
No século XX, todas as regiões se esforçam para se desenvolver e evoluir, cada uma à sua maneira. Algumas 
tornam-se líderes financeiros. Outras, centros de aprendizagem. Tanto a ciência como o comércio servem para 

impulsionar as nações para o futuro - mas para que tipo de futuro? O crescimento produz desperdício, e os 
maiores avanços podem trazer o maior custo para o ambiente. Como conseguirão estes países mitigar as 

inevitáveis catástrofes ecológicas?

O teu objetivo é melhorar a qualidade de vida, criando um lugar onde o ambiente é tão saudável como a 
economia. Só quando o conseguires é que podes considerar a tua região verdadeiramente desenvolvida.

O jogo consiste de seis rondas, durante as quais vais 
orientar a urbanização da tua região. Alguns terrenos 

produzem rendimento, outras, investigação científica e 
outras melhoram a qualidade de vida. A tua investigação 

permite-te descobrir novas tecnologias que moldarão a forma 
como a tua região se desenvolve. A ciência pode até ajudar-
te a evitar catástrofes ecológicas. No final de cada ronda, os 

teus terrenos dão-te o dinheiro e investigação que 
necessitarás para lidar com os desafios da próxima ronda.

Acumulas pontos em cada ronda, baseados na qualidade de 
vida da tua região. No final das rondas dois e quatro, também 

pontuas pontos de bónus por certos aspetos do 
desenvolvimento das tuas regiões. No final da ronda seis, 

pontuarás pontos de bónus consoante os rendimentos, 
investigação e qualidade ambiental das tuas regiões. O 

jogador com mais pontos ganha, tendo construído a região 
com a melhor qualidade de vida. 

COMPONENTES
•

• 30 blocos de tecnologia
• 1 tabuleiro de jogo
• 5 tabuleiros de jogador
• 1 bloco de custo de tecnologia (2 lados)
• 1 figura de jogador em cada uma das 5 cores
• 20 fichas de cidadão em cada uma das 5 cores
• 1 marcador de pontuação em cada uma das 5 cores
• 95 fichas de lixo (desperdício)
• 4 pontes
• 1 marcador de custo de tecnologia
• 1 marcador de ronda
• 6 cartas de pontuação: 3 para a ronda dois e 3 para a quatro
• 9 cartas de catástrofe: 3 para as rondas um ou dois, 3 para

as rondas três ou quatro e 3 para a ronda cinco
• 94 cartas de moeda e pontos de ciência
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CONFIGURAÇÃO DO JOGADOR
Cada jogador escolhe uma cor e recebe as fichas de cidadão, figura 
e marcador de pontuação dessa cor. O jogador que for mais 
picuinhas no que diz respeito a separar lixo coloca a sua figura no 
espaço de jogador inicial, acima dos blocos de terreno (o pequeno 
espaço na esquerda). Os outros jogadores colocam as suas figuras 
no espaço maior. O marcador de pontuação de cada jogador 
começa o jogo no espaço 0 do trilho de pontuação.

TERRENO INICIAL
Cada jogador recebe um bloco de terreno inicial e 
coloca uma ficha de lixo e duas fichas de cidadão 
sobre ele. A ficha de lixo pode ir para qualquer sítio. O 
jogador coloca as suas fichas de cidadão nas duas 
cidades que produzem moedas e pontos de ciência.

Uma cidade produz 1 moeda e 1 ponto de ciência. A outra produz 2 
moedas e 1 ponto de ciência. Portanto, o total é 3 moedas e 2 
pontos de ciência.

CONFIGURAÇÃO DA MESA
Coloca o tabuleiro de jogo no centro da mesa e coloca o bloco de 
custo de tecnologia de dois lados ao seu lado. Vai ser necessário mais 
tarde. Escolhe, aleatoriamente, uma das cartas de pontuação da 
Ronda II e outra da Ronda IV. Coloca-as nos espaços 
correspondentes do tabuleiro, com a face para cima, para que todos 
possam ver que cartas foram escolhidas. Coloca as restantes cartas 
de pontuação na caixa. Não serão necessárias neste jogo.

Nota: Se este é o teu primeiro jogo, ou se estiveres a ensinar o jogo a 
novos jogadores, recomendamos que jogues sem estas cartas.

TABULEIRO DE JOGADOR
Cada jogador recebe um tabuleiro 
de jogador. O tabuleiro de jogador 
tem trilhos que indicam a produção 
e poluição. Os jogadores usam 
algumas das fichas de cidadão 
como marcadores, para esses 
valores. Cada jogador coloca uma 

ficha no espaço de 3 moedas para mostrar que o seu país produz 3 moedas, 
em cada turno. Cada jogador coloca uma ficha no espaço de 2 pontos de 
ciência para mostrar quanta ciência o seu país produz. Nenhum país produz 
pontos de vitória (por enquanto), logo, cada jogador coloca uma terceira 
ficha no símbolo de pontos de vitória, para indicar que não existe produção. 
Finalmente, cada jogador coloca uma ficha no espaço 0 do seu indicador de 
poluição.

