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CIDADES SUSTENTÁVEIS

EMOTIONAL CITIES
MAPEANDO
AS CIDADES
ATRAVÉS DOS
SENTIDOS
DE QUEM AS
CONSTROI,
AS PESSOAS.

O trabalho desenvolvido no âmbito do
eMOTIONAL Cities foca-se nos sinais
desencadeados pela nossa arquitetura neurobiológica, responsáveis pelas
emoções e decisões, enquanto os seres humanos interagem com o ambiente urbano, permitindo perceber como a
saúde da população física e / ou mental,
pode ser melhorada.
Com base no conhecimento gerado pela
nossa investigação, as cidades poderão
passar fazer parte da perescrição médica para a saúde e o bem-estar da pessoa.
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Paulo Morgado
Coordenador do projeto eMOTIONAL Cities

AS EMOÇÕES SÃO FATORES-CHAVE
NAS NOSSAS DECISÕES; DA MESMA
FORMA, AS NOSSAS DECISÕES
INFLUENCIAM O NOSSO BEM-ESTAR
E SAÚDE.

Através de uma abordagem sistemática,
baseada em experiências naturais e em
problemas reais das cidades (através
de um conjunto de casos de estudo), o
eMOTIONAL Cities irá fornecer evidência científica sobre como o ambiente
urbanizado molda o processamento
emocional e cognitivo do ser-humano,
incorporando elementos como a idade,
género e grupos vulneráveis – tais como
os idosos com defeito cognitivo ligeiro.
Neste contexto, os objetivos específicos
do eMOTIONAL Cities são:´

entidades portuguesas), desenvolvido
com o objetivo de criar evidência, mediante medidas e avaliação, da influência que o
ambiente urbano exerce na saúde mental
das pessoas.

EMOTIONAL CITIES, DESENVOLVIDO
COM O OBJETIVO DE CRIAR
EVIDÊNCIA, MEDIANTE MEDIDAS
E AVALIAÇÃO, DA INFLUÊNCIA QUE
O AMBIENTE URBANO EXERCE NA
SAÚDE MENTAL DAS PESSOAS.

- Aplicar análises geográficas, através
de metodologias quantitativas e qualitativas, em quatro casos de estudo distintos em dois continentes (três cidades
europeias e uma americana), a fim de
determinar as principais características
das áreas urbanas; bem como mapear
ambientes físicos, aspetos socioeconómicos, padrões de mobilidade e fatores
determinantes para a saúde relacionados com uso de redes sociais.
- Combinar experiências de laboratório
controladas com investigação ecológica de campo, através da captura de
respostas fisiológicas e neurobiológicas
dos indivíduos enquanto interagem com
determinados artefactos urbanos em espaço público.

Capa © Jorge Fonseca

Ricardo serrão Santos,
ministro do mar
“Economia do mar, uma economia
resiliente em tempos de crise.”
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geográficas com informação neurocientífica contextual, de modo a gerar conhecimento sobre como o ambiente urbano e
natural, assim como o tecido social, afetam o bem-estar cognitivo e afetivo.

DIA MUNDIAL
DA DIABETES
- Identificar questões de investigação relevantes para o desenvolvimento de políticas e criar uma “estrutura conceptual
do eMOTIONAL Cities” para ligar o ambiente urbano, a neurociência, a saúde, o
bem-estar físico e mental.

A crescente urbanização do Mundo é apontada pelas Nações Unidas, no relatório
New Urban Agenda (2017), como um dos
principais processos de transformação do
século XXI, com um impacto ao nivel da
população, da economia, das interações
socio-culturais, ambientais, humanitárias,
que caso não devidamente acauteladas
irão provocar efeitos negativos graves na
saúde, bem-estar e qualidade de vida das
pessoas. Aspetos como: as migrações e
refugiados, o clima urbano e as alterações
climáticas, o envelhecimento da população, a inovação, o desenvolvimento urbano e regional, a segurança alimentar, sustentabilidade dos recursos ambientais e a
justiça espacial a escalas diversas, assim
bem como a procura de provas científicas,
sócio-ecológicas inovadoras em apoio às
melhores práticas de gestão e à tomada
de decisões políticas para o uso sustentável do solo, a bio-circularidade e os seus
produtos derivados, constituem a missão
do Centro de Estudos Geográfios e do Laboratório Associado TERRA.
É neste quadro de missão, que o projeto
eMOTIONAL Cities foi pensado e está a
ser desenvolvido. Financiado no âmbito
do programa Horizonte 2020 da Comissão
Europeia, o eMOTIONAL Cities é um projeto com duração de 48 meses, e um orçamento total de quase 5 milhões de Euros
(sendo mais de 2 milhões de Euros para

O TRABALHO DESENVOLVIDO
NO ÂMBITO DO EMOTIONAL
CITIES FOCA-SE NOS SINAIS
DESENCADEADOS PELA NOSSA
ARQUITETURA NEUROBIOLÓGICA,
RESPONSÁVEIS PELAS EMOÇÕES
E DECISÕES, ENQUANTO OS SERES
HUMANOS INTERAGEM COM O
AMBIENTE URBANO, PERMITINDO
PERCEBER COMO A SAÚDE DA
POPULAÇÃO FÍSICA E / OU MENTAL,
PODE SER MELHORADA.

Face ao desafio maior que o mundo enfrenta, das alterações e de emergência climática, as cidades do futuro têm de ser pensadas e planeadas com o foco nas pessoas
e de modo a garantir uma maior resiliência, assegurar a sustentabilidade dos seus
ecossistemas e promover a qualidade de
vida dos cidadãos. A procura pela evidência científica, alicerçada no conhecimento
sobre os processos psicológicos e biológicos associados à influência que a forma e
o desenho urbano têm no comportamento
humano e nos circuitos cerebrais são essenciais para desenvolver políticas de saúde pública urbana. As emoções são fatores-chave nas nossas decisões; da mesma
forma, as nossas decisões influenciam o
nosso bem-estar e saúde.

- Recolher e analisar dados geográficos e
neurocientíficos com particular atenção
para os grupos vulneráveis e para aspetos relacionados com a idade e género,
de modo a identificar barreiras e fatores
facilitadores para espaços urbanos que
sejam verdadeiramente inclusivos.

- Fornecer informação e recomendações
relacionadas com políticas para melhorar
o bem-estar e a saúde física ou mental
nas cidades; alavancando o conhecimento desenvolvido no âmbito do projeto com
a aplicação de técnicas de machine-learning para a descoberta de cenários que
possam com elevado grau de confiança
providenciar visões de possiveis futuros
alternativos, a partir de introdução de medidas de acção em prol do bem-estar e
saúde mental dos cidadãos.

- Promover o conhecimento sobre cidades
saudáveis e práticas de desenho urbano,
tendo como base um conhecimento interdisciplinar que combine dados das ciências sociais com ciências naturais e médicas (neuropsiquiatria e neurociências).
- Aumentar a sensibilização sobre como
os ambientes urbanos se relacionam com
os sentidos humanos, moldam as emoções e a saúde, estimulando os cidadãos
a agir e solicitar melhores políticas que
tenham em consideração o bem-estar e a
saúde.
- Garantir a sustentabilidade do projeto
após a sua conclusão.

O eMOTIONAL Cities irá fornecer
evidência científica sobre como
o ambiente urbanizado molda
o processamento emocional
e cognitivo do ser-humano,
incorporando elementos
como a idade, género e grupos
vulneráveis – tais como os
idosos com defeito cognitivo
ligeiro.

Oeiras:
FIC.A: Festival Internacional
da Ciência
- Criar uma infraestrutura de dados espaciais (SDI), capaz de integrar um conjunto de dados geográficos e neurocientíficos heterógeneos e de diversas fontes.
- Integrar dados estatísticos e descrições
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O trabalho desenvolvido no âmbito do
eMOTIONAL Cities foca-se nos sinais
desencadeados pela nossa arquitetura neurobiológica, responsáveis pelas
emoções e decisões, enquanto os seres humanos interagem com o ambiente urbano, permitindo perceber como a
saúde da população física e / ou mental,
pode ser melhorada.
Com base no conhecimento gerado pela
nossa investigação, as cidades poderão
passar fazer parte da perescrição médica para a saúde e o bem-estar da pessoa.
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NO ÂMBITO DO EMOTIONAL
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2) Vendas em
unidades, IMS,
E DECISÕES,
ENQUANTO OS SERES
julho 2021
HUMANOS INTERAGEM COM O
AMBIENTE URBANO, PERMITINDO
PERCEBER COMO A SAÚDE DA
POPULAÇÃO FÍSICA E / OU MENTAL,
PODE SER MELHORADA.

Pés muito secos?
Paulo Morgado
Coordenador do projeto eMOTIONAL Cities
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INFLUENCIAM O NOSSO BEM-ESTAR
E SAÚDE.

Através de uma abordagem sistemática,
baseada em experiências naturais e em
problemas reais das cidades (através
de um conjunto de casos de estudo), o
eMOTIONAL Cities irá fornecer evidência científica sobre como o ambiente
urbanizado molda o processamento
emocional e cognitivo do ser-humano,
incorporando elementos como a idade,
género e grupos vulneráveis – tais como
os idosos com defeito cognitivo ligeiro.
Neste contexto, os objetivos específicos
do eMOTIONAL Cities são:´

geográficas com informação neurocientífica contextual, de modo a gerar conhecimento sobre como o ambiente urbano e
natural, assim como o tecido social, afetam o bem-estar cognitivo e afetivo.
- Fornecer informação e recomendações
relacionadas com políticas para melhorar
o bem-estar e a saúde física ou mental
nas cidades; alavancando o conhecimento desenvolvido no âmbito do projeto com
a aplicação de técnicas de machine-learning para a descoberta de cenários que
possam com elevado grau de confiança
providenciar visões de possiveis futuros
alternativos, a partir de introdução de medidas de acção em prol do bem-estar e
saúde mental dos cidadãos.

- Identificar questões de investigação relevantes para o desenvolvimento de políticas e criar uma “estrutura conceptual
do eMOTIONAL Cities” para ligar o ambiente urbano, a neurociência, a saúde, o
bem-estar físico e mental.
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Face ao desafio maior que o mundo enfrenta, das alterações e de emergência climática, as cidades do futuro têm de ser pensadas e planeadas com o foco nas pessoas
e de modo a garantir uma maior resiliência, assegurar a sustentabilidade dos seus
ecossistemas e promover a qualidade de
vida dos cidadãos. A procura pela evidência científica, alicerçada no conhecimento
sobre os processos psicológicos e biológicos associados à influência que a forma e
o desenho urbano têm no comportamento
humano e nos circuitos cerebrais são essenciais para desenvolver políticas de saúde pública urbana. As emoções são fatores-chave nas nossas decisões; da mesma
forma, as nossas decisões influenciam o
nosso bem-estar e saúde.
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saudáveis e práticas de desenho urbano,
tendo como base um conhecimento interdisciplinar que combine dados das ciências sociais com ciências naturais e médicas (neuropsiquiatria e neurociências).

a elasticidade
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- Aumentar a sensibilização sobre como
os ambientes urbanos se relacionam com
os sentidos humanos, moldam as emoções e a saúde, estimulando os cidadãos
a agir e solicitar melhores políticas que
tenham em consideração o bem-estar e a
saúde.

- Combinar experiências de laboratório
controladas com investigação ecológica de campo, através da captura de
respostas fisiológicas e neurobiológicas
dos indivíduos enquanto interagem com
determinados artefactos urbanos em espaço público.

- Recolher e analisar dados geográficos e
neurocientíficos com particular atenção
para os grupos vulneráveis e para aspetos relacionados com a idade e género,
de modo a identificar barreiras e fatores
facilitadores para espaços urbanos que
sejam verdadeiramente inclusivos.

- Garantir a sustentabilidade do projeto
após a sua conclusão.

A

Aumenta em

- Aplicar análises geográficas, através
de metodologias quantitativas e qualitativas, em quatro casos de estudo distintos em dois continentes (três cidades
europeias e uma americana), a fim de
determinar as principais características
das áreas urbanas; bem como mapear
ambientes físicos, aspetos socioeconómicos, padrões de mobilidade e fatores
determinantes para a saúde relacionados com uso de redes sociais.

D

entidades portuguesas), desenvolvido
com o objetivo de criar evidência, mediante medidas e avaliação, da influência que o
ambiente urbano exerce na saúde mental
das pessoas.

A

A crescente urbanização do Mundo é apontada pelas Nações Unidas, no relatório
New Urban Agenda (2017), como um dos
principais processos de transformação do
século XXI, com um impacto ao nivel da
população, da economia, das interações
socio-culturais, ambientais, humanitárias,
que caso não devidamente acauteladas
irão provocar efeitos negativos graves na
saúde, bem-estar e qualidade de vida das
pessoas. Aspetos como: as migrações e
refugiados, o clima urbano e as alterações
climáticas, o envelhecimento da população, a inovação, o desenvolvimento urbano e regional, a segurança alimentar, sustentabilidade dos recursos ambientais e a
justiça espacial a escalas diversas, assim
bem como a procura de provas científicas,
sócio-ecológicas inovadoras em apoio às
melhores práticas de gestão e à tomada
de decisões políticas para o uso sustentável do solo, a bio-circularidade e os seus
produtos derivados, constituem a missão
do Centro de Estudos Geográfios e do Laboratório Associado TERRA.
É neste quadro de missão, que o projeto
eMOTIONAL Cities foi pensado e está a
RECOMENDADO
POR:
ser desenvolvido.
Financiado
no âmbito
do programa Horizonte 2020 da Comissão
Europeia, o eMOTIONAL Cities é um projeto com duração de 48 meses, e um orçamento total de quase 5 milhões de Euros
(sendo mais de 2 milhões de Euros para
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- Criar uma infraestrutura de dados espaciais (SDI), capaz de integrar um conjunto de dados geográficos e neurocientíficos heterógeneos e de diversas fontes.
- Integrar dados estatísticos e descrições
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E

O eMOTIONAL Cities irá fornecer
evidência científica sobre como
o ambiente urbanizado molda
o processamento emocional
e cognitivo do ser-humano,
incorporando elementos
como a idade, género e grupos
vulneráveis – tais como os
idosos com defeito cognitivo
ligeiro.

1) Niell DM et al. Eficácia do Creme Pedirelax® Diabetic Foot em Pacientes com Diabetes Tipo 2. Saúde em Pé. 2018;52:8-14.
2) No segmento Pé diabético. Pédirelax Diabetic’s Foot MD é um dispositivo médico. Pierre Fabre Dermo-Cosmétique Portugal, Lda.
Rua Rodrigo da Fonseca, nº178 - 5º Esq. 1070-243 Lisboa NIF: 501757635 - PFHC-296-08/21
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EMOTIONAL CITIES
DIABÉTICA:
MAPEANDO
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A DIABETES
AS CIDADES
ATINGE
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DOS

SENTIDOS
DE QUEM AS
CONSTROI,
AS PESSOAS.

Rui Alves

Professor de
Nefrologia da
Faculdade de
Medicina da
Universidade de
Coimbra e Diretor
do Serviço de
Nefrologia do
CHUC

Embora a diabetes mellitus, tipos 1 e 2,
seja associada à elevação do açúcar no
sangue (glicémia), por insuficiência da produção ou resistência à insulina, o seu significado pernicioso resulta, essencialmente,
das múltiplas complicações que provoca.
Por isso, entre outros fatores, a duração
da doença, e a maior ou menor eficácia do
controlo da glicémia, são determinantes
para a probabilidade de aparecimento dessas complicações. São elas, a obstrução e/
ou degenerescência dos vasos e células do
coração (doença cardiovascular – doença
coronária e insuficiência cardíaca), do cérebro (doença cerebrovascular – acidente
vascular cerebral), da circulação dos membros com risco de amputação, e dos vasos
e células da retina com risco de cegueira
A crescente urbanização do Mundo é apon(retinopatia diabética). Quando falamos
tada pelas Nações Unidas, no relatório
em nefropatia diabética, referimo-nos aos
New Urban Agenda (2017), como um dos
mesmos mecanismos da doença, mas
principais processos de transformação do
desta vez atingindo os pequenos vasos e
século XXI, com um impacto ao nivel da
células do rim.
população, da economia, das interações
Perguntar-se-á o quanto é importante
socio-culturais, ambientais, humanitárias,
abordar o tema da nefropatia diabética. A
que caso não devidamente acauteladas
resposta é objetiva porque, dependendo do
irão provocar efeitos negativos graves na
tipo da diabetes, e da adequação do consaúde, bem-estar e qualidade de vida das
trolo metabólico, cerca de 20 a 50% destes
pessoas. Aspetos como: as migrações e
doentes podem evoluir para a insuficiência
refugiados, o clima urbano e as alterações
renal, com eventual necessidade de diálise
climáticas, o envelhecimento da populae/ou serem transplantados.
ção, a inovação, o desenvolvimento urbaA nefropatia diabética, sobretudo na diabeno e regional, a segurança alimentar, sustes mellitus tipo 2 é, desde há vários anos,
tentabilidade dos recursos ambientais e a
em Portugal como em grande parte do
justiça espacial a escalas diversas, assim
Mundo, a principal causa da doença renal
bem como a procura de provas científicas,
crónica que obriga ao início de diálise. A
sócio-ecológicas inovadoras em apoio às
agravar este panorama está a evidência
melhores práticas de gestão e à tomada
do crescente número de diabéticos tipo
de decisões políticas para o uso sustentá2, onde, para além da genética, impera a
vel do solo, a bio-circularidade e os seus
desregulação metabólica, sustentada por
produtos derivados, constituem a missão
hábitos e práticas alimentares erradas e
do Centro de Estudos Geográfios e do Lafalta de exercício físico. Grande parte desboratório Associado TERRA.
tes doentes, além de obesos, consomem
É neste quadro de missão, que o projeto
sal em excesso, factos que contribuem de
eMOTIONAL Cities foi pensado e está a
forma muito importante para a elevação da
ser desenvolvido. Financiado no âmbito
pressão arterial que apresentam. Em suma,
do programa Horizonte 2020 da Comissão
a hiperglicemia (elevação do açúcar no
Europeia, o eMOTIONAL Cities é um projesangue), a hipertensão arterial, a obesidato com duração de 48 meses, e um orçade e a elevação do colesterol e dos triglimento total de quase 5 milhões de Euros
cerídeos formam uma terrível combinação
(sendo mais de 2 milhões de Euros para
que atinge o rim e os vasos sanguíneos.
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DIA MUNDIAL DA DIABETES E 100 ANOS DO PRIMEIRO TRATAMENTO COM INSULINA
Muitas vezes, quando se deteta a lesão
renal, o tratamento peca por tardio. Com
efeito, a doença renal não provoca dor, e os
sinais e sintomas, como o edema (inchaço) das pernas ou da face, ou as alterações do débito urinário, podem aparecer
numa fase já avançada.
Há muito que estão identificadas as causas desta verdadeira pandemia silenciosa,
não obstante as campanhas insistentes
para a modificação no comportamento e
Paulo Morgado
hábitos
alimentares,
além
da indispensável
Coordenador
do projeto
eMOTIONAL
Cities
vigilância médica. É voz corrente que se
trata do calcanhar de Aquiles do nosso
“progresso” civilizacional, em que, apesar
do esforço das políticas de saúde dos
países, continua-se em busca de conseguir
persuadir os cidadãos a tomarem consciência do problema.
AS EMOÇÕES
SÃO FATORES-CHAVE
É fundamental
continuar
a insistir na necessidade
de
consciencialização
coletiva
NAS NOSSAS DECISÕES; DA MESMA
para aFORMA,
gravidade
potencial
da
diabetes,
AS NOSSAS DECISÕES
para que se aprenda a preveni-la – inforINFLUENCIAM O NOSSO BEM-ESTAR
mando e ensinando. Mas, para além disso,
E SAÚDE.
o nosso foco deve centrar-se nas futuras
gerações, através do ensino de crianças e
adolescentes, sensibilizando-os para o significado desta patologia, e da importância
da prevenção das complicações.

É importante que todos os
cidadãos meçam regularmente
a tensão arterial e façam, por
rotina, simples análises de
sangue e urina.
O nosso Serviço Nacional de Saúde e,
nomeadamente, os Cuidados de Saúde
entidades portuguesas), desenvolvido
Primários, estão na primeira linha da educom o objetivo de criar evidência, mediancação e prevenção da nefropatia diabética,
te medidas e avaliação, da influência que o
através da vigilância e diagnóstico precoce
ambiente urbano exerce na saúde mental
das alterações da função ou indicadoras
das pessoas.
de lesão renal. Para isso é importante
que todos os cidadãos meçam regularmente
a pressãoCITIES,
arterial
(tentem, por
EMOTIONAL
DESENVOLVIDO
exemplo, adquirir um aparelho para medir
COM O OBJETIVO DE CRIAR
regularmente a toda a família), e façam,
EVIDÊNCIA, MEDIANTE MEDIDAS
por rotina, simples análises de sangue e
AVALIAÇÃO,
DA INFLUÊNCIA
urina.E De
acordo com
o médico QUE
de família,
O AMBIENTE
URBANOincluir,
EXERCE
NAmenos,
essas
análises devem
pelo
o doseamento
da glicose
e creatinina no
SAÚDE MENTAL
DAS PESSOAS.
sangue, e a albumina e creatinina na urina.
O apoio da enfermagem é também muito
Face ao desafio maior que o mundo enfrenimportante no respeitante à vigilância e
ta, das alterações e de emergência climátiensino destes doentes.
ca, as cidades do futuro têm de ser pensaConsoante a existência de sinais e sintodas e planeadas com o foco nas pessoas
mas suspeitos, e o maior ou menor grau de
e de modo a garantir uma maior resiliênalteração das análises, será o médico(a)
cia, assegurar a sustentabilidade dos seus
de família e o/a enfermeiro(a) dos Centros
ecossistemas e promover a qualidade de
de Saúde e USF a atuar inicialmente,
vida dos cidadãos. A procura pela evidênatravés do ensino, vigilância e orientação
cia científica, alicerçada no conhecimento
terapêutica. Em determinadas circunssobre os processos psicológicos e biológitâncias da evolução da doença e, será o
cos associados à influência que a forma e
médico de família a solicitar o aconselhao desenho urbano têm no comportamento
mento e orientação por um nefrologista
humano e nos circuitos cerebrais são esnuma unidade hospitalar. Estes critérios de
senciais para desenvolver políticas de saúreferenciação ao nefrologista estão definide pública urbana. As emoções são fatodos internacionalmente, e são igualmente
res-chave nas nossas decisões; da mesma
subscritos pela Sociedade Portuguesa de
forma, as nossas decisões influenciam o
Nefrologia.
nosso bem-estar e saúde.

A SINDEMIA DOS
NOSSOS TEMPOS

O trabalho desenvolvido no âmbito do
eMOTIONAL Cities foca-se nos sinais
desencadeados pela nossa arquitetura neurobiológica, responsáveis pelas
emoções e decisões, enquanto os seres humanos interagem com o ambiente
urbano,
permitindo perceber como a
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ciedade
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UM DIA NA VIDA
DE UMA PESSOA
COM A DIABETES!
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AS EMOÇÕES SÃO FATORES-CHAVE
NAS NOSSAS DECISÕES; DA MESMA
FORMA, AS NOSSAS DECISÕES
INFLUENCIAM O NOSSO BEM-ESTAR
E SAÚDE.

Rui Carvalho
Centro Hospitalar Universitário do Porto
Coordenador do GEPED da Sociedade
Portuguesa de Diabetologia
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Steve Riendeau, Diretor Comercial da PTS
Diagnostics, apresenta-nos soluções inovadoras para as pessoas com a diabetes,
testes para uso profissional ou em ambulatório com resultado rápido, fiável e preciso.
Em relação ao portfólio na área de diabetes, o que pode ser destacado?

DIA MUNDIAL DA DIABETES E 100 ANOS DO PRIMEIRO TRATAMENTO COM INSULINA
boratórios, além disso, é pequeno, portátil
e alimentado por uma pilha. Isso permite
uma facilidade de uso em situações quotidianas.
A linha de produtos profissionais A1CNow
+ permitem que a comunicação entre o
profissional de saúde e o doente possam
ser baseadas em informação obtida em
tempo real.
Para as pessoas que têm a diabetes, esta
realidade tem um
valor acrescido, porque
Paulo Morgado
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cia dos seus esforços na gestão dos níveis
de açúcar e em cooperação com o seu
médico, tomar as medidas adequadas para
manter ou melhorar essa estratégia.
Como a PTS Diagnostics prevê o futuro no
atendimento ao doente?
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www.ptsdiagnostics.com

A PTS Diagnostics é o fabricante do A1CNow® + Test System para uso profissional
e do A1CNow® Self Check para uso no domicílio.
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para os grupos vulneráveis e para aspevida dos cidadãos. A procura pela evidênprodutos derivados, constituem a missão
evidência científica sobre como
cia científica, alicerçada no conhecimento
tos relacionados com a idade e género,
do Centro de Estudos Geográfios e do Lao ambiente urbanizado molda
sobre os processos psicológicos e biológiboratório Associado TERRA.
de modo a identificar barreiras e fatores
o processamento emocional
facilitadores para espaços urbanos que
cos associados à influência que a forma e
É neste quadro de missão, que o projeto
e cognitivo do ser-humano,
sejam verdadeiramente inclusivos.
o desenho urbano têm no comportamento
eMOTIONAL Cities foi pensado e está a
incorporando elementos
humano e nos circuitos cerebrais são esser desenvolvido. Financiado no âmbito
senciais para desenvolver políticas de saú- Criar uma infraestrutura de dados espado programa Horizonte 2020 da Comissão
como a idade, género e grupos
Por
intermédio
dos seus colaboradores,
tecnologia
e serviços,
a PTSAs
Diagnostics
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Cities é um proje– tais
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Desde
1992,
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profissionais
de
saúde
e
doentes
to de dados geográficos e neurocientífires-chave nas nossas decisões; da mesma
to com duração de 48 meses, e um orçaidosos com defeito cognitivoa obter
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resultados
de
saúde
através
dos
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dispositivos
médicos
point-of-care,
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rápidos,
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e
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Os
nossos
sistemas
A1CNow®, fornecem testes de
cos heterógeneos e de diversas fontes.
forma, as nossas decisões influenciam o
mento total de quase 5 milhões de Euros
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e
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nosso bem-estar e saúde.
- Integrar dados estatísticos e descrições
(sendo mais de 2 milhões de Euros para
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DIA
MUNDIAL
DA DIABETES E 100 ANOS DO PRIMEIRO TRATAMENTO COM INSULINA

EMOTIONAL
UM
SÉCULO CITIES
AMAPEANDO
SALVAR VIDAS,
AS CIDADES
MAS
A LUTA CONTRA
DOS
AATRAVÉS
DIABETES
SENTIDOS A SER UM
CONTINUA
DE QUEMGLOBAL
AS
DESAFIO
CONSTROI,
AS PESSOAS.

A descoberta pioneira da insulina terapêutica em 1921 e os subsequentes e continuados avanços nos cuidados e tratamentos
da diabetes melhoraram os resultados de
saúde para milhões de pessoas.

Novos números divulgados pela
Federação Internacional de Diabetes
mostram que 537 milhões (um em
cada dez) adultos vivem atualmente
com diabetes em todo o mundo - um
aumento de 16% (74 milhões) desde
as estimativas anteriores em 2019.
Independentemente disso, a insulina e
outros componentes fundamentais para
os cuidados da diabetes - equipamento de
monitorização e suprimentos, medicamenA crescente
urbanização
Mundo é apontos
orais, educação
e apoiodopsicológico
tada
pelas
Nações
Unidas,
nomuitas
relatório
- permanecem fora do alcance de
New
Urban
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como
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pessoas com a diabetes, para quem um
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processos
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cuidados são fundamentais para sobrevi- do
século XXI, com um impacto ao nivel da
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A diabetes é uma condição grave, epotenprodutos
derivados,
constituem
a
cialmente debilitante e fatal que podemissão
impor
do Centro de Estudos Geográfios e do Laboratório Associado TERRA.
É neste quadro de missão, que o projeto
eMOTIONAL Cities foi pensado e está a
ser desenvolvido. Financiado no âmbito
do programa Horizonte 2020 da Comissão
Europeia, o eMOTIONAL Cities é um projeAndrew Boulton
to com duração de 48 meses, e um orçaPresidente da
mento total de quase 5 milhões
Federaçãode Euros
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um forte impacto nos indivíduos e nas suas
famílias, bem como nos sistemas de saúde
e nas economias nacionais.
Em muitos casos, se a diabetes for
detetada, tratada precocemente e gerida
com cuidados ininterruptos, as pessoas
afetadas podem prevenir ou atrasar as
complicações frequentemente devastadoras associadas à patologia.
A merecer a nossa atenção, é o fato que
cerca de metade das pessoas que se estiPaulo Morgado
ma viverem
comdoa projeto
diabetes
continuam
Coordenador
eMOTIONAL
Citiespor
diagnosticar. Muitas serão diagnosticadas
com diabetes tipo 2, que representa cerca
de 90% da totalidade dos diagnósticos,
estes doentes entram em ambiente clínico
com um sintoma sem saberem que este é
causado pela diabetes. Sem o tratamento
com a insulina a Diabetes tipo 1 é fatal.
AS EMOÇÕES
SÃO FATORES-CHAVE
Vivemos
tempos extraordinariamente
difíceis,
em
que
as
pessoas DA
com
diabetes
NAS NOSSAS DECISÕES;
MESMA
enfrentam
a
ameaça
adicional
para
FORMA, AS NOSSAS DECISÕES a saúde colocada pela Covid-19. Neste caso, as
INFLUENCIAM O NOSSO BEM-ESTAR
pessoas com a diabetes podem ser mais
E SAÚDE.
susceptíveis às piores complicações do
vírus e partilhamos com muitos colegas a
preocupação de que a situação atual possa
aumentar as complicações da diabetes
nos próximos anos. Além disso, devemos
recear que o legado da pandemia veja os
recursos e a atenção concentrarem-se
nas doenças infecciosas em detrimento
de todas as doenças não transmissíveis,
incluindo a diabetes.
As acções para enfrentar a pandemia da
diabetes devem incluir o acesso aos cuidados de saúde acessíveis para todos os
entidades portuguesas), desenvolvido
doentes, independentemente do local onde
com o objetivo de criar evidência, medianvivem ou da circunstância económica. Isto
te medidas e avaliação, da influência que o
deve ser complementado pelo investimento
ambiente urbano exerce na saúde mental
em políticas para melhorar a prevenção
das pessoas.
da diabetes tipo 2, assim como, o rastreio
para assegurar um diagnóstico atempado e
ajudar
as pessoas
a atrasar
ou evitar comEMOTIONAL
CITIES,
DESENVOLVIDO
plicações
com a diabetes.
COM Orelacionadas
OBJETIVO DE CRIAR

Garantir
o acesso
universal à
EVIDÊNCIA,
MEDIANTE
MEDIDAS
insulina
e a todos
os componentes
E AVALIAÇÃO,
DA INFLUÊNCIA
QUE
fundamentais
dos
cuidados
O AMBIENTE URBANO EXERCE NA da
diabetes
continua
a ser um desafio
SAÚDE MENTAL
DAS PESSOAS.
global.

No início deste ano, a Organização Mundial
Face ao desafio maior que o mundo enfrende Saúde lançou o Global Diabetes Comta, das alterações e de emergência climátipact e os Estados Membros das Nações
ca, as cidades do futuro têm de ser pensaUnidas adotaram uma Resolução que apela
das e planeadas com o foco nas pessoas
a uma ação urgente global e coordenada
e de modo a garantir uma maior resiliênpara combater a diabetes.
cia, assegurar a sustentabilidade dos seus
Num mundo em que as crianças com
ecossistemas e promover a qualidade de
diabetes ainda morrem, porque não
vida dos cidadãos. A procura pela evidênconseguem aceder aos cuidados de que
cia científica, alicerçada no conhecimento
necessitam para sobreviver, há muito que
sobre os processos psicológicos e biológias medidas já deviam ter sido empreendicos associados à influência que a forma e
da. Um estratégia global contra a diabetes
o desenho urbano têm no comportamento
é um imperativo moral. Unidos, a comunihumano e nos circuitos cerebrais são esdade global da diabetes tem os números, a
senciais para desenvolver políticas de saúinfluência e a determinação para provocar
de pública urbana. As emoções são fatouma mudança significativa. Temos de
res-chave nas nossas decisões; da mesma
assumir o desafio. Devemo-lo aos milhões
forma, as nossas decisões influenciam o
de famílias afetadas pela diabetes.
nosso bem-estar e saúde.

