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Contexto:
Embora existam provas convincentes de que a urbanização em África impulsionou significativamente o
desenvolvimento, a experiência da urbanização é em grande parte uma história de aumento da pobreza
urbana, mau planeamento do uso da terra, e infra-estruturas sócio-económicas inadequadas. A pressão da
urbanização enfrentada pelos países africanos é exacerbada pelas mudanças climáticas e também contribui
para as mesmas. É um desafio que diz respeito a todo o ambiente urbano, incluindo imaginações
contraditórias sobre o aspecto que as cidades africanas do futuro devem ter. Embora a questão de como as
cidades africanas se podem adaptar ao seu ambiente tenha uma longa história, a frequência e intensidade
dos riscos relacionados com o clima nas últimas décadas aumentaram, representando uma ameaça para as
cidades africanas e uma realização de progressos significativos para os Objectivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) das Nações Unidas na região Subsaariana. O aquecimento global está a tornar as cidades
mais quentes e o processo de urbanização está a intensificar-se. A erosão costeira devido à subida do nível
do mar está a ameaçar várias cidades costeiras em África, expondo-as a inundações episódicas. Eventos
climáticos extremos, como a seca, estão a forçar os agricultores rurais a migrar para os centros urbanos,
enquanto as cheias perenes estão a deslocar bairros mal planeados e urbanistas pobres. De acordo com o
relatório liderado pela Funke (2018), a situação dramática trazida pelas catástrofes naturais aumentou as
Pessoas Deslocadas Internamente. Assim, a mobilidade da população é cada vez mais impulsionada pelas
alterações climáticas, particularmente a mobilidade para as cidades, contribuindo para o agravamento das
condições de vida.
Muitos habitantes urbanos em África vivem hoje em áreas vulneráveis aos riscos ambientais. O mau estado
do saneamento, a impermeabilização do solo, o corte de árvores, a construção de espaços verdes, e terrenos
agrícolas com estruturas, a poluição do ar pelos resíduos e fumos dos automóveis, a utilização de sistemas

de ar condicionado, geradores de combustível, e a poluição das massas de água e das zonas húmidas estão
todos a contribuir para prejudicar o ambiente e a vulnerabilidade dos habitantes das cidades (Addae &
Oppelt, 2019). As más práticas de utilização do solo, as estradas cada vez mais alcatroadas sem árvores ou
com poucas árvores, e os materiais de construção não adaptados, aumentaram a temperatura da superfície
do solo e contribuíram para o efeito de ilha de calor urbana. Espera-se que as consequências das ligações
entre as alterações climáticas e o efeito de ilha de calor urbano aumentem o risco de saúde precária nas
cidades (Kumar, 2021), enquanto que aqueles que têm as receitas necessárias utilizam cada vez mais
dispositivos não favoráveis ao clima. As alterações climáticas podem também afectar a estabilidade
económica e política das cidades, para além dos efeitos negativos na saúde pública (Raimundo, 2021), e,
por conseguinte, a necessidade de determinar as ligações nestas áreas, o seu impacto nas vidas, e as
implicações em termos de género.
No entanto, os recentes modelos de urbanização e desenvolvimento puseram de lado as discussões e o
desenvolvimento de modelos e estratégias para esta tríade de urbanização, desenvolvimento e nexo
climático que colocou a África sob uma pressão e esforços insuperáveis na construção de resiliência.
Esta conferência procura assim abrir um diálogo interdisciplinar e solicitar modelos, estratégias e
prescrições para lidar com a urbanização, o desenvolvimento e a pressão climática de África. Procura
também destacar iniciativas locais que visam a construção de cidades resistentes ao clima em África. As
questões-chave que a conferência procura abordar incluem:
➢ Em que medida é que o nexo entre o processo de urbanização e as alterações climáticas tem impacto
nas vidas e meios de subsistência dos residentes urbanos em África?
➢ Que iniciativas de urbanização sustentável/ conhecimentos/estratégias indígenas existem na
construção de comunidades urbanas resilientes ao clima?
➢ Que lições poderiam ser retiradas destas estratégias/iniciativas para construir cidades sustentáveis
em África?
A conferência cobre questões em torno de (a) modelos existentes sobre alterações climáticas e as
implicações para as Cidades Africanas; (b) urbanização e impacto das alterações climáticas nas populações
vulneráveis em África - rural vs urbano; e (c) construção de cidades sustentáveis em África - método e
estratégias.
Eixos e sub-temas:
1.
-

População, Urbanização e Nexo da Mudança Climática.
Urbanização e eventos climáticos extremos/Mudanças climáticas e urbanas vulnerabilidade
Urbanização, migração, refugiados ambientais, e alterações climáticas
Urbanização, género, e alterações climáticas

2.
-

Urbanização, alterações climáticas, e resposta da sociedade
Alterações climáticas, vulnerabilidades urbanas, e resposta institucional
Conhecimento indígena/local na construção de uma sociedade resistente ao clima
Resiliência às alterações climáticas: Perspectivas de género

3.
-

Construir sociedades urbanas resistentes ao clima
Construir cidades inteligentes /sustentáveis
Agricultura inteligente do ponto de vista climático (nas cidades)
Género e cidades inteligentes / OU Género, alterações climáticas, e cidades sustentáveis
O activismo climático emergente nos esforços para construir resiliência
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