CARTAS DE MOEDA E PONTOS DE CIÊNCIA

Cada jogador começa o jogo com 10 moedas e 10 
pontos de ciência, representados por cartas de 
moeda e cartas de pontos de ciência. Estas cartas 
são mantidas escondidas dos outros jogadores. As 
cartas restantes formam um banco. Os jogadores 
podem destrocar a qualquer altura.

PREPARAÇÃO

ficha de lixofichas 
de 
cidadão

BLOCOS DE TERRENO E TECNOLOGIA
Separa os blocos de terreno em quatro montes com a face para 
baixo, de acordo com os seus versos. Deve existir um monte de 
blocos iniciais, um para as rondas I e II, um para as III e IV, e um 
monte para a ronda V. Baralha cada um separadamente. Coloca 
estes montes perto do tabuleiro de jogo.

Faz o mesmo para os blocos de tecnologia.

CARTAS DE CATÁSTROFE
Escolhe, aleatoriamente, cinco cartas de catástrofe: duas com a 
inscrição I-II, duas com a III-IV e uma com V inscrito. Amontoa-as com 
as I-II no topo, III-IV no meio e V no fundo. Coloca as restantes cartas 
de catástrofe na caixa. Não serão usadas neste jogo.

Nota: Ninguém deve saber quais as cartas de catástrofe que estão 
no monte. Não olhes para as cartas que são devolvidas à caixa.
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O jogo consiste de cinco rondas completas e de uma sexta 
abreviada. Cada ronda completa tem cinco fases:

• Prevenir Catástrofes

• Manutenção (e Uso de Tecnologia)

• Produção (e Reciclagem)

Cada ronda par tem uma sexta fase:

• Pontuar Bónus

A Ronda VI é abreviada, consistindo apenas da Manutenção, 
Produção e Pontuar Bónus final.

FASE 1: PREPARAÇÃO
Move o marcador de ronda para o espaço correspondente à nova 
ronda. As figuras dos jogadores já devem estar nos espaços sobre a 
secção de leilão de terrenos do tabuleiro. Para a ronda I, o jogador 
inicial é determinado pelas regras de preparação da página 2. Para 
outras rondas, o jogador inicial é aquele que teve a pior catástrofe na 
ronda anterior.

Se quaisquer blocos de terreno, blocos de tecnologia, ou cartas 
de catástrofe forem deixados no tabuleiro na ronda anterior, 
remove-as. Não serão necessárias novamente durante este jogo: 
coloca-as na caixa.

Distribui os novos blocos de terreno, com a face para cima, do 
monte apropriada (Os blocos vêm em três montes: um para rondas I 
e II, um para rondas III e IV, e um para a ronda V). Faz o mesmo 
com os blocos de tecnologia.

Os símbolos no tabuleiro indicam que certos espaços só são usados 
quando tens um certo número de jogadores. Logo, num jogo de 
cinco jogadores, são distribuídas 8 terrenos e 6 tecnologias. Num 
jogo de quatro jogadores, 6 terrenos e 5 tecnologias. Num de três 
jogadores, 5 terrenos e 4 tecnologias.

Não serão distribuídos mais blocos de tecnologia ou de terreno, durante 
a ronda. Estes serão os únicos blocos disponíveis nesta ronda, e os que 
não forem comprados serão removidos no início da próxima ronda.

Revela a carta do topo do baralho de catástrofes e coloca-a com a 
face para cima no espaço apropriado do tabuleiro de jogo.
Os preços sobem duas vezes durante o jogo. No início da ronda III, 
cobre o espaço de custo de tecnologia com o bloco de custo de 
tecnologia de dois lados, para que o lado de 3 moedas esteja para 
cima. No início da ronda V, vira o bloco ao contrário para que o lado 
de 4 moedas esteja para cima. O símbolo de moeda indica o custo 
mínimo de um bloco de terreno.
O custo de tecnologia é indicado pela posição do marcador de custo 
de tecnologia. Coloca-o no espaço apropriado do indicador de custo 
de tecnologia (nas rondas I e II, o indicador de custo de tecnologia é 
o impresso no tabuleiro. O indicador para rondas futuras está
impresso no bloco de custo de tecnologia de dois lados). Para um 
jogo de quatro ou cinco jogadores, o marcador é colocado no lugar 
mais à esquerda. Para um jogo de três jogadores, o marcador 
começa a ronda no segundo espaço a contar da esquerda. As 
tecnologias ficarão mais baratas durante o leilão de terrenos, como é 
explicado abaixo.

