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Atualidade

Cidades resilientes - o contributo 
das coberturas verdes
O presidente da Associação Nacional de Coberturas 
Verdes (ANCV), Paulo Palha, apresentou as vantagens 
de integrar estas infraestruturas verdes no espaço ur-
bano. “As cidades podem ser excelentes exemplos de 
vivência com a natureza e as coberturas verdes trazem 
benefícios públicos”, disse, revelando que “houve um 
crescimento da nossa indústria no período COVID”.
As coberturas verdes ajudam a reter a água da chuva 
nos edifícios que pode ser reaproveitada para abaste-
cimento do próprio edifício, segundo este especialista, 
“uma cobertura verde com 10 cm de substrato conse-
gue reter até 75% a 90% da precipitação” e tem uma 
importante função na redução do efeito das “ilhas de 
calor” nas cidades. 

Ilhas de calor nas cidades
A este propósito o especialista em climatologia urba-
na e professor do IGOT- Ulisboa, António Lopes, refe-
riu que as ilhas de calor nas cidades estão a aumentar. 
Lisboa, por exemplo, é considerada a sétima cidade 
do mundo mais exposta a ondas de calor, segundo 
alguns estudos. A solução para tornar as cidades mais 
resilientes ao stress térmico passa por diversificar e 
distribuir os espaços verdes pela malha urbana e as 
árvores são essenciais nestes ecossistemas. “Precisa-
mos da floresta urbana e não de relvados. Os relvados 
por si só não baixam a temperatura, nem aumentam 
o conforto térmico, as árvores são fundamentais nos 
espaços verdes urbanos”, afirmou o investigador, res-
ponsável por projetos como o “eMotional cities”, de 
avaliação do conforto térmico nas cidades, ou o “On-
das de calor em Lisboa”, que concluiu que a parte sul 
da cidade, junto ao Tejo, está mais sujeita às ilhas de 
calor.

A Conferência “Cidade Verdes – Melhor Clima, Mais Saúde”, realizada a 23 de setembro, no 
Centro Nacional de Exposições, em Santarém, no âmbito da 34ª edição da feira Lusoflora, 
juntou produtores, arquitetos paisagistas, investigadores e influencers da área da jardinagem 
e espaços verdes.

Renaturalizar os espaços urbanos é o caminho a seguir 
para reduzir o stress térmico nas cidades, construindo 
mais espaços verdes e instalando coberturas e facha-
das verdes nos edifícios. “É preciso descer à escala dos 
bairros e propor medidas que levem em conta a vo-
lumetria urbana, as características das superfícies e o 
espaço útil disponível”, referiu.
Segundo o presidente da ANCV, “os espaços verdes 
reduzem em 50C a temperatura face ao betão, e com 
isso reduz-se o gasto e o custo energético em ar condi-
cionado”. As coberturas verdes também podem servir 
de isolamento acústico dos edifícios e contribuir para 
o aumento da biodiversidade nas cidades, integrando 
corredores ecológicos urbanos como ponto de ligação 
com parques e jardins.
“Todos os dias podemos fazer algo nos projetos (de 
arquitetura) para que a natureza volte à cidade”, de-
fendeu Paulo Palha, alertando que os edifícios que vão 
estar ativos em 2050 são aqueles que estamos a cons-
truir/recuperar hoje. 
Atualmente já é possível a qualquer cidadão obter um 
apoio público para a instalação de coberturas e fa-
chadas verdes nos edifícios, pois o Estado português 
comparticipa em 70% investimentos até 3000 euros, 
no âmbito do programa ‘Edifícios Mais Sustentáveis’ do 
Fundo Ambiental.
A Câmara Municipal de Santarém participou na confe-
rência com a apresentação do projeto “(Re)Arboriza-
ção de Espaços Verdes em Meio Urbano na Cidade de 
Santarém”. A diretora do Departamento de Ambiente, 
Sustentabilidade e Espaço Público da CMS, Catarina 
Durão, reforçou a relevância que os espaços verdes 
públicos desempenham no meio urbano, melhorando 
a qualidade de vida das pessoas e mitigando os efeitos 
das alterações climáticas.
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Cidades verdes, melhor 
clima, mais saúde

Cobertura verde da ETAR de Alcântara, em Lisboa
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O vereador da CMS com o pelouro dos Espaços Ver-
des e Espaço Público, Nuno Russo, presidiu à sessão 
de encerramento da conferência, relevando que o 
município está a trabalhar na celebração de um proto-
colo com a Associação Portuguesa de Produtores de 
Plantas e Flores Naturais (APPP-FN), visando tornar 
Santarém um laboratório vivo de novas espécies, ma-
teriais, conceitos e tecnologias que serão testadas nos 
jardins e espaços verdes da cidade.

