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QUAIS OS PRINCIPAIS 
DESAFIOS DAS CIDADES 
PORTUGUESAS EM 2022? 
Foi o que procurámos perceber neste fórum de opinião. Descarbonização, digitalização, 
mobilidade ou garantia do acesso à habitação são alguns dos desafios referidos. 

Os especialistas do mercado apontam a emergência cli-

mática como um dos principais desafios atuais das cidades 

portuguesas, que têm obrigatoriamente de se transformar 

para serem mais "verdes". cumprindo as metas europeias 

de descarbonização. A renovação de edifícios, através de 

uma construção sustentável e mais eficiente. será chave 

para atingir este objetivo, a par do planeamento urbano e 

de uma estratégia de mobilidade. 

Outro grande desafio continua a ser a habitação, nomea-

damente o acesso à mesma. talvez hoje mais do que 

nunca, numa altura em que os preços continuam a subir. 

e as soluções de habitação acessível, públicas ou priva-

das. pecam por defeito. É um fator de atratividade que as 

cidades não se podem arriscar a perder. 

As cidades continuam a mostrar-se atrativas. para viver. 

para trabalhar ou visitar. mas o trabalho é contínuo. Há que 

tirar proveito dos fatores distintivos, para continuar a atrair 

investimento. A inovação e a digitalização são duas áreas 

destacadas. que prometem contribuir para a transformação 

das cidades do futuro. 
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Ana Vitória 
Azevedo 

SANTA CASA DA 
MISERICÓRDIA DE 
LISBOA 
Vogal 

Catarina Santos 
Cunha 

CÂMARA 
MUNICIPAL 
DO PORTO 
Vereadora 
do Pelouro 
do Turismo e 
Internacionalização 

As cidades portuguesas enfrentam um conjunto 

de desafios novos e profundamente exigentes, 

que vão ditar a necessidade de se iniciar uma 

das maiores transformações na vida urbana 

dos portugueses nos próximos anos e décadas. 

O envelhecimento demográfico das nossas 

cidades obriga-nos a identificar caminhos que 

nos garantam soluções holísticas. impulsiona-

doras de um envelhecimento mais ativo. mais 

autónomo e mais saudável. A qualidade do 

ambiente. a mobilidade, o acesso à habitação 

e a serviços de saúde e educação adequa-

dos. são fatores que devem ser repensados. 

Que devem ir ao encontro da necessidade 

de atrair população jovem para as nossas 

cidades. mas de garantir. simultaneamente. 

que a população idosa tem condições que 

lhe permita continuar a usufruir da sua cidade. 

Na procura destas soluções nenhum fator deve 

ser menosprezado. designadamente o turismo, 

que constitui uma das áreas mais importantes 

da economia portuguesa, mas que, pela sua 

natureza, cria alguns constrangimentos aos 

quais é indispensável oferecer a melhor solução. 

O turismo traz vida às cidades e não pode ser 

encarado como uma ameaça ao desenvolvi-

mento urbano, mas sim como uma oportunida-

de. Garante multiculturalidade. desenvolvimen-

to económico. visibilidade e partilha da nossa 

cultura e tradições. A resposta a estes desafios 

parece residir num melhor planeamento e or-

ganização das nossas cidades e. sobretudo. 

na capacidade de inovar, garantindo que as 

cidades são de todos e para todos: residentes, 

estrangeiros. crianças, jovens e idosos. 

É um desafio que nos convoca a todos e a 

que todos devemos responder com empenho, 

criatividade e solidariedade. 

Nas cidades em que a atividade turística é re-

levante para a economia local. em termos de 

dinamização do território, emprego e comércio. 

como é o caso do Porto. o principal desafio, no 

quadro atual de imprevisibilidade, consiste em 

viabilizar um modelo turístico que garanta sus-

tentabilidade, segurança e qualidade de vida. 

A estratégia de desenvolvimento do Porto pri-

vilegia a valorização do território na sua glo-

balidade, com a criação de novos polos de 

interesse para dispersão dos fluxos turísticos. 

reconvertendo áreas subvalorizadas, como a 

zona Oriental. visando uma cidade acessível. 

atrativa e equilibrada económica e socialmente. 