PRÉ-DIABETES
COMO FATOR
DE RISCO

O trabalho desenvolvido no âmbito do
eMOTIONAL Cities foca-se nos sinais
desencadeados pela nossa arquitetura neurobiológica, responsáveis pelas
emoções e decisões, enquanto os seres humanos interagem com o ambiente urbano, permitindo perceber como a
saúde da população física e / ou mental,
Por José Silva Nunes, Serviço de Endocripode ser melhorada.
nologia, Diabetes e Metabolismo do Centro
Com base no conhecimento gerado pela
Hospitalar Universitário de Lisboa Central,
nossa investigação, as cidades poderão
NOVA Medical School / Faculdade de
passar fazer parte da perescrição médiCiências Médicas da Universidade Nova de
ca para a saúde e o bem-estar da pesLisboa e Grupo de Estudo da Pré-diabetes
soa.
da Sociedade Portuguesa de Diabetologia
Através de uma abordagem sistemática,
A pré-diabetes, ou hiperglicemia intermédia,
baseada em experiências naturais e em
é uma condição em que a concentração de
problemas reais das cidades (através
glicose no sangue (glicemia) já se encontra
de um conjunto de casos de estudo), o
acima do normal, embora em níveis abaixo
eMOTIONAL Cities irá fornecer evidêndo que é requerido para se fazer o diagnóscia científica sobre como o ambiente
tico de diabetes.
urbanizado molda o processamento
emocional e cognitivo do ser-humano,
A
identificação
da pré-diabetes
incorporando
elementos
como a idade,
género e grupos
vulneráveis
representa
uma
janela de– tais como
os idosos com defeito
oportunidade
em quecognitivo
fatoresligeiro.
de
Neste contexto, os objetivos específicos
risco modificáveis, como excesso
do eMOTIONAL Cities são:´

ponderal (obesidade ou préobesidade),
hábitosdealimentares
- Identificar questões
investigação reerrados
ou sedentarismo.
levantes para
o desenvolvimento de po-

líticas e criar uma “estrutura conceptual
do eMOTIONAL Cities” para ligar o amSegundo os critérios da Organização Munbiente urbano, a neurociência, a saúde, o
dial da Saúde (OMS), considera-se duas
bem-estar físico e mental.
condições de pré-diabetes: a anomalia da
glicemia de jejum (AGJ) e a tolerância di- Aplicar análises geográficas, através
minuída à glicose (TDG). A primeira ocorre
de metodologias quantitativas e qualiquando a pessoa apresenta uma glicemia
tativas, em quatro casos de estudo disem jejum entre 110 e 125 mg/dL; a segunda
tintos em dois continentes (três cidades
está presente quando a pessoa apresenta
europeias e uma americana), a fim de
uma glicemia entre 140 e 199 mg/dL, duas
determinar as principais características
horas após uma prova de tolerância oral
das áreas urbanas; bem como mapear
à glicose (ingestão de uma solução com
ambientes físicos, aspetos socioeconó75 gramas de glicose diluídas em 200
micos, padrões de mobilidade e fatores
mL de água). A Associação Americana
determinantes para a saúde relacionade Diabetes também recorre ao valor da
dos com uso de redes sociais.
hemoglobina glicada (parâmetro que traduz
os valores médios de glicemia dos últimos
- Combinar experiências de laboratório
3 a 4 meses) para efetuar o diagnóstico
controladas com investigação ecolóde pré-diabetes quando esse valor se situa
gica de campo, através da captura de
entre os 5,7% e os 6,4%.
respostas fisiológicas e neurobiológicas
A pré-diabetes apresenta elevada expresdos indivíduos enquanto interagem com
são a nível nacional e mundial. Segundo os
determinados artefactos urbanos em esúltimos dados publicados do Observatório
paço público.
Nacional da Diabetes, estima-se que 28%
da população portuguesa entre os 20 e 79
- Recolher e analisar dados geográficos e
anos apresente pré-diabetes (14,6% com
neurocientíficos com particular atenção
TDG, 10,6% com AGJ e 2,8% com ambas).
para os grupos vulneráveis e para aspetos relacionados com a idade e género,
de modo a identificar barreiras e fatores
facilitadores para espaços urbanos que
sejam verdadeiramente inclusivos.
- Criar uma infraestrutura de dados espaciais (SDI), capaz de integrar um conjunto de dados geográficos e neurocientíficos heterógeneos e de diversas fontes.
- Integrar dados estatísticos e descrições

A nível mundial é difícil encontrar estudos
com dados verossímeis sobre a prevalência
de AGJO mas,
em 2019,
era estimado que
TRABALHO
DESENVOLVIDO
7,5% da
população
mundial,
com idades
NO ÂMBITO DO EMOTIONAL
compreendidas entre os 20 e os 79 anos,
CITIES FOCA-SE NOS SINAIS
apresentasse TDG (correspondendo a
DESENCADEADOS
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NOSSA
cerca de
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pessoas).
ARQUITETURA
NEUROBIOLÓGICA,
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diminuída PELAS
à glicose
constiRESPONSÁVEIS
EMOÇÕES
tuem importantes
fatores deOS
risco
para
E DECISÕES, ENQUANTO
SERES
o desenvolvimento
futuro
de
diabetes.
HUMANOS INTERAGEM COM O
Estima-se que, num período de 5 anos após
AMBIENTE URBANO, PERMITINDO
o seu diagnóstico, cerca de um quarto das
PERCEBER
COMO
A SAÚDE
pessoas
com TDG
evolua
paraDA
diabetes. No
POPULAÇÃO
E / OUintervalo
MENTAL,temcaso da
AGJ, paraFÍSICA
o mesmo
poral, estima-se
que metade das pessoas
PODE SER MELHORADA.
afetadas desenvolva diabetes. O risco de
evolução para diabetes é tanto maior quanto mais idoso for o doente com pré-diabetes e, sobretudo, se ocorrer um aumento na
geográficas com informação neurocientíquantidade de gordura corporal.
fica contextual, de modo a gerar conheciA pré-diabetes constitui um importante
mento sobre como o ambiente urbano e
fator de risco para o desenvolvimento
natural, assim como o tecido social, afede doença cardiovascular. A maioria das
tam o bem-estar cognitivo e afetivo.
pessoas com pré-diabetes não tem apenas
alterações nas suas glicemias mas, tam- Fornecer informação e recomendações
bém, outros fatores de risco cardiovascular
relacionadas com políticas para melhorar
que têm na sua génese o impacto da baixa
o bem-estar e a saúde física ou mental
sensibilidade à ação da insulina (insulinornas cidades; alavancando o conhecimenresistência) - Síndrome Metabólica. Esta
to desenvolvido no âmbito do projeto com
síndrome aumenta o risco cardiovascular
a aplicação de técnicas de machine-learpara cerca do dobro através de um conjunning para a descoberta de cenários que
to variado de fatores, nomeadamente por
possam com elevado grau de confiança
efeito direto da hiperglicemia e aumento da
providenciar visões de possiveis futuros
secreção de substâncias que promovem
alternativos, a partir de introdução de meinflamação. Tal resulta em disfunção da
didas de acção em prol do bem-estar e
camada interior dos vasos sanguíneos,
saúde mental dos cidadãos.
aumento da pressão arterial, alteração no
perfil de gorduras circulantes e um estado
- Promover o conhecimento sobre cidades
que favorece a formação de trombos.
saudáveis e práticas de desenho urbano,
Adicionalmente, existem evidências de que
tendo como base um conhecimento intera pré-diabetes está associada ao desenvoldisciplinar que combine dados das ciênvimento de algumas condições associadas
cias sociais com ciências naturais e méà diabetes, como cancros, nomeadamente
dicas (neuropsiquiatria e neurociências).
da mama e do fígado (aumento do risco
em cerca de 10 a 25%), demência, nomea- Aumentar a sensibilização sobre como
damente doença de Alzheimer (aumento
os ambientes urbanos se relacionam com
do risco em cerca de 20 a 50%), doença
os sentidos humanos, moldam as emorenal crónica (risco acrescido em 10 a
ções e a saúde, estimulando os cidadãos
25% nestes doentes) e risco aumentado
a agir e solicitar melhores políticas que
de morte (também na ordem de 10 a 25%),
tenham em consideração o bem-estar e a
entre outros.
saúde.

- Garantir
a sustentabilidade
projeto
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Rufino Silva, Médico Oftalmologista e
Presidente da Sociedade Portuguesa de
Oftalmologia, explica como poderemos
evitar a Retinopatia Diabética que é a primeira
causa de
cegueira em
A crescente
urbanização
do Portugal
Mundo éentre
aponos
20
e
70
anos
de
idade,
apenas
“um
tada pelas Nações Unidas, nocom
relatório
controlo
metabólico
rigoroso”
e
o
rastreio
New Urban Agenda (2017), como um dos
anual.
principais processos de transformação do

RETINOPATIA DIABÉTICA
entre si até chegarem ao cérebro através
do nervo ótico e vias óticas. Na diabetes,
e sobretudo na diabetes mal controlada,
podem aparecer múltiplas lesões na retina
que tornam impossível a captação do
estímulo luminoso e a sua transmissão ao
cérebro. As mais conhecidas são as alterações vasculares. As paredes dos vasos
sanguíneos tornam-se mais permeáveis
deixando passar para fora dos vasos sangue, gordura (lipoproteínas) e fluído que
Paulo Morgado
destroem
as células
da retina.
Coordenador
do projeto
eMOTIONAL Cities
Quais os sintomas desta patologia?
A Retinopatia Diabética, por vezes, pode
evoluir até formas muito graves e próximas
da cegueira sem dar sintomas.
Esperar pelos sintomas para ir ao médico
AS EMOÇÕES
Oftalmologista
ou SÃO
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E SAÚDE.
perda total de visão. Igualmente, podem
surgir sombras no campo de visão, imagens pouco nítidas de forma permanente,
moscas volantes (sombras a passar no
campo de visão como se fossem cabelos),
dificuldade na leitura, na condução ou até
a ver televisão.
Como é que a Retinopatia Diabética evolui
ao longo do tempo e qual é o seu prognóstico?

Em regra um diabético não tem lesões de
entidades portuguesas), desenvolvido
Retinopatia Diabética antes de 5 anos de
com o objetivo de criar evidência, mediandoença. Mas, ainda assim, em alguns cate medidas e avaliação, da influência que o
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acontece
aos políticas
nossos olhos?
cia, assegurar a sustentabilidade dos seus
de decisões
para o uso sustentáde lipoproteínas) ou pelas formas graves
vel do solo, a bio-circularidade e os seus
ecossistemas e promover a qualidade de
(com vasos sanguíneos que começam a
Aprodutos
Retinopatia
Diabética
é uma dasamuitas
vida dos cidadãos. A procura pela evidênderivados,
constituem
missão
fechar de forma irreversível), incluindo o
complicações
diabetes
e aquela eque
cia científica, alicerçada no conhecimento
do Centro de da
Estudos
Geográfios
doos
Laaparecimento de novos vasos sanguíneos
doentes
mais
temem. TERRA.
De facto, é a primeira
sobre os processos psicológicos e biológiboratório
Associado
que são nocivos para a retina, porque são
causa
de quadro
perda grave
de visãoque
e deocegueicos associados à influência que a forma e
É neste
de missão,
projeto
deixam passar o seu conteúdo
ra
em PortugalCities
entre os
e os 70 e
anos
dea frágeis,
o desenho urbano têm no comportamento
eMOTIONAL
foi20
pensado
está
para
a
retina
e podem romper-se enchendo
idade.
A retina é a estrutura
do nosso
olho
humano e nos circuitos cerebrais são esser desenvolvido.
Financiado
no âmbito
o
olho
de
sangue
(Retinopatia Diabética
que
capta o estímulo
visual
e oda
transmite
senciais para desenvolver políticas de saúdo programa
Horizonte
2020
Comissão
Proliferativa).
ao
cérebrooonde
é integrado
e percecionade pública urbana. As emoções são fatoEuropeia,
eMOTIONAL
Cities
é um projedo
como
imagem.
É
uma
estrutura
muito
res-chave nas nossas decisões; da mesma
to com duração de 48 meses, e um
orçaQual o tratamento para a Retinopatia
fina,
mais
finade
que
um selo,
mas muito
forma, as nossas decisões influenciam o
mento
total
quase
5 milhões
de Euros
Diabética, mas também, a melhor forma de
complexa,
comde
células
que sedeinterligam
nosso bem-estar e saúde.
2 milhões
Euros para
(sendo mais
a prevenir?
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Temos várias formas de intervenção. A
O trabalho desenvolvido no âmbito do
principal causa de perda de visão no doeneMOTIONAL Cities foca-se nos sinais
te diabético é o edema macular (fluído que
desencadeados pela nossa arquitetuse acumula na parte central - a mácula - e
ra neurobiológica, responsáveis pelas
mais nobre da retina, aquela parte que nos
emoções e decisões, enquanto os sepermite ver os objetos muito pequenos,
res humanos interagem com o ambienler ou identificar os detalhes de um rosto).
te urbano, permitindo perceber como a
As injeções intravítreas permitem tratar o
saúde da população física e / ou mental,
edema. A fotocoagulação a laser também
pode ser melhorada.
é outro método de tratamento da RetinoCom base no conhecimento gerado pela
patia Diabética. E em casos mais graves
nossa investigação, as cidades poderão
recorremos à cirurgia. Conseguimos
passar fazer parte da perescrição médimelhorar a visão dos doentes em mais de
ca para a saúde e o bem-estar da pes60% dos casos. Mas a melhor forma de
soa.
evitar chegar a estas fases da doença é
fazer a prevenção e o tratamento atempaAtravés de uma abordagem sistemática,
do. É não é difícil. A prevenção com um
baseada em experiências naturais e em
controlo metabólico rigoroso (que inclui
problemas reais das cidades (através
entre outros: a gestão da glicémia, o conde um conjunto de casos de estudo), o
trolo da tensão arterial, o exercício físico
eMOTIONAL Cities irá fornecer evidênregular, a observação anual pelo médico
cia científica sobre como o ambiente
Oftalmologista ou no rastreio realizado no
urbanizado molda o processamento
médico de família), pode evitar ou atrasar
emocional e cognitivo do ser-humano,
o aparecimento de lesões graves causaincorporando elementos como a idade,
dos pela Retinopatia Diabética. No rastreio
género e grupos vulneráveis – tais como
- uma peça fundamental nesta prevenção
os idosos com defeito cognitivo ligeiro.
-, os doentes diabéticos realizam uma avaNeste contexto, os objetivos específicos
liação simples, são efetuadas fotografias
do eMOTIONAL Cities são:´
à retina que depois são analisadas. Se a
retina tiver lesões, o doente diabético com
- Identificar questões de investigação reRetinopatia é orientado para tratamento
levantes para o desenvolvimento de ponos serviços de Oftalmologia de uma
líticas e criar uma “estrutura conceptual
unidade hospitalar na área da sua residêndo eMOTIONAL Cities” para ligar o amcia. Devemos lembrar-nos que estamos
biente urbano, a neurociência, a saúde, o
a falar de uma patologia que é a primeira
bem-estar físico e mental.
causa de cegueira em Portugal, situação
que pode ser evitada em mais de 90% dos
- Aplicar análises geográficas, através
casos, com uma prevenção adequada e
de metodologias quantitativas e qualicom tratamento atempado.
tativas, em quatro casos de estudo distintos em dois continentes (três cidades
europeias e uma americana), a fim de
Em
Portugal há cerca de 35 000
determinar as principais características
pessoas com perda de visão ou
das áreas urbanas; bem como mapear
cegueira
Retinopatia
ambientes devido
físicos, à
aspetos
socioeconóDiabética.
micos, padrões de mobilidade e fatores
determinantes para a saúde relacionados
com uso deeredes
sociais.
A
prevenção
o tratamento

atempado e estruturado podem
- Combinar experiências de laboratório
evitar a perda grave de visão e a
controladas com investigação ecolócegueria
na grande
maioria
dos de
gica de campo,
através
da captura
casos.
respostas fisiológicas e neurobiológicas

dos indivíduos enquanto interagem com
determinados artefactos urbanos em esUm doente deve esperar pelos primeiros
paço público.
sintomas?
- Recolher e analisar dados geográficos e
NUNCA. É o maior erro que pode cometer.
neurocientíficos com particular atenção
Pode estar a ver 100% e ter lesões gravíspara os grupos vulneráveis e para aspesimas e com alto risco de cegueira.
tos relacionados com a idade e género,
de modo a identificar barreiras e fatores
Quais são as consequências quando não
facilitadores para espaços urbanos que
há tratamento atempado?
sejam verdadeiramente inclusivos.
Quando o tratamento é precoce e feito de
- Criar uma infraestrutura de dados espaforma estruturada é possível manter as
ciais (SDI), capaz de integrar um conjunpessoas com visao que permita ler, conduto de dados geográficos e neurocientífizir, fazer uma vida normal sem incapacicos heterógeneos e de diversas fontes.
dade visual significativa na grande maioria
- Integrar dados estatísticos e descrições

dos casos. Iniciar o tratamento antes que
haja perda grave de visão é extremamente
importante.
O TRABALHO DESENVOLVIDO

NO ÂMBITO DO EMOTIONAL

Quando o tratamento não é atempado
CITIES FOCA-SE NOS SINAIS
a pessoa já perdeu visão que pode não
DESENCADEADOS
PELA graves
NOSSA há
recuperar.
Nos casos mais
lesõesARQUITETURA
irreversíveis NEUROBIOLÓGICA,
que tornam impossível
qualquer
recuperação
da visão
perdida.
RESPONSÁVEIS
PELAS
EMOÇÕES
Há vasos
sanguineos
que
podem
fechar
E DECISÕES, ENQUANTO OS SERES
de forma
definitiva
lenado
à
morte
HUMANOS INTERAGEM COM O celular.
Há também a formaçao de novos vasos
AMBIENTE URBANO, PERMITINDO
sanguineos que sao altamente nocivos.

PERCEBER COMO A SAÚDE DA
POPULAÇÃO FÍSICA E / OU MENTAL,
PODE SER MELHORADA.

geográficas com informação neurocientífica contextual, de modo a gerar conhecimento sobre como o ambiente urbano e
natural, assim como o tecido social, afetam o bem-estar cognitivo e afetivo.
- Fornecer informação e recomendações
relacionadas com políticas para melhorar
o bem-estar e a saúde física ou mental
nas cidades; alavancando o conhecimenRetina com lesões de retinopatia diabética
to desenvolvido no âmbito do projeto com
(moderada)
a aplicação de técnicas de machine-learning para a descoberta de cenários que
possam com elevado grau de confiança
Qual a prevalência desta patologia a nível
providenciar visões de possiveis futuros
nacional?
alternativos, a partir de introdução de medidas de acção em prol do bem-estar e
Em Portugal temos cerca de 1 300 000
saúde mental dos cidadãos.
diabéticos, cerca de 350 000 com Retinopatia Diabéticae aproximadamente 35 000
- Promover o conhecimento sobre cidades
com perda de visão associada à Diabetes.
saudáveis e práticas de desenho urbano,
São números muito altos. A Retinopatia
tendo como base um conhecimento interDiabética é a complicação que os doentes
disciplinar que combine dados das ciênmais temem, pelo risco de perda grave de
cias sociais com ciências naturais e mévisão e cegueira. E é um risco real. Estes
dicas (neuropsiquiatria e neurociências).
números podem ser reduzidos de forma
muito acentuada com a prevenção e o
- Aumentar a sensibilização sobre como
tratamento atempado.
os ambientes urbanos se relacionam com
os sentidos humanos, moldam as emoÉ importante que qualquer diabético faça
ções e a saúde, estimulando os cidadãos
o rastreio da retinopatia diabética que está
a agir e solicitar melhores políticas que
implementado a nível nacional e centratenham em consideração o bem-estar e a
do nas unidades de saude familiar e nos
saúde.
médicos de família.
- Garantir a sustentabilidade do projeto
após a sua conclusão.

O eMOTIONAL Cities irá fornecer
evidência científica sobre como
o ambiente urbanizado molda
o processamento emocional
e cognitivo do ser-humano,
incorporando elementos
como a idade, género e grupos
vulneráveis – tais como os
idosos com defeito cognitivo
A retina com lesões de retinopatia Diabéticaligeiro.
grave

CIDADES
SUSTENTÁVEIS
DIA
MUNDIAL
DA DIABETES E 100 ANOS DO PRIMEIRO TRATAMENTO COM INSULINA

AEMOTIONAL
DIABETES CITIES
EMAPEANDO
A NUTRIÇÃO
AS CIDADES
NOS
100 ANOS
ATRAVÉS
DOS
DE
INSULINA
SENTIDOS
DE QUEM AS
CONSTROI,
AS PESSOAS.

A diabetes é uma doença na qual o nosso
organismo não produz a quantidade suficiente de insulina ou, então, o organismo
não responde normalmente à insulina.
Consequentemente o nível de açúcar,
glicose, no sangue fica excecionalmente
elevado. Ocorre uma alteração da glicémia,
com implicações várias na nossa saúde,
contudo, atualmente, existe a possibilidade
de a controlar e, por conseguinte, reduzir
as comorbilidades.
Hoje o nutricionista acompanha os
doentes de uma forma muito diferente
de outrora. Há 100 anos o armamentário
terapêutico era bem diferente, assim como
a consciência dos diferentes tipos de
diabetes.
Quando em 1921, Frederick Banting e Charles Best, extraíram insulina do pâncreas de
um cão e um ano mais tarde a testaram
com sucesso num jovem diabético de 14
anos, a descoberta foi determinante na mudança
de paradigma
da Diabetes
enquanto
A crescente
urbanização
do Mundo
é apondoença
e
sua
evolução.
tada pelas Nações Unidas, no relatório
New Urban Agenda (2017), como um dos
Em
1960, a processos
descobertade
datransformação
evidência de di-do
principais
ferentes
tipos
de
diabetes
deu
a aborséculo XXI, com um impactolugar
ao nivel
da
dagens
terapêuticas
distintas,
nas
quais
a
população, da economia, das interações
nutrição
passou aambientais,
ter um papelhumanitárias,
central.
socio-culturais,
Ao
longo
destes
100
anos
da
descoberta
que caso não devidamente acauteladas
da
insulina
e com
a suanegativos
evolução egraves
novasna
irão
provocar
efeitos
opções
terapêuticas,
foi
também
essensaúde, bem-estar e qualidade de vida das
cial
modificar
a abordagem
nutricional.
A e
pessoas.
Aspetos
como: as
migrações
qualidade
de
vida
dos
doentes
aumentou
refugiados, o clima urbano e as alterações
exponencialmente
com os diferentes
climáticas, o envelhecimento
da populadevices
(dispositivos
médicos), que foram
ção, a inovação, o desenvolvimento
urbasendo
desenvolvidos.
no e regional,
a segurança alimentar, sustentabilidade dos recursos ambientais e a
Ajustiça
evolução
tecnológica
na diabetes
assim
espacial
a escalas
diversas,permite
ao
doente,
em
tempo
real,
saber
como
bem como a procura de provas
científicas,
está
em termos glicémicos,
e, consequensócio-ecológicas
inovadoras
em apoio às
temente
adequar
a
insulina
bem
a
melhores práticas de gestão ecomo
à tomada
sua
alimentação.
de decisões políticas para o uso sustentável do solo, a bio-circularidade e os seus
Apesar
de na
diabetesconstituem
tipo 1, a alimentaprodutos
derivados,
a missão
ção
ser
algo
que
o
doente
toma contacto
do Centro de Estudos Geográfios
e do Ladesde
cedoAssociado
e tem necessidade
boratório
TERRA. de ajustar
ao
momento,
tal facto,
não é verdade
na
É neste
quadro
de missão,
que o projeto
diabetes
tipo
2,
é
nesta
que
me
vou
centrar,
eMOTIONAL Cities foi pensado e está a
sendo
que em ambas
as situações
ser desenvolvido.
Financiado
noasâmbito
linhas
orientadoras
são
comuns.
do programa Horizonte 2020 da Comissão
Europeia, o eMOTIONAL Cities é um projeAtoalimentação
e ode
estilo
vida desde
há
com duração
48 de
meses,
e um orçamuito
que
são
considerados
basilares
no
mento total de quase 5 milhões de Euros
controlo
da diabetes,
contudo,denoEuros
adven-para
de 2 milhões
(sendo mais

14
10

Outubro
2021
Novembro
2021

Paulo Morgado
Coordenador do projeto eMOTIONAL Cities

Magda Serras
Nutricionista

AS EMOÇÕES SÃO FATORES-CHAVE

to de novos fármacos, estes pilares são
NAS subestimados,
NOSSAS DECISÕES;
DA MESMA
por vezes
contra
todas as
FORMA,
AS NOSSAS DECISÕES
evidências
científicas.

INFLUENCIAM O NOSSO BEM-ESTAR

Na prática
clínica, temos assistido à
E SAÚDE.
dificuldade da nutrição não ser olhada pelo
doente como parte integrante do tratamento, na realidade uma nutrição otimizada
atua como coadjuvante da terapêutica
diminuindo a lesão do órgão alvo, como o
pâncreas, o rim, o sistema cardiovascular,
entre outros.
Na consulta de nutrição, a adequação da
ingestão alimentar do doente de acordo
com a sua história clínica, preferências
alimentares e estilo de vida é a prioridade,
para
garantir portuguesas),
que esta caminhada
que
entidades
desenvolvido
acompanhará
o
doente
ao
longo
da
sua
com o objetivo de criar evidência, medianvida
se
converta
numa
mudança
efetiva
eo
te medidas e avaliação, da influência que
motivadora
pelos
resultados
clínicos.
ambiente urbano exerce na saúde mental
das pessoas.

A gestão do peso é algo de
EMOTIONAL
CITIES, DESENVOLVIDO
muito
importante,
se por um
COM
O
OBJETIVO
DE
CRIAR
lado o excesso de peso é
EVIDÊNCIA, MEDIANTE
MEDIDAS
determinante
do incremento
da
E
AVALIAÇÃO,
DA
INFLUÊNCIA
QUE
diabetes e suas comorbilidades,
O AMBIENTE URBANO
EXERCE peso
NA ou
a fragilidade
pelo baixo
SAÚDE
MENTAL
DAS
PESSOAS.
pela perda de massa muscular
é, igualmente, preocupante.
Face ao desafio maior que o mundo enfrenta, das alterações e de emergência climátiAca,
gestão
do peso
algo de
muito
imporas cidades
doéfuturo
têm
de ser
pensatante,
se
por
um
lado
o
excesso
de
peso
das e planeadas com o foco nas pessoas
ée determinante
do incremento
da diabeuma maior
resiliênde modo a garantir
tes
e
suas
comorbilidades,
a
fragilidade
cia, assegurar a sustentabilidade dos seus
pelo
baixo pesoeou
pela perda
de massa de
promover
a qualidade
ecossistemas
muscular
é,
igualmente,
preocupante
e
vida dos cidadãos. A procura pela evidênpor
vezes
subavaliado
e
tratado
de
forma
cia científica, alicerçada no conhecimento
insuficiente.
sobre os processos psicológicos e biológicos associados à influência que a forma e
Não
menos urbano
relevante
é ano
saúde
do nosso
têm
comportamento
o desenho
intestino,
hoje
é
reconhecido
ao
nosso
humano e nos circuitos cerebrais
são esmicrobioma
um
papel
determinante
na saúsenciais para desenvolver políticas de
absorção
dos
diferentes
micronutrientes
de pública urbana. As emoções são fatoeres-chave
macronutrientes,
na gestão
ponderal,
nas nossas
decisões;
da mesma
na
modulação
da
imunidade
e
em muitas o
forma, as nossas decisões influenciam
outras
nosso doenças.
bem-estar e saúde.

O trabalho desenvolvido no âmbito do
Na diabetes, a saúde do intestino pode
eMOTIONAL Cities foca-se nos sinais
ter um papel importante na ativação da
desencadeados pela nossa arquitetuinflamação tão indesejada e tão presente
ra neurobiológica, responsáveis pelas
nesta patologia. A inflamação é, por si só,
emoções e decisões, enquanto os seum mecanismo que agrava o risco cardiores humanos interagem com o ambienvascular, sendo que a existência de tecido
te urbano, permitindo perceber como a
adiposo central potencia também esse
saúde da população física e / ou mental,
problema, por isso nos focamos tanto no
pode ser melhorada.
perímetro de cintura para o homem abaixo
Com base no conhecimento gerado pela
de 102 cm e na mulher abaixo de 88 cm.
nossa investigação, as cidades poderão
Quando se pensa na nutrição na diabetes,
passar fazer parte da perescrição médiainda, existe a perceção pela maioria dos
ca para a saúde e o bem-estar da pesdoentes que a comida passa a ser um
soa.
sacrifício, com o objetivo de controlar o
peso e risco cardiometabólico (glicemia,
Através de uma abordagem sistemática,
colesterol, triglicéridos, pressão arterial),
baseada em experiências naturais e em
contudo, a nutrição na diabetes, é aquela
problemas reais das cidades (através
que todos nós deveríamos fazer, diverde um conjunto de casos de estudo), o
sificada, variada, cuidada e prazerosa,
eMOTIONAL Cities irá fornecer evidênrespeitando os pressupostos da dieta
cia científica sobre como o ambiente
mediterrânica.
urbanizado molda o processamento
emocional e cognitivo do ser-humano,
Atualmente, o inimigo número um da aliincorporando elementos como a idade,
mentação saudável é sem dúvida o açúcar,
género e grupos vulneráveis – tais como
seja o adicionado de forma visível seja
os idosos com defeito cognitivo ligeiro.
aquele que está oculto em muitos alimenNeste contexto, os objetivos específicos
tos, por esta razão a leitura dos rótulos é
do eMOTIONAL Cities são:´
fundamental. De acordo com as recomendações da Direção Geral de Saúde, contro- Identificar questões de investigação relar 5 g de açúcar por 100 g de produto.
levantes para o desenvolvimento de poA ingestão regular de frutas e legumes é
líticas e criar uma “estrutura conceptual
fundamental, nestes alimentos podemos
do eMOTIONAL Cities” para ligar o amencontrar fitoquímicos, vitaminas e minebiente urbano, a neurociência, a saúde, o
rais tão importantes pelo seu potencial
bem-estar físico e mental.
antioxidante, essencial para a imunidade
num tempo em que é tão necessária e
- Aplicar análises geográficas, através
valorizada.
de metodologias quantitativas e qualitativas, em quatro casos de estudo disNa diabetes as porções de fruta dia são
tintos em dois continentes (três cidades
muito importantes, pois embora seja um
europeias e uma americana), a fim de
açúcar natural do alimento e, por isso,
determinar as principais características
mais saudável, não deve ser ingerido de
das áreas urbanas; bem como mapear
forma livre, como tal deve ser enquadrada
ambientes físicos, aspetos socioeconóno plano alimentar. O mesmo se aplica aos
micos, padrões de mobilidade e fatores
restantes hidratos de carbono que devem
determinantes para a saúde relacionafazer parte de uma dieta equilibrada, pois
dos com uso de redes sociais.
na diabetes o risco inerente à hipoglicemia
(diminuição do açúcar no sangue) é maior
- Combinar experiências de laboratório
do que o da hiperglicemia (subida do açúcontroladas com investigação ecolócar no sangue), ambas as condições clinigica de campo, através da captura de
cas evitáveis com uma dieta adequada. A
respostas fisiológicas e neurobiológicas
escolha de primeira linha são os produtos
dos indivíduos enquanto interagem com
integrais e as leguminosas.
determinados artefactos urbanos em espaço público.
O interesse do índice glicémico e da carga
glicémica, recentemente revisitado no New
- Recolher e analisar dados geográficos e
England Journal of Medicine, destaca a
neurocientíficos com particular atenção
importância da forma como ingerimos os
para os grupos vulneráveis e para aspehidratos de carbono, desde a importância
tos relacionados com a idade e género,
da fibra (presença de legumes e salada,
de modo a identificar barreiras e fatores
sopa), como a forma de confeção, a forma
facilitadores para espaços urbanos que
como o empratamento dos hidratos de
sejam verdadeiramente inclusivos.
carbono é efetuada face ao todo, fazem
a diferença na glicemia pós-prandial do
- Criar uma infraestrutura de dados espadiabético.
ciais (SDI), capaz de integrar um conjunto de dados geográficos e neurocientífiQuanto ao consumo produtos de origem
cos heterógeneos e de diversas fontes.
animal é de destacar, na diabetes, a impor- Integrar dados estatísticos e descrições

tância dos peixes gordos e carnes magras,
bem como a presença de ovos como
fornecedores
de proteína,
à semelhança
O TRABALHO
DESENVOLVIDO
dos iogurtes
e
queijos
magros
NO ÂMBITO DO EMOTIONAL(fresco e o
requeijão).

CITIES FOCA-SE NOS SINAIS
PELApeixes
NOSSAgordos
Deve serDESENCADEADOS
dada primazia aos
pela suaARQUITETURA
presença emNEUROBIOLÓGICA,
ómega 3 e consequente ação
moduladora
da EMOÇÕES
inflamação.
RESPONSÁVEIS
PELAS
Os frutos
secos,
também
fornecem
este
E DECISÕES, ENQUANTO OS SERES
tipo de gordura
polinsaturada,
contudo,
HUMANOS INTERAGEM COM O
devem ser consumidos com controle da
AMBIENTE URBANO, PERMITINDO
porção, pois estes são oleaginosos e por
PERCEBER
COMO
A SAÚDEinterferir
DA
isso muito
calóricos
podendo
POPULAÇÃO
FÍSICA
/ OU MENTAL,e no
não na glicémia,
mas
nos Etriglicéridos
peso global,
PODEtão
SERimportante
MELHORADA.na diabetes.

