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Destaque de cidades 
portuguesas para secas e 
inundações sem paralelo
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Cidades impermeáveis
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Qualidade 

Wish list…

Variabilidade 

climática

VegetaçãoÁgua

Soluções 

urbanas

Cidades mais saudáveis, sustentáveis!

Qualidade 
de vida

Source:Climate-KIC

Soluções

construção
Energia

Poluição
Criação de empregos

Melhor ambiente urbano Biodiversidade

Melhor qualidade de vida



Visão europeia das cidades de amanhã...(hoje)

» Locais de regeneração «verde», ecológica e ambiental

» Resiliência e inclusão territorial

Cities of the future



© União Europeia, 2018

Uma Europa mais «verde», sem emissões de carbono, aplicando o Acordo de Paris e investindo
na transição energética, nas energias renováveis e na luta contra as alterações climáticas



ServiçosServiços dos dos 

ecosssitemasecosssitemas::

Benefícios que obtemos 

dos ecossistemas

GET BACK TO BASICSGET BACK TO BASICS

…PROMOVER A …PROMOVER A 
BIODIVERSIDADEBIODIVERSIDADE

Desafio: Trabalhar com a Natureza

Infraestruturas verdes

(MEA, 2005)



…a vegetação não necessita do Homem…
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Pripyat - Ucrânia

Saga – Japão (antiga fábrica de vidro)



…necessitamos de partilhar o nosso espaço com a vegetação
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Fukuoka, Japão - Project: ACROS Fukuoka Prefectural International Hall



Trabalhar com a Natureza em benefício das pessoas

Infraestrutura Verde 
(voltada para os recursos hídricos) 

Soluções Baseadas na 
Natureza (SbN) 

As SbN são inspiradas e apoiadas 
pela natureza e usam, ou simulam, 
processos naturais a fim de 

Usa sistemas naturais ou 
seminaturais, como as SbN, para 
oferecer opções de gestão da processos naturais a fim de 

contribuir para o aperfeiçoamento 
da gestão da água. Prestam vários 
serviços ecossitémicos e oferecem 
múltiplos benefícios relacionados à 
água e muitas vezes ajudam a 
abordar de forma simultânea 
questões de quantidade, qualidade e 
riscos relacionados à água.

oferecer opções de gestão da 
água com benefícios que são 
equivalentes ou superiores à 
tradicional infraestrutura hídrica 
cinzenta (construída/física). Pode 
produzir resultados positivos em 
termos de disponibilidade e 
qualidade da água, bem como de 
redução de inundações e secas.

(WWAP/UN-Water,2018) 



Relatório Mundial das Nações Unidas sobre Desenvolvimento dos Recursos Hídricos

“Ampliar o uso das SbN será um ponto

central na realização da Agenda 2030 para

o Desenvolvimento Sustentável.
Abordagens tradicionais (business-as-usual)
não permitem que a segurança hídrica
sustentável seja alcançada. “

“As SbN também apoiam os conceitos de 

crescimento verde e de economia verde, 

os quais promovem o uso sustentável dos 
recursos naturais e aproveitam os processos 
naturais como fundamento das economias.”

(WWAP/UN-Water,2018) 



As SbN oferecem múltiplos benefícios relacionados com a água 

. Gestão da precipitação, da húmidade e do armazenamento da água

. Infiltração e transporte de água

* quantidade / qualidade / riscos *

Melhorias na distribuição em termos de espaço, tempo e quantidade
da água disponível para as necessidades humanas

resiliência geral dos sistemas 

(WWAP/UN-Water,2018) 



» Alavancando recursos financeiros

» Criando um ambiente regulatório e legal favorável

Criar as condições favoráveis para
acelerar a adoção de SbN

» Criando um ambiente regulatório e legal favorável

» Melhorando a cooperação intersetorial

» Melhorando a base de conhecimentos

(WWAP/UN-Water,2018)



Serviços dos 
ecossistemas

prestados pelas SbN

Qualidade da água Qualidade do ar

Mitigação Efeito Ilha de Calor

Eficiência dos recursos

Estéticos

Source:Climate-KIC

ecossistemas
prestados pelas SbN

Bem estar

Mitigação de cheias Redução de ruído

Biodiversidade



Infraestrutura verde: multifunctional e multinível

Criação de habitats

Alimentos

Corredor verde Zonas Húmidas

Paredes 
verdes

Terraços verdes

Cobertura verde

Árvores

Cobertura verde

© Arup/ UK Green Buildings Council (2015)

Soluções verdes e azuis: 
Componentes urbanos + serviços dos ecossitemas

Parques 
urbanos

Valas de 
infiltração/

swales

Bosque urbano Superficies 
permeaveis

SUD/Bacias de 
drenagem:
Tree trench

Rain gradens



Convencional SbN e Economia circular

Abordagens:Abordagens:

Source: F.Masi, A.Rizzo, M.Regelsberger (2018). The role of constructed wetlands in a new circular economy, resource oriented, and ecosystem services paradigm. Journal of Environmental Management.

