beneficiamos 
económica, nutricional e emocionalmente da 
migração animal e da recompensa sazonal 
de ecossistemas distantes. Temos um grande 
papel e responsabilidade na protecção 
dos nossos ecossistemas e incorporamos 
os nossos conhecimentos sobre migração 
animal e conectividade no nosso planeamento 
paisagístico e urbano. Sem reconhecer os 
padrões naturais, estamos menos equipados 
para os gerir eficazmente através das fronteiras 
jurisdicionais.
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5.1  Migração dos                                                                                                                                              
      animais 

Os animais 
migratórios são 
componentes 
essenciais dos 
ecossistemas que 
suportam toda a 
vida na Terra

Conservação de Espécies Migratórias (CMS)  

Resultados da aprendizagem 

os professores/trabalhadores jovens devem ser 
capazes de: 
• Compreender e definir o conceito de animal migração 
e conectividade 
• Identificar os diferentes tipos de migração animal 
•Compreender a ligação entre migração animal e 
humana, e o quão importante é a sua ligação. 

“

”
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5.1  Migração dos                                                                                                                                              
      animais 

A migração animal é o movimento relativamente a longa distância de animais individuais, 
geralmente numa base sazonal. É a forma mais comum de migração em ecologia. Encontra-se em 
todos os principais grupos animais, incluindo aves, mamíferos, peixes, répteis, anfíbios, insectos, 
e crustáceos. O gatilho da migração pode ser o clima local, a disponibilidade local de alimentos, a 
estação do ano ou por razões de acasalamento. 

Migração Animal 

Embora a maioria dos movimentos migratórios 
ocorra num ciclo anual, alguns movimentos 
diários são também referidos como migração. 
Muitos animais aquáticos fazem uma migração 
vertical diel, viajando algumas centenas de 
metros para cima e para baixo na coluna de água, 
enquanto algumas medusas fazem migrações 
horizontais diárias, viajando algumas centenas de 
metros através de um lago. 

 A migração sazonal é o movimento de várias 
espécies de um habitat para outro durante o ano. 
A disponibilidade de recursos muda em função 
das flutuações sazonais, que influenciam os 
padrões de migração. Algumas espécies como o 
salmão do Pacífico migram para se reproduzir: 
todos os anos nadam rio acima para acasalar e 
depois regressam ao oceano. A temperatura é um 
factor impulsionador da migração que depende 
da época do ano. Muitas espécies, especialmente 
aves, migram para locais mais quentes durante o 
Inverno para escapar a más condições ambientais.

A migração circadiana é onde as aves utilizam o 
ritmo circadiano (CR) para regular a migração 
tanto no Outono como na Primavera. Na 
migração circadiana, são utilizados relógios com 
padrões circadianos (diários) e circanuais (anuais) 
para determinar a orientação das aves tanto no 
tempo como no espaço, à medida que migram de 
um destino para o outro. Este tipo de migração 
é vantajoso em aves que durante o Inverno 
permanecem perto do equador, e permite a 
monitorização da memória auditiva e espacial do 
cérebro das aves para se lembrarem de um local 
ideal de migração. 

A migração das marés é a utilização das 
marés pelos organismos para se deslocarem 
periodicamente de um habitat para outro. Este 
tipo de migração é frequentemente utilizado para 
encontrar alimentos ou companheiros. As marés 
podem transportar organismos horizontalmente 
e verticalmente por apenas alguns nanómetros ou 
mesmo milhares de quilómetros.

Migração de medusas através do Atlântico

Migração de salmões rio acima 

Migração de aves

”
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Para uma explicação detalhada dos termos 
em destaque, ir ao glossário na página 118 ou 
clicar nos termos do texto.

Conectividade 

A migração animal ocorre porque permite aos animais explorar recursos onde e quando são 
mais abundantes, deslocando-se sazonalmente entre habitats. Onde os seres humanos vieram 
para explorar, desfrutar ou de outra forma beneficiar das espécies migratórias, também nós 
estamos a capitalizar sobre a 
recompensa sazonal de ecossistemas distantes. 

Os benefícios que derivamos das espécies migratórias 
são: 
• económica e culturalmente importante, 
• alimentar milhões de pessoas,
• As pragas agrícolas são regulamentadas, 
• permite a polinização, 
• proporciona recreação (observação da vida 

selvagem, caça),
•  facilita a dispersão de sementes, e muitas mais. 

A tese principal é que os padrões paisagísticos que promovem a conectividade das espécies, 
comunidades e processos ecológicos são um elemento chave da conservação da natureza em 
ambientes modificados pelos impactos humanos. O conceito de conectividade é utilizado para 
descrever como a disposição espacial e a qualidade dos elementos na paisagem afectam o 
movimento dos organismos entre as manchas de habitat e a escala da paisagem. A conectividade 
foi definida como «o grau em que a paisagem facilita ou impede o movimento entre as manchas 
de recursos».

Sem reconhecer explicitamente os benefícios proporcionados pelas espécies migratórias ou os 
locais dos quais dependem, estamos menos bem equipados para os gerir eficazmente através 
das fronteiras jurisdicionais. De facto, têm-se observado declínios populacionais de espécies 
migratórias em todo o mundo.
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A componente comportamental da conectividade está relacionada com a resposta 
comportamental dos indivíduos e das espécies à estrutura física da paisagem. É influenciada 
por factores tais como a escala em que uma espécie percebe e se move dentro do ambiente, 
as suas exigências de habitat e grau de especialização de habitat, a sua tolerância a habitats 
perturbados, a fase de vida e o momento dos movimentos de dispersão, e a resposta da espécie 
aos predadores e concorrentes. Consequentemente, embora vivendo na mesma paisagem, 
as espécies com respostas comportamentais contrastantes (a perturbações do habitat, por 
exemplo) experimentarão diferentes níveis de conectividade.

É fundamental reconhecer que uma 
paisagem é percebida de forma diferente 
por espécies diferentes e por isso o nível de 
conectividade varia entre espécies e entre 
comunidades. Uma paisagem ou área local 
com alta conectividade é aquela em que 
indivíduos de uma determinada espécie 
podem movimentar-se livremente entre 
habitats adequados, tais como tipos de 
vegetação favorecida para forragem, ou 
diferentes habitats necessários para forragem 
e abrigo. Alternativamente, uma paisagem 
com baixa conectividade é aquela em que os 
indivíduos são severamente impedidos de se 
deslocarem entre habitats seleccionados (Fig. 
1-2). Uma determinada paisagem ou região 
pode, ao mesmo tempo, proporcionar alta 
conectividade para alguns organismos, tais 
como aves móveis de grande porte, e baixa 
conectividade para outros, tais como caracóis 
ou pequenos répteis sedentários. 

Há dois componentes principais que 
influenciam a conectividade potencial para 
uma determinada espécie, comunidade 
ou processo ecológico - um componente 
estrutural e um componente comportamental. 

A componente estrutural da conectividade 
é determinada pela disposição espacial de 
diferentes tipos de habitats na paisagem. 
É influenciada por factores tais como a 
continuidade de um habitat adequado, 
a extensão e comprimento das lacunas, 
a distância a percorrer e a presença de 
caminhos alternativos ou propriedades 
de rede. Refere-se à disposição espacial 
mapeável dos habitats para os quais foram 
propostos vários índices quantitativos (por 
exemplo, medidas de circuitos, dimensão da 
malha, dimensão fractal).
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Os obstáculos à 
migração (...) podem 
limitar a capacidade de 
algumas espécies ou 
populações de mudar 
a sua distribuição. Em 
casos extremos, estas 
populações isoladas 
podem diminuir ou ir 
extinto.

The Land Trust Alliance

5.2  Ligações para 
apoiar as espécies 
migratórias 

”
Resultados da aprendizagem

os professores/trabalhadores jovens devem ser 
capazes de: 
• Compreender a importância de ligar as áreas 
conservadas com a paisagem terrestre e marítima 
global 
•   Compreender a importância das infra-estruturas 
verdes

“
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5.2  Ligações para 
apoiar as espécies 
migratórias 

”

A consecução de um desenvolvimento 
humano global sustentável dependerá da 
forma como os ecossistemas da Terra forem 
geridos e mantidos. Os ecossistemas são 
sistemas abertos complexos, entrelaçando 
diversidade biológica com processos 
ecológicos para produzir uma série de 
serviços para a biosfera planetária. 

e da sociedade humana. Contudo, poucos 
dos ecossistemas da Terra estão a ser 
geridos ou mantidos de forma eficaz. A 
pesca global está depauperada, as florestas 
subavaliadas e despoluídas, os solos erodidos, 
a biodiversidade ameaçada e os processos 
vitais dos ecossistemas perturbados. As 
áreas protegidas desempenham um papel 
importante no combate a estes processos. 
Embora sejam a pedra angular dos esforços 
de conservação da biodiversidade, são 
insuficientes em escala e número - quer 
em terra quer no mar - para abordar 
significativamente esta lacuna na gestão 
humana das paisagens e dos processos 
e a vida que elas contêm. As ligações 

são o veículo para benefícios a serem 
proporcionados para além dos limites do 
parque.
 
Há cinquenta anos, as áreas protegidas eram 
quase inteiramente da responsabilidade 
nacional. Hoje em dia, muitas são vistas 
como uma preocupação a muitos níveis de 
jurisdição, desde a local à internacional. 
Historicamente, as áreas protegidas 
preocupavam-se apenas com a protecção; 
agora há também a necessidade de se 
concentrar na conservação, utilização 
sustentável e restauração ecológica. E onde 
anteriormente a maioria das áreas protegidas 
eram rigorosa e legalmente protegidas como 
parques nacionais ou reservas naturais, agora 
os planeadores de parques argumentam 
que deveriam ser complementadas por 
outros tipos de áreas protegidas ou terras 
geridas/segmas em que as pessoas vivem, 
a biodiversidade floresce, e os recursos 
naturais e culturais são utilizados de forma 
sustentável.
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Seria insensato pensar que um parque 
nacional (como o tipo de área protegida mais 
conhecido) não será afectado por impactos 
na sua paisagem circundante ou, vice-versa, 
que a presença de uma área protegida não 
irá afectar ou influenciar os ecossistemas 
circundantes.

As áreas protegidas precisam de ser ligadas 
- ou reconectadas - à paisagem circundante. 
Diz-se que as áreas protegidas são uma parte 
fundamental para alcançar o desenvolvimento 
sustentável. Mas desenvolvimento sustentável 
significa aproveitar os serviços dos 
ecossistemas, e gerir e manter os ecossistemas 
para produzir esses serviços para a biosfera. 
Esta definição intrínseca de desenvolvimento 
sustentável implica uma parceria entre 
desenvolvimento e conservação, e não 
uma protecção de conservação contra o 
desenvolvimento. 