Por fim, e não menos importante na
diabetes é a hidratação, a importância da
ingestão hídrica prende-se com o equilíbrio metabólico e a saúde renal, pois
geográficas com informação neurocientínesta doença o mau controlo glicémico
fica contextual, de modo a gerar conhecipode comprometer a função renal o que
mento sobre como o ambiente urbano e
determina em muitas situações alterações
natural, assim como o tecido social, afedo padrão alimentar e da composição
tam o bem-estar cognitivo e afetivo.
corporal dos doentes.
- Fornecer informação e recomendações
Na doença renal verificamos muitas vezes
relacionadas com políticas para melhorar
a malnutrição dos doentes, como conseo bem-estar e a saúde física ou mental
quência das alterações alimentares e da
nas cidades; alavancando o conhecimeninadequação do aporte face às necessidato desenvolvido no âmbito do projeto com
des diárias do doente, cabendo atualmente
a aplicação de técnicas de machine-learaos suplementos nutricionais orais um
ning para a descoberta de cenários que
papel importante na gestão nutricional e
possam com elevado grau de confiança
tratamento da malnutrição.
providenciar visões de possiveis futuros
alternativos, a partir de introdução de medidas de acção em prol do bem-estar e
saúde mental dos cidadãos.

Dados de estudos recentes
indicam
que mais de
20%
-no
Promover
o conhecimento
sobre
cidades
saudáveis
e práticas
desenho urbano,
dos idosos
comdediabetes
tendo
base um conhecimento
estãocomo
malnutridos,
e que 39% interdisciplinar que combine dados das ciênapresentam risco nutricional.
cias sociais com ciências naturais e médicas (neuropsiquiatria e neurociências).

Não podemos finalizar sem mencionar
- Aumentar a sensibilização sobre como
que dados de estudos recentes no indicam
os ambientes urbanos se relacionam com
que mais de 20% dos idosos com diabetes
os sentidos humanos, moldam as emoestão malnutridos, e que 39% apresentam
ções e a saúde, estimulando os cidadãos
risco nutricional. Assim será crucial que a
a agir e solicitar melhores políticas que
implementação de uma terapêutica nutritenham em consideração o bem-estar e a
cional específica, para doentes com malnusaúde.
trição associada à diabetes seja integrada
nos cuidados gerais destes doentes.
- Garantir a sustentabilidade do projeto
após a sua conclusão.

Na prática
clínica,
nutrição
O eMOTIONAL
Citiesairá
fornecer
não
é tida
pelo doente
evidência
científica
sobre como
como
parteurbanizado
integrante
do
o ambiente
molda
tratamento,
na realidade
uma
o processamento
emocional
nutrição
otimizada
atua
como
e cognitivo do ser-humano,
coadjuvante
daelementos
terapêutica
incorporando
diminuindo
a
lesão
órgão
como a idade, génerodoe grupos
alvo.
vulneráveis
– tais como os

idosos com defeito cognitivo
ligeiro.

CIDADES SUSTENTÁVEIS

EMOTIONALKABI:
CITIES
FRESENIUS
AMAPEANDO
CUIDAR,
AS CIDADES
PELA
SUA SAÚDE!
ATRAVÉS DOS
SENTIDOS
DE QUEM AS
CONSTROI,
AS PESSOAS.
Glenn Luís
Diretor Geral da Fresenius Kabi.

A Fresenius Kabi dispõe do mais amplo
portfólio de produtos na área da Nutrição Clínica no mercado português, mas
também, um alargado leque em múltiplas
áreas da saúde. Com uma das principias
unidades de produção em Portugal que
exporta para 70 países, a farmacêutica
deseja continuar “a disponibilizar as melhores soluções em produtos e serviços” ,
reafirma, em entrevista, Glenn Luís, Diretor
Geral da Fresenius Kabi.
A Fresenius Kabi é um laboratório com
abrangência em múltiplas valências. Em
A crescente urbanização do Mundo é aponque áreas terapêuticas atuam e qual o
tada pelas Nações Unidas, no relatório
vosso portfólio?
New Urban Agenda (2017), como um dos
principais processos de transformação do
Atualmente estamos presentes em múltiséculo XXI, com um impacto ao nivel da
plas áreas da saúde, uma vez que dispopopulação, da economia, das interações
mos de um portfólio muito alargado de prosocio-culturais, ambientais, humanitárias,
dutos, das Especialidades Farmacêuticas
que caso não devidamente acauteladas
aos Dispositivos Médicos, passando pela
irão provocar efeitos negativos graves na
Nutrição Clínica (Entérica e Parentérica),
saúde, bem-estar e qualidade de vida das
Biossimilares e Tecnologias de Transfusão,
pessoas. Aspetos como: as migrações e
prestando também serviços de grande prorefugiados, o clima urbano e as alterações
ximidade aos doentes, permitindo melhorar
climáticas, o envelhecimento da populaa sua qualidade de vida.
ção, a inovação, o desenvolvimento urbaSomos um parceiro estratégico do Serviço
no e regional, a segurança alimentar, sustentabilidade
dos recursos
ambientais e a
Fresenius
Kabi, Santiago
de Besteiros
justiça espacial a escalas diversas, assim
bem como a procura de provas científicas,
sócio-ecológicas inovadoras em apoio às
melhores práticas de gestão e à tomada
de decisões políticas para o uso sustentável do solo, a bio-circularidade e os seus
produtos derivados, constituem a missão
do Centro de Estudos Geográfios e do Laboratório Associado TERRA.
É neste quadro de missão, que o projeto
eMOTIONAL Cities foi pensado e está a
ser desenvolvido. Financiado no âmbito
do programa Horizonte 2020 da Comissão
Europeia, o eMOTIONAL Cities é um projeto com duração de 48 meses, e um orçamento total de quase 5 milhões de Euros
(sendo mais de 2 milhões de Euros para
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DIA MUNDIAL DA DIABETES E 100 ANOS DO PRIMEIRO TRATAMENTO COM INSULINA
Nacional de Saúde e ampliaremos num
futuro próximo a disponibilização de
serviços dedicados aos Hospitais, nas
valências de Nutrição Clínica e Biossimilares, garantindo o acesso dos doentes a
uma terapêutica nutricional ou farmacológica adequada após a alta hospitalar,
ou em situações em que exista particular
necessidade em contexto de ambulatório
ou doente institucionalizado.
Paulo Morgado
Coordenador do projeto eMOTIONAL Cities

Fresenius Kabi: Como podemos a
apresentar a empresa?
A Fresenius Kabi é uma empresa
global de cuidados de saúde
especializada em medicamentos
AS EMOÇÕES SÃO FATORES-CHAVE
vitais e em tecnologias de
NAS NOSSAS DECISÕES; DA MESMA
perfusão, transfusão e nutrição
FORMA, AS NOSSAS DECISÕES
clínica. Os nossos produtos
INFLUENCIAM O NOSSO BEM-ESTAR
e serviços são empregues na
E SAÚDE.
terapêutica e no cuidado de
doentes críticos e crónicos e
muitos deles são produzidos em
Portugal, tendo sempre presente
a filosofia que nos inspira: caring
for life.

Como se posiciona a empresa no mercado
nacional e em que áreas?
entidades portuguesas), desenvolvido
A Fresenius Kabi posiciona-se em Portugal
com o objetivo de criar evidência, mediande uma forma muito similar à que adota
te medidas e avaliação, da influência que o
nos restantes países onde está presente.
ambiente urbano exerce na saúde mental
Lideramos nas respetivas categorias de
das pessoas.
produtos ou somos um forte player em
todos os segmentos de mercado em que
atuamos.
EMOTIONAL CITIES, DESENVOLVIDO
Temos
de possuir
em Portugal
COMorgulho
O OBJETIVO
DE CRIAR
uma das principais unidades de produção
EVIDÊNCIA, MEDIANTE MEDIDAS
da Fresenius Kabi, em Santiago de BesteiE AVALIAÇÃO,
DA produzimos
INFLUÊNCIA QUE
ros, através
da qual
e forneO AMBIENTE
URBANO
EXERCEnacional,
NA
cemos
não apenas
o mercado
MENTAL
comoSAÚDE
também
maisDAS
dePESSOAS.
70 outros países,
o que nos posiciona não somente como
Face ao desafio maior que o mundo enfrenta, das alterações e de emergência climática, as cidades do futuro têm de ser pensadas e planeadas com o foco nas pessoas
e de modo a garantir uma maior resiliência, assegurar a sustentabilidade dos seus
ecossistemas e promover a qualidade de
vida dos cidadãos. A procura pela evidência científica, alicerçada no conhecimento
sobre os processos psicológicos e biológicos associados à influência que a forma e
o desenho urbano têm no comportamento
humano e nos circuitos cerebrais são essenciais para desenvolver políticas de saúde pública urbana. As emoções são fatores-chave nas nossas decisões; da mesma
forma, as nossas decisões influenciam o
nosso bem-estar e saúde.

parceiro estratégico do SNS, mas também
O trabalho desenvolvido no âmbito do
como um dos maiores exportadores nacioeMOTIONAL Cities foca-se nos sinais
nais na área do medicamento.
desencadeados pela nossa arquitetuUma das grandes apostas da Fresenius
ra neurobiológica, responsáveis pelas
Kabi, na área da Nutrição Clínica, é na resemoções e decisões, enquanto os seposta à Diabetes, uma vez que é a grande
res humanos interagem com o ambienpandemia do século XXI. Que soluções a
te urbano, permitindo perceber como a
farmacêutica apresenta neste âmbito?
saúde da população física e / ou mental,
A Diabetes é, de facto, uma área que
pode ser melhorada.
consideramos particularmente importante,
Com base no conhecimento gerado pela
em especial quando falamos de Nutrição
nossa investigação, as cidades poderão
Entérica. Sabemos que, em consequência
passar fazer parte da perescrição médida sobrecarga sobre o SNS provocada
ca para a saúde e o bem-estar da pespela pandemia de Covid-19, a resposta à
soa.
Diabetes e a outras patologias crónicas
tem sido condicionada e negativamente
Através de uma abordagem sistemática,
impactada. É muito importante garanbaseada em experiências naturais e em
tir que o SNS, quer numa perspetiva de
problemas reais das cidades (através
terapêutica farmacológica, quer através
de um conjunto de casos de estudo), o
de uma correta terapêutica nutricional,
eMOTIONAL Cities irá fornecer evidêndispõe dos instrumentos adequados para
cia científica sobre como o ambiente
prevenir e combater esta doença. Para tal,
urbanizado molda o processamento
é fundamental apoiar a formação quer da
emocional e cognitivo do ser-humano,
população em geral, quer dos profissionais
incorporando elementos como a idade,
de saúde, atuando profilaticamente semgénero e grupos vulneráveis – tais como
pre que possível e garantindo que, através
os idosos com defeito cognitivo ligeiro.
de uma intervenção nutricional, os doentes
Neste contexto, os objetivos específicos
com malnutrição associada à doença que
do eMOTIONAL Cities são:´
sejam simultaneamente diabéticos têm o
devido e adequado suporte nutricional.
- Identificar questões de investigação reA Nutrição Clínica é uma das áreas teralevantes para o desenvolvimento de popêuticas que Fresenius Kabi desenvolve
líticas e criar uma “estrutura conceptual
para dar resposta às necessidades de
do eMOTIONAL Cities” para ligar o amdiversas patologias.
biente urbano, a neurociência, a saúde, o
bem-estar físico e mental.
Quais os pilares de negócio que a empresa
apresenta no mercado nacional?
- Aplicar análises geográficas, através
de metodologias quantitativas e qualiA Fresenius Kabi dispõe do mais amplo
tativas, em quatro casos de estudo disportfólio de produtos na área da Nutrição
tintos em dois continentes (três cidades
Clínica no mercado português. Na Nutrição
europeias e uma americana), a fim de
Parentérica, lideramos destacadamente
determinar as principais características
o mercado e apresentamos soluções
das áreas urbanas; bem como mapear
inovadoras que vão de encontro às necesambientes físicos, aspetos socioeconósidades dos doentes e dos profissionais
micos, padrões de mobilidade e fatores
de saúde. Na Nutrição Entérica distinguideterminantes para a saúde relacionamo-nos por adotarmos uma abordagem
dos com uso de redes sociais.
clínica, considerando que o nosso posicionamento enquanto empresa é Cuidados
- Combinar experiências de laboratório
Intensivos e Patologia Crónica.
controladas com investigação ecolóDentro destas áreas de intervenção destagica de campo, através da captura de
camos como principais pilares a Geriatria,
respostas fisiológicas e neurobiológicas
a Diabetes, a Oncologia e o Doente Critico.
dos indivíduos enquanto interagem com
De referir que, desde 2018, temos refordeterminados artefactos urbanos em esçado a nossa intervenção neste mercado
paço público.
e atualmente dispomos de uma Unidade
de Negócio dedicada ao apoio a todos os
- Recolher e analisar dados geográficos e
profissionais de saúde que intervêm nesta
neurocientíficos com particular atenção
área.
para os grupos vulneráveis e para aspetos relacionados com a idade e género,
Nesta fase de pandemia e de maior
de modo a identificar barreiras e fatores
esforço para o setor da saúde, como tem
facilitadores para espaços urbanos que
a Fresenius Kabi dado resposta aos novos
sejam verdadeiramente inclusivos.
desafios?
- Criar uma infraestrutura de dados espaMais do que nunca, considerando o
ciais (SDI), capaz de integrar um conjuncontexto de pandemia que ainda estamos
to de dados geográficos e neurocientífia viver, é absolutamente fundamental ascos heterógeneos e de diversas fontes.
segurar a disponibilidade de Medicamen- Integrar dados estatísticos e descrições

tos, soluções Nutricionais e Dispositivos
Médicos, garantindo que o mercado tem
abastecimento
dos
produtos necessários
O TRABALHO
DESENVOLVIDO
para fazer
face
às
necessidades.
NO ÂMBITO DO EMOTIONAL Desde
o início de 2020, quando começámos a
CITIES FOCA-SE NOS SINAIS
verificar um incremento das necessidades
DESENCADEADOS
PELA
NOSSA
por parte
dos Hospitais
e dos
restantes
ARQUITETURA
NEUROBIOLÓGICA,
parceiros
com quem
trabalhamos, sejam
as Farmácias
ou as Unidades
de Cuidados
RESPONSÁVEIS
PELAS EMOÇÕES
Continuados
ou
Instituições
de
Apoio à
E DECISÕES, ENQUANTO OS SERES
3ª Idade,
temos
vindo
a
garantir
HUMANOS INTERAGEM COM Oo flow
constante de produtos para assegurar que
AMBIENTE URBANO, PERMITINDO
não existem ruturas de stock. Por outro
COMO
SAÚDE DAde mudanlado, éPERCEBER
exatamente
emA tempos
POPULAÇÃO
E / OU MENTAL,
ça ou de
alteraçãoFÍSICA
de contexto
sanitário e
social PODE
que assume
particular
importância
SER MELHORADA.
a capacidade de adaptação. Nesta fase,
conseguimos manter excelentes níveis de
resposta ao SNS através da nossa unidade
de produção local e também através das
geográficas com informação neurocientíunidades de produção internacionais do
fica contextual, de modo a gerar conheciGrupo Fresenius que nos abastecem. Toda
mento sobre como o ambiente urbano e
a nossa atividade tem a marca de qualidanatural, assim como o tecido social, afede, dedicação e empenho que caracteriza
tam o bem-estar cognitivo e afetivo.
os colaboradores da Fresenius Kabi e sem
os quais não teria sido possível.
- Fornecer informação e recomendações
Sabemos que fazemos a diferença na
relacionadas com políticas para melhorar
vida de muitos doentes que dependem
o bem-estar e a saúde física ou mental
dos nossos produtos para se alimentarem
nas cidades; alavancando o conhecimenou terem à sua disposição as adequadas
to desenvolvido no âmbito do projeto com
soluções terapêuticas.
a aplicação de técnicas de machine-learning para a descoberta de cenários que
possam com elevado grau de confiança
providenciar visões de possiveis futuros
Lideramos
destacadamente
alternativos,
a partir
de introdução de medidas
de acção em
prol do bem-estar e
o mercado
e apresentamos
saúde
mentalinovadoras
dos cidadãos.que vão de
soluções

encontro às necessidades dos

- Promover o conhecimento sobre cidades
doentes e dos profissionais de
saudáveis e práticas de desenho urbano,
tendo como basesaúde.
um conhecimento interdisciplinar que combine dados das ciências sociais com ciências naturais e médicas (neuropsiquiatria e neurociências).
E quais os novos projetos?
- Aumentar a sensibilização sobre como
Portugal é uma das prioridades para o
os ambientes urbanos se relacionam com
Grupo Fresenius e para a Fresenius Kabi
os sentidos humanos, moldam as emoem particular. Somos um dos principais
ções e a saúde, estimulando os cidadãos
empregadores na Zona Centro do país,
a agir e solicitar melhores políticas que
com investimentos de mais de 30 milhões
tenham em consideração o bem-estar e a
de euros aprovados em 2020, investimensaúde.
tos esses que vão ao encontro da estratégia farmacêutica da EU, criando valor
- Garantir a sustentabilidade do projeto
em Portugal. Continuaremos a investir e
após a sua conclusão.
a desenvolver o nosso portfólio, de forma
a podermos continuar a disponibilizar as
melhores soluções em produtos e serO eMOTIONAL Cities irá fornecer
viços, garantindo a contínua aposta no
evidência científica sobre como
desenvolvimento do nosso principal ativo:
o ambiente urbanizado molda
as pessoas.

o processamento emocional
e cognitivo do ser-humano,
incorporando elementos
como a idade, género e grupos
vulneráveis – tais como os
idosos com defeito cognitivo
ligeiro.

CIDADES
SUSTENTÁVEIS
SAÚDE
RESPIRATÓRIA

EMOTIONAL
CITIES
“A
MAIORIA DAS
MAPEANDO DA
PATOLOGIAS
AS CIDADES
ÁREA
DA PNEUMOATRAVÉS
LOGIA
SÃODOS
CRÓNISENTIDOS
CAS
E AFETAM A
DE QUEM ASDE VIDA
QUALIDADE
CONSTROI,
DAS
PESSOAS”
AS PESSOAS.

António Morais, Presidente
da Sociedade Portuguesa de
Pneumologia, fala-nos da estraA crescente
urbanização
Mundo
é apontégia
na retoma
do do
pós
Covid
tada pelas Nações Unidas, no relatório
da
Sociedade, mas também,
New Urban Agenda (2017), como um dos
do
cenário
nacional
no que dizdo
principais
processos
de transformação
respeito
doenças
respiratóséculo XXI,às
com
um impacto
ao nivel da
população, da economia, das interações
rias.

socio-culturais, ambientais, humanitárias,
que caso
não devidamente
Como
a Sociedade
Portuguesa acauteladas
de Pneuirão provocar
efeitos negativos
gravesno
na
mologia
vai desenvolver
a sua atividade
saúde, bem-estar
qualidade
deincidir?
vida das
pós-pandemia
e emeque
áreas vai
pessoas. Aspetos como: as migrações e
refugiados,
clima
urbano
as alterações
Esta
direção oque
acaba
o seue mandato
climáticas,
o como
envelhecimento
da populaeste
ano, tinha
objetivos principais
a inovação,
o desenvolvimento
oção,
aumento
da oferta
dos conteúdos deurbano e regional,
a segurançadealimentar,
susformação
e o planeamento
ações que
tentabilidade
dosmais
recursos
ambientais
tornassem
a SPP
visível,
não só no e a
assim
justiça espacial
a escalas
diversas,
contexto
da saúde,
mas também
na sociebem civil,
como
a procura
de provas
científicas,
dade
porque
é essencial
a população
sócio-ecológicas
inovadorascredível
em apoio
ter
acesso a uma informação
so- às
melhores
de gestão
e de
à tomada
bre
a saúdepráticas
respiratória
por parte
uma
de decisões
políticas
uso sustentáentidade
que possa
serpara
umaoreferência
de
vel do solo, aPor
bio-circularidade
e os
seus
credibilidade.
outro lado, há um
trabaprodutos
derivados,
constituem
a missão
lho
muito amplo
para fazer
na investigação
dorealidade
Centro de
Estudos
Geográfios
e donoLada
das
doenças
respiratórias
boratório
TERRA.
nosso
paísAssociado
e a SPP tem
obrigatoriamente
É neste
de missão,
que nesse
o projeto
de
iniciar quadro
um caminho
sustentado
eMOTIONAL Cities foi pensado e está a
âmbito.
ser desenvolvido. Financiado no âmbito
programa Horizonte
2020 da Comissão
Ado
Pneumologia
é uma especialidade
muito
Europeia, o que
eMOTIONAL
Citiesdoenças
é um projeabrangente,
engloba várias
to com
duração
de 48 meses,
e um orçaque
tem uma
prevalência
muito significatimento
total
quase
5 milhões
de Euros
va,
é uma
áreadeque
engloba
vários problemais de
2 milhões
de Euros
para
(sendo
mas
de saúde
pública,
e foi assente
neste
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propósito que planificamos os 3 anos.
Paulo Morgado
Mas com o aparecimento
da pandemia, tiCoordenador do projeto eMOTIONAL Cities
vemos que adaptar a ação da SPP à situação que estávamos a atravessar. Perante
este cenário, era muito importante formar
e informar relativamente à Covid- 19. Por
outro lado, todo o paradigma da formação
teve de ser alterado, de formato presencial
para a versão online. Neste momento,
para além
da questão
da infeção Covid-19,
AS EMOÇÕES
SÃO FATORES-CHAVE
tentamos perceber quais são as sequelas
NAS NOSSAS DECISÕES; DA MESMA
do Covid, o designado o long Covid, que
FORMA, ASporNOSSAS
DECISÕES de
se caracteriza
uma miscelânea
INFLUENCIAM
O NOSSO
situações,
por vezes
difíceisBEM-ESTAR
de precisar
E SAÚDE.
e abordar
e que é uma área a que temos
dedicado atenção.
As outras atividades mantiveram-se sempre em paralelo com a atenção dedicada à
crise pandémica, gostaria aqui de destacar
a planificação em relação à investigação,
nomeadamente no âmbito da Doença
Pulmonar Obstrutiva Crónica (DPOC), que
está entre as principais causas de mortalidade, desejamos perceber a realidade
desta patologia a nível nacional, esta informação só se adquire indo para o terreno
portuguesas),
desenvolvido
eentidades
só agora é que
poderemos equacionar
com situação.
o objetivo de criar evidência, medianessa
te medidas e avaliação, da influência que o
ambiente urbano exerce na saúde mental
As pessoas.
infeções atualmente ocupam
das

um lugar central devido à Covid
19, mas não nos podemos
EMOTIONALque
CITIES,
DESENVOLVIDO é a
esquecer
a Pneumonia
COM
O
OBJETIVO
DE
quarta causa deCRIAR
morte a nível
EVIDÊNCIA, MEDIANTE
nacional,
morremMEDIDAS
por dia em
E
AVALIAÇÃO,
DA
INFLUÊNCIA
QUE
média cerca de 14 doentes.

O AMBIENTE URBANO EXERCE NA
SAÚDE MENTAL DAS PESSOAS.

Face ao
desafio
queexistente
o mundo ao
enfrenNesta
fase,
qual maior
o cenário
níta, das
alterações
de emergência
climátivel
nacional
no queeconcerne
às patologias
ca, as cidades
do futuro têm de ser pensarespiratórias
e pulmonares?
das e planeadas com o foco nas pessoas
uma maior
resiliêne de foi
modo
a garantir
Hoje,
publicado
um estudo
em que
é
cia, assegurar
a sustentabilidade
dos seus
revelado
que durante
a pandemia cerca
de
e promoverdeixaram
a qualidade
de
ecossistemas
4000
doentes oncológicos
de ser
vida dos cidadãos.
A procura
pela evidêndiagnosticados
em tempo
útil, sendo
que
cia científica,
alicerçada
conhecimento
houve
um período
em queno
necessariamensobre
os processos
psicológicos
e biológite
existiram
atrasos, o
que coincidiu
com
cosfases
associados
influência de
queinfetados.
a forma e
as
de maiorà incidência
no comportamento
o desenho urbano
Atualmente,
após otêm
processo
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que muitas consultas foram efetuadas
O trabalho desenvolvido no âmbito do
em modo teleconsulta, neste momento
eMOTIONAL Cities foca-se nos sinais
as unidades hospitalares estão a funciodesencadeados pela nossa arquitetunar dentro da dinâmica e acessibilidade
ra neurobiológica, responsáveis pelas
normais.
emoções e decisões, enquanto os seNesta fase, temos que recuperar para o
res humanos interagem com o ambienque designamos de “oferta normal”, sendo
te urbano, permitindo perceber como a
que o considerado normal, já é largamente
saúde da população física e / ou mental,
insuficiente. Antes da pandemia, existia
pode ser melhorada.
um número deficiente de profissionais de
Com base no conhecimento gerado pela
saúde nas unidades de saúde familiar e
nossa investigação, as cidades poderão
nos hospitais. É absolutamente essencial
passar fazer parte da perescrição médique o acesso do doente aos cuidados
ca para a saúde e o bem-estar da pesprimários seja célere, se não, a situação
soa.
clínica tende a agravar-se.
Através de uma abordagem sistemática,
Quais são as patologias mais prevalentes
baseada em experiências naturais e em
e que geram maior preocupação, mas tamproblemas reais das cidades (através
bém, intervenção por parte da Sociedade?
de um conjunto de casos de estudo), o
As patologias do foro respiratório são
eMOTIONAL Cities irá fornecer evidêntodas relevantes, porque retiram qualidade
cia científica sobre como o ambiente
de vida aos doentes. Claramente, pela sua
urbanizado molda o processamento
elevada prevalência, as doenças obstrutiemocional e cognitivo do ser-humano,
vas como a asma brônquica e a Doença
incorporando elementos como a idade,
Pulmonar Obstrutiva Crónica requerem
género e grupos vulneráveis – tais como
uma atenção redobrada.
os idosos com defeito cognitivo ligeiro.
Neste contexto, os objetivos específicos
Mas, existe igualmente uma grande preodo eMOTIONAL Cities são:´
cupação na área da oncologia, o Cancro do
Pulmão é aquele que apresenta uma maior
- Identificar questões de investigação remortalidade. Atualmente, estamos numa
levantes para o desenvolvimento de pofase de estabilização do número de casos,
líticas e criar uma “estrutura conceptual
mas é evidente o forte impacto nos cuidado eMOTIONAL Cities” para ligar o amdos de saúde e a mobilização significativa
biente urbano, a neurociência, a saúde, o
de recursos humanos à pneumologia. Essa
bem-estar físico e mental.
é uma das nossas preocupações, nomeadamente na necessidade de proporcionar
- Aplicar análises geográficas, através
as condições para um diagnóstico rápido.
de metodologias quantitativas e qualiOutra área de interesse são as Fibroses,
tativas, em quatro casos de estudo disdoenças crónicas incapacitantes, que
tintos em dois continentes (três cidades
consomem bastantes recursos quer no
europeias e uma americana), a fim de
processo diagnóstico, quer na abordagem
determinar as principais características
terapêutica.
das áreas urbanas; bem como mapear
ambientes físicos, aspetos socioeconóAs infeções atualmente ocupam um lugar
micos, padrões de mobilidade e fatores
central devido à Covid 19, mas não nos
determinantes para a saúde relacionapodemos esquecer que a Pneumonia é a
dos com uso de redes sociais.
quarta causa de morte a nível nacional,
morrem por dia em média cerca de 14
- Combinar experiências de laboratório
doentes. Há igualmente a questão da
controladas com investigação ecolóTuberculose, que este ano desceu a sua
gica de campo, através da captura de
prevalência, muito provavelmente pelas
respostas fisiológicas e neurobiológicas
medidas adotadas contra a transmissibidos indivíduos enquanto interagem com
lidade de microorganismos adotadas no
determinados artefactos urbanos em escontexto da Covid-19.
paço público.
A maioria das patologias da área da pneu- Recolher e analisar dados geográficos e
mologia são crónicas, afetam a qualidade
neurocientíficos com particular atenção
de vida das pessoas, e em consequência
para os grupos vulneráveis e para aspedisso exigem uma monitorização pertos relacionados com a idade e género,
manente e uma atualização terapêutica
de modo a identificar barreiras e fatores
mediante a evolução da doença.
facilitadores para espaços urbanos que
sejam verdadeiramente inclusivos.
Em relação à vacinação no contexto das
doenças respiratórias, em que algumas
- Criar uma infraestrutura de dados espanão fazem parte do plano nacional de vaciciais (SDI), capaz de integrar um conjunnação. Considera que deveria ser adoptato de dados geográficos e neurocientífida outra estratégia?
cos heterógeneos e de diversas fontes.
- Integrar dados estatísticos e descrições

É essencial conhecer a realidade das doenças respiratórias no nosso país, porque só
com esse
conhecimento
poderemos atuar
O TRABALHO
DESENVOLVIDO
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uma
estratégia
eficaz no combaNO ÂMBITO DO EMOTIONAL
te e prevenção das doenças. Obviamente,
CITIES FOCA-SE NOS SINAIS
que a situação do Covid-19 é tratada de
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NOSSA
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Portugal
em
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relação à
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tem maus
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de saúde
respiratória.
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HUMANOS INTERAGEM COM O

Em relação à vacinação no que se refere
AMBIENTE URBANO, PERMITINDO
às patologias respiratórias, temos duas
PERCEBER
COMO Aantigripal
SAÚDE DAe a vaciáreas cruciais:
a vacina
POPULAÇÃO FÍSICA E / OU MENTAL,
na antipneumocócica.

PODE SER MELHORADA.

A vacinação antigripal de administração
anual é aconselhada nos segmentos da
população mais frágil, como os idosos e
aqueles com doença crónica ou imunosgeográficas com informação neurocientísupressão, por não haver vacinas para
fica contextual, de modo a gerar conheciabranger outros sectores da população.
mento sobre como o ambiente urbano e
Desde o início da administração gratuita
natural, assim como o tecido social, afenos centros de saúde à população mais
tam o bem-estar cognitivo e afetivo.
idosa que conseguimos coberturas acima
dos 75%, o que é satisfatório.
- Fornecer informação e recomendações
relacionadas com políticas para melhorar
o bem-estar e a saúde física ou mental
nas cidades; alavancando o conhecimenHá um trabalho muito amplo
to desenvolvido no âmbito do projeto com
fazer
investigação
a para
aplicação
dena
técnicas
de machine-leardapara
realidade
das doenças
ning
a descoberta
de cenários que
graupaís
de confiança
possam com elevado
respiratórias
no nosso
ea
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de
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futuros
SPP tem obrigatoriamente de
alternativos, a partir de introdução de meiniciar um caminho sustentado
didas de acção em prol do bem-estar e
nesse âmbito.
saúde mental dos cidadãos.
- Promover o conhecimento sobre cidades
saudáveis e práticas de desenho urbano,
A outra vertente, é a vacinação antipneutendo como base um conhecimento intermocócica, sobre a qual recentemente saiu
disciplinar que combine dados das ciênuma norma da DGS, que otimizou o plano
cias sociais com ciências naturais e méde vacinação, que comporta duas vacidicas (neuropsiquiatria e neurociências).
nas e prevê a gratuitidade para pessoas
maiores de 65 anos e para aqueles com
- Aumentar a sensibilização sobre como
insuficiência respiratória crónica.
os ambientes urbanos se relacionam com
Por outro lado, tem havido um aumento da
os sentidos humanos, moldam as emocomparticipação do Estado para as duas
ções e a saúde, estimulando os cidadãos
vacinas, que são importantes, porque têm
a agir e solicitar melhores políticas que
serotipos diferentes do pneumococo que é
tenham em consideração o bem-estar e a
a bactéria que frequentemente está assosaúde.
ciada à pneumonia e a casos graves da infeção respiratória, algumas vezes mortais.
- Garantir a sustentabilidade do projeto
É claramente aconselhável a gratuitidade
após a sua conclusão.
para outros segmentos da população.

O eMOTIONAL Cities irá fornecer
evidência
científica sobre
como
Em relação
à vacinação
no que
o ambiente
urbanizado
molda
se refere
às patologias
respiratórias,
temos duas
áreas
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emocional
cruciais:
a vacina
e cognitivo
do antigripal
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vacinaincorporando
antipneumocócica.
elementos
como a idade, género e grupos
vulneráveis – tais como os
idosos com defeito cognitivo
ligeiro.

CIDADES SUSTENTÁVEIS

EMOTIONAL CITIES
MAPEANDO
AS CIDADES
ATRAVÉS DOS
SENTIDOS
DE QUEM AS
CONSTROI,
AS PESSOAS.