MODO DE JOGAR
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FASE 2: LEILÃO DE TERRENOS 
(E COMPRA DE TECNOLOGIA)

Os terrenos são leiloadas ao mais alto licitador. Os jogadores 
adquirem um ou mais blocos de terreno durante esta fase. Cada 
jogador também ganha uma oportunidade de comprar uma 
tecnologia quando desiste do leilão de terrenos.

LICITAR EM BLOCOS DE TERRENO
O jogador inicial (no espaço à esquerda) escolhe o primeiro terreno 
que vai ser leiloado e move-o para o espaço de leilão (por baixo do 
indicador de custo de tecnologia). O jogador inicial também tem de 
fazer uma licitação inicial. A licitação inicial mínima encontra-se ao 
lado do indicador de custo de tecnologia (2 moedas para rondas I e 
II, 3 moedas para rondas III e IV e 4 moedas na ronda V), mas o 
jogador pode, se quiser, fazer uma licitação inicial mais alta.

Todos os jogadores no leilão licitam, começando com o jogador à 
esquerda do jogador inicial e prosseguindo no sentido horário.

Na vez de licitar de um jogador, ele tem três opções:

1. Licitar um número mais alto de moedas;

2.

3. Desistir do leilão de terrenos (e possivelmente comprar
uma tecnologia).

A licitação continua à volta da mesa, para que cada jogador 
(incluindo o jogador inicial) possa aumentar o valor várias vezes.

Se um jogador passar, ele não pode licitar nesse bloco mais tarde, 
mas pode licitar no próximo bloco. Se desistir, não pode licitar em 
mais nenhum bloco nessa ronda. Se não tiver moedas suficientes 
para bater a licitação anterior, tem de passar ou desistir; não pode 
licitar mais moedas do que as que tem.

Assim que todos os jogadores tiverem passado ou desistido, o 
jogador com a maior licitação faz o seguinte:

• paga o número indicado de moedas ao banco,

• coloca o terreno leiloado perto dos seus blocos de terreno,

• move o marcador de custo de tecnologia em um espaço para a 
direita (a não ser que já esteja no último à direita),

• coloca uma das suas fichas de cidadão no novo bloco de terreno, 
recém adquirido,

• coloca uma ou mais fichas de lixo no bloco de terreno,

• torna-se no novo jogador inicial para o próximo leilão nessa 
ronda.

Um jogador recebe uma ficha de lixo pelo primeiro terreno que 
adquire nessa ronda, duas na segunda, três na terceira, etc. A 
quantidade depende apenas do número de blocos de terreno que 
compraste nesta ronda, não do teu número total de blocos.

Nota que as decisões sobre onde ligar os terrenos e onde colocar os 
cidadãos não são tomadas agora, apenas na fase de Manutenção.

O novo jogador inicial escolhe o próximo terreno a leiloar e faz uma 
licitação inicial. Os jogadores que desistiram do leilão de terrenos 
não podem participar, mas os que passaram no bloco de terreno 
anterior

 terão a oportunidade de licitar neste novo bloco, passar, ou desistir. 
O vencedor de cada leilão torna-se no próximo jogador inicial e os 
leilões continuam até que todos os jogadores desistam.

O jogador inicial pode escolher desistir em vez de escolher o 
próximo terreno a leiloar. Se o jogador inicial não tiver moedas 
suficientes para fazer uma licitação mínima, tem de desistir de 
escolher um terreno. Quando o jogador inicial desiste em vez de 
escolher um terreno, o novo jogador inicial será o próximo jogador no 
sentido horário que ainda não desistiu. O novo jogador inicial tem 
então a opção de escolher um terreno (e fazer uma licitação inicial) 
ou desistir. Se o jogador é o único que ainda não desistiu, ele pode 
adquirir tantos blocos de terreno (restantes), quantos quiser, pelo 
preço mínimo. Não te esqueças, no entanto, que terrenos adicionais 
trazem lixo adicional.

DESISTIR E COMPRAR UM BLOCO DE 
TECNOLOGIA
Quando um jogador desiste do leilão de terrenos, ele tem a 
oportunidade de comprar um bloco de tecnologia. Existem dois 
momentos em que ele pode desistir:

• quando é a sua vez de licitar no bloco de terreno atual

• quando é o jogador inicial e é a sua vez de escolher um bloco de 
terreno para ser leiloado.

Se um jogador passar um bloco de terreno, não tem uma 
oportunidade de desistir até que seja a sua vez de licitar no próximo 
bloco de terreno, ou escolher um novo bloco de terreno para leiloar.