Crítica para uma compreensão das ligações 
é uma boa base científica, juntamente com 
uma compreensão da natureza bio-cultural 
dos sistemas terrestres. Falar de ligações 
na paisagem e na paisagem marítima trará 
a um público mais vasto a necessidade de 
contextualizar as áreas protegidas, e de 
assegurar que todos compreende claramente 
que a protecção por si só não é suficiente. 
O elo crítico que nos ajudará a sobreviver 
é o simples entendimento de que as áreas 
protegidas, tal como foram concebidas, são 
parte da solução para a sobrevivência humana 
e de outras espécies, mas certamente não A 
(única) solução. Estreitamente associado à 
questão da perda em larga escala de habitats 
naturais está o desafio de manter e conservar a 
biodiversidade em paisagens agora dominadas 
pelo uso do solo humano. Em muitas destas 
paisagens, grandes extensões naturais estão a 
tornar-se escassas ou já não existem.

Seja em terra, na orla costeira, ou 
no alto mar, se o conceito de área 
protegida como área de conservação 
de fortaleza era aceitável no século 
XX, podemos ver agora que é 
ecologicamente, e mesmo logicamente 
inviável. As áreas protegidas não 
podem ser «ilhas intocáveis», isoladas 
do resto do mundo. Como qualquer 
outra parte da biosfera, as áreas 
protegidas como parte de uma matriz 
global, dependem de uma grande 
variedade de factores para a sua 
sobrevivência. As áreas protegidas 
devem estar ligadas à paisagem 
terrestre e marítima global, e interagir 
com ela, de modo a assegurar 
o correcto funcionamento do 
ecossistema, bem como a distribuição 
e sobrevivência das espécies.

Área protegida na Dinamarca, Teu 
Par Nacional
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Os restos do ambiente natural ocorrem 
cada vez mais como um mosaico de manchas 
grandes e pequenas, sobreviventes de 
ambientes que foram esculpidos para 
desenvolver novas formas de utilização 
produtiva da terra para os humanos. Estes 
fragmentos naturais vão desde grandes 
blocos que podem ser colocados de lado 
como reservas naturais, até pequenos 
remanescentes rodeados por uma utilização 
intensiva do solo. Em conjunto, proporcionam 
os habitats dos quais depende, em última 
análise, a conservação de grande parte da flora 
e fauna em paisagens desenvolvidas. 
Em todo o mundo, as áreas reservadas 
dedicadas à conservação são relativamente 
pouco numerosas e dispersas no local. 
O sucesso na conservação da biodiversidade 
da Terra dependerá em grande parte da 
capacidade das plantas e dos animais para 
sobreviverem em paisagens fragmentadas 
dominadas pelo homem. Compreender as 
consequências da mudança de habitat e 
desenvolver estratégias eficazes para manter 
a biodiversidade em paisagens desenvolvidas 
e perturbadas, é um grande desafio tanto para 
os cientistas como para os gestores de terra. 

Na comunidade científica tem havido um forte 
crescimento na disciplina relativamente nova 
da biologia da conservação. 
Embora haja uma sobreposição substancial 
com outras áreas como a gestão da vida 
selvagem, silvicultura, ecologia da paisagem, 
genética populacional e grande parte 
da população tradicional e ecologia da 
comunidade, um elemento chave na biologia 
da conservação é o seu enfoque fundamental 
na inversão do declínio da biodiversidade e da 
extinção de espécies na Terra. Para ser eficaz, 
deve integrar competências científicas com 
gestão e política aplicadas, a fim de alcançar 
resultados práticos que tenham benefícios a 
longo prazo para as espécies e comunidades 
biológicas. As questões abordadas na biologia 
da conservação abrangem temas amplos 
tais como o estatuto, gestão e recuperação 
de espécies ameaçadas, a viabilidade de 
pequenas populações, os impactos da perda e 
perturbação de habitats em plantas e animais, 
a concepção de sistemas de áreas protegidas, 
e a dinâmica de processos ameaçadores em 
populações e comunidades.
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O conceito de corredores como medida de 
conservação tem tido grande sucesso em 
captar a atenção de planeadores, gestores 
de terra e da comunidade e uma vasta gama 
de «ligações nos corredores paisagísticos», 
«ligações paisagísticas», «corredores de 
dispersão», «cinturões verdes», «vias verdes» 
e outras formas de ligações foram propostas, 
atraídas para planos de conservação, ou estão 
agora em construção ou gestão activa. 
Estas abrangem uma gama de escalas espaciais 
e uma variedade de níveis de sofisticação - 
desde túneis artificiais e passagens inferiores 
que ajudam os animais a atravessar barreiras 
locais, tais como estradas e linhas férreas, a 
grandes extensões de floresta natural não 
perturbada que ligam reservas em elevações 
altas e baixas. 
As cidades podem ser grandes centros 
de ideias, cultura, ciência, produtividade, 
comércio e desenvolvimento social, 
oferecendo aos cidadãos diversas 
oportunidades de emprego, educação e 
estilo de vida. O potencial das cidades está, 
contudo, ameaçado por um crescimento 
urbano sem precedentes e por um aumento 
exponencial da população urbana global. 

Muitas administrações urbanas estão a lutar 
para responder às exigências de 

as suas populações em rápido crescimento, 
especialmente nos países de rendimento baixo 
e médio, onde o crescimento populacional 
urbano não tem muitas vezes andado 
de mãos dadas com o desenvolvimento 
socioeconómico. A falta de capacidade 
para lidar com os desafios colocados pelo 
crescimento descontrolado da população 
urbana está a conduzir à pobreza e à fome, 
exacerbando a exclusão social e aumentando 
o fosso entre pobres e ricos. Este desafio 
foi também reconhecido pela Assembleia 
Geral das Nações Unidas, que, no Objectivo 
11 do Desenvolvimento Sustentável, apela 
a «tornar as cidades e os assentamentos 
humanos inclusivos, seguros, resistentes 
e sustentáveis». De facto, os urbanistas e 
administradores das cidades enfrentam 
diariamente desafios na manutenção de 
alimentos saudáveis e seguros suficientes, 
água limpa, ar limpo, energia, habitação e 
espaços verdes e na resolução de conflitos de 
interesse relacionados com o uso do solo.
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Nas últimas décadas, algumas cidades 
começaram a mudar para um modelo de 
desenvolvimento urbano mais verde, mais 
sustentável e mais resiliente. Estão a investir 
em florestas, zonas húmidas, e outros espaços 
verdes
- «infra-estruturas verdes» - para abordar 
questões urbanas anteriormente abordadas 
com soluções engenhosas que frequentemente 
envolvem betão, asfalto e aço. Uma infra-
estrutura verde, devidamente planeada, pode 
ser mais barata para estabelecer
e manter do que soluções concebidas 
enquanto desempenham funções semelhantes, 
gerando rendimentos e emprego e 
aumentando a qualidade do ambiente urbano. 
Quando
totalmente integradas no planeamento 
e gestão urbana local, árvores e florestas 
podem ajudar a transformar as cidades em 

cidades mais sustentáveis, lugares resilientes, 
saudáveis, equitativos e agradáveis para se 
viver.
Embora cada árvore contribua para a 
qualidade de vida da cidade, a integração de 
árvores e florestas em redes de espaços verdes 
irá maximizar os benefícios. Por exemplo, 
florestas urbanas e peri-urbanas devidamente 
planeadas e geridas:

 • ajudar a regular os fluxos de água nas 
cidades, interceptando e absorvendo a 
precipitação
 • criar um ambiente favorável aos animais e 
plantas
 • contribuir para a conservação da 
biodiversidade

Florestas bem geridas no interior das cidades garantem o fornecimento de água de boa qualidade 
aos habitantes urbanos e evitam a erosão e a degradação do solo.
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5.3  Cunhas azuis e 
verdes

Uma solução de 
concepção paisagística 
multifuncional 
deve abranger os 
vários serviços 
ecossistémicos que já 
foram legados a uma 
área terrestre.
 
Bo Yang m.fl, Professor Associado no Departamento de 
Arquitectura Paisagista e Planeamento Ambiental da 
Universidade Estatal de Utah. ”

Resultados da aprendizagem

os professores/trabalhadores jovens devem ser 
capazes de:
• Identificar os benefícios da utilização de espaços 
verdes e azuis para ligar ecossistemas rurais a 
espaços urbanos.

“
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5.3  Cunhas azuis e 
verdes

As populações urbanas e rurais dependem, 
em última análise, tanto directa como 
indirectamente dos ecossistemas para o 
seu bem-estar. No entanto, as mudanças 
ambientais, económicas e sociais associadas 
à urbanização podem alterar a relação das 
pessoas com a natureza e o bem-estar que 
as pessoas obtêm dos ecossistemas - isto é, 
dos serviços ecossistémicos. Os ambientes 
urbanos e rurais diferem no estilo de vida 
das pessoas, nas actividades económicas, e 
na oferta de serviços ecossistémicos. Estas 
diferenças podem influenciar a relação 
homem-natureza e as percepções dos 
serviços ecosistémicos.

Os serviços ecossistémicos mais afectados 
são frequentemente os que têm uma estreita 
relação com a cobertura terrestre, incluindo 
a regulação dos ecossistemas serviços (por 
exemplo, filtragem e regulação da água, 
retenção do solo, e regulação climática) e 

prestação de serviços de ecossistemas (por 
exemplo, produção de alimentos e materiais). 
As zonas rurais são também afectadas pelas 
zonas urbanas e pela urbanização.

As áreas urbanas expandem-se 
frequentemente em áreas naturais e terras 
agrícolas. Além disso, para satisfazer as 
necessidades das populações urbanas 
em termos de alimentos e materiais, a 
produção de serviços de abastecimento 
de ecossistemas (por exemplo, alimentos, 
fibras e combustíveis) pode aumentar nas 
zonas rurais. O aumento do fornecimento 
de serviços ecossistémicos pode levar a 
uma diminuição na regulação dos serviços 
ecossistémicos relacionados com o 
funcionamento dos ecossistemas, causando 
potencialmente uma degradação ambiental.

O corredor ecológico verde desempenha um papel significativo na segurança e 
estabilidade global da paisagem porque é o intermediário para os fluxos de energia 
entre diferentes manchas de fontes ecológicas e uma ponte entre o homem e a natureza 
e entre as zonas urbanas e rurais. Os objectivos e características de tais corredores 
diferem consoante o local devido a diferenças no contexto cultural, estrutura social, 
fase de desenvolvimento, e características urbanas.

As estradas estão associadas às actividades 
humanas mais frequentes e às interferências 
mais potentes. Nos últimos anos, a 
urbanização e os automóveis adicionais 
resultaram em muitas estradas principais 
grandes e largas. A densidade da rede 
rodoviária tem aumentado gradualmente, o 
que melhorou a comunicação entre as cidades 
e melhorou a conveniência de viajar.