Paulo Morgado
Coordenador do projeto eMOTIONAL Cities

AS EMOÇÕES SÃO FATORES-CHAVE
NAS NOSSAS DECISÕES; DA MESMA
FORMA, AS NOSSAS DECISÕES
INFLUENCIAM O NOSSO BEM-ESTAR
E SAÚDE.

O trabalho desenvolvido no âmbito do
eMOTIONAL Cities foca-se nos sinais
desencadeados pela nossa arquitetura neurobiológica, responsáveis pelas
emoções e decisões, enquanto os seres humanos interagem com o ambiente urbano, permitindo perceber como a
saúde da população física e / ou mental,
pode ser melhorada.
Com base no conhecimento gerado pela
nossa investigação, as cidades poderão
passar fazer parte da perescrição médica para a saúde e o bem-estar da pessoa.
Através de uma abordagem sistemática,
baseada em experiências naturais e em
problemas reais das cidades (através
de um conjunto de casos de estudo), o
eMOTIONAL Cities irá fornecer evidência científica sobre como o ambiente
urbanizado molda o processamento
emocional e cognitivo do ser-humano,
incorporando elementos como a idade,
género e grupos vulneráveis – tais como
os idosos com defeito cognitivo ligeiro.
Neste contexto, os objetivos específicos
do eMOTIONAL Cities são:´
- Identificar questões de investigação relevantes para o desenvolvimento de políticas e criar uma “estrutura conceptual
do eMOTIONAL Cities” para ligar o ambiente urbano, a neurociência, a saúde, o
bem-estar físico e mental.

A crescente urbanização do Mundo é apontada pelas Nações Unidas, no relatório
New Urban Agenda (2017), como um dos
principais processos de transformação do
século XXI, com um impacto ao nivel da
população, da economia, das interações
socio-culturais, ambientais, humanitárias,
que caso não devidamente acauteladas
irão provocar efeitos negativos graves na
saúde, bem-estar e qualidade de vida das
pessoas. Aspetos como: as migrações e
refugiados, o clima urbano e as alterações
climáticas, o envelhecimento da população, a inovação, o desenvolvimento urbano e regional, a segurança alimentar, sustentabilidade dos recursos ambientais e a
justiça espacial a escalas diversas, assim
bem como a procura de provas científicas,
sócio-ecológicas inovadoras em apoio às
melhores práticas de gestão e à tomada
de decisões políticas para o uso sustentável do solo, a bio-circularidade e os seus
produtos derivados, constituem a missão
do Centro de Estudos Geográfios e do Laboratório Associado TERRA.
É neste quadro de missão, que o projeto
eMOTIONAL Cities foi pensado e está a
ser desenvolvido. Financiado no âmbito
do programa Horizonte 2020 da Comissão
Europeia, o eMOTIONAL Cities é um projeto com duração de 48 meses, e um orçamento total de quase 5 milhões de Euros
(sendo mais de 2 milhões de Euros para
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entidades portuguesas), desenvolvido
com o objetivo de criar evidência, mediante medidas e avaliação, da influência que o
ambiente urbano exerce na saúde mental
das pessoas.

EMOTIONAL CITIES, DESENVOLVIDO
COM O OBJETIVO DE CRIAR
EVIDÊNCIA, MEDIANTE MEDIDAS
E AVALIAÇÃO, DA INFLUÊNCIA QUE
O AMBIENTE URBANO EXERCE NA
SAÚDE MENTAL DAS PESSOAS.
Face ao desafio maior que o mundo enfrenta, das alterações e de emergência climática, as cidades do futuro têm de ser pensadas e planeadas com o foco nas pessoas
e de modo a garantir uma maior resiliência, assegurar a sustentabilidade dos seus
ecossistemas e promover a qualidade de
vida dos cidadãos. A procura pela evidência científica, alicerçada no conhecimento
sobre os processos psicológicos e biológicos associados à influência que a forma e
o desenho urbano têm no comportamento
humano e nos circuitos cerebrais são essenciais para desenvolver políticas de saúde pública urbana. As emoções são fatores-chave nas nossas decisões; da mesma
forma, as nossas decisões influenciam o
nosso bem-estar e saúde.

- Aplicar análises geográficas, através
de metodologias quantitativas e qualitativas, em quatro casos de estudo distintos em dois continentes (três cidades
europeias e uma americana), a fim de
determinar as principais características
das áreas urbanas; bem como mapear
ambientes físicos, aspetos socioeconómicos, padrões de mobilidade e fatores
determinantes para a saúde relacionados com uso de redes sociais.
- Combinar experiências de laboratório
controladas com investigação ecológica de campo, através da captura de
respostas fisiológicas e neurobiológicas
dos indivíduos enquanto interagem com
determinados artefactos urbanos em espaço público.
- Recolher e analisar dados geográficos e
neurocientíficos com particular atenção
para os grupos vulneráveis e para aspetos relacionados com a idade e género,
de modo a identificar barreiras e fatores
facilitadores para espaços urbanos que
sejam verdadeiramente inclusivos.
- Criar uma infraestrutura de dados espaciais (SDI), capaz de integrar um conjunto de dados geográficos e neurocientíficos heterógeneos e de diversas fontes.
- Integrar dados estatísticos e descrições

O TRABALHO DESENVOLVIDO
NO ÂMBITO DO EMOTIONAL
CITIES FOCA-SE NOS SINAIS
DESENCADEADOS PELA NOSSA
ARQUITETURA NEUROBIOLÓGICA,
RESPONSÁVEIS PELAS EMOÇÕES
E DECISÕES, ENQUANTO OS SERES
HUMANOS INTERAGEM COM O
AMBIENTE URBANO, PERMITINDO
PERCEBER COMO A SAÚDE DA
POPULAÇÃO FÍSICA E / OU MENTAL,
PODE SER MELHORADA.

geográficas com informação neurocientífica contextual, de modo a gerar conhecimento sobre como o ambiente urbano e
natural, assim como o tecido social, afetam o bem-estar cognitivo e afetivo.
- Fornecer informação e recomendações
relacionadas com políticas para melhorar
o bem-estar e a saúde física ou mental
nas cidades; alavancando o conhecimento desenvolvido no âmbito do projeto com
a aplicação de técnicas de machine-learning para a descoberta de cenários que
possam com elevado grau de confiança
providenciar visões de possiveis futuros
alternativos, a partir de introdução de medidas de acção em prol do bem-estar e
saúde mental dos cidadãos.
- Promover o conhecimento sobre cidades
saudáveis e práticas de desenho urbano,
tendo como base um conhecimento interdisciplinar que combine dados das ciências sociais com ciências naturais e médicas (neuropsiquiatria e neurociências).
- Aumentar a sensibilização sobre como
os ambientes urbanos se relacionam com
os sentidos humanos, moldam as emoções e a saúde, estimulando os cidadãos
a agir e solicitar melhores políticas que
tenham em consideração o bem-estar e a
saúde.
- Garantir a sustentabilidade do projeto
após a sua conclusão.

O eMOTIONAL Cities irá fornecer
evidência científica sobre como
o ambiente urbanizado molda
o processamento emocional
e cognitivo do ser-humano,
incorporando elementos
como a idade, género e grupos
vulneráveis – tais como os
idosos com defeito cognitivo
ligeiro.

CIDADES SUSTENTÁVEIS
EMERGÊNCIA
MÉDICA

CONSCIÊNCIA
DA PARAGEM CARDÍACA,
EMOTIONAL
CITIES
A CHAVE PARA SALVAR VIDAS
MAPEANDO
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ATRAVÉS DOS
SENTIDOS
DE QUEM AS
CONSTROI,
AS PESSOAS.
AS EMOÇÕES SÃO FATORES-CHAVE
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O trabalho desenvolvido no âmbito do

Sobre
RoyalCities
Philips
eMOTIONAL
foca-se nos sinais
desencadeados pela nossa arquiteturaRoyal
neurobiológica,
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aoconhecimento
longo do ciclo
de vida
nossa
investigação,
as cidades
poderão
da
saúde,
desde hábitos
saudáveis,
passar fazer parte da perescrição médiprevenção
até ao diagnóstico,
ca para a saúde e o bem-estar da pestratamento e cuidados domiciliários.
soa.

A Philips utiliza a sua tecnologia
avançada
profundos
abordagem sistemática,
Através deeuma
baseada em experiências
e em
conhecimentos
clínicos enaturais
de
problemaspara
reaisfornecer
das cidades
(através
consumo
soluções
de um conjunto de casos de estudo), o
integradas.
eMOTIONAL Cities irá fornecer evidênCom sede nos Países Baixos, a
cia científica sobre como o ambiente
empresa
é líder
em diagnóstico
urbanizado
molda
o processamento
por
imagem,
terapia
guiada
por
emocional e cognitivo
do ser-humano,
incorporando
elementos de
como
a idade,
imagem,
monitorização
doentes,
género e grupos
vulneráveis
– tais como
informática
clínica,
bem como
os idosos com defeito cognitivo ligeiro.
saúde
do consumidor e cuidados
Neste contexto, os objetivos específicos
domiciliários.
do eMOTIONAL Cities são:´

- Identificar questões de investigação re“Recuperar a pessoa afectada implica ter
levantes para o desenvolvimento de poum pequeno conhecimento sobre como
líticas e criar uma “estrutura conceptual
fazer uma massagem de reanimação
do eMOTIONAL Cities” para ligar o amcardiopulmonar e colocar os elétrodos do
biente urbano, a neurociência, a saúde, o
DEA no peito da vítima, para que o dispobem-estar físico e mental.
sitivo possa analisar se o ritmo cardíaco
está realmente a falhar e se, portanto, um
- Aplicar análises geográficas, através
choque é apropriado. E depois é apenas
de metodologias quantitativas e qualiuma questão de seguir as suas instrutativas, em quatro casos de estudo disções”, acrescentou André Cabral, Country
tintos em dois continentes (três cidades
Manager da Philips em Portugal.
europeias e uma americana), a fim de
determinar as principais características
Quando ocorre um episódio de paragem
das áreas urbanas; bem como mapear
cardiorespiratória, o impulso é marcar o
ambientes físicos, aspetos socioeconó112, o que, embora crucial, muitas vezes
micos, padrões de mobilidade e fatores
não é suficiente.
determinantes para a saúde relacionados com uso de redes sociais.
O tempo necessário para a ocorrência de
danos cerebrais irreversíveis pode ser infe- Combinar experiências de laboratório
rior a 5 minutos e, por vezes, é impossível
controladas com investigação ecológica de campo, através da captura de
respostas fisiológicas e neurobiológicas
dos indivíduos enquanto interagem com
determinados artefactos urbanos em espaço público.
- Recolher e analisar dados geográficos e
neurocientíficos com particular atenção
para os grupos vulneráveis e para aspetos relacionados com a idade e género,
de modo a identificar barreiras e fatores
facilitadores para espaços urbanos que
sejam verdadeiramente inclusivos.
- Criar uma infraestrutura de dados espaciais (SDI), capaz de integrar um conjunto de dados geográficos e neurocientíficos heterógeneos e de diversas fontes.
- Integrar dados estatísticos e descrições

O TRABALHO DESENVOLVIDO
NO ÂMBITO DO EMOTIONAL
CITIES FOCA-SE NOS SINAIS
DESENCADEADOS
PELA
NOSSAo pior.
o INEM
chegar a tempo
de evitar
ARQUITETURA
É nestes
momentosNEUROBIOLÓGICA,
que a probabilidade
de alguém
sobreviver,
semEMOÇÕES
danos cereRESPONSÁVEIS
PELAS
brais, pode
depender
do
indivíduo
mais
E DECISÕES, ENQUANTO OS SERES
próximo. Assim, equipamento disponível
HUMANOS INTERAGEM COM O
e formação em Suporte Básico de Vida e
AMBIENTE URBANO, PERMITINDO
Desfibrilhação Automática Externa podem
PERCEBER
COMO A SAÚDE DA
fazer toda
a diferença.
POPULAÇÃO FÍSICA E / OU MENTAL,
A Philips
pretende
sensibilizar o público
PODE
SER MELHORADA.

para o problema da paragem cardiorespiratória e desmistificar a utilização de
desfibrilhadores automáticos externos
(DAE) e a aplicação precoce da Reanimageográficas com informação neurocientíção Cardiopulmonar (RCP). Um maior e
fica contextual, de modo a gerar conhecimais preciso conhecimento das medidas
mento sobre como o ambiente urbano e
a tomar ajudará a reduzir o número de
natural, assim como o tecido social, afemortes causadas por paragem cardíaca
tam o bem-estar cognitivo e afetivo.
em Portugal em cada ano.
- Fornecer informação e recomendações
relacionadas com políticas para melhorar
A desfibrilação é a única
o bem-estar e a saúde física ou mental
intervenção eficaz disponível
nas cidades; alavancando o conhecimentratar ano
paragem
topara
desenvolvido
âmbito docardíaca.
projeto com
a aplicação de técnicas de machine-learning para a descoberta de cenários que
Porque cada batida do coração
possam com elevado grau de confiança
conta.
providenciar visões de possiveis futuros
alternativos, a partir de introdução de mePara mais informações:
didas de acção em prol do bem-estar e
https://www.philips.pt/healthcare/solutions/
saúde mental dos cidadãos.
emergency-care-resuscitation

- Promover o conhecimento sobre cidades
saudáveis e práticas de desenho urbano,
tendo
como base
um conhecimento
interNo mundo
do desporto,
seja prodisciplinar
das em
ciênfissionalque
ou combine
amador,dados
morrem
ciasmédia
sociais 50
com
ciências por
naturais
mépessoas
anoepor
dicas
(neuropsiquiatria
e neurociências).
paragem
cardiorespiratória
no

nosso país.

- Aumentar a sensibilização sobre como
os ambientes urbanos se relacionam com
os sentidos humanos, moldam as emoA utilização de desfibrilhadores em caso de paragem
ções e a saúde, estimulando os cidadãos
cardíaca é vital para salvar uma vida.
a agir e solicitar melhores políticas que
tenham em consideração o bem-estar e a
saúde.
- Garantir a sustentabilidade do projeto
após a sua conclusão.

O eMOTIONAL Cities irá fornecer
evidência científica sobre como
o ambiente urbanizado molda
o processamento emocional
e cognitivo do ser-humano,
incorporando elementos
como a idade, género e grupos
vulneráveis – tais como os
idosos com defeito cognitivo
ligeiro.

CIDADES SUSTENTÁVEIS

CUIDE
EMOTIONAL CITIES
DA
SUA
MAPEANDO
SAÚDE
ORAL!
AS CIDADES

ATRAVÉS DOS
SENTIDOS
DE QUEM AS
CONSTROI,
AS PESSOAS.

Uma boca saudável permite comer, falar,
entre as duas doenças. Na verdade, existe
sorrir e socializar sem dor, sem desconuma relação bidirecional entre a doença
Paulo Morgado
forto ou constrangimento. O impacto das
periodontal e a diabetes,
o que significa
Coordenador do projeto eMOTIONAL Cities
doenças orais na vida quotidiana é abranque pessoas com periodontite têm maior
gente, influenciando a alimentação, o sono,
risco de desenvolver diabetes, mas também, pacientes com diabetes mal controlao trabalho e os papéis sociais, levando à
da têm periodontites mais severas, e ainda,
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O trabalho desenvolvido no âmbito do
eMOTIONAL Cities foca-se nos sinais
desencadeados pela nossa arquitetura neurobiológica, responsáveis pelas
emoções e decisões, enquanto os seres humanos interagem com o ambiente urbano, permitindo perceber como a
saúde da população física e / ou mental,
pode ser melhorada.
fatores de risco que levam às doenças não
Com base no conhecimento gerado pela
transmissíveis.
nossa investigação, as cidades poderão
passar fazer parte da perescrição médiA aposta é na prevenção
ca para a saúde e o bem-estar da pessoa.
A aposta
deverá
Através de uma abordagem sistemática,
ser na
baseada em experiências naturais e em
prevenção
problemas reais das cidades (através
e não na
de um conjunto de casos de estudo), o
abordagem
eMOTIONAL Cities irá fornecer evidêncurativa.
cia científica sobre como o ambiente
A prevenurbanizado molda o processamento
ção tem
emocional e cognitivo do ser-humano,
um custo
incorporando elementos como a idade,
menor
género e grupos vulneráveis – tais como
do que o
os idosos com defeito cognitivo ligeiro.
tratamento,
Neste contexto, os objetivos específicos
e garante
do eMOTIONAL Cities são:´
uma melhor
qualidade
- Identificar questões de investigação rede vida
levantes para o desenvolvimento de poquando
líticas e criar uma “estrutura conceptual
comparada
do eMOTIONAL Cities” para ligar o amcom a reabiente urbano, a neurociência, a saúde, o
bilitação após a manifestação ou deteção
bem-estar físico e mental.
da doença, falando da cárie dentária e da
doença periodontal.
- Aplicar análises geográficas, através
No reforço, para que a prevenção seja efede metodologias quantitativas e qualitiva, deverá haver envolvimento de vários
tativas, em quatro casos de estudo disprofissionais de saúde e feita ainda a extintos em dois continentes (três cidades
tensão ao ambiente escolar e familiar. Esta
europeias e uma americana), a fim de
abordagem deverá ser feita em conjunto
determinar as principais características
para que a saúde seja percecionada como
das áreas urbanas; bem como mapear
um todo, e trabalhada holisticamente, atenambientes físicos, aspetos socioeconódendo ao modelo centrado no doente.
micos, padrões de mobilidade e fatores
determinantes para a saúde relacionaA OMS recomenda que os sistemas de
dos com uso de redes sociais.
saúde oral sejam direcionados para a
prevenção da doença e cuidados de saúde
- Combinar experiências de laboratório
primários, com especial
controladas com investigação ecolóênfase na satisfação das
gica de campo, através da captura de
necessidades dos grurespostas fisiológicas e neurobiológicas
pos populacionais mais
dos indivíduos enquanto interagem com
desfavorecidos, garantindo
determinados artefactos urbanos em esa cobertura universal de
paço público.
saúde.
- Recolher e analisar dados geográficos e
Devem ser criados serviços
neurocientíficos com particular atenção
de cuidados de saúde oral
para os grupos vulneráveis e para aspeque integrem a prevenção
tos relacionados com a idade e género,
da doença oral, o diagnósde modo a identificar barreiras e fatores
tico precoce e a intervenfacilitadores para espaços urbanos que
ção para a prestação de
sejam verdadeiramente inclusivos.
tratamento e reabilitação
de problemas de saúde
- Criar uma infraestrutura de dados espaoral, estes integrados numa
ciais (SDI), capaz de integrar um conjunequipa multidisciplinar para
to de dados geográficos e neurocientífiresponder ao crescente
cos heterógeneos e de diversas fontes.
incremento das doenças
- Integrar dados estatísticos e descrições
crónicas não transmissíveis

O TRABALHO DESENVOLVIDO
NO ÂMBITO DO EMOTIONAL
CITIES FOCA-SE NOS SINAIS
DESENCADEADOS PELA NOSSA
ARQUITETURA NEUROBIOLÓGICA,
RESPONSÁVEIS PELAS EMOÇÕES
e às suas interações.
E DECISÕES, ENQUANTO OS SERES
HUMANOS INTERAGEM COM O
Deverão, igualmente, organizar-se proAMBIENTE
URBANO,
gramas
orientados
para aPERMITINDO
prevenção e
PERCEBER COMO A SAÚDE
DA
tratamento
de
doenças
orais,
POPULAÇÃO FÍSICA E / OU
MENTAL,
PODE SER MELHORADA.especialmen-

te dirigidos
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mais debilitadas (crianças e
geográficas com informação
neurocientíadolescentes,
fica contextual, de modo apessoas
gerar conhecicom
mento sobre como o ambiente
urbano e
necessidades
social,idoafenatural, assim como o tecido
especiais,
tam o bem-estar cognitivosos,
e afetivo.
pacientes
medicamente
- Fornecer informação e recomendações
compromerelacionadas com políticas
paraentre
melhorar
tidos,
o bem-estar e a saúde física
ou
outros). mental
nas cidades; alavancando o conhecimento desenvolvido no âmbito do projeto com
a aplicação de técnicas de machine-learning para a descoberta de cenários que
possam com elevado grau de confiança
providenciar visões de possiveis futuros
alternativos,
a partir
de introdução
de meOs
HIGIENISTAS
ORAIS
são os profissiodidas
de
acção
em
prol
do
bem-estar
nais, que pelo seu perfil funcional, melhor e
saúde mental
dosdesafio,
cidadãos.
respondem
a este
pela elevada
capacidade de atuação ao nível preventivo,
- Promover
o conhecimento
sobre cidades
pela
transversalidade
na abordagem
de
saudáveis
e
práticas
de
desenho
urbano,
pacientes, pela capacidade de trabalho
tendo
como
base
um conhecimento
interem
equipa,
pela
capacidade
de resposta
disciplinar
que
combine
dados
das
ciêna grandes carências da população e pela
cias
sociais
com
ciências
naturais
e
atuação primordial na saúde pública. médicas
neurociências).
São
os(neuropsiquiatria
profissionais cujaeação,
a nível
individual e comunitário, pode resultar em
a sensibilização
sobre como
- Aumentar
menor
recurso
a cuidados diferenciados,
os
ambientes
urbanos
se
relacionam
com
menores custos e melhor saúde oral com
os
sentidos
humanos,
moldam
as
emobenefícios inegáveis para a saúde geral.
ções e a saúde, estimulando os cidadãos
a agir e solicitar melhores políticas que
tenham em consideração o bem-estar e a
saúde.
- Garantir a sustentabilidade do projeto
após a sua conclusão.

O eMOTIONAL Cities irá fornecer
evidência científica sobre como
o ambiente urbanizado molda
o processamento emocional
e cognitivo do ser-humano,
incorporando elementos
como a idade, género e grupos
vulneráveis – tais como os
idosos com defeito cognitivo
ligeiro.

CIDADES SUSTENTÁVEIS

EMOTIONAL CITIES
MAPEANDO
AS CIDADES
ATRAVÉS DOS
SENTIDOS
DE QUEM AS
CONSTROI,
AS PESSOAS.

Paulo Morgado
Coordenador do projeto eMOTIONAL Cities

AS EMOÇÕES SÃO FATORES-CHAVE
NAS NOSSAS DECISÕES; DA MESMA
FORMA, AS NOSSAS DECISÕES
INFLUENCIAM O NOSSO BEM-ESTAR
E SAÚDE.

O trabalho desenvolvido no âmbito do
eMOTIONAL Cities foca-se nos sinais
desencadeados pela nossa arquitetura neurobiológica, responsáveis pelas
emoções e decisões, enquanto os seres humanos interagem com o ambiente urbano, permitindo perceber como a
saúde da população física e / ou mental,
pode ser melhorada.
Com base no conhecimento gerado pela
nossa investigação, as cidades poderão
passar fazer parte da perescrição médica para a saúde e o bem-estar da pessoa.
Através de uma abordagem sistemática,
baseada em experiências naturais e em
problemas reais das cidades (através
de um conjunto de casos de estudo), o
eMOTIONAL Cities irá fornecer evidência científica sobre como o ambiente
urbanizado molda o processamento
emocional e cognitivo do ser-humano,
incorporando elementos como a idade,
género e grupos vulneráveis – tais como
os idosos com defeito cognitivo ligeiro.
Neste contexto, os objetivos específicos
do eMOTIONAL Cities são:´
- Identificar questões de investigação relevantes para o desenvolvimento de políticas e criar uma “estrutura conceptual
do eMOTIONAL Cities” para ligar o ambiente urbano, a neurociência, a saúde, o
bem-estar físico e mental.

A crescente urbanização do Mundo é apontada pelas Nações Unidas, no relatório
New Urban Agenda (2017), como um dos
principais processos de transformação do
século XXI, com um impacto ao nivel da
população, da economia, das interações
socio-culturais, ambientais, humanitárias,
que caso não devidamente acauteladas
irão provocar efeitos negativos graves na
saúde, bem-estar e qualidade de vida das
pessoas. Aspetos como: as migrações e
refugiados, o clima urbano e as alterações
climáticas, o envelhecimento da população, a inovação, o desenvolvimento urbano e regional, a segurança alimentar, sustentabilidade dos recursos ambientais e a
justiça espacial a escalas diversas, assim
bem como a procura de provas científicas,
sócio-ecológicas inovadoras em apoio às
melhores práticas de gestão e à tomada
de decisões políticas para o uso sustentável do solo, a bio-circularidade e os seus
produtos derivados, constituem a missão
do Centro de Estudos Geográfios e do Laboratório Associado TERRA.
É neste quadro de missão, que o projeto
eMOTIONAL Cities foi pensado e está a
ser desenvolvido. Financiado no âmbito
do programa Horizonte 2020 da Comissão
Europeia, o eMOTIONAL Cities é um projeto com duração de 48 meses, e um orçamento total de quase 5 milhões de Euros
(sendo mais de 2 milhões de Euros para
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entidades portuguesas), desenvolvido
com o objetivo de criar evidência, mediante medidas e avaliação, da influência que o
ambiente urbano exerce na saúde mental
das pessoas.

EMOTIONAL CITIES, DESENVOLVIDO
COM O OBJETIVO DE CRIAR
EVIDÊNCIA, MEDIANTE MEDIDAS
E AVALIAÇÃO, DA INFLUÊNCIA QUE
O AMBIENTE URBANO EXERCE NA
SAÚDE MENTAL DAS PESSOAS.
Face ao desafio maior que o mundo enfrenta, das alterações e de emergência climática, as cidades do futuro têm de ser pensadas e planeadas com o foco nas pessoas
e de modo a garantir uma maior resiliência, assegurar a sustentabilidade dos seus
ecossistemas e promover a qualidade de
vida dos cidadãos. A procura pela evidência científica, alicerçada no conhecimento
sobre os processos psicológicos e biológicos associados à influência que a forma e
o desenho urbano têm no comportamento
humano e nos circuitos cerebrais são essenciais para desenvolver políticas de saúde pública urbana. As emoções são fatores-chave nas nossas decisões; da mesma
forma, as nossas decisões influenciam o
nosso bem-estar e saúde.

- Aplicar análises geográficas, através
de metodologias quantitativas e qualitativas, em quatro casos de estudo distintos em dois continentes (três cidades
europeias e uma americana), a fim de
determinar as principais características
das áreas urbanas; bem como mapear
ambientes físicos, aspetos socioeconómicos, padrões de mobilidade e fatores
determinantes para a saúde relacionados com uso de redes sociais.
- Combinar experiências de laboratório
controladas com investigação ecológica de campo, através da captura de
respostas fisiológicas e neurobiológicas
dos indivíduos enquanto interagem com
determinados artefactos urbanos em espaço público.
- Recolher e analisar dados geográficos e
neurocientíficos com particular atenção
para os grupos vulneráveis e para aspetos relacionados com a idade e género,
de modo a identificar barreiras e fatores
facilitadores para espaços urbanos que
sejam verdadeiramente inclusivos.
- Criar uma infraestrutura de dados espaciais (SDI), capaz de integrar um conjunto de dados geográficos e neurocientíficos heterógeneos e de diversas fontes.
- Integrar dados estatísticos e descrições

O TRABALHO DESENVOLVIDO
NO ÂMBITO DO EMOTIONAL
CITIES FOCA-SE NOS SINAIS
DESENCADEADOS PELA NOSSA
ARQUITETURA NEUROBIOLÓGICA,
RESPONSÁVEIS PELAS EMOÇÕES
E DECISÕES, ENQUANTO OS SERES
HUMANOS INTERAGEM COM O
AMBIENTE URBANO, PERMITINDO
PERCEBER COMO A SAÚDE DA
POPULAÇÃO FÍSICA E / OU MENTAL,
PODE SER MELHORADA.

geográficas com informação neurocientífica contextual, de modo a gerar conhecimento sobre como o ambiente urbano e
natural, assim como o tecido social, afetam o bem-estar cognitivo e afetivo.
- Fornecer informação e recomendações
relacionadas com políticas para melhorar
o bem-estar e a saúde física ou mental
nas cidades; alavancando o conhecimento desenvolvido no âmbito do projeto com
a aplicação de técnicas de machine-learning para a descoberta de cenários que
possam com elevado grau de confiança
providenciar visões de possiveis futuros
alternativos, a partir de introdução de medidas de acção em prol do bem-estar e
saúde mental dos cidadãos.
- Promover o conhecimento sobre cidades
saudáveis e práticas de desenho urbano,
tendo como base um conhecimento interdisciplinar que combine dados das ciências sociais com ciências naturais e médicas (neuropsiquiatria e neurociências).
- Aumentar a sensibilização sobre como
os ambientes urbanos se relacionam com
os sentidos humanos, moldam as emoções e a saúde, estimulando os cidadãos
a agir e solicitar melhores políticas que
tenham em consideração o bem-estar e a
saúde.
- Garantir a sustentabilidade do projeto
após a sua conclusão.

O eMOTIONAL Cities irá fornecer
evidência científica sobre como
o ambiente urbanizado molda
o processamento emocional
e cognitivo do ser-humano,
incorporando elementos
como a idade, género e grupos
vulneráveis – tais como os
idosos com defeito cognitivo
ligeiro.

CIDADES
SUSTENTÁVEIS
DIA
NACIONAL
DO MAR

EMOTIONAL CITIES
MAPEANDO
AS CIDADES
ATRAVÉS DOS
SENTIDOS
DE QUEM AS
CONSTROI,
AS PESSOAS.

Ricardo Serrão Santos, Ministro do
Mar, revela as novas prioridades face
ao Plano de Recuperação e Resiliência e da Estratégia Nacional para o
Mar 2021/30, assim como, o papel
do mar na recuperação económica
do país. Face ao Plano de Recuperação e
Resiliência, sendo que a economia do mar
é um ponto estratégico para o investimento
económico. Quais as verbas do PRR que
vão ser alocadas a este setor?

ECONOMIA DO MAR,
UMA ECONOMIA
RESILIENTE EM
TEMPOS DE CRISE!

Paulo Morgado
Coordenador do projeto eMOTIONAL Cities

O PRR tem uma componente, a número

10, dedicada ao mar, com 252 milhões de
euros de investimentos para aplicar em vários projetos. Um deles é a criação de um
Hub Azul (87 milhões de euros), composto
por uma rede de parques tecnológicos dedicados à promoção da economia azul em
zonas portuárias: Algarve, Lisboa-Oeiras,
Peniche, Aveiro, Porto-Leixões. Deverá haver uma estreita ligação às universidades
nacionais, principalmente às escolas com
formação superior direcionada para o mar,
como a Escola Superior Náutica Infante
D. Henrique, e aos centros de formação
profissional do mar, como o FOR-MAR.
Está previsto, ainda, um programa de apoio
à transição ecológica nas pescas (21
milhões de euros), que financiará novos
equipamentos nas embarcações e nas instalações industriais da fileira do pescado.
Pretende-se criar condições com vista ao
A crescente urbanização do Mundo é apondesenvolvimento de projetos inovadores e
tada pelas Nações Unidas, no relatório
replicáveis,
visem(2017),
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CIDADES SUSTENTÁVEIS

EMOTIONAL CITIES
MAPEANDO
AS CIDADES
ATRAVÉS DOS
SENTIDOS
DE QUEM AS
CONSTROI,
AS PESSOAS. Um

O trabalho desenvolvido no âmbito do
eMOTIONAL Cities foca-se nos sinais
desencadeados pela nossa arquitetura neurobiológica, responsáveis pelas
emoções e decisões, enquanto os seres humanos interagem com o ambiente urbano, permitindo perceber como a
saúde da população física e / ou mental,
pode ser melhorada.
Com base no conhecimento gerado pela
nossa investigação, as cidades poderão
passar fazer parte da perescrição médica para a saúde e o bem-estar da pessoa.

O TRABALHO DESENVOLVIDO
NO ÂMBITO DO EMOTIONAL
CITIES FOCA-SE NOS SINAIS
DESENCADEADOS PELA NOSSA
FAZ ACONTECER COM SUSTENTABILIDADE
!
ARQUITETURA NEUROBIOLÓGICA,
RESPONSÁVEIS PELAS EMOÇÕES
E DECISÕES, ENQUANTO OS SERES
HUMANOS INTERAGEM COM O
Paulo Morgado
Coordenador do projeto eMOTIONAL Cities
AMBIENTE URBANO, PERMITINDO
PERCEBER COMO A SAÚDE DA
POPULAÇÃO FÍSICA E / OU MENTAL,
PODE SER MELHORADA.
Através de uma abordagem sistemática,
baseada em experiências naturais e em
problemas reais das cidades (através
de um conjunto de casos de estudo), o
eMOTIONAL Cities irá fornecer evidência científica sobre como o ambiente
urbanizado molda o processamento
emocional e cognitivo do ser-humano,
incorporando elementos como a idade,
género e grupos vulneráveis – tais como
os idosos com defeito cognitivo ligeiro.
Neste contexto, os objetivos específicos
do eMOTIONAL Cities são:´

sector cada vez mais
competitivo e sustentável
AS EMOÇÕES SÃO FATORES-CHAVE
NAS NOSSAS DECISÕES; DA MESMA
FORMA, AS NOSSAS DECISÕES
INFLUENCIAM O NOSSO BEM-ESTAR
E SAÚDE.

geográficas com informação neurocientífica contextual, de modo a gerar conhecimento sobre como o ambiente urbano e
natural, assim como o tecido social, afetam o bem-estar cognitivo e afetivo.
- Fornecer informação e recomendações
relacionadas com políticas para melhorar
o bem-estar e a saúde física ou mental
nas cidades; alavancando o conhecimento desenvolvido no âmbito do projeto com
a aplicação de técnicas de machine-learning para a descoberta de cenários que
possam com elevado grau de confiança
providenciar visões de possiveis futuros
alternativos, a partir de introdução de medidas de acção em prol do bem-estar e
saúde mental dos cidadãos.

