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12 ciudades en

América Latina 
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Emissões de CO2 baixaram mas não há razão para celebrar
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CORRELAÇÃO ENTRE COVID-19 E A QUALIDADE DO 
AR 

Diminuição de NO2 e PM2.5 associada com a 

diminuição da atividade económica e isolamento

con la disminución de la actividad económica e 

isolamento

Um estudo de Harvada determinou que a cada 

1 μg/m3 adicional em PM2.5 , se observou um

aumento de 8% da mortalidade do vírus

Qualidade do Ar e Covid-19
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NAME OF THE CITY
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A recuperação não pode ser um retorno ao business as 
usual

Deve basear-se nos especialistas científicos e médicos

Investimentos na busca pela excelência nos serviços
públicos

Deve aumentar a resiliência de nossas cidades

Uso de novas tecnologias para criar novos empregos

Deve ser saudável, equitativa e sustentável

Garantir apoio dos governos nacionais e regionais

Garantir apoio de instituições internacionais e regionais
para investimentos diretos em cidades
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Barcelona

Mais espaço para pedestres

 30.000m2 de espaço público para 

pedestres e 21km de ciclovias

Bogotá

Ciclovias temporarias

 90km adicionais de ciclovias utilizando

pistas para automóveis

Milão

35km de ruas convertidas em espaço

para pedestres

 Projeto de fechamento de ruas no centro

da cidade para pedestres e ampliação de

ciclovias

A Resposta das Cidades - Mobilidade
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Seul

Panel Interactivo del Covid-19

 22.000 empregos até 2022 em

projetos de eficiencia energética em

edificios, responsáveis por 68% das

emissões da cidade

Cidade do Cabo 

Permissões para empregos

informais

 A prefeitura da Cidade do Cabo deu

3.500 permissões emergenciais para

trabalhadores informais seguindo

regras de segurança e professão

Medellín

Metrô

 O prefeito Quintero se comprometeu com

a ampliação do metrô de Medellín

gerando até 3.000 empregos.

A Resposta das Cidades – Empregos
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CONTACT

Muito obrigado

CONTATO

Ilan Cuperstein

Vice-Diretor Regional para 

América Latina

icuperstein@c40.org

Manuel Olivera

Diretor Regional para 

América Latina

molivera@c40.org