Corredor de vida selvagem que liga áreas de habitat natural ao 
Parque Florestal de Karawatha.
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Contudo, causou também a fragmentação de florestas e outras paisagens naturais. Assim, vale a 
pena explorar a conectividade da paisagem à beira da estrada e integrá-la para criar um sistema 
de vias verdes. Alguns estudos demonstraram que os espaços verdes à beira da estrada podem 
purificar a água da chuva, podem reduzir o escoamento superficial, e podem também remover 
poluentes atmosféricos dos veículos. A construção de uma rede de vias verdes combinando 
estradas e paisagens verdes adjacentes pode proporcionar mais espaços públicos para as 
actividades de lazer e recreio dos residentes urbanos e mais espaços ecológicos para o habitat 
e migração da vida selvagem e pode também desempenhar um papel essencial na segurança 
ecológica global de uma região e no desenvolvimento da sustentabilidade.

O rio é um factor essencial da paisagem urbana com características naturais, lineares e fluviais. 
Nas últimas décadas, devido à rápida urbanização, um grande número de rios naturais tornaram-
se canais artificiais, tendo-se verificado uma perda maciça de zonas húmidas. As características 
naturais dos rios perderam-se, e as funções purificadoras dos rios diminuíram, entre outras 
questões. A gestão das bacias hidrográficas e a recuperação ecológica dos rios são importantes 
para o desenvolvimento sustentável dos assentamentos humanos. Aumentar a conectividade 
fluvial e integrar os recursos das bacias hidrográficas para
construir um ecossistema azul-verde pode ajudar a restaurar bacias hidrográficas e ambientes 
urbanos-rurais.

Os espaços verdes também desempenham um papel activo na regulação do clima, como por 
exemplo através da ventilação, arrefecimento e purificação do ar.
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5.4  Habitat do 
polinizador

Um mundo sem 
polinizadores
seria um mundo 
sem
diversidade 
alimentar - e, a 
longo prazo, sem 
alimentos. 

José Graziano da Silva, Director-Geral da FAO”
Resultados da aprendizagem

os professores/trabalhadores jovens devem ser 
capazes de:
 • Compreender e identificar o importante papel 
dos polinizadores
• identificar como criar e manter habitats 
polinizadores saudáveis 

“
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Os polinizadores são animais que se deslocam 
de planta em planta enquanto procuram pólen 
rico em proteínas ou néctar de alta energia 
para comer. À medida que vão, são polvilhados 
pelo pólen e deslocam-se para a flor seguinte, 
fertilizando a planta e permitindo-lhe 
reproduzir e formar sementes, bagas, frutos 
e outros alimentos vegetais que formam a 
fundação da cadeia alimentar para outras 
espécies - incluindo os seres humanos.

Os próprios polinizadores são fontes 
alimentares importantes para outros animais 

selvagens. Inúmeras aves, mamíferos, 
répteis, e anfíbios comem ovos ricos em 
proteínas e gordura, larvas, ou formas 
adultas de polinizadores, ou alimentá-
los com alimentos para as suas crias. Os 
polinizadores desempenham um papel crítico 
no fornecimento de alimentos para a vida 
selvagem e para as pessoas. As abelhas são 
polinizadores bem conhecidos, mas mais de 
100.000 invertebrados - incluindo borboletas, 
mariposas, vespas, limas, e besouros - e mais 
de 1.000 mamíferos, aves, répteis e anfíbios, 
actuam como polinizadores.

Polinizadores

Para uma explicação detalhada dos termos 
em destaque, ir ao glossário na página 118 ou 
clicar nos termos do texto.

As espécies polinizadoras são responsáveis 
por aproximadamente 1/3 dos alimentos 
que consumimos todos os dias. No entanto, 
os polinizadores encontram-se num ponto 
crítico da sobrevivência das espécies. Há 
muitas razões para este declínio acentuado, 
mas os especialistas concordam que a 
plantação de mais fontes nativas de néctar e 
pólen terá um impacto positivo na sua saúde e 
taxa de sobrevivência.
A situação das abelhas, borboletas monarca, 
aves, morcegos e outros polinizadores nativos 
colocaram um renovado sentido de urgência 
no desenvolvimento e conservação dos 
habitats polinizadores locais.

Ao plantar um habitat de polinizadores 
nativos, cada espécie deve ser 
cuidadosamente considerada para a saúde 
das abelhas e dos polinizadores para ajudar 
nos esforços de restauração e no combate 
ao declínio das populações de polinizadores, 
tendo em mente a sustentabilidade.

As populações de abelhas estão sob grande 
tensão. Desde a Segunda Guerra Mundial, 
perdemos 97% dos nossos prados de 
flores silvestres, um habitat vital que os 
polinizadores dependem de comida e abrigo.

Mais de 85% das plantas com flor requerem polinização por insectos, o que resulta 
em frutos, nozes e sementes de que 25% das aves dependem para a alimentação. 
Um exemplo diz que as abelhas nativas polinizam 15% das culturas de frutos, nozes, 
legumes e campos nos EUA.

Recolha de néctar de abelhas 
a partir de flores
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Proteger os polinizadores - um papel para todos

«Imagine se todos os jardins, parques e terrenos de escolas tivessem flores, e 
nós cultivássemos flores selvagens nas nossas rotundas e bermas de estradas; 
as nossas vilas e cidades poderiam tornar-se enormes reservas naturais para os 
polinizadores.» 

Perito em abelhas, Prof. Dave Goulson

A seguir vem a restauração de áreas 
existentes para encorajar as plantas a 
restabelecerem-se a si próprias. Se as 
pastagens ou sebes forem cortadas com 
demasiada frequência ou com demasiada 
força, perdem o seu valor para as abelhas (e 
inúmeros outros insectos valiosos também). 
Árvores e arbustos, bermas e parques 
precisam de ser autorizados a florescer e 
a frutificar. As abelhas precisam de pólen e 
néctar que as flores fornecem, enquanto que 
as aves precisam das sementes. Mas mais do 
que isso, as abelhas precisam de sobreviver ao 
Inverno e de espaços seguros para criar o
próxima geração. Deixar áreas ásperas e não 
cortadas em parques ou em redor de fundos 
de sebes pode não apelar ao arrumado, mas as 
abelhas prefeririam que nos deixássemos bem 
sozinhos.

Criação de habitat

Para a criação de novos habitats, cada 
pouco ajuda, e quanto mais aumentamos a 
nossa acção, mais abelhas e outros insectos 
polinizadores serão beneficiados. E não só os 
insectos.
Espaços verdes de maior qualidade 
aproximam-nos da natureza. Sabemos que a 
nossa saúde mental e física e o nosso bem-
estar melhoram
quanto mais estamos expostos à natureza 
na nossa vida quotidiana - é uma vitória para 
todos.
Por favor, descubra que coisas fáceis pode 
fazer para fazer a diferença hoje.

A erva é frequentemente cortada com 
demasiada força e perde valor para as abelhas e 
outros insectos.

 Plantar flores selvagens e deixar crescer a erva pode 
ajudar a atrair abelhas e outros insectos.

Protecção do habitat

O primeiro e mais importante é proteger os habitats naturais existentes. Isto é fundamental 
porque uma vez destruído um ecossistema complexo e estabelecido, pode ser difícil ou 
impossível recriar o que existia antes. 
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Cada indivíduo pode ajudar, fornecendo o seguinte:

Alimentação:
Fornecer plantas e árvores nativas floridas que 
sustentam os polinizadores com néctar e pólen ricos 
em nutrientes. Saiba mais sobre as plantas da sua 
região com as quais os polinizadores evoluem e com 
as quais dependem.

Água limpa:
Fornecer água aos polinizadores enchendo um 
banho de pássaros pouco profundo com cascalho ou 
criando um remendo lamacento num canto do seu 
quintal.

Cobertura: 
Plantações de aglomerados próximos uns dos outros 
para fornecer abrigo aos polinizadores e camuflagem 
dos predadores.

Lugares para criar crias:
as borboletas precisam de plantas hospedeiras 
especiais como alimento para as suas lagartas. 
A plantação de plantas hospedeiras atrai mais 
borboletas e permite-lhes produzir com sucesso a 
próxima geração.the next generation.  

Plantar e Criar Jardins de Habitat 

Atrair joaninhas, lagartas predadoras, e outros inimigos naturais das pragas de jardim.
 As plantas nativas atraem estes benéficos predadores de pragas. Estes insectos são um sinal de 
um jardim saudável, e uma importante fonte alimentar para as aves.

Evitar os pesticidas. Não há necessidade de pulverizar pesticidas! Colher manualmente as 
pragas se tiver uma infestação ou lavá-las com uma corrente de água de uma mangueira.
Se tiver de pulverizar:
• Utilizar apenas dissuasores orgânicos ou naturais de pragas, tais como sabão, alho e pimenta 

malagueta.
• Pulverizar apenas à noite, quando as flores não estão a florir, e quando está seco e sem 

vento.
• Utilizar produtos que visem pragas específicas em vez de produtos de largo espectro. 

Evitar qualquer coisa rotulada como tóxica para as abelhas ou que mata os polinizadores 
de flores «daninhas» que visitam. Especificamente, evite produtos de jardim que incluam 
neonicotinóides.

• Ler e seguir cuidadosamente as instruções de aplicação em qualquer spray, utilizando-as 
com parcimónia.

A maioria das abelhas nativas são solitárias e põem ovos em pequenos túneis em árvores 
mortas, ramos caídos, caules ocos, ou em solo arenoso. Deixam árvores mortas em pé, troncos 
caídos, e manchas nuas de solo arenoso.
Atrair beija-flores plantando arbustos densos para nidificação.

Manutenção de um hábito de 

Bug hotels’ ou ‘insect hotels’ são criados para 
fornecer abrigo a insectos durante o Inverno.



97

5.5  Ecótopos e 
Fronteiras

A nível mundial, os 
habitats da vida 
selvagem estão a 
ser transformados e 
fragmentados pelas 
actividades humanas, e o 
comportamento de várias 
espécies mudou como 
resultado das actividades 
humanas.

 
Carme Rosell, Consultora de Vida Selvagem e Directora 
Geral, Minuartia ”
Resultados da aprendizagem

os professores/trabalhadores jovens devem ser 
capazes de:    
•  compreender o potencial da interacção homem/
vida selvagem na fronteira entre dois ou mais 
ecossistemas.

“
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A natureza da gestão da vida selvagem em 
todo o mundo está a mudar. O aumento 
da população humana mundial tem sido 
acompanhado por uma rápida expansão das 
áreas e infra-estruturas agrícolas e urbanas, 
especialmente das redes rodoviárias e 
ferroviárias. Em todo o mundo, os habitats da 
vida selvagem estão a ser transformados e 
fragmentados pelas actividades humanas, e o 
comportamento de várias espécies mudou em 
resultado das actividades humanas.
Algumas espécies adaptaram-se facilmente 
aos habitats urbanos ou peri-urbanos e tiram 
partido dos novos recursos disponíveis.

A distribuição e abundância das espécies 
estão relacionadas com variáveis importantes 
do habitat, tais como o fornecimento de 
abrigo, comida, espaços confortáveis, e um 
clima apropriado.