Taxa de execução 11 p.p. acima da média da União Europeia
- Identificar questões de investigação relevantes para o desenvolvimento de políticas e criar uma “estrutura conceptual
do eMOTIONAL Cities” para ligar o ambiente urbano, a neurociência, a saúde, o
bem-estar físico e mental.
A crescente urbanização do Mundo é apontada pelas Nações Unidas, no relatório
New Urban Agenda (2017), como um dos
principais processos de transformação do
século XXI, com um impacto ao nivel da
população, da economia, das interações
socio-culturais, ambientais, humanitárias,
que caso não devidamente acauteladas
irão provocar efeitos negativos graves na
saúde, bem-estar e qualidade de vida das
pessoas. Aspetos como: as migrações e
refugiados, o clima urbano e as alterações
climáticas, o envelhecimento da população, a inovação, o desenvolvimento urbano e regional, a segurança alimentar, sustentabilidade dos recursos ambientais e a
justiça espacial a escalas diversas, assim
bem como a procura de provas científicas,
sócio-ecológicas inovadoras em apoio às
melhores práticas de gestão e à tomada
de decisões políticas para o uso sustentável do solo, a bio-circularidade e os seus
produtos derivados, constituem a missão
do Centro de Estudos Geográfios e do Laboratório Associado TERRA.
É neste quadro de missão, que o projeto
eMOTIONAL Cities foi pensado e está a
ser desenvolvido. Financiado no âmbito
do programa Horizonte 2020 da Comissão
Europeia, o eMOTIONAL Cities é um projeto com duração de 48 meses, e um orçamento total de quase 5 milhões de Euros
(sendo mais de 2 milhões de Euros para

103 M€

entidades portuguesas), desenvolvido
com o objetivo de criar evidência, mediante medidas e avaliação, da influência que o
ambiente urbano exerce na saúde mental
das pessoas.

investimento apoiado de
empresas aquícolas

EMOTIONAL CITIES, DESENVOLVIDO
COM O OBJETIVO DE CRIAR
EVIDÊNCIA, MEDIANTE MEDIDAS
E AVALIAÇÃO, DA INFLUÊNCIA QUE
O AMBIENTE URBANO EXERCE NA
SAÚDE MENTAL DAS PESSOAS.

184 M€

- Aplicar análises geográficas, através
de metodologias quantitativas e qualitativas, em quatro casos de estudo distintos em dois continentes (três cidades
europeias e uma americana), a fim de
determinar as principais características
das áreas urbanas; bem como mapear
ambientes físicos, aspetos socioeconómicos, padrões de mobilidade e fatores
determinantes para a saúde relacionados com uso de redes sociais.

investimento apoiado de PME
da transformação de produtos
da pesca e aquicultura

Face ao desafio maior que o mundo enfrenta, das alterações e de emergência climática, as cidades do futuro têm de ser pensadas e planeadas com o foco nas pessoas
e de modo a garantir uma maior resiliência, assegurar a sustentabilidade dos seus
ecossistemas e promover a qualidade de
vida dos cidadãos. A procura pela evidência científica, alicerçada no conhecimento
sobre os processos psicológicos e biológicos associados à influência que a forma e
o desenho urbano têm no comportamento
humano e nos circuitos cerebrais são essenciais para desenvolver políticas de saúde pública urbana. As emoções são fatores-chave nas nossas decisões; da mesma
forma, as nossas decisões influenciam o
nosso bem-estar e saúde.

- Combinar experiências de laboratório
controladas com investigação ecológica de campo, através da captura de
respostas fisiológicas e neurobiológicas
dos indivíduos enquanto interagem com
determinados artefactos urbanos em espaço público.

- Promover o conhecimento sobre cidades
saudáveis e práticas de desenho urbano,
tendo como base um conhecimento interdisciplinar que combine dados das ciências sociais com ciências naturais e médicas (neuropsiquiatria e neurociências).
- Aumentar a sensibilização sobre como
os ambientes urbanos se relacionam com
os sentidos humanos, moldam as emoções e a saúde, estimulando os cidadãos
a agir e solicitar melhores políticas que
tenham em consideração o bem-estar e a
saúde.
- Garantir a sustentabilidade do projeto
após a sua conclusão.

Saiba como o Mar 2020 está a apoiar a transformação do sector das pescas e
- Recolher e analisar dados geográficos e
da aquicultura em https://www.mar2020.pt/
neurocientíficos com particular atenção
O eMOTIONAL Cities irá fornecer
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para os grupos vulneráveis e para aspetos relacionados com a idade e género,
de modo a identificar barreiras e fatores
facilitadores para espaços urbanos que
sejam verdadeiramente inclusivos.

- Criar uma infraestrutura de dados espaciais (SDI), capaz de integrar um conjunto de dados geográficos e neurocientíficos heterógeneos e de diversas fontes.
- Integrar dados estatísticos e descrições

evidência científica sobre como
o ambiente urbanizado molda
o processamento emocional
e cognitivo do ser-humano,
incorporando elementos
como a idade, género e grupos
vulneráveis – tais como os
idosos com defeito cognitivo
ligeiro.

CIDADES
SUSTENTÁVEIS
DIA
NACIONAL
DO MAR

EMOTIONAL
CITIES
“VASCO DA GAMA”
OMAPEANDO
PRIMEIRO EXEMAS CIDADES
PLO
DE SUCESSO DE
ATRAVÉS DOS
ECONOMIA
CIRCULAR
(SENTIDOS
REALIZADO PELA TECNOVERITAS)
DE QUEM AS
CONSTROI,
AS PESSOAS.
M/S “Vasco da Gama” é um navio de cruzeiro luxuoso com 27 anos. O atual armador, “Mystic Ocean”, decidiu manter o navio

trições do COVID19, o projeto foi iniciado.
A casa de máquinas foi analisada a laser e
os estudos de acessos iniciados enquanto
os cálculos baseados no fluxo dos gases
de escape dos motores ocorriam em
paralelo. Definidos os cinco alojamentos
independentes para a colocação dos invólucros do catalisador, iniciou-se a construção do sistema principal que implicou a
substituição de Paulo
toda Morgado
a tubagem de escape
Coordenador do projeto eMOTIONAL Cities

existente.

Foi ainda necessário implementar um
sistema de ar comprimido dedicado assim
como todo o sistema de armazenamento e
distribuição de ureia.
A implementação do armazenamento
de ureia exigiu adaptar um tanque de

AS EMOÇÕES SÃO FATORES-CHAVE
NAS NOSSAS DECISÕES; DA MESMA
duas novas estações de abastecimento.
FORMA, AS NOSSAS DECISÕES
Por fim, foi implementado o sistema de
INFLUENCIAM O NOSSO BEM-ESTAR
digitalização da informação, desenvolvido
E SAÚDE.
lastro existente no navio e a criação de

pela TecnoVeritas, para monitorização

em serviço nos destinos mais desejados,

de desempenho, o software baseado na

como os fiordes históricos da Noruega e

cloud, BOEM.

do Báltico, onde estão em vigor as normas

Enquanto as obras dos catalisadores

mais rigorosas de poluição do ar.

estavam em andamento, os três motores
do navio foram revistos, recebendo os

O M/S Vasco da Gama chegou a
Lisboa em dezembro de 2020, e
em janeiro de 2021, foi para doca
seca, nos Estaleiros LISNAVE.
Imediatamente, apesar das
A crescente urbanização do Mundo é aponrestrições
COVID19,
projeto
foi
tada pelas do
Nações
Unidas,o no
relatório
iniciado.
New Urban Agenda (2017), como um dos
principais processos de transformação do
Considerando
os futuros
regulamentos
século XXI, com
um impacto
ao niveldeda
população,
danoeconomia,
interações
poluição
do ar
âmbito da das
MARPOL,
foi
socio-culturais,
ambientais,
humanitárias,
realizado
um estudo
sobre como
se podia
que caso não devidamente acauteladas
tornar o navio apto a navegar em todas
irão provocar efeitos negativos graves na
as zonas, incluindo as mais rigorosas em
saúde, bem-estar e qualidade de vida das
termos
de Aspetos
restriçõescomo:
ambientais,
durante e
pessoas.
as migrações
os
próximos
10
a
15
anos.
Como
conserefugiados, o clima urbano e as alterações
climáticas,
o envelhecimento
da de
populaquência,
o navio
recebeu uma série
ção, a inovação,
o desenvolvimento urbamelhorias
de alta tecnologia:
e regional,
a segurança
alimentar,
-no
a nível
de emissões
de forma
a cumprirsustentabilidade dos recursos ambientais e a
com NOx TIER III;
justiça espacial a escalas diversas, assim
- a nível de estação de tratamento de
bem como a procura de provas científicas,
águas
sujas/esgotos
de forma em
a poder
sócio-ecológicas
inovadoras
apoio às
operar
no
Mar
Báltico,
compatível
melhores práticas de gestão e àcom
tomada
de decisões
políticas para o uso sustentáMEPC.227
(65);
do solo,
a bio-circularidade
e os seus
-vel
a nível
de esquema
de pintura, tornando
o
produtos
derivados,
constituem
a
missão
casco mais liso e consequentemente mais
do Centro de Estudos Geográfios e do Laeficiente; e
boratório Associado TERRA.
-Éa neste
nível de
sistemas
IT de forma
quadro
de missão,
quea omoprojeto
nitorizar
e
gerir,
com
a
maior
precisão
eMOTIONAL Cities foi pensado e está a
possível,
os consumos
energéticos.
ser desenvolvido.
Financiado
no âmbito
programa
Horizonte
2020 da
Comissão
OdoM/S
Vasco da
Gama chegou
a Lisboa
Europeia,
o eMOTIONAL
Cities
é umdeprojeem
dezembro
de 2020, e em
janeiro
to com duração de 48 meses, e um orça2021, foi para doca seca, nos Estaleiros
mento total de quase 5 milhões de Euros
LISNAVE. Imediatamente, apesar das res(sendo mais de 2 milhões de Euros para
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componentes que precisavam ser substituídos pelo código NOx, componentes de
tipo aprovado, bem como dois novos turbo
alimentadores.
A 22 de Junho o navio voltou a entrar
entidades portuguesas), desenvolvido
na água e decorreram as provas de mar,
com o objetivo de criar evidência, mediandurante 6 dias de viagem de Setúbal a
te medidas e avaliação, da influência que o
Amesterdão.
ambiente urbano exerce na saúde mental
Os
dassistemas
pessoas.e o projeto foram pesquisados e
 aprovados pelo Lloyd’s Register of
Shipping, e as emissões foram testadas

EMOTIONAL CITIES, DESENVOLVIDO
COM O OBJETIVO DE CRIAR
ciada pela Autoridade Marítima NoruegueEVIDÊNCIA, MEDIANTE MEDIDAS
sa, que seguiu com o navio para monitoriE AVALIAÇÃO, DA INFLUÊNCIA QUE
zar os níveis efetivos de emissão de NOx
O AMBIENTE URBANO EXERCE NA
do TIER III.
SAÚDE MENTAL DAS PESSOAS.
Foi facilmente encontrado no estudo de
pela empresa ECOxy da Noruega, creden-

viabilidade, que o tempo de retorno do
Face ao desafio
maior a
que
mundo
enfreninvestimento
é inferior
umoano.
O preta, das alterações e de emergência climátisente projeto é uma novidade em termos
ca, as cidades do futuro têm de ser pensade
Circular
sua nas
dimensão.
dasEconomia
e planeadas
come odafoco
pessoas
Os
sistemas
instalados
foram
capazes
e de modo a garantir uma maior resiliênde
valores
de NOx bem abaixo
cia,atingir
assegurar
a sustentabilidade
dosdo
seus
e promover
a qualidade
ecossistemas
limite
TIER III, nos
motores originais
da de
vida dos cidadãos.
A procura pela evidênembarcação
(pré-2000).
cia científica, alicerçada no conhecimento
Todos os cinco catalisadores são, por si
sobre os processos psicológicos e biológipróprios, peças únicas, o seu design foi feicos associados à influência que a forma e
to
para atingir
emissões
decomportamento
NOx extremaurbano
têm no
o desenho
mente
exaustivas,
ao
mesmo
temposão
queeshumano e nos circuitos cerebrais
senciais apara
desenvolver
políticas
de saúmantém
queda
de pressão
dos gases
de escape
públicaao
urbana.
Ase emoções
são fatode
mínimo,
o seu funcionares-chave
nas nossas
decisões; da
mesma
mento
é controlado
remotamente
com
forma, as nossas decisões influenciam o
base em inteligência artificial, para que os
nosso bem-estar e saúde.

cinco Reatores Catalíticos Seletivos, sejam
O trabalho desenvolvido no âmbito do
continuamente
otimizados
em termos
de
eMOTIONAL Cities
foca-se
nos sinais
seu
desempenho
individual
para
minimizar
desencadeados pela nossa arquiteturaconsumo
neurobiológica,
responsáveis
o
de ureia, cumprindo
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com
emoções
e decisões, enquanto
os seos
futuros regulamentos
de deslizamento
resamónia,
humanos
interagem
o ambiende
o que
constitui com
uma inovação.
te urbano, permitindo perceber como a
O funcionamento dos catalisadores é otisaúde da população física e / ou mental,
mizado
considerando
pode ser
melhorada. a temperatura do ar
de
admissão,
carga do motor,gerado
a qualidade
Com base noaconhecimento
pela
do
combustível
e é apoiado
por umpoderão
circuito
nossa
investigação,
as cidades
passar
fazer
da perescrição
de
controlo
departe
feedback
que ajusta demédica para
a saúde
e o bem-estar
da pesforma
dinâmica
e otimizada
as operações
soa.
dos reatores.
Com o tema da descarbonização na ordem
Através de uma abordagem sistemática,
do
dia, as em
decisões
de desmantelamento
baseada
experiências
naturais e em
têm
sido
tomadas,
principalmente,
com
problemas reais das cidades (através
de um
conjunto
de casos
de estudo), o
base
nas
considerações
ambientais,
eMOTIONAL Cities
irá com
fornecer
nomeadamente
fazendo
que osevidência
científica
sobre
como
o ambiente
armadores acreditem que os seus
navios
urbanizado molda o processamento
não podem ser ambientalmente competitiemocional e cognitivo do ser-humano,
vos, sendo esta instigada pela construção
incorporando elementos como a idade,
naval,
e fabricantes
de –
motores.
génerobancos
e grupos
vulneráveis
tais como
Este
projeto,
provou
que
a
MARPOL
TIER
os idosos com defeito cognitivo ligeiro.
Neste
os objetivos
específicos
III
podecontexto,
ser alcançada
por um navio
de 27
do eMOTIONAL
Cities são:´
anos,
a custos controlados,
e que o seu
desempenho ambiental pode ser tão bom,
- Identificar questões de investigação reou até melhor, que muitos navios construílevantes para o desenvolvimento de podos
recentemente.
líticas
e criar uma “estrutura conceptual
No
presente
projeto,
nenhum
Cities”
paraEIAPP
ligar será
o amdo eMOTIONAL
emitido,
emboraaos
regulamentosa NOx,
biente urbano,
neurociência,
saúde, o
bem-estar físico
e mental.
nomeadamente
TIER
III, tenham sido
alcançados e oficialmente confirmados
- Aplicar análises geográficas, através
pela Autoridade Marítima Norueguesa,
de metodologias quantitativas e qualitativas, em quatro casos de estudo distintos em dois continentes (três cidades
europeias e uma americana), a fim de
determinar as principais características
das áreas urbanas; bem como mapear
ambientes físicos, aspetos socioeconómicos, padrões de mobilidade e fatores
determinantes para a saúde relacionados com uso de redes sociais.
- Combinar experiências de laboratório
controladas com investigação ecológica de campo, através da captura de
respostas fisiológicas e neurobiológicas
dos indivíduos enquanto interagem com
determinados artefactos urbanos em espaço público.

comprovando que os certificados EIAPP
também devem ser atribuídos a navios

O TRABALHO
equipados
comDESENVOLVIDO
sistemas de limpeza de

NO de
ÂMBITO
DO EMOTIONAL
gases
escape,
como o M/S “Vasco da
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Gama”.
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Este projeto prova que os navios existentes não estão condenados a sucateageográficas
neurocientímento, mascom
sim informação
a serem renovados
em
fica
contextual,
de
modo
a
gerar
conhecitodos os aspetos ambientais, nomeadamento sobre como o ambiente urbano e
mente emissões, esgotos, consumo de
natural, assim como o tecido social, afeenergia, mas também no conforto dos
tam o bem-estar cognitivo e afetivo.
passageiros, podendo competir com os
mais recentes
navios, resultando
numa
informação
e recomendações
- Fornecer
relacionadas
políticas
melhorar
atividade decom
navegação
depara
cruzeiro
mais
o sustentável:
bem-estar e a saúde física ou mental
nas
o conhecimen- Acidades;
eficiênciaalavancando
de combustível
aumentou
to desenvolvido no âmbito do projeto com
6%, sendo responsável por uma redução
a aplicação de técnicas de machine-leardaspara
emissões
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de 6%.que
ning
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decerca
cenários
As
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NOx
(conforme
TIER
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em
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alternativos,
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didas
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emSO₂
prol
do bem-estar
- As emissões
diminuíram
81,5%.e
saúde mental dos cidadãos.
- Promover o conhecimento sobre cidades
saudáveis e práticas de desenho urbano,
tendo como base um conhecimento interdisciplinar que combine dados das ciências sociais com ciências naturais e médicas (neuropsiquiatria e neurociências).
- Aumentar a sensibilização sobre como
os ambientes urbanos se relacionam com
os sentidos humanos, moldam as emoções e a saúde, estimulando os cidadãos
a agir e solicitar melhores políticas que
tenham em consideração o bem-estar e a
saúde.

Mais de 25 anos
Dedicados à
Inovação

- Garantir a sustentabilidade do projeto
após a sua conclusão.

- Recolher e analisar dados geográficos e
neurocientíficos com particular atenção
O eMOTIONAL Cities irá fornecer
para os grupos vulneráveis e para aspeevidência científica sobre como
tos relacionados com a idade e género,
o ambiente urbanizado molda
barreiras
fatores
de modo a
> identificar
Especialistas
emepropulsão
o processamento emocional
facilitadores
para espaços
urbanos que
> Controlo
de emissões
e digitalização
e cognitivo do ser-humano,
sejam verdadeiramente inclusivos.

Engenharia Naval, Energia e Ambiente

> Revamping de navios
incorporando elementos
>
Verificadores
Acreditados
MRV
- Criar uma infraestrutura de dados espacomo a idade, género e grupos
ciais (SDI), capaz de integrar um conjunto de dados geográficos e neurocientíficos heterógeneos e de diversas fontes.
- Integrar dados estatísticos e descrições

www.tecnoveritas.net

vulneráveis – tais como os
idosos com defeito cognitivo
ligeiro.

CIDADES SUSTENTÁVEIS

EMOTIONAL CITIES
DO
MAPEANDO
MAR
AS CIDADES
		
À
ATRAVÉS DOS
			MESA!
SENTIDOS
DE QUEM AS
CONSTROI,
AS PESSOAS.
José Luís Tomás, CEO da Primeiro de

Julho, fala-nos da evolução do mercado

2022 - ANO INTERNACIONAL DA PESCA ARTESANAL E AQUACULTURA
ras de frio que permitissem às pessoas adquirir e consumir peixe e mariscos congelados em boas condições de qualidade. Os
produtos chegavam ao consumidor com
pouca qualidade, devido a vários problemas da época: deficiências na congelação
inicial dos produtos, mau embalamento,
ausência quase total de viaturas de distribuição com temperaturas de, pelo menos,
18 graus CelciusPaulo
negativos,
Morgadoausência de
Coordenador do projeto eMOTIONAL Cities

arcas frigoríficas nos postos de venda e
ainda, a inexistência de equipamentos nas
casas dos clientes finais. A princípio, a
história da venda dos produtos congelados
resumia-se à oferta ser feita nas bancas de
peixe fresco, ao ar, à temperatura ambiente
e completamente descongelados!

Com 60 anos de experiência no mercado

AS EMOÇÕES SÃO FATORES-CHAVE
NAS NOSSAS DECISÕES; DA MESMA
verificaram que os produtos congelados
FORMA, AS NOSSAS DECISÕES
já ofereciam garantias: de qualidade,
INFLUENCIAM O NOSSO BEM-ESTAR
diversidade, menor trabalho, possibilidade
E SAÚDE.

português em relação aos produtos do

uma revolução nos hábitos alimentares e

português em relação aos produtos do mar
e como a introdução do camarão cozido
veio democratizar esse produto à mesa
dos portugueses.

mar.
Como pode descrever a evolução deste
mercado?
Nos últimos 60 anos, a população portuguesa passou do desconhecimento e da
desconfiança nos produtos congelados, a
uma quase total dependência deles.

A partir do momento em que as pessoas

de guardar muito tempo e mais barato, foi

no aparecimento de indústrias ligadas aos
produtos do Mar.
Esse ciclo durou alguns anos. Todavia, a
sua importância veio a perder força com a
diminuição das reservas marítimas, com o
aparecimento de muitos países com frotas
de pesca mais modernas e, com novos
processos industriais a bordo.

A crescente urbanização do Mundo é apontada pelas Nações Unidas, no relatório
New Urban Agenda (2017), como um dos
principais processos de transformação do
século XXI, com um impacto ao nivel da
população, da economia, das interações
socio-culturais, ambientais, humanitárias,
que caso não devidamente acauteladas
irão provocar efeitos negativos graves na
saúde, bem-estar e qualidade de vida das
pessoas. Aspetos como: as migrações e
refugiados, o clima urbano e as alterações
climáticas, o envelhecimento da população, a inovação, o desenvolvimento urbano e regional, a segurança alimentar, sustentabilidade dos recursos ambientais e a
justiça espacial a escalas diversas, assim
bem como a procura de provas científicas,
sócio-ecológicas inovadoras em apoio às
melhores práticas de gestão e à tomada
Nos
anos 60/70,
o eletrodoméstico
a que
de decisões
políticas
para o uso sustentáagora
quase
não
damos
importância:
vel do solo, a bio-circularidade e osfrigoseus
rífico,
congelador
ou arca
frigorífica
era
produtos
derivados,
constituem
a –missão
do utensílio
Centro de
Estudosapenas
Geográfios
e do Laum
existente
em poucas
boratório
Associado
TERRA.
casas de classe média alta e classe alta.
É neste quadro de missão, que o projeto
O peixe e o marisco, apenas chegavam às
eMOTIONAL Cities foi pensado e está a
pessoas em fresco, salgado, ou salgadoser desenvolvido. Financiado no âmbito
seco.
Pelo queHorizonte
apenas as2020
zonas
do programa
damarítimas
Comissão
tinham
acesso
a
produtos
do
mar
Europeia, o eMOTIONAL Cities é na
ummaior
projeto com
de 48 meses, e um orçaparte
do duração
ano.
mento total
de quase
5 milhões
de Euros
Quando
começaram
a surgir
os produtos
mais
de
2
milhões
de
Euros
para
(sendo
do mar congelados, não existiam estrutu-
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A Primeiro de Julho foi inovadora na
entidades portuguesas), desenvolvido
introdução do camarão cozido com cercom o objetivo de criar evidência, mediantificação a nível nacional. Como foi este
te medidas e avaliação, da influência que o
percurso
“democratizar”
camarão
à
ambienteem
urbano
exerce na osaúde
mental
mesa
dos
portugueses?
das pessoas.
No princípio do século XXI, o ciclo do pescado tradicional começou a dar indicações

EMOTIONAL CITIES, DESENVOLVIDO
COM O OBJETIVO DE CRIAR
dicionais de laboração de pescado foram
EVIDÊNCIA, MEDIANTE MEDIDAS
gradualmente substituídas pelos grandes
E AVALIAÇÃO, DA INFLUÊNCIA QUE
barcos- fábrica e nós entendemos ser a
O AMBIENTE URBANO EXERCE NA
altura de apostar em novos tipos de oferta.
SAÚDE MENTAL DAS PESSOAS.
Durante três anos, estudámos o porquê
de ter chegado ao fim. As indústrias tra-

de, sendo Portugal um país com hábitos
Face ao desafio
maior
o mundo
alimentares
em que
os que
mariscos
sãoenfrenmuito
ta, das alterações e de emergência climátiapreciados, não existir uma oferta regular
ca, as cidades do futuro têm de ser pensadesse
de produtos
sobretudo
nas
das e tipo
planeadas
com o– foco
nas pessoas
grandes
áreas
de
distribuição.
e de modo a garantir uma maior resiliênForam
estudados
sobretudo: os sabores,
cia, assegurar
a sustentabilidade
dos seus
e promover
a qualidade
oecossistemas
teor de salinidade,
a textura,
a cor, os de
vida dos cidadãos.
A procura
pela evidêntamanhos
e os preços
médios compatíveis
cia científica, alicerçada no conhecimento
com o nível normal dos ordenados dos
sobre os processos psicológicos e biológiportugueses.
cos associados à influência que a forma e
Foram
feitasurbano
estatísticas
decomportamento
tudo isso e
têm no
o desenho
ohumano
resultado
foi
que,
em
pouco
tempo,
o ese nos circuitos cerebrais
são
senciais para
desenvolver
de saúcamarão
cozido
refrigerado,políticas
atingiu vendas
de 5.000
pública
urbana.
As emoções
fatode
ton/ano
e passou
a ser o são
produto
res-chave
nas
nossas
decisões;
da
mesma
líder da maior parte das peixarias da granforma, as nossas decisões influenciam o
de distribuição.
nosso bem-estar e saúde.

Somos o terceiro país do mundo com
O trabalho desenvolvido no âmbito do
maior
consumoCities
de peixe,
sendonos
que os
eMOTIONAL
foca-se
sinais
hábitos
alimentares
se
alteraram
profundadesencadeados pela nossa arquitetura neurobiológica,
responsáveis
pelas
mente
ao longo dos anos.
Como descreve
emoções
enquanto os sea
evolução edadecisões,
dieta dos portugueses?
resportugueses,
humanos interagem
comsão
o ambienOs
por definição,
um
te urbano, permitindo perceber como a
povo à beira mar plantados. Temos a sorte
saúde da população física e / ou mental,
e
a riqueza
de ter, talvez, o melhor peixe do
pode
ser melhorada.
mundo
(temperaturas
e qualidade
da água
Com base no conhecimento
gerado
pela
do
mar,investigação,
tipo das espécies
e sua alimentanossa
as cidades
poderão
passar
fazer
parte da perescrição
médição
natural,
a proximidade
e facilidade
de
ca paraa todos
a saúde
e o bem-estar
chegar
os cantos
do país). da pessoa.

É imprescindível confiarem nas entidades que têm a obrigação de fiscalizar e

O TRABALHOdos
DESENVOLVIDO
na idoneidade
diversos intervenien-

ÂMBITO DOindustriais
EMOTIONALe comerciantes:NO
produtores,
tes.CITIES FOCA-SE NOS SINAIS

DESENCADEADOS
PELA NOSSA
Atualmente,
a globalização
do mercado
NEUROBIOLÓGICA,
trazARQUITETURA
uma nova realidade
para os consuRESPONSÁVEIS
PELASQuais
EMOÇÕES
midores
e produtores.
serão os
E DECISÕES,
ENQUANTO
OS SERES
grandes
desafios
do futuro?
HUMANOS revolução
INTERAGEMacontecerá
COM O
A verdadeira
a
todos
os níveis
pela inevitável
escassez
AMBIENTE
URBANO,
PERMITINDO
desse
tipo de COMO
alimentos
face
PERCEBER
A SAÚDE
DAa todas
as condicionantes:
POPULAÇÃO FÍSICA
E / OU MENTAL,
Aumento
PODE SER MELHORADA. da população

Através de uma abordagem sistemática,
Quanto a nós, a evolução trará a produção das
mundial, a poluição, a
baseada em experiências naturais e em
espécies
num
formato
de
proximidade,
ou
seja:
ausência das espécies
problemas reais das cidades (através
para
quê
trazer
douradas
ou
robalos
da
Grécia
de um conjunto de casos de estudo), o
que mais falta faz
neurocientíeMOTIONAL
Cities
irá podemos
fornecer evidênou Turquia
se as
produzirgeográficas
perto doscom informação
aos humanos,
entre
fica
contextual, de modo
a
gerar
conhecicia centros
científicadesobre
como oLisboa,
ambiente
consumo:
Porto,
Algarve.
outras…
mento sobre como o ambiente urbano e
urbanizado molda o processamento
O futuro será tentar o
emocional e cognitivo do ser-humano,
natural, assim como o tecido social, afeequilíbrio confiando na
tam o bem-estar cognitivo e afetivo.
incorporando elementos como a idade,
evolução
da
ciência,
nos responsáveis
Olhando
para
a
nossa
gastronomia:
Não
há
género e grupos vulneráveis – tais como
políticos
com
obrigação
de tomar as
nenhuma
carta
em
que
a
oferta
em
menu
- Fornecer informação e recomendações
os idosos com defeito cognitivo ligeiro.
relacionadas
com na
políticas
para melhorar
Neste
contexto,
osmenos,
objetivos
decisões certas,
extraordinária
capanão
comporte,
pelo
trêsespecíficos
ou quatro
o cidade
bem-estar
e a saúde em
física
ou mental
do eMOTIONAL
são:´ do país ou
espécies
de peixe:Cities
no interior
dos HUMANOS
serem,
quase
nas
cidades;
alavancando
o problemas
conhecimenem zonas de predominância de tradições
sempre,
maiores
do que os
to desenvolvido no âmbito do projeto com
- Identificar questões de investigação recom base em consumo de carne, é obrique causam a si próprios.
a aplicação de técnicas de machine-learlevantes para o desenvolvimento de poO futuro
pescado passará
pela pro-que
gatório
bacalhau,conceptual
o polvo e
ning
para do
a descoberta
de cenários
líticas eexistir
criar sempre
uma “estrutura
algum
filete
de
qualquer
peixe
apreciado
dução
em
aquicultura
de
praticamente
possam com elevado grau de confiança
do eMOTIONAL Cities” para ligar o amnesta
gastronómica
local.a saúde, o
todas as espécies,
excepção.futuros
providenciar
visões sem
de possiveis
bientecultura
urbano,
a neurociência,
alternativos,
a partir
de introdução
de falar
mebem-estar
físico
e mental.
A
modernidade
trouxe
novos de hábitos na
Provavelmente,
deixaremos
de ouvir
didas
acção em
prol doautóctones”
bem-estar e
conservação dos produtos do mar. O que
ou a de
considerar
“espécies
- Aplicar análises geográficas, através
saúde mental dos cidadãos.
motivou e como se introduziu no mercado
ou em “espécies invasoras “e haverá
de metodologias quantitativas e qualiesta passagem dos produtos frescos para
também nesta área, uma globalização
- Promover o conhecimento sobre cidades
tativas, em quatro casos de estudo disos
produtos
congelados?
– hoje ainda
existemde
essas
“fronteiras”
saudáveis
e práticas
desenho
urbano,
tintos
em dois
continentes (três cidades
Hoje,
as
pessoas
mais
idosas
comem
peisem
uma
verdadeira
razão.
tendo como base um conhecimento intereuropeias e uma americana), a fim de
disciplinar
ciêndeterminar
as principais
características
Quanto a que
nós, combine
a evoluçãodados
trará adas
produxe,
não só porque
é uma cultura
adquirida,
cias
com ciências
naturais
e médas também,
áreas urbanas;
como
mapear
mas
porque obem
fazem
“por receita
çãosociais
das espécies
num formato
de proxidicas
(neuropsiquiatria
e neurociências).
ambientesfaz
físicos,
aspetos
socioeconómédica”…
bem à saúde:
evita
o colesmidade,
ou seja: para quê
trazer douramicos, padrões de mobilidade e fatores
terol, é de fácil digestão, tem o Ómega 3,
das ou robalos da Grécia ou Turquia se
- Aumentar a sensibilização sobre como
determinantes para a saúde relacionaauxilia na hipertensão, etc…
as podemos produzir perto dos centros
os ambientes urbanos se relacionam com
dos com uso de redes sociais.
Quanto aos jovens, vão cada vez mais adconsumo:
Lisboa, Porto,
Algarve.
osdesentidos
humanos,
moldam
as emoNum
futuro
próximo,
a
produção
das
quirindo
os
novos
hábitos
(globais),
basea- Combinar experiências de laboratório
ções e a saúde, estimulando os cidadãos
controladas
investigação
ecolópolíticas
a espécies
agir e solicitar
poderá melhores
ser feita em
circuitosque
dos
na rapidezcom
e facilidade
da confeção,
gica de campo,
através
dapeixe
captura
tenham
em consideração
o bem-estar
ea
fechados,
em terra, no interior,
tal como
elegendo
sobretudo
filetes de
sem de
respostas
fisiológicas
e
neurobiológicas
saúde.
acontece com os frangos, porcos, etc…
pele, sem espinha e de cor branca.
dos indivíduos enquanto interagem com
esse será decerto o futuro!
- Garantir a sustentabilidade do projeto
determinados artefactos urbanos em espaço
público.
após a sua conclusão.
O futuro
do pescado passará

pela produção em aquicultura

- Recolher e analisar dados geográficos e
de praticamente todas as
neurocientíficos com particular atenção
espécies,
sem
excepção.
para
os grupos
vulneráveis
e para aspetos relacionados com a idade e género,
de modo a identificar barreiras e fatores
Como os consumidores num produto confacilitadores para espaços urbanos que
gelado
conseguem distinguir
se o pescado
sejam verdadeiramente
inclusivos.
é fresco ou não?
- Criar uma infraestrutura
de dados
espaSimplesmente
não conseguem.
É praticiais (SDI),
capaz de
integrar
um conjuncamente
impossível
para
o consumidor
to de dados
geográficos
e neurocientíficomum
distinguir
se o pescado
é fresco
cos heterógeneos e de diversas fontes.
ou não.
- Integrar dados estatísticos e descrições

O eMOTIONAL Cities irá fornecer
evidência científica sobre como
o ambiente urbanizado molda
o processamento emocional
e cognitivo do ser-humano,
incorporando elementos
como a idade, género e grupos
vulneráveis – tais como os
idosos com defeito cognitivo
ligeiro.