Quando um jogador desiste, ele move a sua figura para um dos 
espaços debaixo do indicador de custo de tecnologia (o último 
jogador a desistir fica com o espaço de jogador inicial. Todos as 
figuras dos outros jogadores vão para o espaço maior). Um jogador 
pode comprar qualquer uma das tecnologias disponíveis, pagando o 
número de pontos de ciência indicados pelo marcador de custo de 
tecnologia. Esta é a única oportunidade, nessa ronda, para o jogador 
comprar tecnologia. A ordem é importante. O primeiro jogador a 
desistir tem a primeira escolha nas tecnologias. Nota que o 
marcador de custo de tecnologia só se move para a direita quando 
um terreno for ganho em leilão, logo, todos os que desistirem 
durante o leilão do mesmo terreno, pagarão o mesmo preço por uma 
nova tecnologia. Quem desistir após alguns terrenos terem sido 
leiloadas, terá um menor preço pelas tecnologias no final, todos os 
jogadores acabarão por desistir do leilão de terrenos (seja por falta 
de fundos, falta de terrenos ou falta de interesse), logo, cada jogador 
terá a oportunidade de comprar uma tecnologia em cada ronda.

Quando um jogador compra um novo bloco de tecnologia, ele paga o 
número de pontos de ciência necessários ao banco, e recebe o 
bloco. A maior parte das tecnologias têm um impacto ecológico 
imediato, indicado por um ou mais símbolos no canto superior 
esquerdo:

Recebe o número indicado de fichas de lixo e coloca-as ao 
lado dos teus blocos de terreno (o jogador irá colocar este 
lixo nas suas terrenos durante a Manutenção).

Move o seu marcador de poluição (no seu tabuleiro 
de jogador), em um espaço para a esquerda.

Move o seu marcador de poluição, em um espaço para direita.

5

Passar o bloco de terreno atual; ou



O impacto ecológico imediato de uma tecnologia ocorre só uma 
vez por jogo: imediatamente após adquirires o bloco de 
tecnologia.

Existe um limite de quão má ou boa a qualidade ambiental do jogador 
pode ficar.    Se um             ou             moveria o seu marcador para 
fora do indicador de poluição, deixa o marcador onde está.

Algumas tecnologias (as com edifícios e trilhos de caminho-de-ferro) 
são instituições que são ligadas ao pais  do jogador durante a 
Manutenção. Algumas dão ao jogador uma habilidade que só pode 
ser usada uma vez. Algumas dão ao jogador uma habilidade que ele 
pode usar em cada turno. Informação completa sobre as tecnologias 
é apresentada no capítulo Tecnologias (começa na página 10).

Exemplo
Azul começa a licitação na ronda um. Ele move um terreno para o 
espaço de leilão e licita 2 moedas. Verde licita 3. Amarelo passa. Azul 
decide passar, e Verde vence o leilão. Ela move o marcador de custo de 
tecnologia, um espaço para a direita. Ela paga 3 moedas, recebe o 
terreno e coloca 1 ficha verde e 1 ficha de lixo nela.
Verde escolhe o próximo terreno para leiloar. Amarelo acaba por 
vencer o leilão com uma licitação de 5. Amarelo move o marcador de 
custo de tecnologia, um espaço para a direita. Amarelo paga 5 
moedas, recebe o terreno, e coloca 1 ficha amarela e 1 ficha de lixo 
sobre ele.
Amarelo pode escolher o próximo terreno. Amarelo começa a licitação 
em 5 moedas (que é tudo o que tem). Azul licita 6. Verde licita 7. 
Amarelo não pode licitar mais alto. Em vez de passar, ele decide 
desistir. Ele move a sua figura para o espaço grande abaixo dos 
blocos de tecnologia e compra um deles por 1 ponto de ciência. Azul 
passa no bloco de terreno, portanto Verde vence-o por 7. Verde move 
o marcador de custo de tecnologia, um espaço para a direita. Verde 
paga 7 moedas, recebe o terreno, e coloca 1 ficha verde e 2 fichas de 
lixo sobre ele.

Verde não tem mais moedas, logo ela tem de desistir do leilão. Ela 
coloca a sua figura ao lado da de Amarelo e escolhe uma tecnologia 
(que recebe de graça).
Azul é o único jogador que resta no leilão. Ele pode comprar ambos os 
terrenos ao preço mínimo: 2 moedas cada. A ordem é importante, 
porque o primeiro terreno comprado terá 1 ficha de lixo, o segundo 
terá 2. Quando todos os te rrenos tiverem saído, o Azul só pode 
desistir. O marcador de custo de tecnologia está no espaço mais à 
direita, no final do trilho, portanto Azul pode receber um dos blocos de 
tecnologia que sobram de graça. Depois, move a sua figura para o 
espaço de jogador inicial sob os blocos de tecnologia. Azul começará 
a licitação pelas catástrofes.