O Porto tem sido pioneiro na implementação de 

soluções inovadoras no combate às alterações 

climáticas e em projetos de circularidade. em 

rede com parceiros locais. nacionais e interna-

cionais. O forte investimento num sistema de 

mobilidade moderno e multimodal permite. 

também. responder às necessidades dos resi-

dentes e às exigências do novo perfil do turista. 

A cidade trabalha. igualmente, para a pre-

servação dos valores culturais e identitários 

- que o caracterizam e afirmam como Marca 

- para a qualificação da oferta e dos produtos 

locais, como o internacionalmente famoso 

Vinho do Porto. e para a criação de novas 

narrativas à volta dos polos de interesse em 

florescimento. contribuindo para a captação 

de novos mercados e segmentos. 

Por fim, destacamos o programa de reconhe-

cimento "Confiança Porto', que. desde 2021. 

premeia a excelência dos alojamentos turís-

ticos. atualmente em expansão para outras 

matérias de sustentabilidade. afirmando-se 

como uma referência de qualificação e pres-

tígio para a oferta da cidade. 
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Há uma onda favorável às cidades portuguesas. Em pou-

cos anos, pouco mais de uma década, as mudanças no 

mundo. na dinâmica económica e a chegada da era digital 

produziram o milagre português. 

De país pequeno. atrasado e periférico, o pais fez das fra-

quezas forças e conquistou o lugar único de melhor casa 

de talentos à beira-mar plantada. A capital portuguesa tem 

vindo a afirmar-se como o local de escolha para muitos 

nómadas digitais e empresas. sobretudo tecnológicas. A 

universalização do teletrabalho tornada obrigatória com a 

pandemia evidenciou Portugal como o paraiso escondido 

que todos querem explorar. 

Mas cada vez mais o ecossistema empreendedor de 

Lisboa, a qualidade das universidades portuguesas e, 

portanto. o acesso aos melhores talentos, são fatores 

determinantes para a escolha da capital portuguesa e. 

a partir de Lisboa. também de outras cidades do país. 

As cidades portuguesas têm uma diversidade de oferta 

muito grande. A especialização em áreas de ponta. o foco em 

setores estratégicos diferenciados e a complementaridade 

da oferta permitem desenhar uma estratégia que evidencie 

nos mercados internacionais um país guiado pelos três 

pilares da economia do futuro: inovação. sustentabilidade 

e desenvolvimento. 

t 

Raquel Abecasis 

INVESTLISBOA 
Diretora Executiva 

O clima ameno. a localização geográfica e o custo de 

vida são fatores primordiais para a tomada de decisão. 

Portugal está na moda e está no mapa. compete-nos a nós 

tirar partido da circunstância. 

«De país pequeno, atrasado e periférico, o país fez 
das fraquezas forças e conquistou o lugar único de 
melhor casa de talentos à beira-mar plantada» 

Rectangle

Rectangle



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Mensal

  Âmbito: Outros Assuntos

  Pág: 28

  Cores: Cor

  Área: 20,50 x 21,52 cm²

  Corte: 4 de 7ID: 100455575 01-07-2022

José Covas 

RICS PORTUGAL 
MRICS, Chairman 

Francisco Rocha 
Antunes 

ULI PORTUGA_ 

Chair 

A descarbonização é um desafio de todas as 

cidades. e por isso é fundamental começar já 

a mudar a forma como construímos e como 

usamos as casas. Temos de conseguir cons-

truir casas que sejam carbono quase zero e 

se possível serem carbono negativas antes de 

2050, e para isso na ULI estamos a concentrar 

esforços na partilha de conhecimento apli-

cado à descarbonização. através da iniciativa 

C Change. que foi recentemente lançada na 

Conferência Europeia em Bruxelas. 