CIDADES
SUSTENTÁVEIS
2022
- “ANO
INTERNACIONAL DA PESCA ARTESANAL E AQUACULTURA”

EMOTIONAL CITIES
AQUALGAE:
MAPEANDO
SOLUÇÕES
AS CIDADES
INOVADORAS
ATRAVÉS
DOS
COM
MICROALGAS
SENTIDOS
DE QUEM AS
CONSTROI,
AS PESSOAS.

As Microalgas ocupam um lugar cimeiro
nas múltiplas aplicações que podem ter
em diversas áreas A AQUALGAE apresenta
soluções neste setor rumo à sustenta-

bilidade. Pedro Seixas, Diretor Executivo
da AQUALGAE – (Portugal), apresenta a
estratégia da empresa numa aplicação de
futuro.

Como a Aqualgae se apresenta no mercado nacional?
Somos uma empresa especializada na
fabricação e fornecimento de equipamentos para a produção de microalgas, mas
também prestadora de serviços. No setor
de aquicultura, por exemplo, temos clientes
produtores de ameijoa, ostras, de pregado,
linguado e outras espécies. A nível internacional, grandes produtores de bivalves e
camarões são também nossos clientes.
Ao nível de equipamentos fazemos a instalação de fotobiorreatores, que servem para

desde o nível da produção, temperatura,
o pH, o oxigénio dissolvido, entre outros
parâmetros, mas também, desenvolvemos
soluções que permitem que em caso de
falha a correção seja automática. Existe,
portanto, redundância e aviso aos responsáveis caso haja falhas críticas. Este é um
sistema de monitorização e controlo.
De igual forma, apostamos na análise de
dados através de
plataformas
Paulo
Morgado na nuvem,
Coordenador do projeto eMOTIONAL Cities

que nos dão a informação de indicadores
de produção e energéticos, para sabermos
quanto estamos a gastar para produzir
determinada quantidade de microalgas e/
ou espécie de aquicultura.
Em relação ao mercado nacional, quais os
setores onde desejam apostar?

AS EMOÇÕES SÃO FATORES-CHAVE
No mercado nacional a nossa principal
NAS NOSSAS DECISÕES; DA MESMA
prioridade é a aquicultura. Em Portugal é
FORMA, AS NOSSAS DECISÕES
um setor que está a ter um crescimento
INFLUENCIAM O NOSSO BEM-ESTAR
importante, mas também, não podemos
E SAÚDE.

descartar os cosméticos e os nutracêuticos.
Também ao nível internacional estas áreas
estão em crescimento exponencial.
Como a Aqualgae se posiciona no mercado internacional?
A nível internacional, os nossos clientes
focam-se na produção de microalgas para
aquicultura e na extração de compostos

14
22

Outubro
2021
Novembro
2021

O TRABALHO DESENVOLVIDO
NO ÂMBITO DO EMOTIONAL
CITIES FOCA-SE NOS SINAIS
DESENCADEADOS PELA NOSSA
ARQUITETURA NEUROBIOLÓGICA,
RESPONSÁVEIS PELAS EMOÇÕES
E DECISÕES, ENQUANTO OS SERES
HUMANOS INTERAGEM COM O
AMBIENTE URBANO, PERMITINDO
PERCEBER COMO A SAÚDE DA
POPULAÇÃO FÍSICA E / OU MENTAL,
Fotobiorreator tubular com produção da microalga Chlorella vulgaris.
PODE SER MELHORADA.
de uma abordagem
sistemática,
Através
como
suplementos
alimentares.
revolução que ainda vai acontecer. No
baseada
em
experiências
naturais e em
Em
relação
à agricultura,
as microalgas
problemas reais das cidades (através
têm sido usadas como compostos hidrode um conjunto de casos de estudo), o
lisados, servindo para adubar terrenos
eMOTIONAL Cities irá fornecer evidênou
tratar assobre
fruticulturas.
uma
ciapara
científica
como São
o ambiente
fonte
muito
importante
de
aminoácidos,
urbanizado molda o processamento
de
fitoestimulantes
e de compostos
que
emocional
e cognitivo
do ser-humano,
incorporando
elementos
como
a idade,
ajudam
as plantas,
evitando-se
o uso
de
género
e
grupos
vulneráveis
–
tais
como
fertilizantes químicos.
os idosos com defeito cognitivo ligeiro.
Considera que o futuro da economia do
Neste contexto, os objetivos específicos
mar passa também pela produção de
do eMOTIONAL Cities são:´
microalgas e aquicultura?
Penso
que vamos
ter uma
década muito re- Identificar
questões
de investigação
levantes para
desenvolvimento
de popromissora
em oaplicações
com microallíticas
criar uma e“estrutura
conceptual
gas.
Asemicroalgas
as macroalgas
vão
eMOTIONAL
Cities”
para
ligar
o amdo
ter um papel predominante nesta próxibiente urbano, a neurociência, a saúde, o
ma década, porque sendo organismos
bem-estar físico e mental.
fotossintéticos, são uma fonte sustentável
e
obter uma
gama de produ- natural
Aplicarpara
análises
geográficas,
através
tos
com
interesse
para
o
ser humano.
E,
de metodologias quantitativas
e qualitativas,
casoscada
de estudo
dispor
isso, em
vão quatro
ter um papel
vez mais
tintos em dois
continentes
(três cidades
importante
na economia
do mar.
europeias e uma americana), a fim de
É uma das fontes mais sustentáveis para
determinar as principais características
se produzir alimento, por ser um produtor
das áreas urbanas; bem como mapear
primário
quefísicos,
converte
água e CO2
em nuambientes
aspetos
socioeconótrientes,
através
do
processo
da
fotossínmicos, padrões de mobilidade e fatores
tese.
Nos oceanos
é o afitoplâncton,
ao qual
para
saúde relacionadeterminantes
dos com uso
de redes sociais.
pertencem
as microalgas
e as cianobactérias, que mais contribuem no planeta Terra
- Combinar experiências de laboratório
para a absorção de CO2 e libertação de
controladas com investigação ecolóoxigénio.
gica de campo, através da captura de
respostas fisiológicas e neurobiológicas
Portugal
tem
condições
dos
indivíduos
enquanto
interagem com
determinados
urbanos em esexcecionaisartefactos
para produzir
paço
público. e para ter várias
microalgas

setor da alimentação para animais, vai
haver uma tendência generalizada para
incorporação de determinados nutriengeográficas com informação neurocientítescontextual,
produzidosde
pormodo
microalgas.
fica
a gerarMas
conhecinão
podemos
esquecer
que
a utilização
mento sobre como o ambiente
urbano e
de microalgas
está aodar
os primeiros
assim como
tecido
social, afenatural,
tam
o bem-estar cognitivo e afetivo.
passos.
Portugal tem condições excecionais para
- Fornecer informação e recomendações
produzir microalgas e para ter várias atirelacionadas com políticas para melhorar
vidades de negócio ligadas a este setor.
o bem-estar e a saúde física ou mental
Considera
na retoma económica
do
nas
cidades;que
alavancando
o conhecimenpaís
o
mar
vai
ter
um
papel
fundamento desenvolvido no âmbito do projeto com
a aplicação
de ser
técnicas
de machine-leartal, esta pode
uma alavanca
para o
ning
para a descoberta de cenários que
setor?
com elevado
grau
confiança
possam
Sem dúvida!
Felizmente
nãode
nos
podeprovidenciar visões de possiveis futuros
mos queixar, 2020 foi o melhor ano de
alternativos, a partir de introdução de mesempre
a empresa.
Espera-se
uma e
didas
de para
acção
em prol do
bem-estar
época
muito
positiva
e
que
os
fundos
do
saúde mental dos cidadãos.
PRR sejam atribuídos de forma ágil aos
- Promover
o conhecimento
sobre cidades
projetos que
possam vir a surgir.
Penso
saudáveis
e práticas
desenhomuito
urbano,
que o setor
vai saberde
aproveitar
tendo como base um conhecimento interbem os fundos, e que vai melhorar a
disciplinar que combine dados das ciêncompetitividade das empresas portuguecias sociais com ciências naturais e mésas.(neuropsiquiatria
Por parte dos clientes,
estes prodicas
e neurociências).
curam soluções otimizadas no sentido
de reduzir custos,
reaproveitar
recursos,
a sensibilização
sobre
como
- Aumentar
osutilização
ambientes
serecicláveis
relacionam
deurbanos
materiais
e com
osque
sentidos
humanos,
moldam
as emosejam cada
vez mais
eficientes
em
ções e a saúde, estimulando os cidadãos
termos energéticos.
a agir e solicitar melhores políticas que
tenham em consideração o bem-estar e a
saúde.
- Garantir a sustentabilidade do projeto
após a sua conclusão.

atividades de negócio ligadas a

- Recolher e analisar dados geográficos e
este setor.
neurocientíficos com particular atenção
para os grupos vulneráveis e para aspeAo
da economia
doamar,
estou
contosnível
relacionados
com
idade
e género,
vencido
que
cada
vez
mais,
vão
aparecer
de modo a identificar barreiras e fatores
facilitadores
para espaços
urbanos
que
empresas
interessadas
em usar
microalsejam
verdadeiramente
gas
como
matéria-prima. inclusivos.
Esta aplicação poderá estender-se para
- Criar uma infraestrutura de dados espaoutros setores de atividade?
ciais (SDI), capaz de integrar um conjunClaro
sim.geográficos
Existe espaço
para crescito de que
dados
e neurocientífimento
em
diversos
setores.
Na
agricultura
cos heterógeneos e de diversas
fontes.
ainda
estamos
noestatísticos
começo. Mas
há uma
dados
e descrições
- Integrar

Pedro Seixas, Diretor Executivo da AQUALGAE

para cosméticos, nomeadamente em
a produção de microalgas em condições
Espanha e França. Como referi, igualmente
A crescenteestão
urbanização
do em
Mundo
é aponentidades portuguesas), desenvolvido
otimizadas,
presentes
empresas
na área dos nutracêuticos. Este é um setor
tada pelas Nações Unidas, no relatório
com o objetivo de criar evidência, mediande extração de compostos para cosmétique está a ter um crescimento excecional
New Urban Agenda (2017), como um dos
te medidas e avaliação, da influência que o
cos, mas também, produção de biomassa
nível mundial.
urbano exerce na saúde mental
principais processos de transformação do aambiente
que
posteriormente
pode
ser
incorporada
De
abreviada como as microalgas
dasforma
pessoas.
século XXI, com um impacto ao nivel da
em
rações para
ou até
consupopulação,
da animais
economia,
daspara
interações
atuam em setores tão diversos como: a
mo
humano. As nossas
valências,
também,
socio-culturais,
ambientais,
humanitárias,
agricultura, o tratamento de afluentes (amEMOTIONAL CITIES, DESENVOLVIDO
que casoonão
abrangem
setordevidamente
agrícola e as acauteladas
microalgas
biente), a farmacêutica e nos cosméticos?
COM O OBJETIVO DE CRIAR
irão provocar
efeitoscomo
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emoções e decisões, enquanto os seres humanos interagem com o ambiente urbano, permitindo perceber como a
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E SAÚDE.

João Salgueiro
Director de Estratégia, Marketing & Comunicação,
Inovação e Desenvolvimento de Produto da Thales
Portugal
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Neste contexto, os agentes do Sector FereMOTIONAL Cities foi pensado e está a
roviário deverão seguir o mesmo caminho
ser desenvolvido. Financiado no âmbito
de
a queHorizonte
o transporte
público
sobre
domodo
programa
2020
da Comissão
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se
mantenha
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da
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Europeia, o eMOTIONAL Cities é um projeda
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de 48
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Cloud: Suporta o armazenamento dos
dados gerados pela IIoT e o processamento das aplicações de Data Analytics e AI,
numa infraestrutura partilhada com as
vantagens associadas de escalabilidade,
redundância e pay-per-use.
Cibersegurança: talvez o componente
mais importante desta transformação, pois
permite a securização e a inviolabilidade
de todos os processamentos e da enorme
entidades portuguesas), desenvolvido
quantidade de dados colectados.
com o objetivo de criar evidência, mediante medidas e avaliação, da influência que o
O advento destas novas tecnologias está,
ambiente urbano exerce na saúde mental
como
já o afirmmos, a mudar o cenário da
das pessoas.
Ferrovia, permitindo a criação de novas
formas de olhar a operação e a exploração
EMOTIONAL
CITIES,
DESENVOLVIDO
das redes,
mas ao
mesmo
tempo, salienta
COM
O
OBJETIVO
DE
CRIAR
algumas importantes vulnerabilidades.
EVIDÊNCIA,
MEDIDAS um deNeste
contexto,MEDIANTE
a IIoT representa
safioEmuito
especial,
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AVALIAÇÃO,
DA INFLUÊNCIA
QUE
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URBANO
EXERCE
NA de
acesso
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baseada em experiências naturais e em
problemas reais das cidades (através
de um conjunto de casos de estudo), o
eMOTIONAL Cities irá fornecer evidência científica sobre como o ambiente
urbanizado molda o processamento
emocional e cognitivo do ser-humano,
incorporando elementos como a idade,
género e grupos vulneráveis – tais como
os idosos com defeito cognitivo ligeiro.
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e
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saúde,
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por um grupo Iraniano.

O eMOTIONAL Cities irá fornecer

Abril
2017 – Europa
Ocidental
evidência
científica
sobre como
Ataque
que
inviabilizou
o
o ambiente urbanizadoupgrade
molda do sistema
de planeamentoemocional
de itinerários e hoo processamento
rários
de
uma
grande
empresa
e cognitivo do ser-humano,Europeia
de Transportes Públicos provocando o
incorporando elementos
atraso e o cancelamento de serviços de
como a idade, género e grupos
autocarro e comboio sobre cerca de 800
vulneráveis – tais como os
veículos e 80 itinerários.

idosos com defeito cognitivo
ligeiro.

CIDADES SUSTENTÁVEIS

TRANSIÇÃO DIGITAL

EMOTIONAL CITIES
MAPEANDO
AS CIDADES
ATRAVÉS DOS
SENTIDOS
DE QUEM AS
CONSTROI,
AS PESSOAS.

Com se constata os ataques sobre o sector ferroviário apresentam já uma expectável dispersão geográfica e começam a ter
expressão significativa.
Impõe-se foco sobre a protecção das
infraestruturas e um balanço entre a
necessidade de combater as ameaças
mais graves mas menos frequentes face
às ameaças mais leves, sem impacto na
segurança e mais frequentes mas com
Paulo Morgado
maiorCoordenador
impacto ao
nível das receitas e da
do projeto eMOTIONAL Cities
reputação.

Abril 2018 – UK
Ataque a um operador ferroviário Britânico por acesso e corrupção dos dados a
cerca de 1.000 contas Cliente e acesso ao
sistema.

Que medidas se recomenda?
Conhecer a sua Rede e sistemas.
Cadastro, configurações e planos de obsolescência.
Análise regular das ameaças e impacto
dos riscos de Cybersegurança.
Conhecer as ameaças e vulnerabilidades.
Saber o que se está a passar no sector e
quais as boas práticas em vigor.
Antecipar e possuir meios de Intelligence.
entidades portuguesas), desenvolvido
Controlar e monitorizar a cadeia logística.
com o objetivo de criar evidência, medianQualificar os fornecedores em termos de
te medidas e avaliação, da influência que o
Segurança e as actividades de manutenambiente urbano exerce na saúde mental
ção.
das pessoas.
Aplicar os conceitos de segurança desde a
fase da concepção.
EMOTIONAL
CITIES, DESENVOLVIDO
Robustecer
as configurações
das soluCOM
O
OBJETIVO
DE
CRIAR
ções, processos e serviços.
EVIDÊNCIA,
MEDIANTE eMEDIDAS
Securizar
a identificação
o controlo de
acessos.
E AVALIAÇÃO, DA INFLUÊNCIA QUE
Gestão
rigorosa URBANO
da identificação
O AMBIENTE
EXERCE NAe dos
acessos
físicos
e lógicos.
SAÚDE
MENTAL
DAS PESSOAS.
Gerir eventos e alertas.

Maio 2017 – Europa Ocidental
Ataque por WannaCry sobre um dos principais operadores Ferroviários Europeus.
Outubro 2017 – Europa Norte
Ataque por DDoS a uma agência de Transportes de um país Nórdico provocando a
falha dos seus sistemas informáticos e
atrasos significativos nos serviços. Ataque
efectuado por um grupo suportado por
um Estado para obter informações sobre
a infraestrutura deste país. Este ataque
ocorreu uma semana após os exercícios
militares Russos – Zapad.
Outubro 2017 – Ucrânia
Ataque via malware Bad Rabbit (variante
do Petya) a várias empresas de transportes, com maior impacto no Metro de Kiev.
Uma versão anterior deste malware tinha já
sido utilizada no ataque global de Junho de
2017. Ataque atribuído ao grupo BlackEnergy com ligações ao Estado Russo.

Maio 2018 – Europa Noroeste
Ataque maciço de DDoS que paralisou
totalmente os sistemas de bilhética,
telefonia e sistema interno de mensagens
A crescente urbanização do Mundo é aponcom impacto significativo na operação da
tada pelas Nações Unidas, no relatório
empresa.
New Urban Agenda (2017), como um dos
principais processos de transformação do
Setembro
2019
- Europa
Noroeste
século XXI,
com
um impacto
ao nivel da
Segundo
ataque
maciço
de
sobre o
população, da economia, DDoS
das interações
mesmo
operador
agora
somente
sobre
o
socio-culturais, ambientais, humanitárias,
sistema
de
bilhética.
que caso não devidamente acauteladas
irão provocar efeitos negativos graves na
saúde, bem-estar
e qualidade
de vida das
Fevereiro
2020 – Europa
Ocidental
pessoas. Aspetos
como:
as migrações
Divulgação
dos dados
pessoais
de cerca e
refugiados,
o clima urbano
e as
alterações
de
10.000 utilizadores
da rede
Wi-Fi
graclimáticas,
o
envelhecimento
da
populatuita de um grande operador ferroviário
da
ção, a inovação, o desenvolvimento urbaEuropa Ocidental. Esta informação estava
no e regional, a segurança alimentar, susarmazenada num servidor não protegido.
tentabilidade dos recursos ambientais e a
justiça espacial a escalas diversas, assim
bem como a procura de provas científicas,
sócio-ecológicas inovadoras em apoio às
melhores práticas de gestão e à tomada
de decisões políticas para o uso sustentável do solo, a bio-circularidade e os seus
produtos derivados, constituem a missão
do Centro de Estudos Geográfios e do Laboratório Associado TERRA.
É neste quadro de missão, que o projeto
eMOTIONAL Cities foi pensado e está a
ser desenvolvido. Financiado no âmbito
do programa Horizonte 2020 da Comissão
Europeia, o eMOTIONAL Cities é um projeto com duração de 48 meses, e um orçamento total de quase 5 milhões de Euros
(sendo mais de 2 milhões de Euros para
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De acordo com as análises
em curso pelo Thales Cyber
Threat Intelligence Team ao
Sector Ferroviário, existem 4
considerados
AS grupos
EMOÇÕES SÃO
FATORES-CHAVEcomo
maiores
ameaças,
NAS NOSSAS DECISÕES;3DAdestes
MESMA são
suportados
Estados
e um 4º é
FORMA, ASpor
NOSSAS
DECISÕES
composto
por
Ciber-criminosos/
INFLUENCIAM O NOSSO BEM-ESTAR
hacktivistas.
E SAÚDE.

Face ao desafio maior que o mundo enfrenta, das alterações e de emergência climática, as cidades do futuro têm de ser pensadas e planeadas com o foco nas pessoas
e de modo a garantir uma maior resiliência, assegurar a sustentabilidade dos seus
ecossistemas e promover a qualidade de
vida dos cidadãos. A procura pela evidência científica, alicerçada no conhecimento
sobre os processos psicológicos e biológicos associados à influência que a forma e
o desenho urbano têm no comportamento
humano e nos circuitos cerebrais são essenciais para desenvolver políticas de saúde pública urbana. As emoções são fatores-chave nas nossas decisões; da mesma
forma, as nossas decisões influenciam o
nosso bem-estar e saúde.

Controlar a integridade das comunicações,
O trabalho desenvolvido no âmbito do
das
aplicaçõesCities
e da informação.
eMOTIONAL
foca-se nos sinais
Centralizar
eventos
e alarmes
num
centro
desencadeados pela
nossa
arquitetuoperacional
de
Ciberprotecção
(CSOC)
de
ra neurobiológica, responsáveis pelas
modo
a
antecipar,
detectar
e
contrariar
emoções e decisões, enquanto os seres humanos interagem com o ambienataques.
te urbano, permitindo perceber como a
saúde da população física e / ou mental,
pode ser melhorada.
Com base no conhecimento gerado pela
nossa investigação, as cidades poderão
passar fazer parte da perescrição médica para a saúde e o bem-estar da pessoa.
Através de uma abordagem sistemática,
baseada em experiências naturais e em
problemas reais das cidades (através
de um conjunto de casos de estudo), o
eMOTIONAL Cities irá fornecer evidência científica sobre como o ambiente
urbanizado molda o processamento
emocional e cognitivo do ser-humano,
incorporando elementos como a idade,
género e grupos vulneráveis – tais como
os idosos com defeito cognitivo ligeiro.
Neste contexto, os objetivos específicos
do eMOTIONAL Cities são:´
Interior do edifício Cristal em Paço de Arcos

- Identificar questões de investigação relevantes para o desenvolvimento de políticas e as
criar
uma “estrutura
conceptual
Melhorar
capacidades
com funções
de
Cities”
para ligar
o amdo eMOTIONAL
detecção
dedicadas
ao ambiente
ferroviábiente urbano, a neurociência, a saúde, o
rio.
bem-estar físico
e mental.
Implementar
regularmente
as ferramentas
e correctivos.
- Aplicar análises geográficas, através
Operacionalizar um plano de recuperação
de metodologias quantitativas e quali– Business and Data Recovery.
tativas, em quatro casos de estudo disGerir os back-ups e os procedimentos de
tintos em dois continentes (três cidades
recuperação
sistemas
e informação.
uma
americana),
a fim de
europeias edos
determinar as principais características

A
Thales
o nível
de mapear
das
áreas examina
urbanas; bem
como
ameaça
destes
grupos
analisando
ambientes físicos, aspetos socioeconópadrões
mobilidadeas
e fatores
omicos,
seu modo
dedeoperação,
para ea osaúde
relacionadeterminantes
suas
motivações
seu nível
de
dos com uso de redes sociais.
competência.

experiências
- Combinar
Efectuar
exercícios
regularesde
delaboratório
recuperacontroladas com investigação ecolóção.
gica de campo, através da captura de
THALES, líder em Cibersegurança.
respostas fisiológicas e neurobiológicas
dos indivíduos enquanto interagem com
determinados artefactos urbanos em espaço público.
- Recolher e analisar dados geográficos e
neurocientíficos com particular atenção
para os grupos vulneráveis e para aspetos relacionados com a idade e género,
de modo a identificar barreiras e fatores
facilitadores para espaços urbanos que
sejam verdadeiramente inclusivos.
- Criar uma infraestrutura de dados espaciais (SDI), capaz de integrar um conjunto de dados geográficos e neurocientíficos heterógeneos e de diversas fontes.
- Integrar dados estatísticos e descrições
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de cenários
que
significativa
cenário ferroviário
pela ligacom físico
elevado
grau devirtual.
confiança
possam
ção
do mundo
ao mundo
providenciar
de possiveis
futuros
Esta
revoluçãovisões
representa
uma importante
alternativos,
a partir denos
introdução
de memelhoria
e diversidade
serviços prestadidas
de
acção
em
prol
do
bem-estar
dos e nos processos de decisão, planea- e
saúde mental dos cidadãos.
mento e resposta à procura.
Que os desafios técnicos motivem o sector
- Promover o conhecimento sobre cidades
a encontrar sempre novas formas de
saudáveis e práticas de desenho urbano,
evoluir
e de ultrapassar
as dificuldadesintere
tendo como
base um conhecimento
ameaças,
e
nunca
no
sentido
de
abandodisciplinar que combine dados das ciênnar
de abrandar
ritmo com
ciassoluções
sociais ecom
ciências onaturais
e mémedo
do
desconhecido.
dicas (neuropsiquiatria e neurociências).
- Aumentar a sensibilização sobre como
Referências:
urbanos
relacionam
com
-os
Lesambientes
Cybermenaces
dans leseSecteur
Ferroviaire
sentidos
humanos, moldam as emo–os
Thales
Livre Blanc

ções e a saúde, estimulando os cidadãos
a agir e solicitar melhores políticas que
tenham em consideração o bem-estar e a
(O Autor não escreve nem subscreve o AO90.)
saúde.
- Thales - How to build a data-driven railway?

www.thalesgroup.com
- Garantir a sustentabilidade do projeto
após a sua conclusão.

O eMOTIONAL Cities irá fornecer
evidência científica sobre como
o ambiente urbanizado molda
o processamento emocional
e cognitivo do ser-humano,
incorporando elementos
como a idade, género e grupos
vulneráveis – tais como os
idosos com defeito cognitivo
ligeiro.

CIDADESESUSTENTÁVEIS
CIÊNCIA
TECNOLOGIA

EMOTIONAL
CITIES
FIC.A:
FESTIVAL
INTERNACIONAL DA CIÊNCIA
ÉMAPEANDO
EM OEIRAS
AS CIDADES
EVENTO
REGRESSA AO CONCELHO EM 2022
ATRAVÉS DOS
SENTIDOS
DE QUEM AS
CONSTROI,
AS PESSOAS.
AS EMOÇÕES SÃO FATORES-CHAVE
Paulo Morgado
Coordenador do projeto eMOTIONAL Cities

da Educação, Desporto, Ciência e Inovação
da Câmara de Oeiras, o FIC.A tem como
principal objetivo afirmar-se no panorama
nacional e europeu, como evento de refe-

rência na área da Ciência e Tecnologia, tor-

O Palácio e os Jardins do Marquês de

Pombal, em Oeiras, acolheram o primeiro
Festival Internacional de Ciência organizado e realizado em Portugal, o FIC.A. De
12 a 17 de outubro de 2021, Oeiras foi o
epicentro de uma comemoração inédita
que uniu a Ciência, a Cultura e a Educação
de forma inovadora, criativa, dinâmica e
inclusiva.

nando-se “num marco relevante da agenda
nacional
ciência
no que diz
respeito à
NASdeNOSSAS
DECISÕES;
DA MESMA
comunicação
e divulgação
de ciência”.
FORMA, AS
NOSSAS DECISÕES

O FIC.A
pretendeu proporcionar
o contacINFLUENCIAM
O NOSSO BEM-ESTAR
to entre
cientistas e não cientistas para
E SAÚDE.

levar a Ciência a públicos abrangentes e
expandir a comunidade de entusiastas da
área, independentemente da idade, etnia,
género, necessidades especiais, condição
social ou local de habitação. Este festival,
que destacou o talento e a capacidade
científica de centenas de instituições e
ilustres personalidades da Ciência, procurou divertir, inspirar, informar, incluir, incutir
a curiosidade e fomentar o espírito crítico

A crescente urbanização do Mundo é apontada pelas Nações Unidas, no relatório
New Urban Agenda (2017), como um dos
principais processos de transformação do
século XXI, com um impacto ao nivel da
população, da economia, das interações
socio-culturais, ambientais, humanitárias,
que caso não devidamente acauteladas
irão provocar efeitos negativos graves na
saúde, bem-estar e qualidade de vida das
O primeiro Festival Internacional de
pessoas. Aspetos como: as migrações e
Ciência
– FIC.A,
enquadra-se
refugiados,
o clima
urbano e na
as Estratéalterações
gia
Oeiras,
Ciência
e
Tecnologia
(EOCT),
climáticas, o envelhecimento da
população, a inovação,
o desenvolvimento
assumindo
uma atitude
pioneira a nívelurbano e regional,
a segurança
nacional.
A EOCT
definiu umaalimentar,
agenda sustentabilidade
dos
recursos
ambientais
consertada entre parceiros do ecossis- e a
justiça espacial a escalas diversas, assim
tema científico e tecnológico em Oeiras,
bem como a procura de provas científicas,
com a finalidade de produzir um impacto
sócio-ecológicas inovadoras em apoio às
duradouro
sustentado
em trêsegrandes
melhores epráticas
de gestão
à tomada
esferas:
a
da
Educação
e
Sociedade,
a da
de decisões políticas para
o uso sustentável do solo,
a bio-circularidade
e osEsta
seus
Inovação
e a da
Internacionalização.
produtos ambiciona
derivados, afirmar
constituem
a missão
estratégia
o concelho
do Centro de Estudos Geográfios e do Lacomo Capital da Ciência e Inovação até
boratório Associado TERRA.
2025. No âmbito do seu primeiro eixo
É neste quadro de missão, que o projeto
“Ciência,
Educação
Sociedade”,
eMOTIONAL
Citiese foi
pensadooeFIC.A
está a
visa
aproximar
a
ciência
à
comunidade
e
ser desenvolvido. Financiado
no âmbito
às
e estas
aos cientistas
e as suas
doescolas,
programa
Horizonte
2020 da Comissão
Europeia, o integrando-se
eMOTIONAL Cities
é um projeinstituições,
no programa
to com Aberta
duraçãoa Oeiras”.
de 48 meses, e um orça“Ciência
mento total de quase 5 milhões de Euros
De acordo com Pedro Patacho, Vereador
(sendo mais de 2 milhões de Euros para
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de todos.
entidades portuguesas), desenvolvido
O
público
explorou
mais
diversosmedianmatecom
o objetivo
de os
criar
evidência,
riais
e
tecnologia
futurista
e
conseguiu
vero
te medidas e avaliação, da influência que
urbano
exerce na
saúde
mental
eambiente
experienciar
em primeira
mão
as aplicadas pessoas.
ções
que a ciência pode ter na vida real.
O FIC.A foi uma plataforma para apoiar
iniciativas
locaisCITIES,
e nacionais,
destinadas
EMOTIONAL
DESENVOLVIDO
a aumentar
o conhecimento
COM O OBJETIVO
DE CRIAR sobre as

opções
académicas
e de MEDIDAS
carreira em áreas
EVIDÊNCIA,
MEDIANTE
relacionadas
comDA
asINFLUÊNCIA
CTEAM, equipando
E AVALIAÇÃO,
QUE

os jovens
com asURBANO
competências
adequaO AMBIENTE
EXERCE NA
das para
e promoção
SAÚDEa empregabilidade
MENTAL DAS PESSOAS.

do ensino experimental das ciências nas
escolas.
Face ao desafio maior que o mundo enfrenta, das alterações e de emergência climátiO
pretendeu
ca,FIC.A
as cidades
do futuroproporcionar
têm de ser pensae planeadas
comcientistas
o foco nas epessoas
odas
contacto
entre
não
uma
maior resiliêne de modo apara
garantir
cientistas
levar
a Ciência
a
cia, assegurar a sustentabilidade dos seus
públicos abrangentes e expandir
ecossistemas e promover a qualidade de
avida
comunidade
de entusiastas da
dos cidadãos. A procura pela evidênárea.
cia científica, alicerçada no conhecimento
sobre os processos psicológicos e biológiAlém
disso, foi também
uma oportunidacos associados
à influência
que a forma e
urbano têm no comportamento
o desenho
de
para o desenvolvimento
de equipas,
humano e nosaos
circuitos
cerebrais
são espossibilitando
membros
dos nossos
senciais
para
desenvolver
políticas
de saúparceiros um papel ativo de embaixadores
de pública urbana. As emoções são fatonos programas educativos do Festival.
res-chave nas nossas decisões; da mesma
Por outro lado, procurou ressalvar a imporforma, as nossas decisões influenciam o
tância
Ciência na
sociedade, retratandonosso da
bem-estar
e saúde.