CONSOLAÇÃO
Em alguns casos, pode acontecer que um jogador não ganhe 
nenhum dos leilões da ronda e não recebe terrenos. Para 
compensar por este azar, o jogador recebe dinheiro do banco: 4, 5 
ou 6 moedas, dependendo da ronda (pega no preço mínimo dos 
blocos de terreno e adiciona 2).

Nota que mesmo que um jogador não tenha moedas, tem a 
oportunidade de comprar um bloco de tecnologia quando desiste do 
leilão.

FASE 3:
PREVENIR CATÁSTROFES

No final da fase de Leilão de Terrenos, todas as figuras de jogador 
estão sob o indicador e ao lado da carta de catástrofe. Está na hora 
de lidar com estas catástrofes.

Num jogo de cinco jogadores, todas as cinco colunas da carta de 
catástrofe se aplicam. Num com quatro jogadores, ignora a coluna 
com ->          5 jogadores. Num de três jogadores, ignora a coluna 
com a etiqueta para quatro jogadores ->         . Para clarificar isto, 
usa fichas das cores que sobraram para cobrir as colunas na carta.

Há colunas que mostram lixo: ou poluição ou ambos! 
Cada ícone representa uma ficha de lixo que é adquirida 
pelo "vencedor" da catástrofe.    Cada ícone de poluição:
requer que o "vencedor" move o seu marcador de poluição  
em um espaço para a esquerda. Isto quer dizer que a primeira 
coluna da carta de catástrofe é a força total da catástrofe, 
enquanto que a última coluna (a vazia) representa 
esforços que evitam completamente a catástrofe.

O jogador que desistiu em último lugar do leilão deve ter colocado a 
sua figura no espaço de jogador inicial. Este jogador abre a licitação 
das catástrofes escolhendo uma coluna e licitando um certo número 
de pontos de ciência por ela.

A licitação continua à volta da mesa, no sentido horário. Para indicar 
uma licitação, um jogador coloca a sua figura no número 
correspondente dessa coluna. A licitação mínima é 0 e a máxima 25. 
Um jogador não pode licitar mais pontos de ciência do que possa 
pagar. Quando um jogador licita numa coluna que já tem uma figura, 
tem de licitar mais alto.

Amarelo é o jogador inicial. Ele escolhe a coluna mais à direita. 
Verde escolhe a coluna do meio. Vermelho quer a mesma que 

Amarelo, logo ela licita mais do que ele. Azul também quer essa 
coluna, logo ele licita mais do que ambos.

Depois de cada jogador ter colocado a sua figura nos trilhos de 
licitação, a licitação continua, no sentido horário, até que haja 
apenas uma figura em cada coluna disponível. No turno de um 
jogador, existem duas possibilidades:

1. A sua figura marca a maior licitação para essa coluna.
Neste caso, passa para o próximo jogador à esquerda. Ele não pode 
mudar colunas até que alguém licite mais do que ele.

No exemplo anterior, se fosse o turno de Azul ou 
Verde, eles teriam de passar.
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2. A sua figura está abaixo de uma ou mais figuras na mesma
coluna. Neste caso, ele tem de fazer uma nova licitação. Ele pode 
escolher uma qualquer coluna (incluindo a atual), desde que faça a 
maior licitação para essa coluna.

Quando existe exatamente uma figura em cada coluna disponível, a 
licitação termina. Paga os pontos de ciência ao banco e recolhe os 
resultados da catástrofe que escolheste.

Por cada o jogador recebe um ícone de lixo e coloca-o à 

Por cada o jogador move o seu marcador de poluição em um espaço para 
a esquerda (a não ser que o marcador já esteja no espaço mais à esquerda).

A coluna mais à esquerda é a pior catástrofe. O jogador que 
"ganhar" este sarilho abrirá o leilão de terrenos na próxima ronda.

FASE 4: MANUTENÇÃO
(E USO DE TECNOLOGIA)

Para apressar o jogo, os jogadores podem tratar da manutenção em 
simultâneo. No entanto, se um jogador quiser basear as suas 
decisões nas ações dos outros, os jogadores devem fazer a 
manutenção sequencialmente, começando com o jogador na coluna 
mais à esquerda e seguindo no sentido horário.