Por conseguinte, é essencial analisar estes 
dados adequadamente para prever onde é 
mais provável que surjam conflitos e para 
conceber estratégias de mitigação bem 
sucedidas. O segundo factor-chave para uma 
gestão adequada das interacções homem-
animal é a monitorização da mudança do 

sistema. Uma análise da variedade de dados 
sobre dinâmica populacional, caça, colisões 
de animais selvagens, e presença de animais 
selvagens em áreas urbanas fornecer uma 
base para uma gestão adaptativa. Os factores 
sociais influenciam fortemente as percepções 
dos conflitos entre homem e vida selvagem, 
mas os métodos utilizados para mitigar 
estes conflitos têm frequentemente em 
conta aspectos técnicos, mas não as atitudes 
das pessoas. É necessária uma abordagem 
nova, mais inovadora e interdisciplinar 
da atenuação para nos permitir passar do 
conflito para a coexistência.

É evidente que as interacções homem - vida 
selvagem são intrinsecamente complexas 
porque muitos intervenientes estão 
normalmente envolvidos. Uma abordagem 
racional que incorpore todas as partes 
interessadas parece ser uma forma produtiva 
de resolver este tipo de problemas.

Ajuntament de Barcelona
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MÓDULO 6
Agricultura Urbana
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Introdução

Actualmente, as nossas cidades são centros de informação, engenho e colaboração, onde 
novas abordagens à habitação, emprego e prestação de serviços (tais como água, transportes, 
educação e cuidados de saúde) estão a introduzir e, cada vez mais, a integrar novas formas de 
construção, trabalho e vida na cidade.

No entanto, o cumprimento dos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável nas cidades e a 
abordagem dos limites de crescimento que agora enfrentamos exigem um desenvolvimento 
urbano inteligente, sustentável, e inclusivo. Nesse sentido, a agricultura urbana tornou-se de 
grande interesse em encontrar novas respostas para a forma como as cidades podem dominar 
os recentes desafios sociais, económicos, e ecológicos.

Além disso, é considerada uma estratégia de subsistência que permite aos habitantes urbanos 
sustentarem-se e é reconhecida na agenda internacional como parte de uma solução global para 
os problemas do crescimento desenfreado das cidades.
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6.1  Para uma 
compreensão da 
agricultura urbana

A agricultura urbana 
não é a solução total 
para as questões do 
futuro das cidades, mas 
é uma parte essencial 
de qualquer programa 
para tornar essas cidades 
mais habitáveis, e para 
melhorar a vida dos 
habitantes da cidade.

Luc J. A. Mougeot, especialista sénior de programas 

no Centro Internacional de Investigação para o 

Desenvolvimento (IDRC), revisor da Fundação 

Internacional da Ciência.

”
Resultados da aprendizagem

os professores/trabalhadores jovens devem ser 
capazes de: 
• Definir o conceito de agricultura urbana

“
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6.1  Para uma 
compreensão da 
agricultura urbana

”

A agricultura urbana é caracterizada por várias formas de interacção entre a agricultura 
e a esfera urbana e constitui uma estratégia bem orquestrada que reúne conhecimentos 
humanos, recursos financeiros e redes institucionais para abordar questões que dificultam o 
desenvolvimento de cidades mais saudáveis, prósperas, equitativas e sustentáveis. O consórcio 
da COST Action Urban Agriculture Europe, um projecto em rede financiado pela Cooperação 
Europeia para a Ciência e Tecnologia (COST) definiu a Agricultura Urbana da seguinte forma:

A Agricultura Urbana abrange todos os actores, comunidades, actividades, locais e 
economias que se concentram na produção biológica num contexto espacial, que - de 
acordo com os padrões locais - é classificada como «urbana». A Agricultura Urbana 
tem lugar em áreas intra e periurbanas (isto é, dentro ou à margem de uma cidade, 
uma vila ou uma metrópole), e uma das suas principais características é que está mais 
profundamente integrada no sistema urbano em comparação com outra agricultura. 
A Agricultura Urbana está estruturalmente inserida no tecido urbano; está integrada 
na vida social e cultural, na economia, e no metabolismo da cidade.

Agricultura Urbana

Para uma explicação detalhada dos termos 
em destaque, ir ao glossário na página 118 ou 
clicar nos termos do texto.

A Agricultura Urbana pode ser descrita 
como o cultivo, transformação e distribuição 
de culturas alimentares e não alimentares 
de plantas e árvores e a criação de gado, 
directamente para o mercado urbano, tanto 
dentro como à margem de uma área urbana. 
Faz isto através da exploração de recursos 
(espaço não utilizado ou subutilizado, 
resíduos orgânicos), serviços (extensão 
técnica, financiamento, transporte), e 
produtos (agroquímicos, ferramentas, 
veículos) encontrados nesta área urbana 
e, por sua vez, gera recursos (áreas 
verdes, microclimas, composto), serviços 
(restauração, recreação, terapia), e produtos 
(flores, aves, lacticínios) em grande parte para 
esta área urbana. A ligação muito estreita 
no espaço que a agricultura urbana partilha 
com a ecologia e economia das cidades torna 
isto muito distinto mas complementar da 
agricultura rural.

1Nota de rodapé: Todos os casos listados neste módulo podem ser encontrados no Atlas Online desenvolvido 
pelo consórcio da COST Action Urban Agriculture Europe. Disponível aqui: Atlas Online - Projecto COST (urban-
agriculture-europe.org)

http://urban-agriculture-europe.org
http://urban-agriculture-europe.org
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Os profissionais da agricultura urbana 
evoluíram e adaptaram diversos 
conhecimentos e know-how para seleccionar 
e localizar, cultivar, processar e comercializar 
todo o tipo de plantas, árvores e gado. Existe 
uma vasta gama de sistemas de cultivo, desde 
a horticultura à aquacultura, passando pela 
horta familiar até às hortas de mercado, e ao 
gado. Onde faz tudo isto
a agricultura tem lugar? Além da agricultura 
nos quintais, há produção agrícola e animal 
nos telhados, nas janelas, nas bermas das 
estradas, ao lado dos caminhos-de-ferro, 
em lotes vazios de zonas industriais, e em 
terrenos de escolas, hospitais, prisões e outras 
instituições.

Em suma, a agricultura urbana está em 
qualquer lugar e em qualquer lugar onde as 
pessoas podem encontrar até o menor espaço 

para plantar algumas sementes. A
o fornecimento regular de comida caseira pode 
fazer uma diferença considerável para a vida do
pobres urbanos. Não só contribui para melhorar 
a saúde nutricional como também pode libertar 
parte do rendimento de uma família para outro 
tipo de despesas, tais como a educação. Inclui 
também operações comerciais de produção 
de alimentos em estufas e outros espaços, 
mas é mais frequentemente em pequena 
escala e dispersa pela cidade. Os produtos são 
normalmente processados e comercializados 
pelos produtores e suas famílias.
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6.2  A tipologia da 
Agricultura Urbana

Aprenda como 
o cultivo da sua 
própria comida 
pode melhorar a 
sua saúde física e 
mental, bem como a 
saúde do ambiente.

Meghan Lussier, Trabalho Social, Universidade de New 
Hampshire ”
Resultados da aprendizagem

Os professores/trabalhadores jovens devem ser 
capazes de: 
• Distinguir entre os diferentes tipos de agricultura 
urbana e as suas características básicas

“
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Os defensores da Agricultura Urbana têm bons argumentos sobre os benefícios que ela 
proporciona - desde contribuir para a resiliência urbana, ao reforço da economia local e à 
criação de capital social. Nesse sentido, a Agricultura Urbana pode assumir muitas formas 
diferentes. Inclui, por exemplo, hortas domésticas, escolares, e comunitárias, bem como 
telhados, explorações agrícolas verticais e interiores.
O projecto COST referido anteriormente procurou desenvolver uma linguagem comum a 
fim de comunicar mais eficazmente o potencial oferecido pela agricultura urbana a partir de 
uma perspectiva europeia. Assim, os investigadores fizeram uma distinção entre o nível da 
jardinagem e o nível da agricultura:

A horticultura alimentar urbana engloba actividades agrícolas com uma dependência económica 
geralmente baixa dos rendimentos materiais, ao mesmo tempo que utiliza a produção de alimentos 
para atingir outros objectivos, na sua maioria sociais. Neste caso, foi feita uma distinção entre áreas 
de produção individual, tais como loteamentos e hortas familiares, e áreas onde são realizadas mais 

acções colectivas, tais como hortas educativas, terapêuticas e comunitárias.

Jardinagem Alimentar Urbana

Vamos explorar alguns dos tipos de jardinagem alimentar urbana:

Jardins familiares

As hortas familiares em ambientes urbanos são 
empresas não comerciais, produtoras de alimentos que 
têm como objectivo fornecer ao respectivo agregado 
familiar e às suas famílias ou amigos legumes, fruta ou 
ervas aromáticas. O tipo de ambiente urbano influencia 
fortemente o carácter das hortas. Em zonas urbanas 
muito densas, são mais comuns as culturas em vasos 
em varandas ou telhados, enquanto que em habitações 
unifamiliares, uma parte da horta é atribuída ao cultivo 
de legumes, fruta ou ervas aromáticas.

Jardins de loteamento

Um jardim de loteamento é uma área subdividida em 
pequenas parcelas, que são alugadas ao abrigo de um 
contrato de arrendamento. Normalmente resultam 
de iniciativas municipais em terrenos públicos e a sua 
regulamentação é altamente formalizada. Em muitos 
países da Europa do Norte, Ocidental e Central, os 
jardins de loteamento são comuns e têm uma longa 
tradição. Em geral, as suas funções passaram da auto-
provisão para o lazer, com ênfase na alimentação 
saudável e em ambientes social e fisicamente activos.
Os lotes são vistos como uma boa opção para 
áreas subutilizadas: por exemplo, jardins escolares 
abandonados (Geitmyra Parsellhagelag, Oslo), ou 
terrenos classificados como adequados para construção 
mas ainda não desenvolvidos (Granada). Alguns jardins 
de loteamento visam especificamente problemas sociais 
- por exemplo, em Portugal (Hortas Sociais Coimbra), 
Espanha, Grécia, ou Estónia.

Kokalyane Family Garden, Bulgária

Jardins de loteamento em Oslo - Geitmyra 
parsellhagelag

Para uma explicação detalhada dos 
termos em destaque, ir ao glossário 
na página 118 ou clicar nos termos 
do texto.
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Vamos explorar alguns dos tipos de jardinagem alimentar urbana:

Jardins educativos

As hortas educativas oferecem uma 
ferramenta pedagógica que aborda a 
produção, processamento e consumo de 
alimentos e o seu impacto ambiental, com 
um elevado potencial de sensibilização do 
público e de divulgação de ideias e práticas de 
jardinagem amigas do ambiente e do clima. 
Podem ser hortas localizadas em instituições 
educacionais que proporcionam uma 
aprendizagem baseada em jardinagem à sua 
comunidade (escolas, jardins infantis, etc.), ou 
hortas desenvolvidas
por centros ambientais ou sociais que 
oferecem serviços educativos aos visitantes.