-a como algo cultuO trabalho desenvolvido no âmbito do
ralmente
relevante,
eMOTIONAL
Cities foca-se nos sinais
acessível
e envolvendesencadeados
pela nossa arquitetura que
neurobiológica,
responsáveis pelas
te,
aumenta o
emoções e crítico
decisões, enquanto os sepensamento
res
humanoslógico
interagem com o ambiene
o raciocínio
te urbano, permitindo perceber como a
das massas e leva
saúde da população física e / ou mental,
miúdos
e graúdos
a
pode ser
melhorada.
interessarem-se
e
a
Com base no conhecimento gerado pela
seguirem
carreiras
nossa investigação,
as cidades poderão
passar fazer parte da perescrição médicientíficas.
ca para
a saúde
e o bem-estar
daa pesPedro
Patacho
considera
importante
soa.
aproximação das autarquias locais às entidades científicas do concelho, bem como a
Através de uma abordagem sistemática,
aproximação
mesmas aonaturais
público.e em
baseada em das
experiências
“É
importante
o
Município
estar
próproblemas reais das cidades mais
(através
de um
conjunto
de casos
deterritório,
estudo), o
ximo
das
organizações
do seu
eMOTIONAL
Cities
irá fornecer
evidênmais
próximo dos
centros
de investigação,
cia
científica
sobre
como
o
ambiente
mais próximo dos cientistas, tornando
urbanizado molda o processamento
a Ciência mais próxima do quotidiano
emocional e cognitivo do ser-humano,
dos cidadãos e estes mais próximos das
incorporando elementos como a idade,
instituições
de investigação
tornando
a
género e grupos
vulneráveise –
tais como
Ciência
parte
da
fruição
cultural
do
conceos idosos com defeito cognitivo ligeiro.
Neste
contexto, os objetivos específicos
lho”,
frisou.
do eMOTIONAL
são:´
Com
este Festival,Cities
Oeiras
reforçou o seu
papel como líder em Inovação e Ciência,
- Identificar questões de investigação recriando uma maior consciencialização púlevantes para o desenvolvimento de poblica
sobre
a ciência,
tecnologiaconceptual
e os ativos
líticas
e criar
uma “estrutura
educativos
na
região.
do eMOTIONAL Cities” para ligar o ambiente urbano, a neurociência, a saúde, o
bem-estar físico e mental.
O balanço da 1ª edição do Festival FIC.A
- Aplicar análises geográficas, através
O FIC.A - Festival Internacional da Ciência,
de metodologias quantitativas e qualitornou-se a maior celebração de Ciência
tativas, em quatro casos de estudo disem
Portugal
e uma
das maiores
dacidades
Europa.
tintos
em dois
continentes
(três
Esta
primeira
edição
contou
com
um
europeias e uma americana), a fim de
determinar
as principais
características
programa
gratuito
e único com
centenas
dasatividades
áreas urbanas;
bem
como mapear
de
e parceiros
convidados,
preambientes
físicos,
aspetos
socioeconóparados para surpreender e cativar novos
micos, padrões de mobilidade e fatores
públicos para a ciência e tecnologia em
determinantes para a saúde relacionaPortugal e no Mundo.
dos com uso de redes sociais.
Com mais de 2.500 atividades programadas
para o público
escolar, ode
FIC.A
contou
experiências
laboratório
- Combinar
controladas
com investigação ecolócom
a participação
gica de
acima
de campo,
16 000 através da captura de
respostas
fisiológicas
e neurobiológicas
alunos,
desde
o prédos indivíduos enquanto interagem com
-escolar ao secundádeterminados artefactos urbanos em esrio,
das
escolas do
paço
público.
Município de Oeiras,
bem
como edeanalisar
esco- dados geográficos e
- Recolher
neurocientíficos
com particular atenção
las
fora do concelho.
para além
os grupos
Para
das vulneráveis e para aspetos relacionados com a idade e género,
escolas, o festival
de modo a identificar barreiras e fatores
teve aberto a outros
facilitadores para espaços urbanos que
visitantes,
nomeadamenteinclusivos.
no fim de sesejam verdadeiramente
mana do evento, registando-se a presença
- Criar
uma
deAdados
espade
cerca
de infraestrutura
18 000 pessoas.
um total
ciais
(SDI),
capaz
integrarjuntaramum conjunde
cerca
de 34
000 de
visitantes,
to de
geográficos
neurocientífi-se
os dados
melhores
cientistas, eengenheiros,
cos heterógeneos e de diversas fontes.
matemáticos, escritores e artistas, entre
- Integrar dados estatísticos e descrições

outros entusiastas da
ciência, especialistas

O TRABALHO DESENVOLVIDO
em distintas áreas do
NO ÂMBITO DO EMOTIONAL
conhecimento, que,
CITIES FOCA-SE juntos,
NOS SINAIS
partiram rumo à
DESENCADEADOSdescoberta
PELA NOSSAda ciência.
ARQUITETURA NEUROBIOLÓGICA,
O programa contou
RESPONSÁVEIS PELAS
EMOÇÕES
com mais
de 1000
E DECISÕES, ENQUANTO
OSinteração
SERES e
horas de
HUMANOS INTERAGEM
O de 200
debate,COM
mais
oradores,
autores
e artistas,
mais de
AMBIENTE
URBANO,
PERMITINDO
100PERCEBER
parceirosCOMO
e mais
de 22 DA
curadores de
A SAÚDE
excelência,
entre
os quais,
POPULAÇÃO
FÍSICA
E / OUdestacam-se
MENTAL,
3 Prémios
Pessoa
Elvira
Fortunato
PODE SER MELHORADA.
(2020), Henrique Leitão (2014), Maria
Manuel Mota (2013) e ainda o ex-ministro da Educação, Nuno Crato.
geográficas com informação neurocientífica contextual, de modo a gerar conheciCom este Festival, Oeiras
mento sobre como o ambiente urbano e
reforçou
seu papel
o tecidocomo
social,líder
afenatural, assim ocomo
Inovação
e Ciência,
criando
tam em
o bem-estar
cognitivo
e afetivo.

uma mais consciencialização

e recomendações
- Fornecer informação
pública
sobre a área
relacionadas com políticas para melhorar
o bem-estar e a saúde física ou mental
nas
cidades;
alavancando
o conhecimenNestes
6 dias
de festival, decorreram
to desenvolvido no âmbito do projeto com
diversos debates que se debruçaram
a aplicação de técnicas de machine-learsobre
variados
domínios,
Ciência àque
ning
para
a descoberta
dedacenários
Tecnologia,
da
Engenharia
à
Matemática,
possam com elevado grau de confiança
da Investigação
às Artes,
e partilha
de
providenciar
visões
de possiveis
futuros
alternativos,
a partir
de introdução
de meconhecimento,
despertando
a curiosidadidas
acção em de
prol
do bem-estar
de e de
a imaginação
miúdos
e graúdos.e
saúde mental dos cidadãos.
Os conteúdos e atividades integraram
quatro áreas temáticas principais: “O
- Promover o conhecimento sobre cidades
mundo dentro
de nós”;
mundo urbano,
à nossaudáveis
e práticas
de “O
desenho
sa
volta,
“O
mundo
além
de
nós”,
“O
muntendo como base um conhecimento interdisciplinar
que combinecompostas
dados das
ciêndo do conhecimento”,
por
cias
sociais
com ciências
e mépainéis,
debates,
palestrasnaturais
e entrevistas
dicas
(neuropsiquiatria
neurociências).
de ciência
e literatura, econcertos,
espetáculos imersivos, formação e workshops
- Aumentar a sensibilização sobre como
práticos, exposições interativas de arte
os ambientes urbanos se relacionam com
ciência, jogos
e passatempos,demonsose sentidos
humanos,
moldam as emotrações
e
atividades
experimentais,
ções e a saúde, estimulando
os cidadãos
políticas
que
a agir e solicitar melhores
masterclasses,
cinema
tenham em consideração
o eventos
bem-estar
e outros
e ea
saúde.
espetáculos.
Estas iniciativas
- Garantir a sustentabilidade do projeto
estiveram “à solta”
após a sua conclusão.
pelo recinto do festival,
distribuídas por cinco

O eMOTIONAL Cities
fornecera
zonasirá
principais:
evidência científica
sobre
como
zona do
Oeiras
Valley,
o ambiente urbanizado
molda
onde se concentrava
o processamento
emocional
o Auditório
com o
mesmo
nome, as
e cognitivo
doinstituições
ser-humano,de ensino
e investigação
científica
do concelho de
incorporando
elementos
Oeiras,
comogénero
o Auditório
Sencomobem
a idade,
e grupos
ciência.
Outra das
zonas
emos
destaque,
vulneráveis
– tais
como
a “Zona
dacom
Descoberta”
denominada
idosos
defeito cognitivo
como
o “coração do Festival da Ciência”,
ligeiro.

CIDADES SUSTENTÁVEIS

EMOTIONAL CITIES
MAPEANDO
AS CIDADES
ATRAVÉS DOS
SENTIDOS
DE QUEM AS
CONSTROI,
AS PESSOAS.

CIÊNCIA E TECNOLOGIA

contou com diversas exposições ligadas

Atendendo à situação pandémica, o FIC.A

às áreas da ciência, tecnologia, engenharia

funcionou sempre de acordo com as

e matemática. O espaço Tech & Digital

regras da DGS em vigor.

abriu portas à descoberta da codificação,

A 1ª edição do FIC.A teve um grande alcance internacional, contando com mais de 25
oradores internacionais de todos os continentes, em modo presencial e livestream,
como Timothy Caulfield, canadiano, produtor da A User’s Guide to Cheating Death da
NETFLIX, Barry Fitzgerald,
irlandês, autor
Paulo Morgado
Coordenador do projeto eMOTIONAL Cities

e comunicador que se dedica a explorar a
Ciência por detrás dos super-heróis, Amy
Stewart, autora bestseller do New York
Times, e Naomi Oreskes, historiadora de
Ciência da Universidade de Harvard.

ciência de dados, segurança cibernética,

Na sua vertente cultural e artística, o

quebra de códigos, produção de materiais

programa do FIC.A apresentou uma aposta

sustentáveis, impressão 3D e robôs. Ainda,

transversal na literatura, com a presença

no espaço “Cinema” decorreram
documentários,
curtas e filmes de
natureza científica.
Por fim, destaca-se

AS EMOÇÕES SÃO FATORES-CHAVE
NAS NOSSAS DECISÕES; DA MESMA
também de diversos
FORMA, AS NOSSAS DECISÕES
autores nacionais e
INFLUENCIAM O NOSSO BEM-ESTAR
internacionais, como o
O FIC.A procurou romper
E SAÚDE.

barreiras sociais, económicas, neurobiólogo britânico
linguísticas, científicas, étnicas. Jack Lewis, o jornalista

o espaço GastroFest, uma área

alemão Jürgen Kaube, ou
o cosmólogo americano
Sean M. Carroll. Nas artes

de comida e bebida, para demonstrar a

performativas, houve concerto do músico

ciência da maneira mais deliciosa possível,

Noiserv. Houve ainda demonstração das

explorando a ciência dos sabores, texturas,

artes circenses, através da MagdaClan,

formas e cheiros.

uma companhia de circo contemporânea

A crescente urbanização do Mundo é apontada pelas Nações Unidas, no relatório
New Urban Agenda (2017), como um dos
principais processos de transformação do
século XXI, com um impacto ao nivel da
população, da economia, das interações
socio-culturais, ambientais, humanitárias,
que caso não devidamente acauteladas
irão provocar efeitos negativos graves na
saúde, bem-estar e qualidade de vida das
pessoas. Aspetos como: as migrações e
refugiados, o clima urbano e as alterações
climáticas, o envelhecimento da população, a inovação, o desenvolvimento urbano e regional, a segurança alimentar, sustentabilidade dos recursos ambientais e a
justiça espacial a escalas diversas, assim
bem como a procura de provas científicas,
sócio-ecológicas inovadoras em apoio às
melhores práticas de gestão e à tomada
de decisões políticas para o uso sustentável do solo, a bio-circularidade e os seus
produtos derivados, constituem a missão
do Centro de Estudos Geográfios e do Laboratório Associado TERRA.
É neste quadro de missão, que o projeto
eMOTIONAL Cities foi pensado e está a
ser desenvolvido. Financiado no âmbito
do programa Horizonte 2020 da Comissão
Europeia, o eMOTIONAL Cities é um projeto com duração de 48 meses, e um orçamento total de quase 5 milhões de Euros
(sendo mais de 2 milhões de Euros para
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entidades portuguesas), desenvolvido
com o objetivo de criar evidência, mediante medidas e avaliação, da influência que o
ambiente urbano exerce na saúde mental
das pessoas.

EMOTIONAL CITIES, DESENVOLVIDO
COM O OBJETIVO DE CRIAR
EVIDÊNCIA, MEDIANTE MEDIDAS
E AVALIAÇÃO, DA INFLUÊNCIA QUE
O AMBIENTE URBANO EXERCE NA
SAÚDE MENTAL DAS PESSOAS.
Face ao desafio maior que o mundo enfrenta, das alterações e de emergência climática, as cidades do futuro têm de ser pensadas e planeadas com o foco nas pessoas
e de modo a garantir uma maior resiliência, assegurar a sustentabilidade dos seus
ecossistemas e promover a qualidade de
vida dos cidadãos. A procura pela evidência científica, alicerçada no conhecimento
sobre os processos psicológicos e biológiAcos
1ªassociados
edição doà FIC.A
teve
influência
queum
a forma e
urbano têm
no comportamento
o desenho
grande
alcance
internacional,
humano e nos
circuitos
cerebrais
contando
com
mais de
25 são essenciais
para
desenvolver
políticas
oradores internacionais de de saúde pública urbana. As emoções são fatotodos os continentes, em modo
res-chave nas nossas decisões; da mesma
presencial
e livestream.
decisões influenciam o
forma, as nossas
nosso bem-estar e saúde.

italiana.
O trabalho desenvolvido no âmbito do
AeMOTIONAL
ligação da Cities foca-se nos sinais
Ciência
ao
desencadeados
pela nossa arquitetura neurobiológica,
responsáveis pelas
Desporto
eà
emoções e decisões, enquanto os seGastronomia
res humanos
interagem com o ambienforam
duas
te urbano, permitindo perceber como a
apostas da
saúde da população física e / ou mental,
organização
pode ser melhorada.
para
Com2021
baseque
no conhecimento gerado pela
se
mate-investigação, as cidades poderão
nossa
passar fazer
parte da perescrição médirializam
no
ca para a saúde e o bem-estar da pesprograma,
soa.
quer por via da participação da vice-campeã olímpica Patrícia Mamona e das
Através de uma abordagem sistemática,
Federações
Portuguesas
de Futebol
baseada em
experiências
naturaise e em
Atletismo.
O
festival
foi
também
problemas reais das cidades transmi(através
tido
em livestream
para
o público
que não o
de um
conjunto de
casos
de estudo),
eMOTIONAL
Cities
irá fornecer
evidênconseguiu
marcar
presença
neste evento
cia
científica
sobre
como
o
ambiente
inédito, tendo a organização disponibilizaurbanizado molda o processamento
do os conteúdos para serem consultados
emocional e cognitivo do ser-humano,
através do site e redes sociais oficiais do
incorporando elementos como a idade,
evento
www.fica.pt
.
géneroem
e grupos
vulneráveis
– tais como
Em
suma,
o
FIC.A
procurou
romper baros idosos com defeito cognitivo
ligeiro.
Nestesociais,
contexto,
os objetivos
específicos
reiras
económicas,
linguísticas,
do eMOTIONAL
Cities
são:´ despertar
científicas,
étnicas,
procurando
a imaginação, estimular a curiosidade e
- Identificar questões de investigação refomentar o diálogo nos vários domínios
levantes para o desenvolvimento de podo
conhecimento
das“estrutura
ciências naturais,
líticas
e criar uma
conceptual
sociais,
humanidades,
artes,
entre
outras,
para
ligar
o amdo eMOTIONAL Cities”
contribuindo
assim
para o fortalecimento
biente urbano,
a neurociência,
a saúde, o
bem-estar físico e mental.
- Aplicar análises geográficas, através
de metodologias quantitativas e qualitativas, em quatro casos de estudo distintos em dois continentes (três cidades
europeias e uma americana), a fim de
determinar as principais características
das áreas urbanas; bem como mapear
ambientes físicos, aspetos socioeconómicos, padrões de mobilidade e fatores
determinantes para a saúde relacionados com uso de redes sociais.
- Combinar experiências de laboratório
controladas com investigação ecológica de campo, através da captura de
respostas fisiológicas e neurobiológicas
dos indivíduos enquanto interagem com
determinados artefactos urbanos em espaço público.
- Recolher e analisar dados geográficos e
neurocientíficos com particular atenção
para os grupos vulneráveis e para aspetos relacionados com a idade e género,
de modo a identificar barreiras e fatores
facilitadores para espaços urbanos que
sejam verdadeiramente inclusivos.
- Criar uma infraestrutura de dados espaciais (SDI), capaz de integrar um conjunto de dados geográficos e neurocientíficos heterógeneos e de diversas fontes.
- Integrar dados estatísticos e descrições

de uma democracia mais forte

O TRABALHO DESENVOLVIDO
e mais informaNO ÂMBITO DO EMOTIONAL
da.
CITIES FOCA-SE NOS SINAIS
Esta celebraDESENCADEADOS PELAção
NOSSA
da Ciência
ARQUITETURA NEUROBIOLÓGICA,
em Portugal
RESPONSÁVEIS PELAS pretende
EMOÇÕES ser
E DECISÕES, ENQUANTOuma
OS SERES
rampa de
HUMANOS INTERAGEMlançamento,
COM O
uma referência e
AMBIENTE URBANO, PERMITINDO
umaDA
inspiração
PERCEBER COMO A SAÚDE
para as
próximas FÍSICA
edições,
como poPOPULAÇÃO
E / bem
OU MENTAL,
sicionar
Portugal
e
Oeiras
como
destinos
PODE SER MELHORADA.
de empreendedorismo, sustentabilidade e
desenvolvimento.

O vereador Pedro Patacho acredita que a
geográficas
comdeste
informação
“segunda
edição
festival neurocientívai ser um
fica
contextual,
de
modo
a
gerar
conheciainda maior sucesso” e sente-se particumento sobre como o ambiente urbano e
larmente feliz devido à “adesão massiva
natural, assim como o tecido social, afede todos os parceiros”, à “participação
tam o bem-estar cognitivo e afetivo.
extraordinária do público” e à “projeção e
impacto
mediático“,
dando
ainda a garantia
informação
e recomendações
- Fornecer
relacionadas
com
políticas
para
melhorar
que
este festival
veio
para ficar
e convidano bem-estar
e a saúde
física
mental
do
todos a viverem
a Ciência
em ou
Oeiras.
nas cidades; alavancando o conhecimento desenvolvido no âmbito do projeto com
a aplicação de técnicas de machine-learning para a descoberta de cenários que
possam com elevado grau de confiança
providenciar visões de possiveis futuros
alternativos, a partir de introdução de medidas de acção em prol do bem-estar e
saúde mental dos cidadãos.
- Promover o conhecimento sobre cidades
saudáveis e práticas de desenho urbano,
tendo como base um conhecimento interdisciplinar que combine dados das ciências sociais com ciências naturais e médicas (neuropsiquiatria e neurociências).
- Aumentar a sensibilização sobre como
os ambientes urbanos se relacionam com
os sentidos humanos, moldam as emoções e a saúde, estimulando os cidadãos
a agir e solicitar melhores políticas que
tenham em consideração o bem-estar e a
saúde.
- Garantir a sustentabilidade do projeto
após a sua conclusão.

O eMOTIONAL Cities irá fornecer
evidência científica sobre como
o ambiente urbanizado molda
o processamento emocional
e cognitivo do ser-humano,
incorporando elementos
como a idade, género e grupos
vulneráveis – tais como os
idosos com defeito cognitivo
ligeiro.

CIDADES
SUSTENTÁVEIS
ENSINO
SUPERIOR

EMOTIONAL CITIES
FPCE/UC:
AMAPEANDO
INVESTIGAÇÃO AO
AS CIDADES
SERVIÇO
DO ENSINO
DOS
EATRAVÉS
TRANSMISSÃO
SENTIDOS
DE
CONHECIMENTO
DE QUEM AS
CONSTROI,
AS PESSOAS.

Qual é a estratégia da nova direção da
Faculdade de Psicologia e de Ciências da
Educação da Universidade da Coimbra
(FPCE/UC)?
O programa de ação da nova direção vai se
focar nos três pilares de missão que estão
associados ao funcionamento de uma faculdade, que são a Investigação, o Ensino
e a Transferência de Conhecimento. Assim,
deverá continuar a ser alinhado com o
programa estratégico da Universidade de
Coimbra durante o período de 2019/23. A
nova direção irá de encontro a esses objetiA crescente urbanização do Mundo é aponvos, como nos comprometemos.
tada pelas Nações Unidas, no relatório
New Urban Agenda (2017), como um dos
Relativamente ao pilar da Investigação,
principais processos de transformação do
este é um ponto forte da nossa instituição,
século XXI, com um impacto ao nivel da
temos um Centro de investigação que se
população, da economia, das interações
designa por CINEICC (Centro de Investisocio-culturais, ambientais, humanitárias,
gação em Neuropsicologia e Intervenção
que caso não devidamente acauteladas
Cognitivo -Comportamental), que está clasirão provocar efeitos negativos graves na
sificado como Excelente pelo FCT, pontuasaúde, bem-estar e qualidade de vida das
ção máxima em todos os indicadores.
pessoas. Aspetos como: as migrações e
refugiados, o clima urbano e as alterações
climáticas, o envelhecimento da populaa inovação,
desenvolvimento urbaOção,
CINEICC
temocrescido
no e regional, a segurança
alimentar,
susexponencialmente
e isso
refletetentabilidade
dos recursos
ambientais e a
se
no montante
de financiamento
assim
justiça espacial
a escalasda
diversas,
atribuído,
no reforço
equipa,
bem como a procura de provas científicas,
na participação nas redes
sócio-ecológicas inovadoras em apoio às
de
investigação nacionais e
melhores práticas de gestão e à tomada
internacionais.
de decisões políticas para o uso sustentável do solo, a bio-circularidade e os seus
produtos derivados, constituem a missão
do Centro de Estudos Geográfios e do Laboratório Associado TERRA.
O CINEICC tem crescido exponencialmente
É neste quadro de missão, que o projeto
e isso reflete-se no montante de financiaeMOTIONAL Cities foi pensado e está a
mento atribuído, no reforço da equipa, na
ser desenvolvido. Financiado no âmbito
participação nas redes de investigação
do programa Horizonte 2020 da Comissão
nacionais e internacionais, e por isso,
Europeia, o eMOTIONAL Cities é um projedesejamos continuar este caminho e reto com duração de 48 meses, e um orçaforçá-lo. Uma das áreas onde FPCE é mais
mento total de quase 5 milhões de Euros
solicitada está relacionada com a parceria
(sendo mais de 2 milhões de Euros para
com entidades da comunidade, como por
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exemplo: escolas, IPSS´s, na vertente da
justiça e área social de forma a participar
em projetos e transmissão de conhecimento, assim como, criar juntamente com
estes parceiros sociais novas formas de
funcionamento no âmbito social.
Em relação à inovação e investigação um
dos objetivos é a criação de iniciativas
para fortalecer a instituição na captação
de financiamento,
temos que fomentar as
Paulo Morgado
condições
propícias
paraeMOTIONAL
que se continue
Coordenador
do projeto
Cities
com um desenvolvimento consertado e
sustentável, por isso vamos investir em
estruturas interfaces entre a faculdade,
o CINEICC e alguns laboratórios a ele
associados, juntamente com o Observatório de Cidadania e Intervenção Social, para
criar um serviço de promoção e gestão de
AS EMOÇÕES
SÃO FATORES-CHAVE
investigação
que possa
alinhar de forma
mais ágil
direta com
as áreas
estratéNASeNOSSAS
DECISÕES;
DA MESMA
gicas que
a FPCE
delineou:
a Saúde, a
FORMA,
AS NOSSAS
DECISÕES
Transição Digital, o Património e SociedaINFLUENCIAM O NOSSO BEM-ESTAR
de Inclusiva.

E SAÚDE.

Queremos igualmente aprofundar a articulação entre a investigação e o ensino. O
ensino tem de estar claramente baseado
na investigação que realizamos. Como?
Incentivando o aumento do número de
estudantes que obtêm creditação através
da participação em projetos de investigação dos nossos pares ou em áreas junto
da comunidade.
Com as grandes mudanças existentes no
ensino, quais as medidas a serem adotaentidades portuguesas), desenvolvido
das?
com o objetivo de criar evidência, mediante medidas e avaliação, da influência que o
Quanto ao ensino,nos últimos anos
ambiente urbano exerce na saúde mental
tivemos uma reestruturação profunda em
das pessoas.
todas as áreas: Ciências da Educação, Serviço Social e Psicologia.De facto que,estamos
sempre atentos
aquilo que são as
EMOTIONAL
CITIES, DESENVOLVIDO
oportunidades
para DE
otimizarmos
a nossa
COM O OBJETIVO
CRIAR
capacidade, e ao mesmo tempo, responder
EVIDÊNCIA, MEDIANTE MEDIDAS
aos novos desafios. Queremos crescer de
E AVALIAÇÃO,
QUE
forma
sustentávelDA
e INFLUÊNCIA
ir mais além
do que
O AMBIENTE
URBANO
EXERCE
é exigido
pelo nosso
sistema
deNA
autoavaMENTAL DAS
PESSOAS. estar
liçãoSAÚDE
e de qualidade,
ambicionamos
na vanguarda do ensino.
Face ao desafio maior que o mundo enfrenA FPCEUC quer continuar a ser uma instita, das alterações e de emergência climátituição de referência, reconhecida pela sua
ca, as cidades do futuro têm de ser pensaformação de qualidade, porque nas nossas
das e planeadas com o foco nas pessoas
áreas de formação, estamos presentes em
e de modo a garantir uma maior resiliênlugares cimeiros em rankings internaciocia, assegurar a sustentabilidade dos seus
nais de instituições de ensino.
ecossistemas e promover a qualidade de
vida dos cidadãos. A procura pela evidênPor isso, definimos uma politica de reforço
cia científica, alicerçada no conhecimento
e consolidação da oferta formativa,
sobre os processos psicológicos e biológibaseada na informação e na avaliação de
cos associados à influência que a forma e
necessidades de formação e qualificao desenho urbano têm no comportamento
ção, efetuada por entidades com quem a
humano e nos circuitos cerebrais são esFPCEUC tem parceria ou poderá vir a ter,
senciais para desenvolver políticas de saúpor isso estamos atentos às oportunidade pública urbana. As emoções são fatodes reorganizando a oferta mediante as
res-chave nas nossas decisões; da mesma
solicitações. Além disso, a FPCEUC tem
forma, as nossas decisões influenciam o
um Centro de Prestação de Serviços à
nosso bem-estar e saúde.

Comunidade, e queremos consolidar a
O trabalho desenvolvido no âmbito do
oferta formativa não conferente de grau
eMOTIONAL Cities foca-se nos sinais
a partir deste Centro, o que propomos é
desencadeados pela nossa arquitetupromover diversas ações de formação
ra neurobiológica, responsáveis pelas
que posteriormente possam ser total ou
emoções e decisões, enquanto os separcialmente creditadas, se as pessoas
res humanos interagem com o ambienque as frequentarem quiserem fazer a
te urbano, permitindo perceber como a
continuação dos seus estudos em cursos
saúde da população física e / ou mental,
conferentes de grau. Por isso, apostamos,
pode ser melhorada.
igualmente, em formas de aprendizaCom base no conhecimento gerado pela
gem menos formais e que possam ser
nossa investigação, as cidades poderão
transportadas para o contexto do ensino
passar fazer parte da perescrição médiformal.
ca para a saúde e o bem-estar da pessoa.
Considera que as Soft Skills são cada vezes solicitadas no mercado de trabalho?
Através de uma abordagem sistemática,
baseada em experiências naturais e em
Sem dúvida, e por isso desejamos criar
problemas reais das cidades (através
processos de creditação que impliquem a
de um conjunto de casos de estudo), o
aquisição de competências transversais.
eMOTIONAL Cities irá fornecer evidênJá apostámos, recentemente, na criação
cia científica sobre como o ambiente
de Unidades curriculares inovadoras, a
urbanizado molda o processamento
psicologia foi pioneira nessa área, mas
emocional e cognitivo do ser-humano,
atualmente estamos a organizar para os
incorporando elementos como a idade,
outros cursos. Será uma aprendizagem
género e grupos vulneráveis – tais como
baseada em atividades desenvolvidas na
os idosos com defeito cognitivo ligeiro.
comunidade, mas que permite a aquiNeste contexto, os objetivos específicos
sição de competências que podem ser
do eMOTIONAL Cities são:´
transportadas para o contexto do ensino
formal, tais como: ações de voluntariado,
- Identificar questões de investigação reparticipação em processos de investigalevantes para o desenvolvimento de poção, entre outros.
líticas e criar uma “estrutura conceptual
do eMOTIONAL Cities” para ligar o amEm relação às instalações da FPCEUC e
biente urbano, a neurociência, a saúde, o
que já são insuficientes face ao crescibem-estar físico e mental.
mento da faculdade. Quais são os projetos nesse âmbito?
- Aplicar análises geográficas, através
de metodologias quantitativas e qualiA FPCEUC está dividida em 4 edifícios,
tativas, em quatro casos de estudo disporque a nossa atividade aumentou
tintos em dois continentes (três cidades
exponencialmente em todos os domínios
europeias e uma americana), a fim de
nos últimos anos .O edifício 2, além de ser
determinar as principais características
aquele onde atualmente decorre a maior
das áreas urbanas; bem como mapear
parte das aulas do 1º e 2º ciclos, possui
ambientes físicos, aspetos socioeconóos gabinetes dos investigadores e docenmicos, padrões de mobilidade e fatores
tes, ainda o CINEICC e o Observatório de
determinantes para a saúde relacionaCidadania e Intervenção Social.
dos com uso de redes sociais.
- Combinar experiências de laboratório
controladas com investigação ecolóQueremos igualmente
gica de campo, através da captura de
aprofundar a articulação entre a
respostas fisiológicas e neurobiológicas
investigação e o ensino.
dos indivíduos enquanto interagem com
determinados artefactos urbanos em espaço público.
- Recolher e analisar dados geográficos e
No edifício 3 está destinado para pequeneurocientíficos com particular atenção
nos eventos e aulas do 3º ciclo. Sendo
para os grupos vulneráveis e para aspeque o Laboratório Pro Action Lab está instos relacionados com a idade e género,
talado num edifício de acolhimento. Esta
de modo a identificar barreiras e fatores
área está associada a um ponto forte da
facilitadores para espaços urbanos que
nossa ação, porque não estando todos no
sejam verdadeiramente inclusivos.
mesmo espaço, temos de arranjar formas
bastante ágeis de articulação.
- Criar uma infraestrutura de dados espaciais (SDI), capaz de integrar um conjunEstá previsto que o edifício 2 seja completo de dados geográficos e neurocientífitamente intervencionado, esta obra será
cos heterógeneos e de diversas fontes.
totalmente suportada pela Universidade
- Integrar dados estatísticos e descrições

de Coimbra, e estava calculado um investimento de cerca de um milhão e meio de
euros,Omas
vai serDESENVOLVIDO
necessário a UniversiTRABALHO
dade ter
que
gastar
um pouco mais. Está
NO ÂMBITO DO EMOTIONAL
prevista uma intervenção profunda neste
CITIES FOCA-SE NOS SINAIS
edifício que vai permitir expandir as nosDESENCADEADOS
NOSSA
sas instalações,
assimPELA
como,
a totalidade
ARQUITETURAdoNEUROBIOLÓGICA,
dos laboratórios
CINEICC que passam
a ter instalações
amplas
com todas as
RESPONSÁVEIS
PELASeEMOÇÕES
condições
para
a
realização
diversos
E DECISÕES, ENQUANTO OSdos
SERES
projetos
assentes
em
trabalho
laboratorial.
HUMANOS INTERAGEM COM O

AMBIENTE URBANO, PERMITINDO

Com o crescimento da FPCEUC nas suas
PERCEBER
COMO A SAÚDE
valências
e capacidade,
comoDA
irá responFÍSICA E / OU MENTAL,
der àsPOPULAÇÃO
solicitações:apostando
em recursos
humanos?
PODE SER MELHORADA.
Em relação aos recursos humanos,
teremos que aumentar a capacidade de
resposta, uma vez que todos os setores
geográficas com informação neurocientída FPCEUC têm aumentado a sua área de
fica contextual, de modo a gerar conheciatividade, o número de colaboradores deve
mento sobre como o ambiente urbano e
acompanhar essa evolução.
natural, assim como o tecido social, afetam o bem-estar cognitivo e afetivo.
Existem dois tipos de recursos humanosem em que esta direção quer apostar:
- Fornecer informação e recomendações
a captação de docentes, porque para
relacionadas com políticas para melhorar
sustentar toda esta inovação, expansão
o bem-estar e a saúde física ou mental
de novos serviços e a reestruturação de
nas cidades; alavancando o conhecimencursos e áreas de ensino, é essencial renoto desenvolvido no âmbito do projeto com
var o corpo docente em áreas onde ainda
a aplicação de técnicas de machine-leartemos poucos recursos, e onde queremos
ning para a descoberta de cenários que
apostar estrategicamente para mantermos
possam com elevado grau de confiança
a nossa atratividade, de forma a responder
providenciar visões de possiveis futuros
às necessidades sociais na criação de
alternativos, a partir de introdução de mecursos com um carácter interdisciplinar e
didas de acção em prol do bem-estar e
na transmissão de conhecimento. Neste
saúde mental dos cidadãos.
âmbito, torna-se igualmente premente a
contratação de pessoal não docente que
- Promover o conhecimento sobre cidades
visa dar resposta a esta nossa ambição.
saudáveis e práticas de desenho urbano,
tendo como base um conhecimento interdisciplinar que combine dados das ciências sociais com ciências naturais e médicas (neuropsiquiatria e neurociências).
- Aumentar a sensibilização sobre como
os ambientes urbanos se relacionam com
os sentidos humanos, moldam as emoções e a saúde, estimulando os cidadãos
a agir e solicitar melhores políticas que
tenham em consideração o bem-estar e a
saúde.
- Garantir a sustentabilidade do projeto
após a sua conclusão.

