
Resumo 
 

As mudanças climáticas transformaram-se em factos reais com repercussões no 

quotidiano de milhões de pessoas do Planeta que hoje habitamos e que nos reclama a 

necessidade urgente de cooperarmos na sua protecção e na utilização de meios 

capazes de potenciar o que ele gratuitamente nos oferece. 

Por um lado, os estudos realizados no domínio das alterações climáticas revelam uma 

posição consensual acerca dos contributos do homem na artificialialização do sistema 

climático, nomeadamente, através da emissão de Gases de Efeito de Estufa (GEE). Os 

erros antrópicos resultantes da ausência de uma optimização do recurso natural clima 

no uso do território, exigindo um excesso de consumo de electricidade, não permitem 

ao planeamento urbano escapar nesta teia de coresponsabilização na intensificação 

das modificações climáticas. 

Por outro lado, as ondas de calor têm-se feito sentir com mais frequência e intensidade, 

nos últimos anos, em Portugal e toda a Europa. A gravidade dos seus efeitos originou 

um encontro mundial por parte da Organização Mundial de Saúde, em Bratislava, em 

2004, do qual resultaram uma série de medidas que visavam a sua minimização. De 

entre um conjunto de alternativas, foi sublinhada a ideia da necessidade urgente de 

responsabilizar o planeamento urbano na procura de soluções que passassem pela 

melhoria do desenho urbano e pela atenuação das «Ilhas de calor urbano». 

Nesse sentido, o presente estudo visa o estabelecimento de considerações 

bioclimáticas que deverão ser incluídas na actividade do planeamento urbano. Tais 

considerações não dispensam uma análise espacial a diferentes escalas, realizadas 

desde uma leitura das condições naturais de um local, passando por uma abordagem 

de carácter urbanístico até ao pormenor da escala do edificado. 

Esta abordagem de análise do território tem, assim, como objectivo reconhecer a 

necessidade de que o planeamento urbano para ser sustentável deve incluir soluções 

bioclimáticas, por um lado, para conseguir reduzir o consumo excessivo de energia 

poluente e não renovável e, por outro lado, para contribuir para a minimização dos 

impactes no bem-estar e saúde dos indivíduos resultantes do aquecimento global. 

Deste modo, o presente trabalho esforçar-se-á para indicar um caminho metodológico 

de análise bioclimática do território que, no presente, seja capaz de ser incorporado 



pelos instrumentos de gestão territorial e, no futuro, constituir uma referência útil para a 

prevenção do risco bioclimático. Na sequência da existência de uma amostra de 

doentes vítimas de enfarte de miocárdio que estão a ser acompanhados, no que diz 

respeito a hábitos alimentares, actividade física, sintomas que indiciam determinadas 

doenças, doenças de família, entre outros aspectos, por uma equipa de investigação de 

epidemiologia do Hospital de S. João, e aproveitando esse percurso metodológico 

referido, consideramos desde já, ser uma mais valia avaliar o contexto bioclimático 

desses indivíduos, especialmente, vulneráveis a eventos climáticos extremos. 

 

 

Abstract 
 

Climatic changes are now real facts with consequences in the daily routine of millions of 

people on the planet we inhabit, which provokes us an urge for cooperating in its 

protection and in the usage of more capable means of improving what it offers us for 

free. 

On the one hand, carried out studies of climatic changes reveal a consensual position 

about men's contributions as far as climatic system artificialization is concerned, namely 

through the Green House Effect. Antropic mistakes that result from the absence of an 

optimization of the climate concerning the territory, demanding an excessive electricity 

consumption, don't allow the urban planning to escape this co-responsabilization net in 

climatic changes. 

On the other hand, the heat weaves have been felt more frequently and intensely, in the 

last years, in Portugal and in all Europe. 

The seriousness of its effects led to a world meeting promoted by the World Health 

Organization, in Batislava, in 2004, from which resulted a series of measures that intend 

upon its minimization. Among a group of alternatives, it was underlined the urgent need 

to hold the city planning responsible for the search for solutions which imply improving 

the town plan and fading the “urban heat islands”. 

In that sense, this study aims the establishment of bioclimatic considerations which 

should be included in the urban planning activity. Such considerations do not release a 



spatial analysis to several scales, accomplished by reading the natural conditions of a 

place, going through an urban approach till the detail of the building scale. 

Consequently, so as to be sustainable, this territory approach aims to recognise that 

urban planning has to include bioclimatic solutions, on the one hand, to reduce the 

excessive consumption of polluting and non-renewable energy, and, on the other hand, 

to contribute to the minimization of the impacts of the individual well being and health 

that result from global warming. 

This essay will make an effort to indicate a territory bioclimatic analysis methodogically 

way that is presently capable of being incorporated by territorial management 

instruments, and that, in the future, constitutes an useful reference to bioclimatic risk 

prevention. In the sequence of the existence of a sample of pacients victims of 

myocardial infarct who are being followed, concerning their eating habits, physical 

activity, symptoms of certain diseases, hereditary illnesses, among other aspects, by an 

epidemiology investigation team of Hospital S. João, and taking advantage of that 

mentioned methodological course, we think it is suitable to evaluate the bioclimatic 

background of those individuals, specially vulnerable to external climatic events. 
 