A hora chegou! De implementar medidas im-

portantes no edificado e no tecido urbano, 

uma das grandes alavancas do incremento 

económico e social. A preservação da nos-

sa saúde, a preocupação com o bem-estar. 

a atração da biodiversidade nas cidades. a 

cada vez maior propensão na proteção do 

meio ambiente, economizar energia e limitar 

as nossas emissões de gases de efeito estufa, 

tudo contribui para incentivar a renovação 

global das cidades. 

Outra grande prioridade da Urban Land Institute 

é a habitação e a sua acessibilidade. A concen-

tração de esforços de investigação e partilha de 

boas práticas à escala global, envolvendo os 

membros americanos. europeus e asiáticos ao 

mais alto nível tem como grande objetivo fazer 

chegar a todos as ferramentas que permitam 

enfrentar este enorme desafio de criar casas 

acessíveis e desta forma cumprir a promessa 

de inclusão de todos nas nossas cidades. 

Na ULI Portugal acabámos de criar o Conselho 

Residencial, liderado por Miguel Kreiseler. que irá 

promover a partilha desse conhecimento global 

para os membros portugueses, alargando o uni-

verso de soluções e permitindo que as soluções 

residenciais sejam acessíveis às famílias médias. 

Os conselhos de produto são a base da ativida-

de da ULI em todo o mundo porque agregam 

profissionais de diferentes origens em volta de 

um tema comum. neste caso a habitação. num 

espírito de partilha e de procura de soluções 

que fez da ULI a maior e mais antiga organização 

interdisciplinar do imobiliário no mundo. 

A ampliação e aceleração da renovação urbana 

impulsionada pela renovação ambiental só 

acontecerá se concordarmos em mudar de 

escala em vários aspetos: 

- O espaço urbano que deve ser apreendido 

como um todo e assumindo a sua complexidade; 

-Repensar algumas regras. especialmente de ur-

banismo, que atrapalham mais do que incentivam; 

-O fornecimento de ferramentas e incentivos 

que forçam a decisão de fazer; 

-Por último, a procura de competências acres-

cidas e ferramentas digitais. necessárias para 

apoiar esta mudança de escala 

Quando cruzamos estes aspetos com os de-

safios das cidades portuguesas no imediato é 

possível identificar os principais fatores de atrati-

vidade que, sendo desafios, serão seguramente 

também oportunidades: qualidade de vida: mo-

bilidade; estrutura comercial e de serviços. Este 

"buquê' oferecido ou a oferecer pelas cidades é 

cada vez mais procurado pelos cidadãos. 

O programa de revitalização do centro das cida-

des será importante para manter a atratividade 

das mesmas. Para isso é essencial apoiá-lo e 

ampliá-lo para responder a este desejo. 
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Carlos Silva 

INVESTBRAGA 
Administrador 
Executivo 

De olhos postos no futuro, e nos desafios altamente tec-

nológicos e de inovação que a sociedade potenciará num 

horizonte a curto, médio e longo prazo, Braga tem vindo 

a trilhar um caminho cujo objetivo primordial conduzirá 

de forma rápida e sustentável ao desenvolvimento de 

uma verdadeira smart city. 

Numa altura em que o 5G e a inteligência artificial parecem 

ganhar cada vez mais adeptos e tornarem-se cada vez mais 

importantes no nosso dia-a-dia, assim como o 10T, Braga 

tem apostado na criação de um conjunto de estruturas que 

visam potenciar a transferência de conhecimento entre as 

universidades e centros de investigação para as empresas 

como forma de gerar valor para a comunidade, garantindo 

também respostas ágeis e responsáveis aos desafios que 

estas novas realidades têm vindo a desenhar, sem nunca 

esquecer setores menos adaptados à transição digital, sendo 

essencial, nesses casos, um apoio mais próximo e especia-

lizado para que possam digitalizar-se de forma consistente. 

Note-se também que Braga é uma das cidades líder no 

campo do desenvolvimento económico em Portugal. 

sendo este o resultado do esforço que une os organismos 

públicos e as empresas do concelho, quer de setores alta-

mente tecnológicos, quer de outros sem essa vocação tão 

acentuada, o que permite uma maior dinâmica de partilha 

de experiências e conhecimentos. 