COLOCAR LIXO NOVO
Em primeiro lugar, um jogador precisa de colocar quaisquer fichas 
de lixo que recebeu nessa ronda (da sua tecnologia e catástrofe 
ecológica). As fichas de lixo são sempre colocadas em blocos de 
terreno, não em blocos de instituição. O lixo que acumulou nesta 
ronda deve ser colocado em blocos de terreno que foram adquiridos 
nesta ronda, mas ele pode escolher quanto vai para cada bloco. Se 
ele não adquiriu blocos nesta ronda, ele coloca as suas novas fichas 
de lixo, nos terrenos que já fazem parte da sua região. A localização 
exata de uma ficha de lixo no seu bloco não interessa (mas tenta 
não cobrir ícones de cidade, caminho-de-ferro ou produção). Ao 
contrário da ficha de cidadão, a ficha de lixo pertence ao bloco de 
terreno e não a uma cidade em particular.

Nota que apenas o lixo das tecnologias e catástrofes é distribuído agora. 
O lixo que veio com os blocos de terreno que um jogador comprou tem 
de ficar nesses blocos (por enquanto).

LIGAR NOVOS TERRENOS
E INSTITUIÇÕES
Os próximos jogadores adicionam os seus novos terrenos (e 
instituições) às suas regiões. Os blocos são colocados em rede. 
Cada bloco tem quatro orientações possíveis, e eles podem usar 
qualquer uma delas. Cada novo bloco deve ligar-se a outro bloco já 
colocado, seja por aresta ou por canto. Podem ligar novos blocos 
por qualquer ordem. Trilhos de caminho-de-ferro que saem da borda 
de um bloco não precisam de se ligar a trilhos de outro bloco.

Se um jogador adquiriu uma nova instituição (um bloco de tecnologia 
com edifícios e trilhos de caminho-de-ferro) ele adiciona-a à sua 
região como se fosse outro bloco de terreno.

COLOCAR NOVOS CIDADÃOS
Quando liga novos blocos de terreno, um jogador precisa decidir 
onde os seus novos cidadãos vão trabalhar. Cada terreno traz uma 
nova ficha de cidadão, mas muitos terrenos têm duas cidades. O 
seu novo cidadão apenas pode trabalhar numa delas. Escolhe bem 
a cidade,

Os ícones indicam o que a cidade produz quando está ocupada por 
uma ficha de cidadão. Nenhuma cidade pode ter mais de uma ficha, 
mas algumas cidades não terão fichas sequer. As cidades produzem 
moedas, pontos de ciência e pontos de vitória. Algumas cidades têm 
centros de reciclagem, que podem ser usados durante a fase de 
Produção. Cidades não ocupadas não produzem nada, e os seus 
centros de reciclagem não funcionam.
Os novos cidadãos não podem trabalhar em qualquer cidade. Têm 
de trabalhar numa cidade do bloco com que vieram (por enquanto).

USAR TECNOLOGIAS
Assim que tiveres todo o teu lixo distribuído pelos blocos de terreno, 
todos os teus cidadãos colocados em cidades, e todos os teus novos 
blocos de terreno (e instituição) adicionados à tua região, podes usar 
quaisquer habilidades especiais que as tuas tecnologias te dão. Por 
exemplo, se tiveres uma locomotiva, podes transportar, agora, uma 
ficha de cidadão. Vê o capítulo Tecnologias para detalhes.

Finalmente, o jogador precisa de atualizar o seu indicador de produção, 
para refletir a sua produção atual de moedas, pontos de ciência e pontos 
de vitória. Não existe limite superior de produção, se ele produz mais de 
10 de algo, ele assinala-o com várias fichas.

Exemplo: Para indicar um rendimento de 23 moedas, coloca 2 fichas 
no espaço 10 e uma ficha no espaço 3.

A qualquer altura durante o jogo, é possível verificar os valores 
mostrados nos indicadores de produção, contando os ícones 
produzidos por cada cidade ocupada nesse país. No entanto, os 
indicadores devem ser mantidos atualizados, para que não percas 
tempo a recontar.
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Amarelo pode escolher 
qualquer um dos espaços 

assinalados (a coluna 
escurecida não é usada num 

jogo de 4 jogadores).

É a vez de verde. Ela 
pode escolher 

qualquer um dos 
espaços assinalados.

sua frente.

ACTUALIZAR INDICADORES DE PRODUÇÂO



FASE 5: PRODUÇÃO
(E RECICLAGEM)

Nesta fase, as cidades ocupadas dos jogadores produzem o número 
indicado de moedas, pontos de ciência e pontos de vitória. Como os 
jogadores já contaram estes valores no final da fase de Manutenção, 
os indicadores dos tabuleiros dos jogadores devem indicar-lhes 
quanto vão receber. Também têm a oportunidade de usar agora, 
centros de reciclagem em funcionamento.
OBTER CARTAS E PONTOS DE VITÓRIA 
Tira cartas do banco para representar o número de moedas 
produzidas. Faz o mesmo com as cartas de pontos de ciência 
(lembra-te: os jogadores podem destrocar a qualquer altura). De 
seguida, os jogadores movem os seus marcadores de pontuação, EM 
um espaço para a frente, por cada ponto de vitória produzido.

