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O  planeamento  urbano  é  uma  prática  multidisciplinar  destinada  a  melhorar  o  bem-estar  de  pessoas  e

comunidades através da criação de lugares mais equitativos,  saudáveis,  eficientes  e atrativos.  O planeamento

urbano e a saúde pública compartilham um conjunto de missões e abordagens, designadamente o enfoque na

melhoria do bem-estar humano e na avaliação das necessidades da população.

Foi durante o século XIX, com a revolução industrial, que o planeamento urbano e a saúde pública tiveram a

necessidade de unir forças para prevenir a disseminação de doenças transmissíveis (ex: cólera, peste) através do

saneamento  e  outras  medidas  de  salubrização  urbana,  e  ainda  na  proteção  da  população  contra  exposições

industriais perigosas através da implementação de leis de zonamento urbano [1]. No final do século XX, após

décadas de fragmentação nas suas áreas de atuação – a saúde pública devido ao grande enfoque biomédico e o

planeamento urbano devido à abordagem meramente geográfica – estas duas áreas do saber voltam a reatar os

seus laços no combate a um conjunto de problemas de ordem social e de saúde cuja resolução implica abordagens

multissetoriais. Um desses problemas é a inatividade física e o papel da morfologia urbana enquanto potencial

impulsor ou obstáculo para a mesma.

A morfologia urbana diz respeito à forma física das cidades, sendo comumente analisada sob três pontos de vista

representados na Figura 1: o regime de ocupação do solo, o sistema de transporte e as características micro-

ambientais  [2].  O  sistema  de  transporte  incluí  todas  as  infraestruturas  –  estradas,  estações  ferroviárias  e

terminais de autocarro e outros meios de transporte – que permitem estabelecer a ligação entre os lugares de uma

cidade, determinando quão fácil é o uso de cada um dos meios de transporte (público, carro, bicicleta deslocação

pedestre)  nas  deslocações.  O  regime de  ocupação de  solo  refere-se  à  distribuição territorial  das  residências,

comércio, serviços, espaços de lazer, entre outras categorias de uso do solo. A forma como estas atividades, ou

usos do solo,  estão distribuídas determina se as habitações estão perto dos empregos, dos locais de lazer,  do

comércio e dos serviços. Finalmente, as características micro-ambientais incluem aspetos como a presença ou

ausência de sinais de deterioração, de iluminação ou de elementos decorativos, que podem moldar a forma como a

população perceciona os lugares, influenciando, por exemplo, se uma dada paisagem urbana é considerada segura

ou insegura, atrativa ou desagradável, vibrante ou desinteressante.
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Figura 1 – Componentes da morfologia urbana com efeitos na atividade física e saúde pública.

As cidades do passado eram densas e compactas, ou seja, os serviços e o comércio estavam localizados perto das

residências,  o  que permitia à população deslocar-se a pé entre  a casa  e estes destinos.  Porém, estas  cidades

altamente  caminháveis  da  era  industrial  (séculos  XVIII  e  XIX)  trouxeram  um  conjunto  de  problemas  –

sobrelotação,  poluição do ar  e  da água e  epidemias  – o  que obrigou à  criação de um conjunto  de medidas

urbanísticas que estabeleceram as bases estruturais das cidades descentralizadas. Nestas, existe uma separação

física clara entre as residências e os serviços e um distanciamento entre edifícios, estando comumente associadas

a  processos  de  suburbanização  e  a  uma  maior  dependência  do  uso  do  automóvel  e  outros  transportes

motorizados.

Mais recentemente, o Novo Urbanismo (‘New Urbanism’), um movimento urbanístico que surgiu nos anos 80,

propôs  uma  visão  oposta  ao  sugerir  que  seria  possível  estimular  hábitos  mais  saudáveis  e  sustentáveis  na

população através da promoção de lugares mais caminháveis, como está patente na citação abaixo retirada da

Carta do Novo Urbanismo:

“We advocate the restructuring of public policy and development practices to support the following principles:

neighborhoods should be diverse in use and population; communities should be designed for the pedestrian and

transit as well as the car; cities and towns should be shaped by physically defined and universally accessible public

spaces and community institutions; urban places should be framed by architecture and landscape design that

celebrate local history, climate, ecology, and building practice.” [3]

Assente no ideal de cidade saudável preconizado pelo Novo Urbanismo e com o objetivo de sumariar numa só

medida o conjunto de aspetos da morfologia urbana que facilitam a deslocação pedestre, foi desenvolvido nos

anos 2000s o  índice  de  caminhabilidade  (do inglês  ‘walkability  index’)  [4].  Este  índice  tem na  sua  fórmula

variáveis como a densidade de habitações, o nível de entropia (ou seja, grau de diversidade de usos do solo) e o

grau  de  conetividade  das  ruas  e  permite  classificar  os  lugares  como  mais  ou  menos  ‘amigos’  da  deslocação

pedestre [5].

Em  Portugal,  em  2018,  quisemos  testar  o  valor  preditivo  desta  medida.  Após  construirmos  um  índice  de

caminhabilidade para as  subsecções  estatísticas (unidades geográficas equivalentes a um quarteirão)  da Área

Metropolitana do Porto com base em diversas fontes de informação, cruzamos este recém-criado índice com uma

variável retirada do Censo Geral da População e Habitação de 2011 que indicava se a população se deslocava a pé

para o trabalho ou estabelecimento de ensino [6]. Os resultados obtidos estão bem patentes no gráfico abaixo

(Figura 2) que mostra uma relação direta entre o nível  de caminhabilidade dos lugares e a  probabilidade da

população se deslocar a pé. Indivíduos que residiam nos lugares mais caminháveis da Área Metropolitana do

Porto  apresentaram  uma  probabilidade  81%  superior  de  se  deslocarem  a  pé,  quando  comparados  com  os

residentes nos lugares menos caminháveis.



Figura 2 – Associação entre o índice de caminhabilidade e a proporção de população residente

que se desloca a pé entre a casa e o trabalho ou escola.

À semelhança do verificado em Portugal, um conjunto crescente de estudos [7] tem demonstrado que o índice de

caminhabilidade  é  um  importante  preditor  da  atividade  física  e  de  transporte  ativo,  pelo  que  a  criação  de

comunidades caminháveis parece ser uma ferramenta poderosa e efetiva na promoção da atividade física e da

saúde a nível populacional.

Concluindo, a cidade (e a sua morfologia) é e sempre será uma questão de saúde pública. Seja relativa às questões

da mobilidade descritas atrás ou mesmo ao controlo de epidemias (como a que enfrentamos atualmente [9]), a

saúde da população, hoje altamente urbana, passa não apenas por ações tradicionalmente associadas ao setor da

saúde,  mas  também por  um conjunto  de  ações  de planeamento  urbano  que minimizem riscos  e  promovam

ambientes mais saudáveis.
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