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4. conetividade
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https://www.vitoria-gasteiz.org/humanscalecity
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- Estrutura verde uso público | privado

uso público uso privado
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- Estrutura verde valorizada | não valorizada
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Infraestrutura verde

Serviços ecossistémicos Benefícios

purificação do ar

regulação climática

purificação da água

formação do solo


ciclos dos nutrientes

manutenção de habitats


redução do ruído

valores espirituais e estéticos


(...)

qualidade do ar

qualidade do solo

qualidade da água

conforto térmico


(…)

saúde física

saúde mental


estética

educação 


(…)

Ambientais Sociais /Culturais

Fornece

Resultam em
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Prioridades de intervenção na estrutura verde do Porto de acordo com:

A proximidade a jardins públicos ? 

A capacidade de as áreas verdes amenizarem 

as ilhas de calor urbano (T ºC)?

Madureira,	H;	Andresen,	T.	(2014).	Planning	for	mul=func=onal	urban	green	infrastructures.	URBAN	DESIGN	Interna=onal	19,	38–49	(IF	:	0.455)	hRps://doi.org/10.1057/udi.2013.11
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Barcelona, http://www.bcnuej.org/
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- justiça territorial, justiça espacial, justiça socioambiental, justiça ambiental (Lefebvre, Castells, Harvey, Soja,…)


- Justiça ambiental enquanto conceito que explora as relações (designadamente espaciais)  entre desigualdade ambiental / 
social: exposição a riscos ambientais; acesso a amenidades ambientais; processos de governança 

distribuição espacial dos riscos ambientais

Distribuição

Reconhecimento

Procedimentos

distribuição espacial das amenidades ambientais

Participação dos grupos sociais vulneráveis nos processos de tomada de decisão (riscos e 
amenidades ambientais)

Reconhecimento dos agentes envolvidos no processo de tomada de decisão (riscos e 
amenidades ambientais)

Justiça 
Ambiental
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http://www.esri.com/esri-news/arcnews/summer16articles/

Integração
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