Jardins comunitários

Os jardins comunitários surgem tipicamente 
como iniciativas de baixo para cima e são 
cultivados colectivamente. Não se trata 
apenas de cultivar legumes, mas também 
de cultivar redes sociais, construir locais 
de encontro, e estabelecer um sentido de 
comunidade. O seu carácter colectivo é, 
portanto, essencial.
A própria comunidade estabelece as regras 
e a organização. Em França, existe uma carta 
que estabelece os seus princípios básicos 
de solidariedade, assim como o intercâmbio 
intergeracional e intercultural. Embora não 
tão explícito, princípios semelhantes aplicam-
se à maioria das hortas comunitárias noutros 
locais. A maioria deles são orientados para a 
produção biológica e incluem cada vez mais 
instalações de compostagem.

Ajuntament de Barcelona

Jardim comunitário, Ilôt des 
Amaranthes Lyon, França

Huerta Cantarranas, Jardim Comunitário e 
Educativo, Madrid
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Agricultura Urbana

O segundo elemento que os investigadores da COST identificaram para desenvolver uma 
tipologia comum para a agricultura urbana refere-se ao nível da agricultura urbana.

A agricultura urbana refere-se a modelos comerciais intencionais que tiram partido 
da proximidade da cidade, oferecendo produtos ou serviços agrícolas locais ou 
regionais. Este conceito não se aplica a toda a agricultura que tem lugar em áreas 
urbanas maiores. Neste caso, as áreas foram subdivididas em diferentes tipos, tais 
como as ligadas a serviços no local (por exemplo, jardins de lazer e educativos), 
e outras que incluem explorações agrícolas locais de alimentação. Estas últimas 
fomentam uma ligação mais directa com os seus consumidores e operam através de 

Vamos explorar alguns dos tipos de agricultura urbana:

Quintas Recreativas e Educativas

As explorações de lazer visam satisfazer a 
procura urbana, oferecendo uma vasta gama 
de oportunidades recreativas ligadas às 
actividades agrícolas.
A maioria está localizada em zonas peri-
urbanas. Visam o público em geral e vão 
desde experiências ‘práticas’ com animais ou 
culturas - como a alimentação dos animais ou 
esquemas de fruta ‘pica-ao-sua’, gastronomia, 
ou agriturismo ligado à produção biológica 
da exploração agrícola. As quintas educativas 
têm uma componente recreativa, mas a 
função pedagógica é dominante. Muito 
frequentemente estas
explorações agrícolas outros programas de 
aprendizagem específicos para visitar aulas 
escolares. É comum que as escolas agrícolas 
tenham acordos com escolas e jardins de 
infância urbanos, tais como excursões e 
estadias de curta duração para alunos.

Quintas sociais

As quintas sociais destinam-se a promover 
a reabilitação de pessoas desfavorecidas e a 
integração de pessoas em risco de exclusão, 
oferecendo-lhes possibilidades de emprego. 
A França abriga uma das mais sólidas redes 
de explorações agrícolas sociais, os Jardins de 
Cocagne. A primeira foi criada em 1991 sob o 
lema «Vamos Cultivar a Solidariedade».

Masseria Chicco Rizzo, Sternatia, Lecce, Itália

A Quinta Social Strahovice, Opava, República 
Checa
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Quintas do Património Cultural

O património cultural abrange as explorações 
agrícolas que contribuem intencionalmente 
para preservar e transmitir o património 
cultural tangível e intangível relacionado com 
as práticas agrícolas e a paisagem, através 
da manutenção de materiais e tipologias 
tradicionais, edifícios, variedades de culturas 
e raças, e técnicas de cultivo. A produção 
alimentar é essencial para este tipo de 
explorações agrícolas e geralmente associada 
a um rótulo de alta qualidade - como os 
produtos típicos e locais com Denominação 
de Origem Protegida (DOP). Além disso, as 
explorações agrícolas com património cultural 
contribuem para uma melhor qualidade do 
espaço urbano, aumentam a identidade da 
população e melhoram a economia através do 
turismo.

Quintas ambientais

As explorações agrícolas ambientais têm 
elevados valores naturais e ambientais 
e/ou contribuem para a conservação da 
biodiversidade (criação de paisagens de 
mosaico ou como habitat para espécies 
específicas de flora e fauna) e da agro-
diversidade (cultivo de sementes locais 
e raças autóctones). Isto inclui também 
as explorações agrícolas envolvidas na 
racionalização dos fluxos de material 
das cidades (ou seja, resíduos orgânicos), 
integradas em planos de prevenção de 
alimentos ou incêndios, e/ou que contribuem 
para a melhoria da qualidade ambiental, 
fazendo parte de infra-estruturas verdes, 
redes verdes, cinturas verdes, planos de 
protecção do espaço natural, ou da rede 
Natura 2000.

Ajuntament de Barcelona
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6.3  Agricultura Urbana 
para uma Vida Decente 
e Produtiva

Para além de fornecer 
alimentos frescos 
às zonas urbanas, a 
agricultura urbana é uma 
fonte de significativos 
benefícios ambientais, 
sociais e de saúde, bem 
como de oportunidades 
de desenvolvimento 
económico. 

James McEldowney, Investigação Parlamentar Europeia”
Resultados da aprendizagem

os professores/trabalhadores jovens devem ser 
capazes de:   
 • Compreender a importância da agricultura 
urbana para o progresso social, económico, 
educativo e ambiental das cidades europeias

“
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Em vários estudos, a Agricultura Urbana tem sido avaliada em relação à auto-suficiência 
nutricional e ao acesso a alimentos frescos e a preços acessíveis, especialmente para grupos 
socialmente desfavorecidos e com insegurança alimentar e para além da melhoria da qualidade 
e diversidade dietética, bem como da saúde humana. Isto é incrivelmente importante se 
considerarmos que as áreas urbanas dependem fortemente de uma multiplicidade de sistemas 
alimentares para satisfazer as suas necessidades alimentares. Isto torna-as vulneráveis a 
qualquer crise na cadeia de abastecimento alimentar. Por exemplo, é feita referência a Londres, 
onde se calculou que necessita de «cerca de 150 vezes a sua própria pegada apenas para se 
alimentar».2 Outro estudo explica também que a agricultura urbana «...pode melhorar o estado 
psicológico dos indivíduos, permitindo-lhes garantir um fornecimento seguro de alimentos ao 
seu agregado familiar e ajudando-os a adquirir competências num novo campo de trabalho.3

Sabia que em todos os lugares do mundo em que a agricultura urbana é praticada, 
podemos ver que com um acesso justo aos recursos e serviços, a agricultura urbana 
pode ser uma componente integral das estratégias de rendimento e emprego, ao 
mesmo tempo que constrói sistemas locais de abastecimento alimentar mais auto-
suficientes?

As estradas estão associadas às actividades 
humanas mais frequentes e às interferências 
mais potentes. Nos últimos anos, a urbanização 
e os automóveis adicionais resultaram em 
muitas estradas principais grandes e largas. A 
densidade da rede rodoviária tem aumentado 
gradualmente, o que melhorou a comunicação 
entre as cidades e melhorou a conveniência de 
viajar.

Além disso, estudos realizados em países 
em desenvolvimento em África, Ásia e 
América Latina mostraram que a agricultura 
urbana, como meio de melhorar a segurança 
alimentar -e ganhar rendimentos extra - é 
particularmente atraente para as mulheres, 
uma vez que lhes permite trabalhar perto das 
suas casas e fornecer alimentos extra para 
melhorar o estado nutricional dos seus filhos.

2  Keeffe, 2016, p. 16
3 Miccoli et al. 2016

A agricultura urbana proporciona então 
acesso a oportunidades de emprego e 
competências de formação profissional 
a grupos sociais tradicionalmente 
marginalizados (por exemplo, pessoas não 
qualificadas, deficientes, imigrantes) e, deste 
modo, reforça a inclusão social através da 
integração na rede social urbana, ao mesmo 
tempo que cria um sistema secundário de 
emprego relacionado com actividades de 
marketing e processamento, sustentando 
assim pequenas comunidades e famílias.

Por exemplo, Gut Koenigsmuehle é um sítio 
agrícola histórico de 11 ha de exploração 
ecológica na área metropolitana de 
Dortmund (Ruhr Metropolis). Oferece um 
alojamento e uma comunidade viva para 
pessoas deficientes, empregos para elas na 
horticultura e outros serviços sociais.
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A investigação também realça o potencial 
impacto social da agricultura urbana, quer para 
recreação e tempos livres, quer para questões 
de educação ou saúde, ou para as pessoas 
desfavorecidas sob a forma de agricultura de 
cuidados especializados.

Há exemplos de projectos de agricultura 
urbana que incluem grupos-alvo, tais como 
toxicodependentes, delinquentes juvenis e 
imigrantes, que estão em risco de exclusão 
social. Exemplos incluem os Jardins de 
Cocagne em França, o Schultenhof em 
Dortmund, La Cordata (abrangendo pessoas 
com deficiência) e a cooperativa social Cascina 
Bollate (abrangendo prisioneiros), ambos na 
área metropolitana de Milão. Um estudo para 
o desenvolvimento de jardins interculturais 
na Alemanha destaca como tais jardins 
fomentaram o respeito mútuo. O estudo 
descobriu como os migrantes ganharam 
respeito por si próprios e pelos outros, 

desenvolvendo um sentido próprio vale a pena 
trabalhar nos jardins.
Notou, a partir de outros estudos, que este 
era particularmente o caso das mulheres 
migrantes: os jardins ajudaram a restaurar o 
seu papel socioeconómico, que é central para o 
auto-respeito de uma pessoa.

Além disso, a Werkhof Projekt, situada em 
Dortmund, é uma quinta social não comercial 
que produz principalmente legumes. A quinta 
concentra-se nos jovens que enfrentam 
problemas no mercado de trabalho, por 
exemplo, para uma aprendizagem. Os 
jovens envolvidos devem aprender horários 
diários regulares para estabilizar a sua vida 
quotidiana. O principal trabalho para eles 
nesta quinta é na agricultura, que vai desde a 
produção sobre a transformação até à venda.
A qualificação dos jovens para o mercado 
de trabalho regular é a principal tarefa e 
objectivo.

Werkhof Project, Dortmund, Germany
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Em geral, as quintas e jardins urbanos podem 
diversificar os seus negócios oferecendo 
serviços, por exemplo: agro-turismo, 
assistência social, jardins de infância ou 
serviços de creche-escola. Em particular, na 
esfera educativa, nota-se que é viável para os 
alunos desenvolverem as suas competências 
para implementar na prática ideias de 
desenvolvimento sustentável através da 
experiência prática em jardins educativos, 
quintas, e projectos amigos do ambiente.