O eMOTIONAL Cities irá fornecer
evidência científica sobre como
Maria Paula Paixão, Diretora da
o ambiente
urbanizadoemolda
Faculdade
de Psicologia
de Ciêno
processamento
cias da Educação da emocional
Universidade
da Coimbra,
apresenta
o novo plano
e cognitivo
do ser-humano,
estratégico
da atual
direção com o
incorporando
elementos
objetivo
reforçar
e consolidar
comodea idade,
género
e grupos a
oferta formativa de acordo com as
vulneráveis – tais como os
necessidades existentes e com foco
idosos com defeito
cognitivo
na investigação,
ensino
e transferênligeiro.
cia de conhecimento.

CIDADES SUSTENTÁVEIS

EMOTIONAL CITIES
AMBISOUSA:
MAPEANDO
PELA
VALORIZAÇÃO
AS CIDADES
DOS
RESÍDUOS RUMO
DOS
ÀATRAVÉS
SUSTENTABILIDADE!
SENTIDOS
DE QUEM AS
CONSTROI,
AS PESSOAS.

Antonino Sousa

Presidente do Conselho da Administração da Ambisousa, explica a estratégia
da empresa na aposta da “prevenção da
produção de resíduos e de valorização dos
resíduos orgânicos”.
Qual a estratégia da Ambisousa quanto
ao objectivo da região na “salvaguarda e
valorização do meio ambiente”?
A Ambisousa pretende essencialmente
promover a transição para a economia
circular, orientada para a aposta na reciA crescente urbanização do Mundo é aponclagem e para a redução progressiva dos
tada pelas Nações Unidas, no relatório
resíduos
a enviar
para(2017),
aterro. como um dos
New Urban
Agenda
Esta
estratégia,
em
linha
a Estratégiado
principais processos de com
transformação
Nacional
de
Resíduos
Urbanos
século XXI, com um impacto(PERSU
ao nivel da
2020+),
compreende,
por umdas
lado,interações
uma
população,
da economia,
socio-culturais,
ambientais,
humanitárias,
forte
aposta ao nível
da valorização
dos
que caso não
devidamente
acauteladas
biorresíduos,
através
da construção
de
irão Unidade
provocarIndustrial
efeitos negativos
graves
na
uma
que valorize
e
saúde,estes
bem-estar
e qualidade
de vida das
recicle
resíduos,
os quais represenpessoas.
Aspetos
como:
as migrações
tam
cerca de
40% dos
resíduos
urbanos e
refugiados, o clima urbano e as alterações
produzidos. De ressalvar que este projeto
climáticas, o envelhecimento da populateve um acompanhamento do Ministério
ção, a inovação, o desenvolvimento urbado Ambiente e da Agência Portuguesa do
no e regional, a segurança alimentar, susAmbiente,
dadados
a importância
e o impacto
tentabilidade
recursos ambientais
ea
positivo
do
mesmo
para
a
região
e para
o
assim
justiça espacial a escalas diversas,
país.
bem como a procura de provas científicas,
sócio-ecológicas inovadoras em apoio às
práticas
de implementado
gestão e à tomada
Amelhores
Ambisousa
tem
de
decisões
políticas
para
o uso sustentáum projeto de compostagem
vel do solo, a bio-circularidade e os seus
doméstica nos seus municípios,
produtos derivados, constituem a missão
tendo
disponibilizados cerca de
do Centro de Estudos Geográfios e do La5500
compostores,
os quais se
boratório
Associado TERRA.
pretendem
reforçar
no próximo
É neste quadro de missão,
que o projeto
ano.
eMOTIONAL Cities foi pensado e está a
ser desenvolvido. Financiado no âmbito
Por
outro lado,Horizonte
apostamos
no encerrado programa
2020
da Comissão
mento
dos
aterros
sanitários
de Rio
Mau
Europeia, o eMOTIONAL Cities
é um
projeetodecom
Lustosa,
tendo
inclusive
sido
lançada
duração de 48 meses, e um orçaamento
1ª fasetotal
da empreitada
selagem
de quase 5demilhões
definal
Euros
mais de 2 milhões de Euros para
(sendoinstalações.
destas
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SUSTENTABILIDADE
Este compromisso assumido pela Ambisousa traduz fundamentalmente uma
maior preocupação com as questões
ambientais e a vontade expressa em dar
um maior contributo a este desiderato
nacional.
Quais as vantagens para a região que a
Unidade Industrial de Biorresíduos irá
propocionar tanto a nível de ambiente, na
Paulo Morgado
criação
de postos
de trabalho
e impacto
Coordenador
do projeto
eMOTIONAL
Cities
na economia local?
Em termos ambientais, esta Unidade
permitirá que cerca de 25.000 toneladas
anuais de biorresíduos, isto é, resíduos
alimentares e resíduos verdes, possam ter
um destino alternativo ao aterro sanitário.
Como sabe, os aterros sanitários são a
AS EMOÇÕES SÃO FATORES-CHAVE
última opção de tratamento existente,
NAS NOSSAS DECISÕES; DA MESMA
segundo a hierarquia dos resíduos. A
FORMA, AS NOSSAS DECISÕES
Unidade que iremos agora construir, enINFLUENCIAM O NOSSO BEM-ESTAR
quadra-se numa tipologia de tratamento de
E SAÚDE.
reciclagem,
das mais avançadas tecnologicamente e permitirá que os biorresíduos
sejam valorizados e transformados em
biometano e composto.
O biometano produzido nesta instalação
será injetado na rede de distribuição
de gás, possibilitando o consumo nas
habitações e nas indústrias. Prevê-se o
abastecimento de uma frota de viaturas
de recolha de resíduos movidas a biometano, contribuindo assim para uma menor
dependência dos combustíveis fósseis
entidades portuguesas), desenvolvido
e uma mobilidade ambientalmente mais
com o objetivo de criar evidência, mediansustentável.
te medidas e avaliação, da influência que o
Esta Unidade será o maior investimento
ambiente urbano exerce na saúde mental
de
da Ambisousa, proporcionando
dassempre
pessoas.
a criação de novos postos de trabalho,
alguns dos quais altamente qualificados,
CITIES,
DESENVOLVIDO
dadaEMOTIONAL
a tecnologia
a construir.

COM O OBJETIVO DE CRIAR
EVIDÊNCIA,
MEDIANTE
MEDIDAS
De um
forma prática
como
vai funcionar a
Unidade
de Valorização
de Biorresíduos?
E AVALIAÇÃO,
DA INFLUÊNCIA
QUE
O AMBIENTE URBANO EXERCE NA
A Unidade
construída
em edifício toSAÚDE será
MENTAL
DAS PESSOAS.

talmente fechado, permitindo um controlo
das emissões e dos efluentes gerados no
Face ao desafio maior que o mundo enfrenprocesso, entre os quais os maus odores
ta, das alterações e de emergência climátique
ficarão
completamente
confinados,
ca, as
cidades
do futuro têm
de ser pensasendo
tratados
convenientemente,
pelo
das e planeadas com o foco nas pessoas
que
não
deverá
haver
receio
por
parte
da
e de modo a garantir uma maior resiliêncomunidade.
cia, assegurar a sustentabilidade dos seus
e promover
a qualidade
ecossistemas
Em
termos práticos,
os biorresíduos
pro- de
vida dosnas
cidadãos.
A procura
pela evidênduzidos
habitações
serão depositados
cia novos
científica,
alicerçada
no conhecimento
em
contentores
dedicados
exclusisobre
os
processos
psicológicos
e biológivamente a este fim, sendo depois transporcos
associados
à
influência
que
a
forma
tados por viaturas para esta Unidade.
Ao e
o desenho urbano têm no comportamento
chegar à instalação, os biorresíduos serão
humano e nos circuitos cerebrais são esdescarregados e submetidos a um prosenciais para desenvolver políticas de saúcesso de digestão anaeróbia, isto é, sem a
de pública urbana. As emoções são fatopresença
oxigénio.
digestores
desres-chavede
nas
nossas Nos
decisões;
da mesma
te
processo,
os
resíduos
serão
degradados
forma, as nossas decisões influenciam o
enosso
será produzido
bem-estarbiometano,
e saúde. o qual será

recolhido, canalizado e transformado em
O trabalho desenvolvido no âmbito do
gás natural, permitindo
a sua injeção
na
eMOTIONAL
Cities foca-se
nos sinais
rede
de
distribuição
de
gás.
desencadeados pela nossa arquiteturesíduos que já não
tem capacidade
raOsneurobiológica,
responsáveis
pelas
de
se
degradar
e
de
gerar
biometano,
emoções e decisões, enquanto
os seres
humanos
interagem
o ambiendesignado
nesta
fase por com
digerido,
serão
tedepois
urbano,
permitindo
transferidos
dosperceber
digestorescomo a
da população
física e /subseou mental,
saúde
anaeróbios
para um processo
pode
serdemelhorada.
quente
compostagem, permitindo a
Com
base de
no composto
conhecimento
gerado
pela
produção
orgânico
e o seu
nossa investigação, as cidades poderão
encaminhamento para a agricultura, para
passar fazer parte da perescrição médio enriquecimento dos solos.
ca para a saúde e o bem-estar da pesEste processo de compostagem decorresoa.
rá também em edifício totalmente fechado, evitando
desta
forma a libertação
de
de uma
abordagem
sistemática,
Através
qualquer
mau
odor.
baseada em experiências naturais e em
problemas reais das cidades (através
de
um aconjunto
depoderá
casosencontrar
de estudo), o
Onde
população
eMOTIONAL
informação? Cities irá fornecer evidência científica sobre como o ambiente
urbanizado
molda o na
processamento
Estamos presentemente
fase de conemocional
e
cognitivo
do
ser-humano,
curso público internacional para
a concepincorporando elementos como a idade,
ção e construção da Unidade. Quando
género e grupos vulneráveis – tais como
este procedimento estiver concluído,
os idosos com defeito cognitivo ligeiro.
iremos disponibilizar mais informação,
Neste contexto, os objetivos específicos
com
a criação deCities
um gabinete
do
eMOTIONAL
são:´ aberto à
população, bem como um website excludesta Unidade.
- sivo
Identificar
questões de investigação reSerá
também
uma comissãode
de polevantes
para criada
o desenvolvimento
líticas
e criar uma “estrutura
acompanhamento,
constituídaconceptual
por repreeMOTIONAL
Cities” junta
para de
ligar
o amdo
sentantes
do município,
freguebiente
urbano, alocal
neurociência,
a saúde,
sia, população
e Ambisousa,
a qual o
mental.
bem-estar
físico eanalisar
poderá observar,
e acompanhar
de perto os trabalhos de construção da
- Aplicar análises geográficas, através
Unidade.
de metodologias quantitativas e qualitativas, em quatro casos de estudo disQual o investimento para esta Unidade e
tintos em dois continentes (três cidades
o retorno previsto?
e uma americana), a fim de
europeias
determinar as principais características
O custo
do urbanas;
investimento
os mapear
17,5
das
áreas
bemronda
como
milhões
de
euros,
sendo
esta
unidade
ambientes físicos, aspetos socioeconómicos,
padrões
de mobilidade
e fatores
financiada
pelo POSEUR
em 8 milhões
a do
saúde
determinantes
de euros, cerca para
de 45%
custorelacionatotal do
dos
com uso de redes sociais.
investimento.
Para além desta comparticipação do
Combinar
experiências
de laboratório
- POSEUR,
o retorno
do investimento
teve
controladas com investigação ecolótambém em linha de conta os custos evigica de campo, através da captura de
tados com a não-deposição em aterro dos
respostas fisiológicas e neurobiológicas
biorresíduos e da isenção da respetiva
dos indivíduos enquanto interagem com
Taxa de Gestão
de Resíduos
(TGR).em esdeterminados
artefactos
urbanos
Em
termos
de
receitas,
com
a
venda do
paço público.
biometano e do composto, estima-se
de 1emilhão
dedados
euros anuais.
- cerca
Recolher
analisar
geográficos e
neurocientíficos com particular atenção
para
os grupos
para
aspeQuando
falamosvulneráveis
de produçãoe de
biogás,
tos
relacionados
com
a idadeem
e género,
está
calculado uma
estimativa
relamodo
identificar
barreiras
e fatores
de
ção
à suaaprodução
e se
essa distribuição
facilitadores
para
espaços
urbanos
que
na rede irá garantir as tarifas em valores
sejam verdadeiramente inclusivos.
mais baixos?
- Criar uma infraestrutura de dados espaNesta Unidade prevemos produzir anualciais (SDI), capaz de integrar um conjun1,2 milhões
de m3 de
biometano,
tomente
de dados
geográficos
e neurocientífio
qual
foi
estimado
em
relação
à capacicos heterógeneos e de diversas
fontes.
dade
de
tratamento
de
biorresíduos,
que é
- Integrar dados estatísticos e descrições

de 25.000 toneladas/ano.
Relativamente ao impacto nas tarifas, o
lhe poderei
dizer éDESENVOLVIDO
que ao nível da TGR,
O TRABALHO
os biorresíduos
recolhidos
seletivamente,
NO ÂMBITO DO EMOTIONAL
e queCITIES
sejamFOCA-SE
valorizados
nesta
NOS SINAIS Unidade,
ficamDESENCADEADOS
isentos da cobrança
desta Taxa pelo
PELA NOSSA
Estado.
Logo,
aqui
a
população
estará
ARQUITETURA NEUROBIOLÓGICA,
efetivamente a poupar.
RESPONSÁVEIS PELAS EMOÇÕES
Como sabe, a TGR foi criada para desinE DECISÕES, ENQUANTO OS SERES
centivar o envio de resíduos para aterro
HUMANOS INTERAGEM COM O
e tem atualmente o valor de 22€/ton de
AMBIENTE URBANO, PERMITINDO
resíduos, prevendo-se inclusive que este
PERCEBER
COMO A SAÚDE
valor atinja
os 35€/ton
no anoDA
de 2035.
POPULAÇÃO
FÍSICA
E
/
OU
MENTAL,
Só no ano de 2020, os seis municípios da
PODE SER
MELHORADA.
Ambisousa
pagaram
um total de TGR de
aproximadamente 1,7 milhões de euros,
um valor extremamente elevado.
geográficas
com informação
neurocientíComo a Ambisousa
tem realizado
a
fica
contextual,
modo a egerar
conhecidivulgação
para de
prevenção
educação
mento
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como
o ambiente
urbano
e
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como,
dinamizado
ações
assim
como
o
tecido
social,
afenatural,
de sensibilização com vista à valorização
tam o bem-estar cognitivo e afetivo.
de resíduos junto da comunidade?
- Fornecer informação e recomendações
Ao nível da prevenção da produção de
relacionadas com políticas para melhorar
a aposta
da Ambisousa
oresíduos,
bem-estar
e a saúde
física outem
mental
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essencialmente
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compostagem
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projeto
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para a descoberta
de cenáriostenque
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possam
do atualmente
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de
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visõesosdequais
possiveis
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5500 compostores,
se pretendem
alternativos,
a partirano.
de introdução de mereforçar no próximo
didas de acção em prol do bem-estar e
saúde
mental dos cidadãos.
A Ambisousa
pretende promover

a transição para a economia

- Promover o conhecimento sobre cidades
circular, orientada para a aposta
saudáveis e práticas de desenho urbano,
na reciclagem e para a redução
tendo como base um conhecimento interprogressiva dos resíduos.
disciplinar que combine dados das ciências sociais com ciências naturais e méAnualmente,
a Ambisousa
promove a Sedicas
(neuropsiquiatria
e neurociências).
mana Europeia da Prevenção de Resíduos,
a sensibilização
sobre como
-com
Aumentar
um conjunto
de ações e iniciativas
os
ambientes
urbanos se
com
vista a sensibilizar
asrelacionam
escolas e a com
os
sentidos
população
emhumanos,
geral paramoldam
a adoçãoas
de emoções
e
a
saúde,
estimulando
os
cidadãos
práticas relacionadas com uma maior
a agir e solicitar melhores políticas que
prevenção da produção de resíduos e de
tenham em consideração o bem-estar e a
valorização dos resíduos orgânicos.
saúde.
os próximos
projetos da Ambisou- Quais
Garantir
a sustentabilidade
do projeto
sa?
após a sua conclusão.
Garantida a construção da Unidade de
valorização
de biorresíduos,
próximos
O eMOTIONAL
Cities irá os
fornecer
projetos
passarão
pela submissão
de
evidência
científica
sobre como
candidaturas
a
financiamento
comunitário
o ambiente urbanizado molda
para ações
de sensibilização,
aquisição
o processamento
emocional
de contentores e de viaturas de recolha
e cognitivo do ser-humano,
seletiva de biorresíduos.

incorporando elementos
como a idade, género e grupos
www.ambisousa.pt/
vulneráveis – tais como os
idosos com defeito cognitivo
ligeiro.

CIDADES
SUSTENTÁVEIS
DIA
INTERNACIONAL
DA GESTÃO DE PROJECTOS - 5 DE NOVEMBRO

CITIES
OEMOTIONAL
SENTIDO PRÁTICO
MAPEANDO
DA
ALMA LUSITANA
AS CIDADES
ATRAVÉS DOS
SENTIDOS
DE QUEM AS
CONSTROI,
AS PESSOAS.
Pedro Engrácia
Presidente da APOGEP
( Associação Portuguesa de Gestão de Projetos)

Confrontado com o cenário catastrófico
resultante do terramoto de 1755 com milhares de mortos e Lisboa completamente
arrasada, o Marquês de Pombal, à altura
Primeiro Secretário do Reino decretou:
“Sepultar os mortos e cuidar dos vivos!”.
Este sentido prático, gerado pela urgência
do momento de crise e focado no objetivo
final de mitigar os danos e potenciar a
oportunidade criada com a reconstrução
para vencer problemas estruturais é, em si
mesmo, uma característica da Alma Lusitana que parece surgir nos momentos mais
agudos
da nossa
história. do Mundo é aponA crescente
urbanização
Sem
pretensão
de sermos
exaustadatermos
pelas aNações
Unidas,
no relatório
tivos,
nos ocorre
o dos
New facilmente
Urban Agenda
(2017),também
como um
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daprocessos
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principais
dedescobrimentos,
transformação do
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génese
profundaao
crise
ecoséculo
XXI, está
comnuma
um impacto
nivel
da
nómica
e social
ameaçava
forma
população,
da que
economia,
dasdeinterações
séria
o Reino.
socio-culturais,
ambientais, humanitárias,
Em
casos,
o sentido prático
queambos
caso os
não
devidamente
acauteladas
da
Alma
Lusitana
lançou
os portugueses
irão
provocar
efeitos
negativos
graves na
em
programas
vastos,
ambiciosos,
quase
saúde,
bem-estar
e qualidade
de vida
das
mágicos,
deramcomo:
novo fôlego
à nação e
pessoas.que
Aspetos
as migrações
erefugiados,
posicionaram
Portugal,
nessas
o clima
urbano
e as alturas,
alterações
como
referência
mundial da exploração
climáticas,
o envelhecimento
da populamarítima,
da reconstrução
e ordenamento
ção, a inovação,
o desenvolvimento
urbadas
no ecidades.
regional, a segurança alimentar, sustentabilidade dos recursos ambientais e a
justiçaque
espacial
a escalas
diversas, assim
Urge
Portugal
adote
bem como a procura de provas científicas,
uma política de fomento da
sócio-ecológicas inovadoras em apoio às
capacitação e certificação em
melhores práticas de gestão e à tomada
Gestão
de Projetos.
de decisões políticas para o uso sustentável do solo, a bio-circularidade e os seus
Estamos
em cenário
idêntico.
Tal
produtosagora
derivados,
constituem
a missão
como
no passado,
abre-se
a possibilidado Centro
de Estudos
Geográfios
e do Lade
de fazermos
magiaTERRA.
e, fazer o país dar
boratório
Associado
um
salto geracional
suas estruturas
É neste
quadro de nas
missão,
que o projeto
económicas
de organização
do trabalho
eMOTIONALe Cities
foi pensado
e está a
através
da aposta estratégica
na no
sustentaser desenvolvido.
Financiado
âmbito
bilidade
socialHorizonte
e ambiental.
do programa
2020 da Comissão
Agora
o desafio
é conduzirCities
a mudança
de
Europeia,
o eMOTIONAL
é um projeforma
assertiva,
ideais
to com
duraçãotransformando
de 48 meses, os
e um
orçados
“Marqueses
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modernos
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mento
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Recordemos que a Europa e o
Mundo também estão a tirar
partido desta crise para se
reinventarem!
benefícios concretos e sustentáveis para
os que habitam, trabalham ou visitam
Portugal.
No período dos descobrimentos, PorPaulo
Morgadoatravés do
tugal dotou-se de
expertise
Coordenador do projeto eMOTIONAL Cities
recrutamento dos melhores, fossem eles
Portugueses, Castelhanos ou Genoveses.
Com estes a bordo, foi tempo de capacitar
milhares para planear, em terra, e para
guarnecer, no mar, as centenas de caravelas que ousaram ir “além da taprobana”,
ostentando as cores de Portugal.
No programa
de recuperação
de Lisboa
AS EMOÇÕES
SÃO FATORES-CHAVE
dos danos do terremoto, os artífices foram
NAS NOSSAS DECISÕES; DA MESMA
Manuel da Maia e uma equipa de arquiteFORMA, AS NOSSAS DECISÕES
tos e engenheiros militares portugueses.
NOSSO BEM-ESTAR
NovasINFLUENCIAM
técnicas de O
construção
antissísE SAÚDE.
mica foram
desenvolvidas e, novamente,
milhares foram formados para a sua
utilização.
Como será nos nossos dias?
Considerada a complexidade e abrangência do plano de recuperação em execução,
diríamos de forma clara e taxativa que
Portugal necessita de mais profissionais
capacitados para gerir e fazer acontecer
todo este processo de transformação.
E essa é uma carência efetiva, um risco
efetivo que importa ser mitigado!
Se não vejamos: atualmente temos pouco
entidades
mais
de 2 milportuguesas),
profissionais de desenvolvido
gestão de
com o objetivo
de criar
medianprojetos
certificados
em evidência,
Portugal. Se
os 16
te medidas
e avaliação,
da influência
que o
Mil
Milhões de
euros do plano
de recuperaambiente
urbano
exercegeridos
na saúde
mental
ção
e resiliência
fossem
exclusivadas pessoas.
mente
por gestores de projeto certificados,
isso significaria que cada profissional teria
a seu cargo, em média, 8 milhões de euros.
EMOTIONAL CITIES, DESENVOLVIDO
E isto considerando que não existiria qualOBJETIVOem
DEcurso
CRIARdurante esse
quer COM
outroO projeto
EVIDÊNCIA,
MEDIANTEnão
MEDIDAS
período,
o que sabemos
corresponder
à realidade.
E AVALIAÇÃO, DA INFLUÊNCIA QUE
Tal como
aconteceu
no tempo
O AMBIENTE
URBANO
EXERCEdo
NAInfante
D. Henrique
ou
do
Marquês
de
Pombal,
SAÚDE MENTAL DAS PESSOAS.
em que se reuniram os melhores em volta
do empreendimento a lançar e que se forFace aomilhares
desafio maior
quede
o mundo
maram
nas artes
marear,enfrennas
ta, dastécnicas
alterações
e de emergência
climátinovas
de construção,
urge que
ca, as cidades
do futuro
têmdedefomento
ser pensaPortugal
adote uma
política
da
das e planeadas
com o foco
pessoas
capacitação
e certificação
em nas
Gestão
de
resiliêne de modo
garantir uma maior
Projetos
e doareconhecimento
da profissão
cia, assegurar
sustentabilidade
dos seus
enquanto
vetor aestratégico
para a cone promover a Digital
qualidade
ecossistemas
cretização
da Transformação
e dade
vida dos cidadãos.
procura pela
evidêndescarbonização
da A
economia,
ambas
já
cia curso.
científica, alicerçada no conhecimento
em
sobre
processos
psicológicos
e sentibiológiEsta
é os
mais
uma oportunidade
de o
cosprático
associados
à influência
que a formaa e
do
da Alma
Lusitana demonstrar
urbano
têm no
comportamento
o desenho
sua
capacidade
de fazer
magia.
humano e nos
são
esRecordemos
quecircuitos
a Europacerebrais
e o Mundo
tamsenciais
para
desenvolver
políticas
saúbém
estão
a tirar
partido desta
crisede
para
dereinventarem!
pública urbana. As emoções são fatose
res-chave
nas nossas
decisões;
da mesma
Nós
não podemos
falhar.
Isso seria
irrepaas nossas decisões influenciam o
forma,
rável,
imperdoável!
nosso bem-estar e saúde.

A GESTÃO DE
PROJETOS É UMA
COMPETÊNCIA
ESTRATÉGICA NUMA
ECONOMIA ORIENTADA
PARA PROJETOS
O trabalho desenvolvido no âmbito do
eMOTIONAL Cities foca-se nos sinais
desencadeados pela nossa arquitetura neurobiológica, responsáveis pelas
emoções e decisões, enquanto os seres humanos interagem com o ambiente urbano, permitindo perceber como a
saúde da população física e / ou mental,
pode ser melhorada.
Com base no conhecimento gerado pela
nossa investigação, as cidades poderão
passar fazer parte da perescrição médica para a saúde e o bem-estar da pessoa.

Através de uma abordagem sistemática,
baseada em experiências naturais e em
problemas reais das cidades (através
de um conjunto de casos de estudo), o
eMOTIONAL Cities irá fornecer evidência científica sobre como o ambiente
urbanizado molda o processamento
emocional e cognitivo do ser-humano,
incorporando elementos como a idade,
género e grupos vulneráveis – tais como
os idosos com defeito cognitivo ligeiro.
Neste contexto, os objetivos específicos
do eMOTIONAL
Cities são:´
Henrique
Moura
CEO da XPM Consulting

- Identificar questões de investigação relevantes para o desenvolvimento de poO sucesso das organizações num mundo
líticas e criar uma “estrutura conceptual
cada vez mais incerto e volátil, depende
do eMOTIONAL Cities” para ligar o ammais da capacidade de se adaptarem rapbiente urbano, a neurociência, a saúde, o
idamente do que manter os seus produtos
bem-estar físico e mental.
e serviços. Os projetos são veículos para
promover a mudança desejada.
- Aplicar análises geográficas, através
de metodologias quantitativas e qualitativas, em quatro casos de estudo disUm projeto com sucesso deve
tintos em dois continentes (três cidades
entregar
os resultados esperados
europeias e uma americana), a fim de
e
adicionar
determinar
asvalor.
principais características
das áreas urbanas; bem como mapear
ambientes físicos, aspetos socioeconóNesta economia orientada a projetos, a
micos, padrões de mobilidade e fatores
gestão de projetos é uma competência
determinantes para a saúde relacionaestratégica que permite às organizações
dos com uso de redes sociais.
definir, priorizar, planear e entregar os resultados que facilitam a mudança. Paralela- Combinar experiências de laboratório
mente, otimiza e controla o desempenho
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respostas fisiológicas e neurobiológicas
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to de dados geográficos e neurocientífivalor com maior frequência e mais rapidacos heterógeneos e de diversas fontes.
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- Integrar dados estatísticos e descrições
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trolo analisam, mas também influenciam
natural, assim como o tecido social, afeo desempenho para manter o projeto nas
tam o bem-estar cognitivo e afetivo.
tolerâncias acordadas.
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A Metodologia PM² de Gestão de Projetos
foi desenvolvida pela Comissão Europeia
e depois lançada ao mundo, em 2016, de
forma aberta, pelo que agora pertence à
comunidade global.
De facto, uma Metodologia originalmente
desenvolvida para ser utilizada em projetos
das instituições da UE está agora acessível
e é adotada globalmente, para gerir muitos
e diferentes projetos em todo o mundo.

A PM² é uma metodologia
simples, mas abrangente.
A poluição atmosférica é o maior risco
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A GLOBALIZAÇÃO
DOS SIG.
ESTÃO COM CADA UM
DE NÓS.
TODOS OS DIAS!

O trabalho desenvolvido no âmbito do
eMOTIONAL Cities foca-se nos sinais
desencadeados pela nossa arquitetura neurobiológica, responsáveis pelas
emoções e decisões, enquanto os seres humanos interagem com o ambiente urbano, permitindo perceber como a
saúde da população física e / ou mental,
pode ser melhorada.
Com base no conhecimento gerado pela
nossa investigação, as cidades poderão
passar fazer parte da perescrição médica para a saúde e o bem-estar da pessoa.
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de gestores de projeto e especialistas em
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CIDADES SUSTENTÁVEIS

EMOTIONAL CITIES
Unidos por uma
MAPEANDO
melhor gestão
ASda
CIDADES
diabetes
ATRAVÉS DOS
SENTIDOS
DE QUEM AS
CONSTROI,
AS PESSOAS.

Paulo Morgado
Coordenador do projeto eMOTIONAL Cities

AS EMOÇÕES SÃO FATORES-CHAVE
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FORMA, AS NOSSAS DECISÕES
INFLUENCIAM O NOSSO BEM-ESTAR
E SAÚDE.
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Quer saber mais sobre as nossas soluções?

como interface e controlo à distância de bombas de infusão de insulina compatíveis Accu-Chek® Solo, via tecnologia sem fios Bluetooth (comunicação por Bluetooth). Adequado para o autocontrolo. Não deve ser utilizado para o diagnóstico da diabetes. Este aparelho requer tiras-teste
Accu-Chek® Guide. RocheDiabetes Care Platform é um dispositivo médico. A RocheDiabetes Care Platform é uma aplicação web que melhora a gestão da diabetes para os profissionais de saúde (PdS) e para as pessoas com diabetes (PcD). É uma ferramenta de suporte à decisão
clínica que permite a recolha, organização e sistematização dos dados da diabetes. A RocheDiabetes Care Platform permite aceder a representações gráficas, análises de estatísticas, tabelas de sistematização de informação que permitem uma análise rápida, intuitiva e sustentada
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para uma gestão integrada e personalizada do paciente com Diabetes. RocheDiabetes Care Platform está em constante evolução. Pode conferir a versão clicando no ícone de informação no painel de navegação vertical no lado esquerdo da home page. RocheDiabetes Care Platform
pode ser completada com módulos premium para uma gestão mais optimizada. mySugr é um dispositivo médico para suporte à otimização terapêutica na diabetes. mySugr dispõe de uma calculadora de dose de insulina. É da responsabilidade do utilizador a autogestão contínua da
glicose. A utilização da app mySugr não substitui aconselhamento médico profissional. Aconselhamos a ler cuidadosamente a rotulagem e as instruções de utilização antes de utilizar os dispositivos médicos. Em caso de dúvida consulte o seu médico ou farmacêutico. Roche Sistemas
de Diagnósticos Lda (Estrada Nacional, 249 -1; 2720-413 Amadora. Portugal; Tel.: +351 21 425 70 00; Fax: +351 21 417 13 13) MC-PT00300 | Novembro 2021