Ainda que o desafio colocado seja o de pensar no que 

nos trará 2022, importa sublinhar que as nossas respostas 

aos desafios económicos fazem parte de uma estratégia 

delineada logo em 2014 para um horizonte que nos con-

duzirá a 2026, estando vertida no plano estratégico para 

o desenvolvimento de Braga. 

«Braga tem vindo a 
trilhar um caminho 
cujo objetivo primordial 
conduzirá de forma 
rápida e sustentável ao 
desenvolvimento de uma 
verdadeira smart city» 
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Manuel Collares 
Pereira 

SCIENTIFIC 
ADVISOR 
Vanguard 
Properties 

Claude Kandiyoti 

KREST REAL 
ESTATE 

INVESTMENTS 
CEO 

Até 2050, praticamente 70% da população mundial viverá 

em grandes cidades. Estas já são hoje responsáveis por 78% 

da energia consumida e por entre 60% a 70% da produção 

de gases de efeito de estufa. 

Importa que as cidades do futuro sejam prósperas. As 

Nações Unidas definem uma cidade próspera como «one 

that is productive, provides adequate infrastructure, has a 

good quality of life. oifers equity and social inclusion, and is 

practicing environmental sustainability». 

Infraestruturas adequadas incluem a habitação. os trans-

portes e abastecimento de bens essenciais. A qualidade 

de vida inclui a saúde. a edução. a segurança, trabalho de 

qualidade e a atenção às desigualdades de rendimento. A 

sustentabilidade ambiental. estará alicerçada nas energias 

renováveis, na preocupação com a qualidade do ar, na 

gestão da água e dos resíduos. bem como na adesão aos 

princípios da reciclagem e da economia circular. 

Será importante que exista habitação a custos acessíveis. 

edifícios e transportes ambos concebidos num contexto 'Net 

Zero Energy", com uma adoção generalizada de medidas de 

suficiência e eficiência energética. de raiz ou em contextos 

de reabilitação urbana. sempre que isso faça sentido. 

Transformar-se-ão os próprios edifícios e os espaços ad-

jacentes em produtores de biomassa. incluindo alimentos 

vegetais para consumo humano. 

O setor da construção terá um papel fundamental. não 

só com a adoção de tecnologias conducentes a edifícios 

NZEB+, mas também com o recurso a novos materiais. 

orgânicos e de pegada carbónica negativa, como sejam a 

madeira e a cortiça. combinados com a mais profunda ele-

trificação dos consumos energéticos, em todos os setores. 

Ainda em 2022? Ter um sentido da urgência e facilitar a todos 

os níveis, o caminho para a sustentabilidade nos setores 

público e privado: a adoção de políticas adequadas. a regula-

mentação/legislação, os licenciamentos, os financiamentos... 

As cidades portuguesas não estão imunes aos desafios 

que toda a Europa está a enfrentar: a maioria das cida-

des está a tornar-se mais (demasiado) cara para viver; a 

densificação está a contribuir para o aumento da poluição 

nas áreas urbanas; mobilidade e congestionamento são 

preocupações reais. 

Processos de licenciamento: os municípios devem ter re-

gras claras sobre os mecanismos de licenciamento; prazos 

claros para entrega das licenças; comunicação clara com 

os promotores. 

Politicas de habitação: a necessidade de habitação a pre-

ços acessíveis está mais presente do que nunca. pois os 

preços de compra estão em alta. É responsabilidade dos 

municípios oferecer habitação digna e acessível aos cida-

dãos portugueses. para evitar que saiam das suas cidades. 

Sustentabilidade: uma cidade verde deve ser uma política 

total de sustentabilidade baseada em conceitos ESG. As 

autoridades locais devem adotar regulamentações susten-

táveis desenvolvendo políticas claras para promover como 

um exemplo a ser seguido pelos seus moradores. 

