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A concentração das populações nas

cidades gera impactes significativos

sobre o ambiente, quer a nível local

quer a nível global, com consequências

nefastas na saúde e no bem-estar

social destas mesmas populações.

Os espaços verdes urbanos cons-

tituem uma “biotecnologia” capaz de

mitigar os efeitos adversos da

urbanização, de uma forma eficaz e

sustentável.

Avaliar a influência dos espaços verdes na

qualidade do ambiente, nomeadamente:

• na qualidade do ar;

• na qualidade acústica; e

• nas condições microclimáticas;

Avaliar os impactes dos espaços verdes no

bem-estar social das populações, bem como a

percepção e o comportamento das pessoas

ante os espaços verdes;

Formular recomendações a nível do

projecto/desenho dos espaços verdes, num

contexto de planeamento urbano.

Algumas funções ambientais dos Espaços Verdes

Afecta a qualidade 

do ar

Criam sombra, diminuem a temperatura e 

aumentam a humidade do ar

Proporcionam 

protecção 

contra o vento

Atenuam como barreiras 

de som e reduzem a 

poluição sonora

Tornam as 

áreas mais 

atractivas

Constituem habitats para a vida 

selvagem, incrementando a 

biodiversidade

Estabilizam o solo, 

Previnem a Erosão
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Uma metodologia integrada;

Uma metodologia assente em duas perspectivas de avaliação – física e social;

Uma metodologia assente em duas escalas de análise diferentes;

Uma metodologia aplicada num contexto espacial particular – a cidade de Bragança.

Espaços Verdes 

Urbanos

(Tarefa 1 e Tarefa 3)

Clima Urbano / 

Conforto Térmico

(Tarefa 6)

Avaliação do Haze

por FAPF

(Tarefa 7)

Qualidade do 

ar

(Tarefa 5)

Ruído 

Ambiente

(Tarefa 4)

Avaliação Física

(Tarefas 1, 3, 4, 5, 6 e 7)

Avaliação Social 

(Percepção)

(Tarefa 2)

Integração dos 

Dados/Informação
(Tarefa 8)

Experimentação sobre o 

sistema real + Modelação

Disseminação dos Resultados
(Tarefa 9)

Aceda ao website do projecto onde poderá encontrar, mais informações, notícias de destaque, alguns posters,

hiperligações de interesse e uma vasta galeria de imagens.

www.esa.ipb.pt/greenurbe/

CONTEXTUALIZAÇÃO

EQUIPA

OBJECTIVOS

METODOLOGIA

REPERCUSSÕES

Contribuir para o conhecimento científico relativo ao potencial dos espaços verdes urbanos

para atenuar os efeitos adversos do crescimento urbano, adoptando uma metodologia

integrada que avalia relações entre varáveis diferentes, recorrendo a visões multi e

interdisciplinares sobre um assunto complexo.

Alertar os decisores para a importância de uma política de planeamento urbano mais

efectiva em termos de qualidade do ambiente e de qualidade de vida dos cidadãos.

Contribuir para a formação de jovens cientistas, despertando-lhes o interesse para as

questões relacionadas com a temática do projecto.