Exemplo:
Após a Manutenção, os indicadores de produção de Vermelho estão assim:

Vermelho recebe do banco, cartas para 12 moedas e 7 pontos de 
ciência. Vermelho move o seu marcador de pontuação para a frente 
8 espaços, no trilho de pontuação.

RECICLAR
A fase de Produção é também a oportunidade que os jogadores têm para 
usar os seus centros de reciclagem em funcionamento. Só os centros de 
reciclagem em cidades ocupadas estão em funcionamento. Cada centro de 
reciclagem em funcionamento pode remover 1 ficha de lixo. A ficha de lixo 
deve cumprir um dos seguintes critérios:

• A ficha tem de estar no mesmo bloco de terreno que o centro 
de reciclagem;

• Ou a ficha tem de estar num bloco de terreno adjacente ao centro
de reciclagem, e tem de existir uma ligação direta de trilhos, entre
os dois blocos, até ao centro de reciclagem.

O centro de reciclagem 
pode remover este lixo.

Este centro de reciclagem não 
tem cidadãos para o fazer 

funcionar. Não pode remover 
lixo.

O centro de reciclagem pode remover este lixo.

O trilho liga o lixo ao outro bloco, mas não ao centro de 
reciclagem do bloco. O lixo não pode ser removido.

Os dois blocos de baixo são adjacentes, mas a 
ligação de trilhos entre os dois blocos não tem 

alcance suficiente. O lixo não pode ser removido.

O bloco superior direito partilhar um canto com 
outro bloco com centro de reciclagem. Não é o 

suficiente. O lixo não pode ser removido.

Assim que um jogador tiver resolvido a sua produção e reciclagem, 
ele move a sua figura para a secção de leilão de terrenos do 
tabuleiro, para mostrar que está pronto para a próxima ronda. O 
jogador que teve a pior catástrofe (mais à esquerda), move-se para 
o espaço de jogador inicial. Todos os outros se movem para o 
espaço maior.
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FASE 6: PONTUAR BÓNUS
Os pontos de vitória produzidos pelas cidades dos jogadores são 
pontuados em todas as rondas, durante a Produção. No final das 
rondas II, IV e VI, os jogadores também pontuam pontos de bónus.

As cartas de pontuar foram escolhidas aleatoriamente no início do 
jogo. Devem ser mantidas no tabuleiro com a face para cima, para 
que os jogadores saibam os critérios de bónus desde o início.

Nota: Recomendamos que jogues o primeiro jogo sem as cartas de 
pontuação para as rondas dois e quatro. Neste jogo simplificado, 
produzes pontos de vitória durante a Produção, mas não pontuarás 
bónus até ao final do jogo.

CARTAS DE PONTUAÇÃO DA RONDA II
Pontuas um ponto de vitória por cada 
moeda e cada ponto de ciência que as tuas 
cidades produziram nessa ronda (como 
mostrado nos teus indicadores).

Pontuas um ponto de vitória por cada ponto 
de vitória que ganhaste nas primeiras duas 
rondas (dobras o número de pontos de 
vitória que tens agora).

Pontuas 6 pontos de vitória por cada bloco 
de terreno que não tem fichas de lixo 
(blocos de Tecnologia não contam como 
blocos de terreno).

CARTAS DE PONTUAÇÃO DA RONDA IV
Pontuas 2 pontos de vitória por cada centro 
de reciclagem em funcionamento. Também 
pontuas um ponto de vitória por cada moeda 
que as tuas cidades produziram nesta ronda.

por cada ponto de vitória que as tuas cidades produziram nesta 
ronda (a quantidade mostrada no indicador de pontos de vitória é 
pontuadas duas vezes na ronda quatro: uma vez durante a Produção 
e outra durante o Pontuar de Bónus).

Cada bloco de terreno (não de tecnologia) 
sem lixo dá-te 2, 3 ou 4 pontos de vitória, 
dependendo da localização do teu 
marcador de poluição (o indicador de 
poluição está divido em três secções). Por 

cada ficha de lixo no teu país, move o marcador de pontuação para 
trás um ponto. Pontuas um ponto de vitória por cada ponto de 
ciência que as tuas cidades produziram nessa ronda.

PONTUAR DE BÓNUS DA RONDA VI
O pontuar de bónus no final da ronda VI é 
sempre o mesmo, mesmo no teu primeiro 
jogo.

• Cada bloco de terreno sem lixo pontua 2, 3 ou 4 pontos de vitória, 
determinados pelo marcador de poluição (blocos de Tecnologia 
não contam como blocos de terra).

• Cada bloco de terreno com 1 ficha de lixo é neutro e não dá 
ao jogador nem bónus nem penalização.