* Sponge cities*

Infraestruturas cinzentas Infraestruturas verdes



Telhado verde Água cinzenta

Chuva

Água limpa

Jardim 
vertical LP

Chuva

Água
limpa

Água
cinzenta

Água
limpa

“As SbN podem melhorar a segurança hídrica geral, aumentando a disponibilidade e a
qualidade da água e, ao mesmo tempo, reduzindo os riscos de desastres relacionados à
água e gerando cobenefícios sociais, económicos e ambientais.“ (WWAP/UN-Water,2018)

Source: Masi F., Rizzo A., Regelsberger M. (2018). The role of constructed wetlands in a new circular economy, resource oriented, and ecosystem services paradigm. J. Environmental Management.
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Sidwell Friends Middle School - USA

Shutterstock/James Martin

Source: https://landscapeperformance.org/case-study-briefs/sidwell-friends-middle-school

Mark Storie



Cobertura verde

Paineis solares

Agricultura urbana

Filtros e Quiosque
interpretativo

Precurso de arejamento

Tubos de queda

Andropogon Associates, Ltd

Tanque de 
sedimentação

Lago

Zonas húmidas
de tratamento

Jardim pluvial 
“zona de inundação”

Cisterna de 
águas pluviais

Armazenamento e 
filtração da água
cinzenta

interpretativo

Águas residuais

Águas pluviais



Source: https://landscapeperformance.org/case-study-briefs/sidwell-friends-middle-school





Coberturas verdes Intensivas
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Coberturas verdes Extensivas

25
ZinCo Green Roof Systems







Rain garden / jardim pluvial



Swale/ vala de infiltração





GREEN ROOFS IMPLEMENTATION AND ASSESSMENT 
IN COASTAL AREAS









O que as 

plantas 

podem fazer podem fazer 

por nós?



COST Circular Cities

Implementing nature based 
solutions for creating a 
resourceful circular city





https://platform.think-nature.eu/home



Como vêm o futuro da vossa cidade?

O que estão dispostos a fazer pela vossa “casa”?
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A importância das infraestruturas verdes é pois
reconhecida pelo domínio de várias políticas da UE :

. 7.º PAA – o Programa Geral de Ação da União para 2020 em matéria de
Ambiente «Viver bem, dentro dos limites do nosso planeta» (Decisão No
1386/2013/EU),

. Estratégia de Biodiversidade da UE para 2020: O nosso seguro de vida, o
nosso capital natural (COM(2011) 244 final),

. Estratégia da Comissão Europeia relativa a Infraestrutura Verde —
Valorizar o Capital Natural da Europa (COM/2013/0249 final),

. Estratégia da UE para a Adaptação às Alterações Climáticas
(COM(2013)216).

. Política Regional 2014–2020, a Diretiva-Quadro Água, na Diretiva
Nitratos (91/676/CEE), a Diretiva Inundações (2007/60/EC ) etc



CHINA’S ‘SPONGE CITY’ CONCEPT

“The central Government of China
recently initiated the ‘sponge city’
project for the purpose of improving
water availability in urban settlements.

. The United Nations World 

Water Development Report 

The ‘sponge city’ concept uses a
combination of NBS and grey
infrastructure to retain urban runoff
for eventual reuse. “

» By 2020, 16 pilot ‘sponge cities’ will
be constructed

» At city and district levels in Shenzhen
and Guangdong provinces

Source: WWAP (United Nations World Water Assessment
Programme)/UN-Water. 2018. The United Nations World Water

Development Report 2018: Nature-Based Solutions for Water. Paris,
UNESCO.



“In New York City (NYC), a variety of
nature-based approaches deploying
green infrastructure have been
implemented since the 1990s, in
response to regulations regarding

New York City - Green Infrastructure Plan (released in 2010)

response to regulations regarding
water quality, public interest in
sustainability, and evolving paradigms
in urban land management.