Em Hasle, Dinamarca, está a ser cultivado um 
jardim comunitário e educativo de 300 metros 
quadrados que está ligado ao jardim-de-
infância local. A horta inclui uma cooperação 
com o lar de idosos local e envolve árvores 
de fruto e canteiros elevados para ervas e 
legumes. Além disso, a Câmara Municipal de 
Copenhaga tem uma horta educativa

desde a década de 1930. Milhares de crianças 
da escola primária obtêm anualmente 
experiência directa com jardinagem e 
colheitas. 

Trata-se de uma quinta educacional para 
crianças e jovens na cidade de Duisburg, 
Alemanha. É uma instituição de caridade 
da Associação Federal de Bem-Estar dos 
Trabalhadores. Tenta preservar a paisagem 
cultural rural no norte de Duisburg, agora 
urbanizada, e dar a alunos, residentes e 
pessoas interessadas uma compreensão do 
fluxo de trabalho de uma pequena quinta e a 
possibilidade de participar activamente. Aulas 
escolares e grupos de jovens podem cuidar dos 
animais e ajudar na agricultura pela manhã.

Quinta educativa para crianças e jovens, Ingenhammshof, Duisburg, Alemanha
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As cidades são 
responsáveis pelas 
decisões por maioria, e 
a agricultura urbana é 
parte da solução para 
os desafios futuros 
associados a
abastecimento 
alimentar e o aumento

urbanização.

Universidade de Copenhaga, Urban Farming Science

6.4  A Agricultura 
Urbana como 
instrumento para 
a Urbanização 

”
Resultados da aprendizagem

os professores/trabalhadores jovens devem ser 
capazes de:    
• compreender as formas como a agricultura 
urbana ajuda a sustentabilidade ambiental

“
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6.4  A Agricultura 
Urbana como 
instrumento para 
a Urbanização 

Urbanização Sustentável

À medida que as áreas urbanas crescem em população, expandem-se para fora, frequentemente 
esmagando o ambiente natural, destruindo ecossistemas, e extraindo recursos muito para além 
dos seus limites definidos. A dependência das cidades das importações maciças e implacáveis 
de alimentos, energia e outros recursos de áreas distantes, e muitas vezes das exportações dos 
seus resíduos para essas áreas, também pode ser destrutiva. A pegada ecológica das cidades, 
juntamente com o aumento dos níveis de consumo, há muito que constitui um problema em 
todo o mundo.

A agricultura urbana por si só não resolverá os problemas ecológicos das cidades em 
crescimento, mas ajuda a proteger o ambiente de várias formas, porque liga as cidades ao 
seu ambiente, e pode ser um instrumento cada vez mais aceitável, acessível e eficaz para a 
urbanização sustentável. Saneamento deficiente, abastecimento de água inseguro, lixo não 
recolhido e rios poluídos, tudo isto cria perigos para a saúde ambiental, reduz o nível de vida, 
aumenta os custos, reduz a produtividade, e inibe o desenvolvimento sócio-económico. A 
produção de árvores, arbustos, flores, e plantas ornamentais e culturas alimentares pode 
embelezar a cidade, arrefecer o seu clima, conter a erosão, e absorver a poluição atmosférica 
e os odores. Em Portugal, a Horta Comunitária de Bairro de S João - Município de Cascais 
promove a agricultura local sustentável e uma alimentação saudável; implementa espaços 
verdes inovadores que respondem às necessidades reais da população; fomenta o potencial 
sócio-cultural inerente à actividade hortícola; e reforça o contacto dos habitantes da cidade. 

Uma ligação mais significativa entre 
a agricultura urbana e o ambiente e a 
saúde pública é a gestão de resíduos.
Em muitas cidades os agricultores 
urbanos fazem uma utilização 
produtiva de muitos produtos de 
resíduos orgânicos, transformando-
os em cobertura de solo. As águas 
residuais podem ser utilizadas para 
irrigar as culturas. Tartu Maheaed 
Lehe street garden é uma horta 
orgânica na Estónia onde as pessoas 
podem cultivar alimentos a preços 
muito baixos. Antes da sua utilização 
efectiva, a horta comunitária Tartu 
Maheaed era um terreno baldio vazio.

Horta Comunitária i Bairro de S João, 
Cascais, Portugal
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Cultivando cada pedaço de espaço aberto 
disponível - mesmo telhados - agricultores 
urbanos contribuir para a ecologização da 
cidade, ajudando a reduzir a poluição e a 
melhorar a qualidade do ar.
Mesmo o facto de menos comida ter de ser 
transportada para a cidade contribui para a 
sustentabilidade e tem um impacto ambiental 
positivo.

A utilização de terrenos vagos para 
culturas e pastoreio reduz a manutenção 
municipal de espaços verdes e desencoraja 
o despejo de lixo e o agachamento. Alguns 
sistemas de agricultura urbana podem 
descontaminar com segurança águas e 
solos poluídos, enquanto outros podem 
reutilizar com segurança resíduos orgânicos 

e líquidos. O Olarizu Gardens em Álava, 
Espanha, resultou da adaptação, em 1998, 
de uma área ocupada por quintas, campos 
abandonados e lixeiras descontroladas. É 
agora propriedade do município e está aberta 
ao público. O Centro de Estudos Ambientais 
(CEA) é responsável pela sua concepção e 
gestão, e é agora utilizado para promover a 
educação, sensibilização e actividades de lazer 
relacionadas com o ambiente.

Tudo considerado, a agricultura urbana ajuda 
a reduzir a pegada ecológica de uma cidade, 
mesmo quando a cidade continua a crescer. 
Os quadros seguintes resumem alguns dos 
benefícios ambientais da agricultura urbana3:

Benefícios relatados Limitações relatadas

• Aumento da biodiversidade
• Habitat para polinizadores
• Redução do ‘efeito ilha de calor urbano’.
• Aumento da drenagem das águas 

pluviais, reduzindo o risco de inundação, 
contaminação das águas subterrâneas e 
esgotamento das águas subterrâneas

• Reciclagem de resíduos orgânicos

• As práticas de gestão do solo, irrigação 
e utilização de fertilizantes pelos 
produtores de UA podem não ser 
ecologicamente correctas 

Benefícios relatados Limitações relatadas

• Potencial redução das emissões de gases 
com efeito de estufa (GEE)

• Fixação de carbono por vegetação e 
culturas

• Potencialmente redução de energia e 
recursos utilizando algumas operações 
tecnológicas da UA

• Acrescenta à memória colectiva da 
produção alimentar e protege os espaços 
verdes urbanos reforçando a capacidade 
das cidades para produzir alimentos em 
tempos de crise

• Se as plantas forem cultivadas em locais 
com grande intensidade energética 
ou de recursos, isto pode aumentar as 
emissões de GEE

• O UA fragmentado e em pequena escala 
pode ser menos eficiente na utilização de 
recursos e nas emissões de transporte do 
que a agricultura convencional

• Se a UA se tornasse omnipresente nas 
cidades, poderia reduzir a densidade 
populacional, exigindo mais condução e 
emissões de gases com efeito de estufa 
do que o sistema actual

Atenuação das alterações climáticas

Serviços ecossistémicos locais

3 Source: Adapted from: Santo et al., 2016.
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6.5  Os benefícios 
de aprender com a 
agricultura urbana

O jardim tornou-se 
uma fonte de beleza, 
esperança e alimento 
para as muitas 
pessoas que passam 
por lá, param e se 
envolvem.
 
Francey Slater, co-fundador da Mill City Grows, uma 
organização agrícola urbana em Lowell ”
Resultados da aprendizagem

os professores/trabalhadores jovens devem ser 
capazes de:
    •  Compreender os benefícios da aprendizagem 
com a agricultura urbana

“
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6.5  Os benefícios 
de aprender com a 
agricultura urbana

”

Apoiar a subsistência da comunidade 
local é um dos objectivos a longo prazo 
de cada programa de agricultura urbana. 
Cada passo do caminho é de importância 
elementar e as actividades escolares que 
envolvem a aprendizagem com as várias 
facetas da agricultura urbana devem ser 
promovidas em todas as escolas em toda a 
Europa. Nesse sentido, qualquer agricultura 
urbana e práticas de jardinagem urbana 
nas escolas impulsiona a aprendizagem e 
o envolvimento e cria consciência entre 
os alunos sobre bem-estar e questões 
ecológicas. A investigação indica que a 
jardinagem na escola apoia a investigação 
e a aprendizagem dos alunos, bem como 
promove o apego à escola. Estudantes em 
idade elementar num programa de um ano 

de jardinagem nos EUA melhoraram a sua 
resolução de problemas e capacidade de 
pensamento crítico. Os professores que 
participaram nesse programa de jardinagem 
relatam que os seus jardins funcionaram 
como espaços calmantes para os estudantes, 
particularmente para aqueles que lutaram 
num ambiente de sala de aula tradicional. Os 
estudantes em idade elementar aumentaram 
as suas capacidades de auto-compreensão, 
capacidades interpessoais e de cooperação. 
Além disso, as hortas escolares urbanas e as 
quintas podem aumentar o envolvimento de 
voluntários externos nas escolas, permitindo 
aos estudantes criar ligações com adultos 
não professores e não relacionados. Além 
disso, quando membros da família participam, 
reforça os laços intergeracionais.

Outros estudos mostram que a educação 
nutricional aperfeiçoada em jardim é 
uma forma profundamente envolvente e 
eficaz de estabelecer hábitos alimentares 
saudáveis com a juventude. Está agora bem 
documentado que, quando as crianças têm 
uma mão no cultivo dos alimentos, a sua 
compreensão dos alimentos e a sua relação 
com a sua saúde aumenta. Estudos recentes 
mostraram que uma combinação de instrução 
directa e actividades práticas de jardinagem 
escolar é uma forma notavelmente eficaz de 
influenciar as atitudes dos estudantes em 
relação a frutas e legumes.

Estes métodos educativos inovadores 
produziram resultados positivos no aumento 
do conhecimento e da preferência das 
crianças por frutas e legumes a longo prazo 
e resultaram, em última análise, num maior 
consumo de frutas e legumes frescos pelas 
crianças.

Em suma, as hortas e quintas escolares 
urbanas ou a jardinagem urbana e a 
agricultura urbana que servem objectivos 
educativos actuam como laboratórios de vida 
- locais onde os estudantes se inspiram para 
fazer perguntas e procurar respostas através 
das suas próprias pesquisas e observações, 
e locais onde os estudantes observam 
em primeira mão o funcionamento de um 
ecossistema diversificado. Ao longo de grande 
parte dos seus dia as crianças estão a ser 
informadas do que devem pensar. No jardim 
ou na quinta, como em toda a aprendizagem 
experiencial, as crianças aprendem COMO 
pensar.
As crianças são conduzidas pela magia da 
descoberta e como educadores precisamos de 
assegurar o direito das crianças a aprenderem 
com a natureza.
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Jardins de loteamento: pequenas parcelas provenientes de iniciativas municipais em 
terrenos públicos e a sua regulamentação é altamente formalizada. As suas funções 
mudaram do auto-abastecimento para o lazer, com ênfase na alimentação saudável e 
em ambientes social e fisicamente activos.