Mobilidade: deve haver uma política forte de mobilidade 

nas cidades: desenvolvimento do acesso ao transporte 

público. ciclovias e maiores áreas pedonais. Muitas cidades 

não estão adaptadas ao número crescente de carros que 

circulam nelas. 

Os políticos estão conscientes da necessidade de melhorar 

o futuro das suas cidades para as tornar atrativas para os 

seus habitantes e usufruir do sucesso que Portugal vive a 

nivel global. O que me deixa otimista é que sinto uma ver-

dadeira vontade de enfrentar estes desafios e de colocar 

as cidades portuguesas na vanguarda da Europa. 
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Os dois maiores desafios das cidades portugue-

sas, na atualidade, são a oferta de habitação a 

preços acessíveis e a melhoria da mobilidade. 

Desde a crise financeira que não há uma aposta 

séria na promoção de habitação para a classe 

média. Há uma clara falta de oferta que vai 

agravar-se nos próximos anos. Com a atual 

situação macro-económica de subida das taxas 

de juro, e inflação alta, as poucas casas novas 

em oferta são cada vez mais caras. Uma boa 

parte das famílias vai deixar de ter condições 

para comprar casa e a oferta para arrenda-

mento é inexistente. Tanto o governo como as 

autarquias não conseguiram, ainda, motivar os 

promotores para a promoção de habitação atra-

vés dos programas de arrendamento acessível, 

uma vez que são excessivamente complexos 

e burocráticos e, principalmente, porque não 

são financeiramente viáveis. 

Quanto à melhoria da mobilidade, é um pro-

blema difícil de resolver porque não depende 

de decisões individuais municipais. Há uma de-

sarticulação entre os municípios há décadas, 

o que resultou em urbanizações desregradas, 

territórios fragmentados e segregados, mal co-

nectados entre si e com deficientes condições de 

mobilidade e acessibilidade. As grandes cidades 

de Lisboa e Porto ainda concentram as principais 

funções de serviços e equipamentos, obrigan-

do a movimentos pendulares intensos entre as 

periferias e os centros, com as deslocações a 

abrangerem distâncias cada vez maiores, sendo 

que a maioria ocorre em transporte particular. 

Ana Gomes 

CUSH MAN & 
WAKEFIELD 

Partner 1 Head of 
Development & 

Living 

Nos últimos anos, as cidades portuguesas têm 

estado no radar dos investidores estrangeiros. O 

bom clima, a segurança, a qualidade de vida e a 

localização do nosso país são alguns dos fatores 

que colocam as cidades portuguesas no topo 

das preferências internacionais. Num período 

  de grande investimento, é importante preservar 

Tiago Eiró a essência das cidades, de forma que estas 

EASTBANC continuem a ser atrativas para os investidores 

PORTUGAL mas também para quem mora nelas. Assim, 
Diretor geral não é desejável que os projetos sejam iguais 

em todos os lugares. Ao manter as suas carac-

terísticas tradicionais e especificidades locais 

como o comércio de rua, os edifícios históricos, 

ao mesmo tempo que se dá uma nova vida ao 

bairro e à comunidade, as cidades tornam-se 

mais acolhedoras para quem as vive, trabalha 

ou as visita. O grande foco da EastBanc tem sido 

a realização de projetos de revitalização urbana 

com impacto positivo nas áreas envolventes 

e a dinamização do comércio de rua, sempre 

em estreita cooperação com a comunidade e 

economia local. Por isso, o associativismo é fun-

damental para criar e promover sinergias entre 

os vários atores do bairro, como os residentes, 

comerciantes, entidades públicas e todos os 

que têm uma ligação aos bairros onde se inse-

rem. O crescimento das cidades portuguesas, 

através do desenvolvimento de soluções cria-

tivas e inovadoras para todos os stakeholders 

envolvidos, é fundamental para a economia e 

crescimento do país. Contudo, para que este 

crescimento continue a ser sustentável, existem 

fatores que não devem ser esquecidos, como 

ofator humano e a portugalidade, passando o 

grande desafio das cidades portuguesas por 

manter a base da essência bairrista. É isso que 

nos torna especiais e únicos. 
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