 Cidades portuguesas aderem às coberturas verdes 
As coberturas verdes nos edifícios começam a fazer 
parte da paisagem urbana em algumas cidades por-
tuguesas. Em Lisboa, é bem conhecido o projeto da 
ETAR de Alcântara, construída sob uma cobertura 
verde com cerca de dois hectares, diminuindo o im-
pacto paisagístico da infraestrutura e proporcionando 
múltiplos benefícios ambientais. Este projeto ganhou 
o Prémio Valmor e Municipal de Arquitetura em 2013.
No Porto, existem mais de 131 estruturas ou edifícios 
com cobertura vegetal, entre as quais se destaca a 
estação de comboios da Trindade e o Jardim das Oli-
veiras, situado na Praça de Lisboa junto à Torre dos 
Clérigos, um oásis de 50 oliveiras e relva exuberante 
no topo de uma galeria semiaberta de lojas, restau-
rantes e cafés, com garagem subterrânea. É um local 
aprazível muito frequentado por turistas e residentes. 
O Terminal Intermodal de Campanhã, inaugurado em 
julho de 2022, integra uma área ajardinada de 4,6 hec-
tares e é a maior cobertura verde (1.600 árvores) al-
guma vez implantada num edifício público da cidade.
A Câmara Municipal do Porto iniciou, em 2016, o Pro-

Jardim das Oliveiras, cobertura verde na cidade do Porto, 
situado na Praça de Lisboa, junto à Torre dos Clérigos.

Cobertura verde da Estação da Trindade, na cidade do Porto.

Conferência “Cidade Verdes – Melhor Clima, Mais Saúde”

O Terminal Intermodal de Campanhã alberga a maior cobertura 
verde da cidade do Porto, com 1.600 árvores (imagem do projeto 
e a obra inaugurada em julho 2022).
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jeto Quinto Alçado, em parceria com a Associação 
Nacional de Coberturas Verdes (ANCV) que teve por 
objetivo definir um modelo para o desenvolvimento 
de infraestruturas verdes, designadamente ao nível de 
coberturas, e avaliar o seu impacto e benefícios para 
a cidade. 

O papel dos influencers na paisagem e na ação 
climática
Nuno Prates, jardineiro e influencer, apresentou na 
conferência o seu trabalho de criação de jardins com 
espécies tropicais e o movimento cívico que lidera vi-
sando dar nova vida a espaços comunitários urbanos 
com plantas ornamentais de interior. “Qualquer um de 
nós como cidadão pode ter um papel interventivo no 
espaço público, plantando uma planta num pedaço de 
terra ou na caldeira de uma árvore, esta é uma forma 
de praticar uma boa ação pela comunidade”, afirmou. 
Conhecido no Instagram como The Lisbonian Garde-
ner, Nuno Prates autointitula-se um “ávido e discreto 
plantador de exóticas tropicais e de sonhos exuberan-
tes na terra que o tempo há de fazer enraizar e cultiva-
dor de jardinagem literária” e criou, em 2018, a bibliote-
ca botânica de Alvalade, em Lisboa, que alberga mais 
de 1000 edições sobre botânica tropical, é aí que se 
dedica ao estudo, tertúlia e debate sobre adaptação 
de espécies tropicais no âmbito ornamental e realiza 
oficinas de jardinagem. 
Michael Perry, influencer inglês especialista em ten-
dências de jardinagem e novas formas de cultivar 
plantas, conhecido como Mr. Plant Geek, participou na 
conferência Cidades Verdes com uma palestra sobre 
o papel das redes sociais no marketing das flores e 
plantas ornamentais.  

“Escolham uma rede social e foquem-se nela e no 
seu público, adaptem a vossa forma de comunicar 
ao público-alvo que pretendem atingir”, aconselhou 
Michael Perry, indicando seis formas de interagir com 
os “seguidores”: inspirar, informar, envolver, anunciar, 
excitar e vender. 
Mr. Plant Geek esteve à conversa com a Revista da 
APH e explicou algumas das técnicas que utiliza 
como influencer nas suas redes sociais: “É importan-
te mostrar às pessoas como fazer coisas novas, dar 
novas ideias, e fazer com se divirtam contigo, isso é 
inspirar. Informar tem a ver com conteúdos mais téc-
nicos, ensinar a fazer coisas. Excitar é fazer passar a 
mensagem de forma divertida e estimulante para que 
as pessoas queiram estar conectadas contigo. Se ti-
veres feito todas as outras cinco coisas, será mais fácil 
de vender, porque não será tão óbvio, e não há que 
ter vergonha de vender, porque no final das contas 
é esse o objetivo do investimento nas redes sociais”. 
Segundo Michael Perry, considerado pelo jornal britâ-
nico Sunday Times “Top influencer no mundo da jar-
dinam”, as regras de ouro para comunicar nas redes 
são “não penses demasiado, sê espontâneo, mostra 
os bastidores, não faças vídeos demasiado corpora-
tivos e prefere os micro-influencers, porque não inte-
ressa tanto ter muitos seguidores, mas antes ter bons 
seguidores, que interagem contigo”.

Consulte as dicas do Mr. Plant Geek sobre jardinagem 
e alimentação saudável no site 
https://mrplantgeek.com/  e no podcast  
https://theplantbasedpodcast.net/  

Nuno Prates, The Lisbonian Gardener, lidera um 
movimento cívico que dá nova vida a espaços 
comunitários urbanos com plantas ornamentais de interior.

Mr. Plant Geek, influencer inglês especialista em jardinagem, 
esteve à conversa com a Revista da APH na Lusoflora.

Stand da APH na Lusoflora 2022 Expositores na Lusoflora 2022
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