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CIDADES SUSTENTÁVEIS

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

A crescente urbanização do Mundo é apon-
tada 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 popula-
ção, a inovação, o desenvolvimento urba-
no e regional, a segurança alimentar, sus-
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 sustentá-
vel do solo, a bio-circularidade e os seus 
produtos derivados, constituem a missão 
do Centro de Estudos Geográfios e do La-
boratório 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 proje-
to com duração de 48 meses, e um orça-
mento total de quase 5 milhões de Euros 
(sendo mais de 2 milhões de Euros para 

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

Face ao desafio maior que o mundo enfren-
ta, das alterações e de emergência climáti-
ca, as cidades do futuro têm de ser pensa-
das e planeadas com o foco nas pessoas 
e de modo a garantir uma maior resiliên-
cia, assegurar a sustentabilidade dos seus 
ecossistemas e promover a qualidade de 
vida dos cidadãos. A procura pela evidên-
cia científica, alicerçada no conhecimento 
sobre os processos psicológicos e biológi-
cos associados à influência que a forma e 
o desenho urbano têm no comportamento
humano e nos circuitos cerebrais são es-
senciais para desenvolver políticas de saú-
de pública urbana. As emoções são fato-
res-chave nas nossas decisões; da mesma 
forma, as nossas decisões influenciam o
nosso bem-estar e saúde.

Paulo Morgado
Coordenador do projeto eMOTIONAL Cities

O trabalho desenvolvido no âmbito do 
eMOTIONAL Cities foca-se nos sinais 
desencadeados pela nossa arquitetu-
ra neurobiológica, responsáveis pelas 
emoções e decisões, enquanto os se-
res humanos interagem com o ambien-
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 médi-
ca para a saúde e o bem-estar da pes-
soa.

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 evidên-
cia 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 re-
levantes para o desenvolvimento de po-
líticas e criar uma “estrutura conceptual
do eMOTIONAL Cities” para ligar o am-
biente urbano, a neurociência, a saúde, o
bem-estar físico e mental.

- Aplicar análises geográficas, através
de metodologias quantitativas e quali-
tativas, em quatro casos de estudo dis-
tintos 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 socioeconó-
micos, padrões de mobilidade e fatores
determinantes para a saúde relaciona-
dos com uso de redes sociais.

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

- Recolher e analisar dados geográficos e 
neurocientíficos com particular atenção
para os grupos vulneráveis e para aspe-
tos 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 espa-
ciais (SDI), capaz de integrar um conjun-
to de dados geográficos e neurocientífi-
cos heterógeneos e de diversas fontes.
- Integrar dados estatísticos e descrições

geográficas com informação neurocientí-
fica contextual, de modo a gerar conheci-
mento sobre como o ambiente urbano e 
natural, assim como o tecido social, afe-
tam 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 conhecimen-
to desenvolvido no âmbito do projeto com
a aplicação de técnicas de machine-lear-
ning para a descoberta de cenários que
possam com elevado grau de confiança
providenciar visões de possiveis futuros
alternativos, a partir de introdução de me-
didas 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 inter-
disciplinar que combine dados das ciên-
cias sociais com ciências naturais e mé-
dicas (neuropsiquiatria e neurociências).

- Aumentar a sensibilização sobre como
os ambientes urbanos se relacionam com
os sentidos humanos, moldam as emo-
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.

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.

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.  

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

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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Temos várias formas de intervenção. A 
principal causa de perda de visão no doen-
te diabético é o edema macular (fluído que 
se acumula na parte central - a mácula - e 
mais nobre da retina, aquela parte que nos 
permite ver os objetos muito pequenos, 
ler ou identificar os detalhes de um rosto). 
As injeções intravítreas permitem tratar o 
edema. A fotocoagulação a laser também 
é outro método de tratamento da Retino-
patia Diabética. E em casos mais graves 
recorremos à cirurgia. Conseguimos 
melhorar a visão dos doentes em mais de 
60% dos casos. Mas a melhor forma de 
evitar chegar a estas fases da doença é 
fazer a prevenção e o tratamento atempa-
do. É não é difícil. A prevenção com um 
controlo metabólico rigoroso (que inclui 
entre outros: a gestão da glicémia, o con-
trolo da tensão arterial, o exercício físico 
regular, a observação anual pelo médico 
Oftalmologista ou no rastreio realizado no 
médico de família), pode evitar ou atrasar 
o aparecimento de lesões graves causa-
dos pela Retinopatia Diabética. No rastreio  
- uma peça fundamental nesta prevenção 
-, os doentes diabéticos realizam uma ava-
liação simples, são efetuadas fotografias 
à retina que depois são analisadas. Se a 
retina tiver lesões, o doente diabético com 
Retinopatia é orientado para tratamento 
nos serviços de Oftalmologia de uma 
unidade hospitalar na área da sua residên-
cia. Devemos lembrar-nos que estamos 
a falar de uma patologia que é a primeira 
causa de cegueira em Portugal, situação 
que pode ser evitada em mais de 90% dos 
casos, com uma prevenção adequada e 
com tratamento atempado. 

Um doente deve esperar pelos primeiros 
sintomas? 

