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BAIRROS COMERCIAIS  
DIGITAIS 
Como a digitalização  
do comércio local pode  
transformar a vivência urbana.

DADOS URBANOS 
João Tremoceiro conta como o 
LxDataLab usa a analítica de dados 
para resolver problemas de Lisboa. 

ÁGUA NAS CIDADES 
Abordar de forma holística o ciclo 
urbano da água é fundamental para 
maximizar o uso eficiente deste 
recurso escasso. 
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À medida que as crises pandémica, geoestratégica e climática impactam os 
sistemas alimentares das cidades, a transição alimentar torna-se mais urgente. 

Como pode o metabolismo urbano tornar-se mais resiliente e sustentável?



56 SC

Para além do aumento da população, a deslocalização das 
populações para os meios urbanos é cada vez maior. As di-
nâmicas demográficas constituem não só importantes desa-
fios em termos de gestão governativa, mas poderão também 
representar oportunidades em termos de desenvolvimento 
sustentável enquadradas numa estratégia política de longo 
prazo. De forma consequente, temos de reunir esforços para 
aumentar a produção de bens alimentares de forma susten-
tável e eficiente de modo a alimentar as megacidades. Para 
saciá-las, seria necessário duplicar, se não triplicar, a produ-
ção agrícola nas próximas décadas sem recurso a uso de pes-
ticidas e fertilizantes. 
As rápidas alterações ambientais, associadas ao aumento glo-
bal da temperatura e desastres naturais cada vez mais recor-
restes, constituem uma dificuldade acrescida para assegurar 
o aumento de bens de primeira necessidade. A criação de es-
paços nas cidades e meios que permitam o crescimento de 
bens de primeira necessidade permitirá assegurar um au-
mento na produção de alimentos. Em adição, a menor depen-
dência de transportes de longo curso promoverá uma dimi-
nuição de desperdícios alimentares que resultam das longas 
distâncias que teriam de percorrer.
Para dar resposta às necessidades socioeconómicas que de-
rivam do âmbito aqui descrito, a Lightenjin abraçou o de-

senvolvimento/produção de sistemas de iluminação custo-
mizados que permitem assegurar o crescimento otimizado 
de hortícolas em atmosfera controlada. O desenvolvimento 
das soluções tem como objetivos:
1. Suplementação de iluminação artificial à luz natural, pro-

movendo, desta forma, um aumento da absorção de ener-
gia e consequente aumento do crescimento das plantas;

2. Iluminação foto periódica para controlar o período de luz, 
controlando, desta forma, os ciclos de crescimento e o nú-
mero de horas de exposição à fonte de luz;

3. Substituição integral da luz do dia com luz artificial.
Neste sentido, duas tipologias de produtos foram desenvol-
vidas: sistemas de iluminação de média e de alta potência, 
com objetivo de promover o crescimento de plantas com ne-
cessidades energéticas diferenciadas e localizadas a distân-
cias distintas.
Os sistemas de iluminação integram LEDs com diferentes co-
res, que asseguram a iluminação adequada em função da eta-
pa de crescimento e fase do dia. A incorporação de sistema de 
telegestão poderá estar disponível na versão de alta potência.
A Lightenjin pode, assim, ajudar na implementação de siste-
mas produtivos das plantas, garantindo, deste modo, a che-
gada de bens de primeira necessidade às grandes cidades.  SC

A ILUMINAÇÃO NA PRODUÇÃO  
DE HORTÍCOLAS
As perspetivas de aumento populacional a nível mundial são um alerta para a 
implementação de ações socioeconómicas urgentes. A população mundial deverá 
ultrapassar a marca de oito mil milhões ainda este ano e perspetiva-se que atingirá 
cerca de 8,5 mil milhões em 2030, 9,7 mil milhões em 2050 e 10,4 mil milhões 
em 2080. Segundo os dados da ONU, desde meados do século XX, o mundo 
experimentou um crescimento populacional sem precedentes. A população 
mundial mais do que triplicou entre 1950 e 2020.

ESTE ARTIGO TEM O APOIO DE LIGHTENJIN


