CHENGDU - CHINA

POPULAÇÃO ATUAL: 7,6 milhões
POPULAÇÃO EM 2030: 10,1 milhões
PIB: 163,7 bilhões de dólares
SOBRE: A cidade, no oeste da China, é um
dos principais polos turísticos do país.
Fontes: Site do governo de Chengdu: http://www.chengdu.gov.cn/
Matéria do Estadão sobre as 41 megacidade do mundo em 2030:
https://fotos.estadao.com.br/galerias/cidades,as-41-megacidades-do-mundo-em-2030,2443
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Fonte da imagem: “Tráfego no centro de Chengdu, China”:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chengdu-calles-w03.jpg

HO CHI MIHN (VIETNÃ)

POPULAÇÃO ATUAL: 8,4 milhões
POPULAÇÃO EM 2030: 10,2 milhões
PIB: 161,49 bilhões de dólares
SOBRE: É a maior cidade e principal centro
financeiro do Vietnã.
Fontes: Anuário estatístico do Vietnã:
http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=512&idmid=5&ItemID=14277
Fonte da imagem: “Cidade de Ho Chi Mihn”
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ho_Chi_Minh_city_(39514086172).jpg

AHMADABAD (ÍNDIA)

POPULAÇÃO ATUAL (2015): 7,3 milhões
POPULAÇÃO EM 2030: 10,5 milhões
PIB: 119 bilhões de dólares (2014)
SOBRE: A população crescente de Ahmedabad
atraiu indústrias da construção civil resultando
em desenvolvimento recente de arranha-céus. Em
2017, a cidade histórica foi declarada Patrimônio
Mundial da UNESCO.
Fontes: Enciclopédia britânica: https://www.britannica.com/place/Ahmadabad
https://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Ahmedabad%E2%80%A6Third
%20Fastest%20Growing%20City%20of%20the%20Decade_New%20Delhi_India_5-7-2015.
pdf
Fonte da imagem: “Tuk-tuk em Ahmedabad, Índia”.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Auto_rickshaws_in_Ahmedabad.jpg

BANGCOC (TAILÂNDIA)

POPULAÇÃO ATUAL: 9,5 milhões (2016)
POPULAÇÃO EM 2030: 11,4 milhões
PIB: 98,34 bilhões de dólares (2010)
SOBRE: É a capital e a cidade mais populosa
da Tailândia, além de ser a décima cidade mais
populosa da Ásia. Seu IDH é muito elevado:
0,933.
Fonte da imagem: “Um espectacular pôr-do-sol em Banguecoque, mostrando o skytrain e o
horizonte moderno ao longo de Thanon Naradhiwas Rajanagarindra”
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bangkok_skytrain_sunset.jpg
Fontes: https://en.wikipedia.org/wiki/Bangkok

SHENZHEN (CHINA)

POPULAÇÃO ATUAL: 8,7 milhões (2016)
POPULAÇÃO EM 2030: 10,7 milhões
PIB: 284 bilhões de dólares (2016)
SOBRE: Localizada nas proximidades de Hong
Kong, a cidade de Shenzhen tem um dos mais
importantes portos chineses.
Fonte da imagem:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Shenzhen_Skyline_from_Futian_District1.jpg
Fontes:
http://portuguese.cri.cn/1721/2017/01/24/1s226855.htm
https://fotos.estadao.com.br/galerias/cidades,as-41-megacidades-do-mundo-em-2030,2443
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HYDERABAD (ÍNDIA)

POPULAÇÃO ATUAL: 8,9 milhões (2015)
POPULAÇÃO EM 2030: 12,8 milhões
PIB: 9,7 bilhões de dólares (2011)
SOBRE: Hyderabad é sede de muitas empresas
de comércio, transporte, armazenamento,
comunicação e, ultimamente, Tecnologia da
Informação (TI).
Fontes:
https://www.rediff.com/business/slide-show/slide-show-1-indias-25-most-competitive-cities/2
0101209.htm#7
Fonte da imagem: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hyderabad_skyline.jpg

LAHORE (PAQUISTÃO)

POPULAÇÃO ATUAL: 8,7 milhões (2015)
POPULAÇÃO EM 2030: 13 milhões
PIB: 127 bilhões de dólares (2017)
SOBRE: Apesar de muitos cidadãos serem mal
remunerados, Lahore é rica, cheia de indústrias
e comércio intenso, contribuindo com um
montante de mais de 13% na economia
paquistanesa.
Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Pakistani_provinces_by_gross_domestic_product
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lahore
Fonte da imagem:
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?search=LAHORE+SKYLINE&title=Special%3A
Search&go=Go#/media/File:Skyline_over_Badshahi_Mosque.jpg

CHENNAI (ÍNDIA)

