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Com a projeção de 66% da população
mundial a viver em áreas urbanas em
2050, a qualidade do ambiente urbano
terá um papel cada vez mais importante
na saúde pública1.

Em muitas cidades do mundo, os
responsáveis políticos dos municípios
estão a colaborar mais do que nunca
em soluções inovadoras para criar e
sustentar cidades saudáveis. Estão a
compartilhar ideias, a formar alianças
e a desafiar os seus governos nacionais
a adotarem políticas de promoção e
proteção da saúde e do bem-estar dos
seus cidadãos1-3.

Um dos exemplos mais claros do uso
de políticas públicas efetivas para a
prevenção do cancro e de doenças
crónicas não transmissíveis (DCNTs) é a
criação de ambientes livres de tabagismo.
Mesmo na ausência de políticas
nacionais abrangentes, cidades de muitos
países estão a assumir a liderança no

fortalecimento da implementação de
regulamentos antitabagismo abrangentes
que cobrem todos os locais de trabalho,
espaços públicos e o transporte público
fechados4-5.

As cidades também podem incentivar
as pessoas a serem fisicamente ativas,
tornando a bicicleta e a caminhada
modos de transporte acessíveis e
seguros para todos e fornecendo acesso
a espaços verdes e públicos seguros,
inclusivos e acessíveis1,6. A criação
de espaços públicos e a melhoria de
infraestruturas em cidades para incentivar
atividades e deslocamentos ativos
podem ter benefícios amplos para as
comunidades, aumentando a integração
da atividade física na vida quotidiana das
pessoas, reduzindo mortes e lesões por
acidentes de trânsito e melhorando a
qualidade do ar.
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Esta ficha técnica é direcionada a
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As cidades podem liderar a criação de umambiente urbano de qualidade
que promova e proteja a saúde e o bem-estar dos seus cidadãos.