This plan integrates nature-based and
traditional ‘grey’ approaches to the
capture and treatment of urban runoff
(DEP, 2010). The plan was based on
cost-effectiveness calculations…”

Source: WWAP (United Nations World Water Assessment Programme)/UN-Water.
2018. The United Nations World Water Development Report 2018: Nature-Based

Solutions for Water. Paris, UNESCO.



Adittional information



BENEFITS OF GREEN INFRASTRUCTURE



what is ecosystem-based adaptation?

The term “ecosystem-based adaptation” refers to the use of natural systems

as a way to buffer the worst impacts of climate change, maintain the

resilience of natural ecosystems, their ecosystem services and the species

that support them, and help people adapt to changing conditions.

Ecosystem-based adaptation is an important and often-overlooked

complement to other modes of adaptation, which include infrastructure

development and technological solutions—from levees to desalinationdevelopment and technological solutions—from levees to desalination

systems. Ecosystem-based adaptation also refers to conservation actions—

such as watershed protection—that protect people from the impacts of
climate change.



Blue + Green
interconnected natural 
systems that can perform
vital functions:
. Climate-proof our cities
. Provide buffers from. Provide buffers from
extreme weather events
. Provide healthy, liveable
urban environments
. Purify water, soil and air

Wildfowl and Wetlands Trust London Wetlands Centre
© Cities Alive: Rethinking Green Infrastructure – ARUP (2014)





Also, the implementation of green roofs, roof gardens, balcony

gardens, and sky terraces as well as green facades / walls in buildings,

results in: (1) reducing heat gains for buildings in hot climates; (2)

reducing the heat island effect; (3) improving air quality; (4) enhancing

urban biodiversity, especially with the selection of indigenous vegetation
species; (5) absorbing CO2 emissions, etc.

Design regulations

can also be used to increase albedo or reduce urban heat island

effects, through requiring light-coloured or green roofs or regulating

impervious surfaces (Stone et al., 2012), as in Montreal and Toronto

Lucon O., D. Urge-Vorsatz, A. Zain Ahmed, H. Akbari, P. Bertoldi, L. F. Cabeza, N. Eyre, A. Gadgil, L. D. D. Harvey, Y. Jiang, E.

Liphoto, S. Mirasgedis, S. Murakami, J. Parikh, C. Pyke, and M. V. Vilarino, 2014: Buildings. In: Climate Change 2014: Mitigation

of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel

on Climate Change [Edenhofer, O., R. Pichs-Madruga, Y. Sokona, E. Farahani, S. Kadner, K. Seyboth, A. Adler, I. Baum, S.

Brunner, P. Eickemeier, B. Kriemann, J. Savolainen, S. Schlomer, C. von Stechow, T. Zwickel and J.C. Minx (eds.)]. Cambridge

University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA.

(Richardson and Otero, 2012).
On a global scale, increasing albedos
of urban roofs and paved surfaces is estimated to induce a negative
radiative forcing equivalent to offsetting about 44 Gt of CO2 emissions
(Akbari et al., 2008).







* Sponge cities*

vision of what green stormwater infrastructure tools would look like when implemented in Philadelphia's
neighborhoods.
http://www.phillywatersheds.org/what_were_doing/green_infrastructure/tools



Green and white roofs, introduced in a range of cities, have the potential

to create synergies between mitigation and adaptation. Rooftop

vegetation helps decrease solar heat gain while cooling the air above

the building (Gill et al., 2007), thus improving the building’s energy

performance (Mees and Driessen, 2011; Parizotto and Lamberts, 2011).

It can reduce cooling demand and often the use of air conditioning with

its local contribution to heat gain and its implications for GHG emissions

(Jo et al., 2010; Zinzi and Agnoli, 2012). Rooftop vegetation can also retain

water during storms, reducing stormwater runoff (Voyde et al., 2010;

Palla et al., 2011; Schroll et al., 2011) and promoting local biodiversityPalla et al., 2011; Schroll et al., 2011) and promoting local biodiversity

and food production. Studies have compared the performance of living

roofs across different plant cover types, levels of soil water, and climatic
conditions (see, e.g., Simmons et al., 2008; Jim, 2012).



Under its Skyrise Greenery

project, Singapore has provided subsidies 

and handbooks for rooftop

and wall greening initiatives (Newman, 
2010).

(Corburn, 2009).



https://rvahub.com/wp-content/uploads/2016/11/Green-Filter-Grey-Funnel_695.jpg



The SuDS Manual, 2015, CIRIA C753, London. UK