Migração animal: o movimento relativamente a longa distância de animais 
individuais, geralmente numa base sazonal.

Biodiversividade:  Diversidade de formas de vida que existem na natureza e 
todas as interacções entre elas. A diversidade pode variar desde o gene mais 
pequeno (diversidade genética), que é responsável por cada indivíduo dentro 
da mesma espécie ser diferente do seu irmão ou primo até à diversidade de 
grandes sistemas vivos, tais como florestas, solos ou oceanos, e incluindo todas 
as espécies, desde bactérias e outras criaturas unicelulares até fungos, animais e 
plantas.
 
A biofilia significa «amor pela vida» se traduzida literalmente. Descreve o 
impulso humano inerente à ligação com outras formas de vida, tais como 
plantas ou animais. Esta necessidade psicológica de estar em contacto 
com o mundo natural, é considerada pela investigação como uma razão 
pela qual nos esforçamos como espécie. Na hipótese da biofilia, o biólogo 
evolucionário Edward O. Wilson afirma que a afinidade com os habitats 
naturais e os ecossistemas e o empenho do homem em protegê-los pode ser 
explicada pela dependência dos mesmos. Wilson argumenta que um declínio 
no comportamento biofílico e o desejo de se ligar à natureza resultará na 
destruição ambiental.
Mais sobre biofilia: https://www.britannica.com/science/biophilia-hypothesis

Biosfera: A soma de todos os ecossistemas (vida) e organismos vivos na Terra.

Cidade Amiga da Criança é um conceito que mede as cidades à sua capacidade de 
acomodar as necessidades das crianças, seja explorando independentemente, obtendo 
movimento físico suficiente ou contacto com a natureza ou fornecendo características, 
que atraem o seu interesse e interacção. Os urbanistas dos anos 90 estabeleceram 
o TESTE POPSICLE, uma regra geral para avaliar a amabilidade das crianças do seu 
bairro: Uma criança pode chegar a uma loja sozinha, comprar um picolé e voltar para 
casa antes que derreta? Para um guia completo sobre cidades amigas das crianças com 
um grande número de estudos de casos inspiradores, consulte o relatório:
Arup (2017). Cidades Vivas. Desenho para a infância urbana.  https://www.arup.
com/perspectives/publications/research/section/cities-alive-designing-for-urban-
childhoods

Migração Circadiana: onde as aves utilizam o ritmo circadiano (CR) para regular 
a migração tanto no Outono como na Primavera.

https://en.unesco.org/themes/education/sdgs/material  
https://www.britannica.com/science/biophilia-hypothesis
https://www.arup.com/perspectives/publications/research/section/cities-alive-rethinking-green-infras
https://www.arup.com/perspectives/publications/research/section/cities-alive-rethinking-green-infras
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Jardins Comunitários: emergem tipicamente como iniciativas de baixo para cima e são 
tratados colectivamente. Não se trata apenas de cultivar legumes, mas também de cultivar 
redes sociais, construir locais de encontro, e estabelecer um sentido de comunidade.

Acção de CUSTO: Cooperação Europeia para a Ciência e Tecnologia. Note-se que a 
informação incluída no Módulo 6 foi extraída do projecto em rede Urban Agriculture 
Europe financiado pela COST Action.

Fazendas do Património Cultural:  contribuem para preservar e transmitir o património 
cultural tangível e intangível relacionado com as práticas agrícolas e paisagísticas.

Migração Vertical Diel (DVM): também conhecida como migração 
vertical diurna, é um padrão de movimento utilizado por alguns 
organismos, tais como copépodes, que vivem no oceano e em lagos.

Corredores ecológicos: O conceito de corredor ecológico está associado a um espaço 
verde que pode ou não ter intervenção humana, o que permite o movimento da fauna e a 
conectividade entre as populações de fauna e flora selvagens. Exemplos são áreas florestais, 
galerias ribeirinhas e margens de rios, manchas de mato e vegetação rasteira que formam um 
continuum, entre outros.

Sucessão Ecológica: Uma sucessão ecológica corresponde à sequência de comunidades 
biológicas que ocupam um determinado espaço, desde a sua colonização até ao estado clímax.

Ecossistema: consiste na combinação e relação que existe entre os diferentes organismos 
vivos e o ambiente físico onde vivem e com o qual interagem. Os componentes bióticos - 
correspondentes aos organismos vivos, tais como animais e plantas - estão directamente 
relacionados com os componentes abióticos - água, luz, radiação, temperatura, humidade, 
atmosfera e solo - correspondentes a tudo o que não está vivo.

Serviço Ecossistémico é o termo colectivo para todos os benefícios que derivam dos 
ambientes naturais e ecossistemas para a humanidade. Isto inclui SERVIÇOS DE PROVISÃO, 
tais como a produção de alimentos e água, SERVIÇOS REGULATIVOS, tais como o controlo 
do clima e das doenças, SERVIÇOS DE APOIO, tais como ciclos de nutrientes e produção de 
oxigénio, e SERVIÇOS CULTURAIS, tais como benefícios espirituais e recreativos.

Jardins Educativos:  oferecem uma ferramenta pedagógica que aborda a produção, 
processamento e consumo de alimentos e o seu impacto ambiental, com um elevado potencial 
de sensibilização do público e de divulgação de ideias e práticas de jardinagem amigas do 
ambiente e do clima.

Quintas ambientais:  possuem elevados valores naturais e ambientais e/ou contribuem 
para a conservação da biodiversidade (criando paisagens de mosaico ou como habitat para 
espécies específicas de flora e fauna) e da agro-diversidade (cultivo de sementes locais e raças 
autóctones).

Hortas Familiares: são empresas não comerciais, produtoras de alimentos que têm como 
objectivo fornecer ao respectivo agregado familiar e às suas famílias ou amigos legumes, 
fruta ou ervas aromáticas.
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Segurança Alimentar: o estado de ter acesso fiável a uma quantidade suficiente de 
alimentos nutritivos e a preços acessíveis.

Cadeia de Abastecimento Alimentar:  A cadeia de abastecimento alimentar 
compreende todas as fases pelas quais passam os produtos alimentares, desde a 
produção até ao consumo. Significa também que à medida que os alimentos se perdem 
ou desperdiçam em cada fase da cadeia, uma cadeia mais longa leva a mais e mais 
desperdício alimentar em geral.

Silvicultura: A silvicultura, ou silvicultura, é uma forma de gestão florestal e envolve 
diferentes processos destinados a produzir bens nas florestas que têm um valor 
económico associado e geram rendimentos.

Cinturão Verde: uma política e designação de zona de uso do solo utilizada no 
planeamento do uso do solo para reter áreas de terrenos em grande parte não 
desenvolvidos, selvagens, ou agrícolas em redor ou áreas urbanas vizinhas.

A Infra-estrutura Urbana Verde ié um ecossistema de vegetação da cidade em 
parques, praças e terrenos vagos e em e nos edifícios. Juntamente com os cursos de 
água urbanos, a Infra-estrutura Urbana Verde traz benefícios sociais, ambientais e 
económicos que transformam as cidades em espaços que valem a pena viver. A Infra-
estrutura Urbana Verde encoraja estilos de vida urbanos saudáveis e sustentáveis, 
reforça a resiliência climática de uma cidade, fomenta a biodiversidade urbana 
e permite a eficiência energética e de recursos. O objectivo de reforçar as infra-
estruturas urbanas verdes existentes e de estabelecer novas infra-estruturas urbanas 
verdes é reequilibrar as pessoas e a natureza à luz da crescente urbanização.

Mais sobre Infra-estruturas Urbanas Verdes neste leitor: Arup (2014). Cidades Vivas. 
Rethinking Green Infrastructure. https://www.arup.com/perspectives/publications/
research/section/cities-alive-rethinking-green-infrastructure

Efeito Estufa: O efeito estufa, no contexto das alterações climáticas, como o nome 
sugere, é o aquecimento da atmosfera do planeta, devido a actividades humanas que 
elevaram o nível de certos gases (por exemplo, metano ou dióxido de carbono). É um 
fenómeno semelhante ao que acontece numa estufa de vidro ou plástico, em que o 
revestimento impedirá que o calor do sol escape para a atmosfera e se concentre no 
interior da estufa, provocando o aquecimento da atmosfera.

Greenway:  é normalmente um caminho de utilização partilhada ao longo de uma 
faixa de terreno não desenvolvido, numa zona urbana ou rural, reservada para uso 
recreativo ou protecção ambiental.

Geomorfologia: é o estudo da superfície da Terra: as suas formas, as suas formas, 
os seus processos de superfície como o ar, a água e o gelo, e como estes afectam a 
paisagem hoje e ao longo da história.
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Hidrologia: O estudo do movimento, distribuição, e gestão da água na Terra. Isto inclui o 
estudo do ciclo da água e dos recursos hídricos. A hidrologia subdivide-se em hidrologia 
de águas superficiais, hidrologia de águas subterrâneas e hidrologia marinha.

Degradação da terra: um processo em que o valor do ambiente biofísico é afectado por uma 
combinação de processos induzidos pelo homem que actuam sobre a terra.

Landscape Linkages: referem-se a vastas áreas que permitem o movimento de espécies 
de fauna e flora de uma área de habitat adequado para outra e que suportam processos 
ecológicos.

Quintas de lazer: visam satisfazer a procura urbana oferecendo uma vasta gama de 
oportunidades recreativas ligadas às actividades agrícolas.

Limnologia: O estudo de sistemas de águas interiores, tais como rios, lagos, lagoas, riachos, 
zonas húmidas e águas subterrâneas.

Árvore Monumental: Árvores antigas ou imensas são consideradas «monumentos da 
natureza», pois sobreviveram ao longo dos séculos, a sua existência acompanhando 
muitos acontecimentos históricos importantes. Algumas árvores podem também 
ser consideradas de importância social relevante devido à sua dimensão, raridade ou 
significado cultural.

A perturbação do défice de natureza pode ser descrita como os efeitos negativos na nossa 
condição física, psicológica e cognitiva, se vivermos uma alienação da natureza. Segundo Richard 
Louv, que estabeleceu este termo, isto aplica-se especialmente às crianças nos seus anos de 
desenvolvimento. Embora o termo não sirva como diagnóstico médico, destina-se a encontrar 
formas de ligar as crianças à natureza.

O Novo Urbanismo é uma escola de desenho urbano centrada na criação à escala humana. 
O esforço dos Novos Urbanistas em conceber cidades amigas do ambiente, multifuncionais, 
densas e com possibilidade de andar pode ser visto como um contraponto à expansão suburbana 
que definiu as cidades pósWWII, especialmente nos Estados Unidos. O seu objectivo é evitar 
o isolamento e a dependência do automóvel, promovendo ao mesmo tempo a construção de 
comunidades, a diversidade e a restauração dos ambientes naturais.