POPULAÇÃO ATUAL: 9,9 milhões (2015)
POPULAÇÃO EM 2030: 13,8 milhões
PIB: 58 bilhões de dólares (2014)
SOBRE: O críquete é o esporte mais popular em
Chennai. Ele consiste em um jogo de tacos e
bolas que veio da Inglaterra, país que colonizou a
Índia no século XIX.
Fonte: https://www.brookings.edu/research/global-metro-monitor/
Fonte da imagem:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/72/Chennai_st.thomas_mount_sky
line.jpg/1280px-Chennai_st.thomas_mount_skyline.jpg

TIANJIN (CHINA)

POPULAÇÃO ATUAL: 11,21 milhões
POPULAÇÃO 2030: 14,66 milhões
PIB: 172 bilhões (2011)
SOBRE: A cidade, que recentemente ganhou os
noticiários por conta de uma série explosões
em área industrial, é uma das maiores
metrópoles chinesas. Tiajin é o principal porto
do norte do país.
Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_cidades_da_China_por_PIB
Fonte da imagem:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tianjin_Skyline_(6228618578).jpg

BANGALORE (ÍNDIA)

POPULAÇÃO ATUAL: 10,1 milhões
POPULAÇÃO EM 2030: 14,8 milhões
PIB: 45 bilhões de dólares (2014)
SOBRE: Bangalore é sede de diversas
instituições de ensino e universidades,
algumas delas entre as mais renomadas da
Índia. Bangalore é hoje apelidada como o
coração do chamado Vale do Silício Indiano.
Fonte: https://www.brookings.edu/research/global-metro-monitor/
https://fotos.estadao.com.br/galerias/cidades,as-41-megacidades-do-mundo-em-2030,2443
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Fonte da imagem: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CityMarket_bangalore.jpg

CHONGQING (CHINA)

POPULAÇÃO ATUAL: 13,3 milhões
POPULAÇÃO EM 2030: 17,54 milhões
PIB: 239 bilhões de dólares
SOBRE: É uma cidade com muitos mananciais
de água mineral e também grandes depósitos
de carbono, gás natural, alumínio, estrôncio,
mármore e mercúrio.
Fonte: http://portuguese.xinhuanet.com/2016-01/19/c_135024788.htm
Fonte da imagem:
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?search=+CHONGQING+SKYLINE&title=Specia
l%3ASearch&go=Go#/media/File:Chongqing_Night_Yuzhong.jpg

GUANGZHOU (CHINA)

POPULAÇÃO ATUAL: 12,5 milhões
POPULAÇÃO EM 2030: 17,6 milhões
PIB: 118 bilhões de dólares
SOBRE: Também conhecida como Cantão, a
cidade está em uma das regiões mais
habitadas da China, perto de Macau e Hong
Kong.
Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_cidades_da_China_por_PIB
https://fotos.estadao.com.br/galerias/cidades,as-41-megacidades-do-mundo-em-2030,2443
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Fonte da imagem:
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?search=GUANGZHOU+SKYLINE&title=Special
%3ASearch&go=Go#/media/File:Guangzhou_Skyline_4.jpg

CALCUTÁ (ÍNDIA)

POPULAÇÃO ATUAL: 14,9 milhões (2015)
POPULAÇÃO EM 2030: 19,1 milhões
PIB: 104 bilhões de dólares (2011)
SOBRE:
Calcutá
apresenta
problemas
urbanísticos tais como pobreza, poluição,
crime e congestão de tráfego. É o local de
nascimento de Madre Teresa de Calcutá.
Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_cidades_por_PIB
Fonte da imagem: “Victoria Memorial Hall”:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Victoria_Memorial_Hall,_Kolkata_(Calcutta),_India..
JPG

OSAKA (JAPÃO)

POPULAÇÃO ATUAL: 20,2 milhões (2015)
POPULAÇÃO EM 2030: 20 milhões
PIB: 420 bilhões de dólares (2011)
SOBRE: Osaka vai perder habitantes nos
próximos anos. A cidade possui favelas,
desemprego e pobreza. O governo municipal
introduziu aqui pela primeira vez um sistema
abrangente de assistência aos pobres,
copiados em parte a partir de modelos
britânicos.
Fonte da imagem:
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?search=OSAKA+SKYLINE&title=Special%3AS
earch&go=Go#/media/File:Osaka_Castle_Outer_Moat_and_Osaka_Business_Park,_Novem
ber_2016.jpg
Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_cidades_por_PIB

TÓQUIO (JAPÃO)

POPULAÇÃO ATUAL: 38 milhões (2015)
POPULAÇÃO EM 2030: 37, 2 milhões
PIB: 1529 bilhões de dólares (2011)
SOBRE: Apesar de ser a megacidade que mais
vai diminuir sua população nos próximos 15
anos, a capital japonesa vai se manter como a
maior metrópole do mundo em 2030.
Fonte:
https://fotos.estadao.com.br/galerias/cidades,as-41-megacidades-do-mundo-em-2030,2443
5
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_cidades_por_PIB
Fonte da imagem:
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Special:Search&search=tokyo+skyline&full
text=1&profile=default#/media/File:Tokyo-skyline.jpg