NUNCA. É o maior erro que pode cometer. 
Pode estar a ver 100% e ter lesões gravís-
simas e com alto risco de cegueira.

Quais são as consequências quando não 
há tratamento atempado?

 Quando o tratamento é precoce e feito de 
forma estruturada é possível manter as 
pessoas com visao que permita ler, condu-
zir, fazer uma vida normal sem incapaci-
dade visual significativa na grande maioria 

RETINOPATIA 
DIABÉTICA: 
O QUE É E COMO 
A PODE PREVENIR!

RETINOPATIA DIABÉTICA

Rufino Silva, Médico Oftalmologista e 
Presidente da Sociedade Portuguesa de 
Oftalmologia, explica como poderemos 
evitar a Retinopatia Diabética que é a pri-
meira causa de cegueira em Portugal entre 
os 20 e 70 anos de idade, apenas com “um 
controlo metabólico rigoroso” e o rastreio 
anual. 

O que é a Retinopatia Diabética o que 
acontece aos nossos olhos?

A Retinopatia Diabética é uma das muitas 
complicações da diabetes e aquela que os 
doentes mais temem. De facto, é a primeira 
causa de perda grave de visão e de ceguei-
ra em Portugal entre os 20 e os 70 anos de 
idade. A retina é a estrutura do nosso olho 
que capta o estímulo visual e o transmite 
ao cérebro onde é integrado e perceciona-
do como imagem. É uma estrutura muito 
fina, mais fina que um selo, mas muito 
complexa, com células que se interligam 

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 alte-
rações vasculares. As paredes dos vasos 
sanguíneos tornam-se mais permeáveis 
deixando passar para fora dos vasos san-
gue, gordura (lipoproteínas) e fluído  que 
destroem as células da retina. 

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 
Oftalmologista ou para fazer o rastreio 
indicado pelo médico de família é um 
grave erro. Quando surgem, os sintomas  
têm diferentes graus de gravidade: desde 
uma simples distorção das imagens até à 
perda total de visão. Igualmente, podem 
surgir sombras no campo de visão, ima-
gens 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 prognós-
tico? 

Em regra um diabético não tem lesões de 
Retinopatia Diabética antes de 5 anos de 
doença. Mas, ainda assim, em alguns ca-
sos o diagnóstico da diabetes é feito pelo 

médico Oftalmologista 
através da observação 
de lesões de Retinopatia 
Diabética. Isto significa 
que o doente não sabia 
que tinha diabetes, ou 
se sabia,  não tratava 
adequadamente. A 
gravidade das lesões é 
progressiva, desde as 
formas mais ligeiras da 
doença (com microaneu-
rismas, raras hemorra-
gias), passando pelas 
fases moderadas (com 

múltiplas hemorragias, edema macular, 
extravasamento de gordura sob a forma 
de lipoproteínas) ou pelas formas graves 
(com vasos sanguíneos que começam a 
fechar de forma irreversível), incluindo o 
aparecimento de novos vasos sanguíneos 
que são nocivos para a retina, porque são 
frágeis, deixam passar o seu conteúdo 
para a retina e podem romper-se enchendo 
o olho de sangue (Retinopatia Diabética 
Proliferativa).  

Qual o tratamento para a Retinopatia 
Diabética, mas também, a melhor forma de 
a prevenir? 

. A Retinopatia Diabética é a primeira causa 
de perda grave de visão e de cegueira entre os 

20 e os 70 anos em Portugal. 

. Nunca se deve esperar que surjam sintomas 
para procurar um oftalmologista.  

. Todos os diabéticos devem efetuar o rastreio 
ou uma consulta com o médico oftalmologista 

uma vez por ano.

Em Portugal há cerca de 35 000 
pessoas com perda de visão ou 
cegueira devido à Retinopatia 
Diabética. 

A prevenção e o tratamento 
atempado e estruturado podem 
evitar a perda grave de visão e a 
cegueria na grande maioria dos 
casos.

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

Quando o tratamento não é atempado 
a pessoa já perdeu visão que pode não 
recuperar. Nos casos mais graves há 
lesões irreversíveis que tornam impossível 
qualquer recuperação da visão perdida. 
Há vasos sanguineos que podem fechar 
de forma definitiva lenado à morte celular. 
Há também a formaçao de novos vasos 
sanguineos que sao altamente nocivos.

Qual a prevalência desta patologia a nível 
nacional?  

Em Portugal temos cerca de 1 300 000 
diabéticos, cerca de 350 000 com Retino-
patia Diabéticae aproximadamente 35 000 
com perda de visão associada à Diabetes. 
São números muito altos. A Retinopatia 
Diabética é a complicação que os doentes 
mais temem, pelo risco de perda grave de 
visão e cegueira. E é um risco real. Estes 
números podem ser reduzidos de forma 
muito acentuada com a prevenção e o 
tratamento atempado.

É  importante que qualquer diabético faça 
o rastreio da retinopatia diabética que está 
implementado a nível nacional e centra-
do nas unidades de saude familiar e nos 
médicos de família.

A retina com lesões de retinopatia Diabética-
grave

Retina com lesões de retinopatia diabética 
(moderada)