A Carta do Movimento do Novo Urbanismo pode ser encontrada aqui: https://www.cnu.org/
who-we-are/charter-new-urbanism

Oceanografia: O estudo científico do oceano. Isto inclui as características físicas, químicas e 
biológicas do oceano, bem como a história antiga, a condição actual, e o futuro do oceano.

https://en.unesco.org/themes/education/sdgs/material  
https://en.unesco.org/themes/education/sdgs/material  
https://www.cnu.org/who-we-are/charter-new-urbanism 
https://www.cnu.org/who-we-are/charter-new-urbanism 
https://www.cnu.org/who-we-are/charter-new-urbanism 
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A Mobilidade a Pedido será um importante bloco de construção na transformação da 
mobilidade urbana. Soluções impulsionadas pela tecnologia ajudam a colmatar lacunas 
no sistema de transportes públicos, fornecendo serviços flexíveis que muitas vezes 
não são cobertos pela rede de transportes públicos, como o serviço porta-a-porta, 
o transporte nocturno ou o serviço de áreas escassamente povoadas. Assentos em 
carros ou pequenos autocarros podem ser reservados através da aplicação. Para uma 
implementação sustentável, é absolutamente necessário reunir tais exigências e evitar 
percursos vazios, bem como soluções sem emissões.

Polinizadores: são animais que se deslocam de planta em planta enquanto 
procuram pólen rico em proteínas ou néctar de alta energia para comer.

Migração Sazonal: é o movimento de várias espécies de um habitat para outro 
durante o ano.

As explorações sociais:  destinam-se a promover a reabilitação 
de pessoas desfavorecidas e a integração de pessoas em risco 
de exclusão, oferecendo-lhes possibilidades de emprego.

Espécie: O conceito biológico das espécies, definido desde os anos 30, refere-se a 
um grupo de organismos que se podem reproduzir e produzir descendentes férteis. 
Enquanto que o Amanita muscaria é uma espécie de cogumelo, a raposa (Vulpes 
vulpes), um mamífero, corresponde a outra espécie, e estas espécies nunca se podem 
reproduzir entre si.

Os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)  foram estabelecidos em 
2015 pela Assembleia Geral das Nações Unidas como uma colecção de 17 objectivos 
interligados para alcançar um futuro mais sustentável para todos. Estão incluídos na 
Resolução AGENDA 2030 da ONU e prevêem para cada GDS metas e indicadores 
específicos para medir o progresso no sentido de alcançar cada meta até 2030. Os 17 
ODS estão: 1) Sem pobreza 2) Sem fome 3) Boa Saúde e Bem-estar 4) Educação de 
Qualidade 5) Igualdade de Género 6) Água Limpa e Saneamento 7) Energia Limpa e 
Acessível 8) Trabalho decente e crescimento económico 9) Indústria, inovação e infra-
estruturas 10) Redução da desigualdade 11) Cidades e comunidades sustentáveis 12) 
Consumo e Produção Responsável 13) Acção Climática 14) Vida Abaixo da Água 15) 
Vida na Terra 16) Paz, Justiça, e Instituições Fortes 17) Parcerias para os Objectivos.

A UNESCO fornece recursos educativos para cada SDG: https://en.unesco.org/themes/
education/sdgs/material

Gestão Florestal Sustentável: envolve a aplicação de métodos e práticas que visam 
manter e melhorar os valores sociais, ecológicos e económicos da floresta de hoje, 
salvaguardando ao mesmo tempo as mesmas condições para as gerações futuras. 
Uma floresta bem gerida, ao representar um ecossistema equilibrado e funcional, será 
não só mais rentável, ao agregar vários valores, mas também mais resistente a todo o 
tipo de ameaças, tais como incêndios, secas, pragas e outros fenómenos, por exemplo, 
causados pelas alterações climáticas.
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Urbanização Sustentável:  é tanto o estudo das cidades como as práticas para as construir 
(urbanismo), que se concentra na promoção da sua viabilidade a longo prazo, reduzindo o 
consumo, os resíduos e os impactos nocivos sobre as pessoas e o lugar, ao mesmo tempo que 
aumenta o bem-estar geral tanto das pessoas como do lugar.

Migração das marés: a utilização das marés por organismos para se deslocarem 
periodicamente de um habitat para outro. Este tipo de migração é frequentemente utilizado 
para encontrar alimentos ou companheiros.

UA: Agricultura Urbana. A Agricultura Urbana pode ser descrita como o cultivo, 
processamento e distribuição de culturas alimentares e não alimentares de plantas e 
árvores e a criação de gado, directamente para o mercado urbano, tanto dentro como à 
margem de uma área urbana.

Urban Farming: é uma escola de desenho urbano centrada na criação para a escala humana. 
O esforço dos novos Urbanistas para conceber cidades amigas do ambiente, multifuncionais, 
densas e com possibilidade de andar pode ser visto como um contraponto à expansão suburbana 
que definiu as cidades pósWWII, especialmente nos Estados Unidos. O seu objectivo é evitar 
o isolamento e a dependência do automóvel, promovendo ao mesmo tempo a construção de 
comunidades, a diversidade e a restauração dos ambientes naturais.  
A Carta do Movimento do Novo Urbanismo pode ser encontrada aqui: https://www.cnu.org/
who-we- are/charter-new-urbanism

Jardinagem Alimentar Urbana:  engloba actividades agrícolas com uma dependência 
económica geralmente baixa dos produtos materiais, ao mesmo tempo que utiliza a produção de 
alimentos para atingir outros objectivos, na sua maioria sociais.

As ilhas de calor urbano (UHI)  são áreas metropolitanas densamente povoadas que têm 
temperaturas mais elevadas do que as áreas rurais que as rodeiam. Estruturas urbanas, como 
edifícios, telhados, estradas, competições industriais e outras infra-estruturas, absorvem 
mais o calor do sol do que a vegetação ou os corpos de água. Os materiais de construção 
urbanos também armazenam o calor durante mais tempo, o que faz com que as temperaturas 
não arrefeçam durante a noite. Os impactos negativos da IUH são um aumento do consumo 
de energia através de uma maior procura de tecnologias de arrefecimento de edifícios, 
consequente aumento das emissões de gases com efeito de estufa e taxas de mortalidade acima 
da média, devido a doenças relacionadas com o calor.

Mais conteúdo sobre a UHI para crianças: https://climatekids.nasa.gov/heat-islands/

Urban Sprawl: rápida expansão da extensão geográfica das cidades e vilas, muitas vezes 
caracterizada por habitações residenciais de baixa densidade, zoneamento de uso único, e maior 
dependência de meios privados de transporte, muitas vezes com pouca preocupação com o 
planeamento sustentável do território.

Gestão de Resíduos: refere-se aos vários esquemas de gestão e eliminação de resíduos. Pode 
ser através da eliminação, destruição, processamento, reciclagem, reutilização, ou controlo 
de resíduos. O principal objectivo da gestão de resíduos é reduzir o número de materiais 
inutilizáveis e evitar potenciais perigos para a saúde e o ambiente.

https://en.unesco.org/themes/education/sdgs/material  
https://climatekids.nasa.gov/heat-islands/ 
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Foto de Ben Vaughn em Unsplash
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Superilla Poblenou by Ajuntament de Barcelona  

SDG11. Tornar as cidades e os povoados humanos inclusivos, seguros, resilientes e 
sustentáveis pelas Nações Unidas. Departamento de Economia e Assuntos Sociais. 
Desenvolvimento Sustentável.  https://sdgs.un.org/goals/goal11   

Superilla Poblenou por Ajuntament de Barcelona

  
Foto de Yoav Aziz em Unsplash

       
Foto de Yoav Aziz em Unsplash
https://www.mcc-berlin.net/fileadmin/data/C18_MCC_Publications/Policy_brief_
Road_Traffic_EN.pdf

Justicia Urbana by Fabian Todorovic
 https://unhabitat.org/the-2015-urban-october-design-competition-winners-
announced 
       
Superilla Poblenou por Ajuntament de Barcelona 
  
Foto de Pille Kirsi da Pexels

      
Superblocos de Barcelona por Ajuntament de Barcelona
https://prod-mobilitat.s3.amazonaws.com/PMU_Sintesi_Angles.pdf
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adrimcm/2697541624/in/photolist-57nB9m-asLfo-asLgd-asLgN-5JSwPn-4Ldp4w-
4G2ChD

Rue avant après by Nicolas Bascop  
Paris 2024. Dessins réalisés pour illustrer la campagne Paris en commun.
Réflexion et illustrations autour du look de Paris à l’horizon 2024.
https://www.nicolasbascop.com/nouveau-projet-1
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Pixabay por 4997826
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Pixabay por pixel213
Pixabay por Maruf_Rahman

SDG6. Água limpa e saneamento. Nações Unidas. Departamento de Economia e 
Assuntos Sociais. Desenvolvimento Sustentável.
 https://www.un.org/sustainabledevelopment/news/communications-material/ 

O sistema de água em Nye, Dinamarca. Aarhus Vand. 
https://www.aarhusvand.dk/nye 

Pixabay por Hans
Pixabay por anaogicus
Pixabay por PublicDomainPictures
Pixabay por 12019

Oosterscheldekering por FaceMePLS no Wikipedia Commons
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%27Oosterscheldekering%27_Zeeland_
(16793117187).jpg

Pixabay por cascalheira
Pixabay por vossiconic
Pixabay por Stux

Veneza inundada, Acção de Graças 2010 por A. Curell.
https://www.flickr.com/photos/23748404@N00/5264842049 

Pixabay por Hermann
Pixabay por LucyKaef
Pixabay por Dimitrisvetsikas1969
Pixabay por varsbergsrolands
Pixabay por ThomasWolter

Foto por Rémy Penet em Unsplash 
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Passe superior da vida selvagem em Singapura por Benjamin P. Y-H. Lee
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wildlife_overpass_in_Singapore.jpeg 

Pixabay por Schaerfsystem 

Photo  de  CHUTTERSNAP em Unsplash 

Pixabay por  BarneyElo

Wildlife Corridor by Brisbane City Council.
https://www.flickr.com/photos/brisbanecitycouncil/7117597455 
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Photo de  Markus Spiske em Unsplash

Pixabay por CharlesRicardo
Pixabay por klimkin
Pixabay por Katya_Ershova
Pixabay por johannamalm

COST  Action Urban Agriculture Europe, Online Atlas
http://www.urban-agriculture-europe.org/online-atlas.html#prettyPhoto
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 COST Action Urban Agriculture Europe, Online Atlas.
http://www.urban-agriculture-europe.org/online-atlas.html#prettyPhoto

Pixabay por JillWellington 
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COST Action Urban Agriculture Europe, Online Atlas.
http://www.urban-agriculture-europe.org/online-atlas.html#prettyPhoto

Pixabay by Eugene_Brennan

COST Acção Urban Agriculture Europe, Atlas Online
http://www.urban-agriculture-europe.org/online-atlas.html#prettyPhoto

Tabel adaptado de Santo R., Palmer A., Kim B. ‘Lotes vagos para Lotes Vibrantes’: 
A review of the benefits and limitations of urban agriculture’, 2016
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