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Cidades (velhas)
_ consumidoras de recursos naturais

_ consumidoras de energia;

_ destruidoras de ecossistemas naturais;

_ poluidoras;

_ geradoras de resíduos;

_ destruidoras da biodiversidade;

_ destruidoras do ciclo da água;

_ limitadoras da qualidade de vida;

_ limitadoras da esperança média de vida

_ consumidora de alimentos sem produção



Cidades (novas)
_ incorporação de resíduos na construção;

_ produtoras de energia;

_ promotoras da continuidade dos sistemas naturais;

_ menos poluidoras; 

_ reutilizadora dos resíduos;

_ promotora da biodiversidade;

_ respeitará o ciclo da água;

_ promotora da qualidade e esperança de vida;

_ produtora de alimentos



denominadores 

comuns

fundamentais



pessoas e edifícios



Edifícios projetados por pessoas

Edifícios projetados para pessoas





A man looks at a model of Park Vista, a residential property developed by Sun Hung Kai Properties, at a 
sales exhibition in Hong Kong, on Feb. 3, 2016
http://time.com/4581230/hong-kong-apartments-property-sale-rent-small-housing/ Bloomberg/Getty Images





Os edifícios têm que 

ser demonstradores 

de responsabilidade 

social e ambiental
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Cidades (Mega)
ficção ou realidade?



Blade Runner
Ridley Scott, 1982

(Los Angeles 2019)



Blade Runner
Ridley Scott, 1982



Blade Runner
Ridley Scott, 1982





Seoul



Pequim – 11,5 M



SeoulPequim



Nova Iorque – 8,4 M



SeoulHong Kong - 7,1 M



+ 200.000 pessoas por dia



Cascais – 206.479
Censos 2011



Porto – 237.591
Censos 2011



Coimbra – 143.396
Censos 2011



Que futuro?



A cidade é uma 

perturbação que o 

Homem introduziu 

na Natureza
2010

1990

Shangai

















Fábrica de embalar saladas - Kanes Foods in Evesham, Worcestershire  (11.000 m2)



_ produção de plantas 

hortícolas:

Produção de 4.7 

milhões kg de 

plantas 

hortícolas/ano –

simulação para 

Toronto, se 6% 

da sua área total 

for ocupada por 

coberturas 

ajardinadas e 

hortícolas com 

uma espessura 

de 15 cm, nos 

próximos 8 

anos);

ABF-Lab – food-farm-tower



MIT City Farm



e criação de emprego

Criação directa e indirecta de emprego: 1350 pessoas/ano de acordo com a simulação 

efectuada para Toronto, se 6% da sua área total for ocupada por coberturas ajardinadas 

com uma espessura de 15 cm, nos próximos 8 anos. Igualmente seria criado um 

gigantesco  sector de produção de plantas

Desenvolvimento económico



A vegetação deve

ser considerada um 

obrigatório material 

de construção!



Não há outro material 

de construção que 

reuna tantos

beneficios para as  

cidades!!!



www.greenroofs.pt



Municípios

Empresas
ID - Faculdades

Europa / Mundo





QUANTAS 

CIDADES?





MAIS DE 100!



QUANTAS 

RECUARAM?



ZERO



www.greenroofs.pt





Obrigado!


