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EDITORIAL

Grande parte da população mundial vive em cidades, polos de grandes oportunidades, 
de inovação, de mudança e grandes transformações civilizacionais, mas também polos 
geradores de inúmeros problemas que afetam a vida das pessoas e põem à prova a 
capacidade das instituições. 

São grandes os desafios que se colocam às cidades contemporâneas num quadro de 
emergência climática, desde os impactos das alterações climáticas, à crise energética, 
passando pela crise económica, à integração da diversidade social e o envelhecimento 
demográfico. 

O caminho da procura de uma sociedade sustentável pós-carbono coloca inúmeros desafios 
à descarbonização dos processos urbanos e à introdução de processos ecologicamente 
mais adequados nas estruturas urbanas. Para além disso, de forma a garantir a 
sustentabilidade de uma cidade, é importante responder aos Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável (ODS), definidos pela Agenda 2030 das Nações Unidas. Estes objetivos 
pretendem o desenvolvimento sustentável em todas as suas dimensões – económica, 
social e ambiental – duma forma ponderada e integrada a nível global. Os ODS realçam as 
estratégias direcionadas às necessidades socioeconómicas e bem-estar humano, tendo 
em conta a proteção do ambiente e a adaptação às alterações climáticas das sociedades 
contemporâneas. Assim, só será possível alcançar a sustentabilidade nas cidades do futuro 
em sintonia com os ODS, quando se garantir a:  
– Sustentabilidade Energética: cidades que procuram o aumento da utilização de energia 

proveniente de fontes renováveis produzidas localmente por forma a garantir a redução da 
dependência dos combustíveis fósseis e aumentar a qualidade do ar nos núcleos urbanos e 
a saúde dos seus habitantes (ODS 7 – Energias Renováveis e Acessíveis). 

– Sustentabilidade Alimentar: a garantia de uma segurança alimentar com recurso à 
produção local sustentável, integrada e biológica (ODS 2 – Erradicar a fome; ODS 12 

 – Produção e Consumos Sustentáveis).
– Sustentabilidade na Mobilidade, Transportes e Comunicação: a procura de uma mobilidade 

sustentável, promovendo condições para uma mobilidade suave e ativa, um eficiente 
serviço de transporte público coletivo e descarbonizado, criando condições para retirar os 
carros da cidade, e serviços universais de comunicação (mais digitais), promovendo uma 
boa comunicação entre pessoas, escolas, empregos, equipamentos de saúde e outros 
serviços (ODS 11 – Cidades e Comunidades Sustentáveis; ODS 13 – Ação Climática). 

– Sustentabilidade na Habitação, no Espaço Público e na qualidade dos Serviços Sanitários: a 
oferta de habitação de qualidade, da disponibilização de espaços públicos ambientalmente 
adequados e a garantia universal de acesso a serviços sanitários de qualidade (água 
potável, saneamento e resíduos sólidos) (ODS 6 – Água Potável e Saneamento). 

– Sustentabilidade na Educação, na Diversidade Social e Cultural: a procura de uma 
cidade educadora, diversa, inclusiva e promotora de felicidade de quem a habita e visita 
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(ODS 4 – Educação de Qualidade; ODS 5 – Igualdade de Género; ODS 10 – Reduzir as 
Desigualdades). 

– Sustentabilidade na Biodiversidade Urbana: a procura de uma cidade biodiversa 
ambientalmente sustentável, respeitadora dos ciclos naturais, onde a natureza é 
integrada no ambiente e nas funções urbanas (ODS 14 – Proteger a Vida Marinha; ODS 15 
– Proteger a Vida Terrestre). 

– Sustentabilidade na Resiliência e Segurança: a procura de uma cidade menos vulnerável 
aos riscos naturais, ambientais e tecnológicos, garantindo a segurança de todos aqueles 
que nela habitam e visitam (ODS 11 – Cidades e Comunidades Sustentáveis). 

– Sustentabilidade na Economia e no Emprego: da procura de novos modelos de 
desenvolvimento económico mais ecológicos, mais amigos do ambiente e do homem 
(ODS 8 – Trabalho Digno e Crescimento Económico; ODS 9 – Indústria, Inovação e 
Infraestruturas).

Este dossier não tem a pretensão de abordar todos os temas da sustentabilidade urbana, 
mas pretende divulgar uma seleção de projetos e boas práticas que têm vindo a dar um 
contributo decisivo para vencer os referidos desafios.

Foi selecionado um conjunto diversificado de boas práticas promovidas por instituições 
públicas e privadas:  o conjunto de projetos desenvolvidos pela Câmara Municipal de Torres 
Vedras, integrados na estratégia ”Torres Vedras Cidade Verde”;  O modelo de ordenamento 
de base ecológica e a infraestrutura verde do Plano Diretor Municipal de Setúbal; A 
estratégia do ecossistema agrícola local de Cascais,   ”Terras de Cascais” da Empresa 

Municipal de Ambiente de Cascais; A 
importância das paredes vivas e coberturas 
ajardinadas da empresa Terracell; A gestão 
eficiente de sistemas de abastecimento 
da EPAL – Empresa Portuguesa das Águas 
Livres; O sistema de alerta de inundação 
em portos e áreas urbanas do LNEC 
– Laboratório Nacional de Engenharia 
Civil; e da Agência de Ecologia Urbana de 
Barcelona, o exemplo do ”Superquarteirão” 
como ferramenta para impulsionar a 
transição ecológica nas cidades. Foi ainda 
entrevistado o Presidente da Câmara 
Municipal de Lisboa, tendo sido abordados 
vários projetos de sustentabilidade da 
Cidade.

A cidade do futuro é uma cidade cada 
vez menos artificial, mais humana, 
mais ecológica, com uma aposta nas 
infraestruturas verdes, numa gestão de 
base ecológica na exploração sustentável 
dos serviços dos ecossistemas.  