• Cada bloco de terreno com mais de 1 ficha de lixo dá ao 
jogador uma penalização (que sobe):

• 2 fichas de lixo é -5;

• 3 fichas de lixo é -10;

• 4 fichas de lixo é -15;

• etc.

• Um jogador pontua pontos de vitória pela qualidade ambiental
ou recebe penalizações pela poluição como mostrado 

pelo número sob o seu marcador de poluição.

Os jogadores também pontuam se forem melhores que os seus 
adversários no comércio e ciência. Todos os jogadores revelam as 
suas cartas de moedas. O jogador com mais moedas recebe 8 
pontos. O segundo com mais moedas, 5 pontos. O terceiro, 3 
pontos. O quarto recebe 1 ponto. Para pontuar quaisquer pontos, o 
jogador tem de ter pelo menos 1 moeda.

O jogador com menos moedas pontua sempre 0 pontos pelo 
comércio. Portanto, num jogo de quatro jogadores, apenas se dão 
os bónus 8, 5 e 3. Num de três jogadores, apenas os bónus 8 e 5.

Após pontuar os pontos pelas moedas, revela as cartas de pontos 
de ciência e pontua-as da mesma forma.

Em caso de empates, adiciona os pontos em questão e divide-os 
pelo número de jogadores empatados, arredondando para baixo, 
como mostrado neste exemplo:

Verde e Azul têm 17 moedas, Vermelho tem 12 e Amarelo tem 7. 
Verde e Azul estão empatados para os primeiros dois lugares. Eles 
dividem 13 pontos (8 + 5 = 13) a metade, portanto, cada um recebe 
6 (o restante não é pontuado). Vermelho pontua 3 pontos de vitória 
pelo comércio. Amarelo não recebe nada.

Amarelo tem 12 pontos de ciência, e Vermelho, Azul e Verde têm 
cada um 9. Amarelo pontua 8 pontos de vitória por ter a melhor 
ciência. Os outros têm de dividir 8 pontos (5 + 3 = 8), logo, cada um 
recebe 2 (2 são perdidos no arredondamento).

Nota que estes pontos de bónus são pontuados, comparando as 
cartas que restam nas mãos dos jogadores, e não comparando os 
indicadores de produção.
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Se o teu marcador de poluição está no 
espaço             pontuas o número indicado 
de pontos. Se não, não pontuas nada (mas 
não recebes penalizações). De qualquer 
forma, também pontuas um ponto de vitória 



RONDA 6
A ronda seis é mais curta. Passa as licitações de terreno e catástrofe 
e segue para a Manutenção. A ronda seis apenas tem três fases:

• Manutenção (Uso de Tecnologia)

• Produção Parcial (e Reciclagem)

• Pontuar de Bónus

Como os jogadores não recebem novos blocos, a única coisa que 
fazem durante a Manutenção é usar as suas tecnologias.

Na ronda seis, os jogadores não recebem novas moedas ou pontos 
de ciência durante a Produção. No entanto, produzem pontos de 
vitória normalmente, e têm uma última oportunidade de usar os seus 
centros de reciclagem.

O pontuar de bónus no final da ronda seis, faz-se de acordo com a 
carta de pontuar impressa no tabuleiro. Isto é explicado em detalhe 
na secção anterior.

FINAL DO JOGO
Após serem contados os pontos de bónus da ronda seis, o jogo termina.

GANHAR O JOGO
O vencedor é o jogador com mais pontos de vitória. Resolve 
empates a favor do jogador com menos fichas de lixo (se ainda 
estão empatados, existem vários vencedores).

Existem três tipos de tecnologia:

1. Instituições (que se parecem com blocos de terreno, com 
edifícios e trilhos de caminho-de-ferro).

2. Tecnologias de Uso Único (que têm uma ilustração dentro de uma 
moldura quadrada em branco brilhante).

3. Tecnologias de Uso Múltiplo (que têm uma ilustração dentro de 
uma moldura quadrada cinzenta).

Nota: Existem alguns blocos de tecnologia misturada, com ambas as 
tecnologias de uso único como múltiplo. Deves tratar separadamente 
cada tecnologia nestes blocos.

INSTITUIÇÕES
As instituições são minas (aumentam produção de moedas), 
laboratórios (aumentam produção de pontos de ciência) ou hospitais 
(aumentam produção de pontos de vitória). Uma instituição adquirida é 
adicionada à região do jogador durante a Manutenção, de acordo com 
as regras para ligar novos blocos de terreno. No entanto, no que diz 
respeito a pontuar, a instituição não conta como um bloco de terreno. 
Uma instituição nunca tem fichas de cidadão ou de lixo sobre ela. Os 
caminhos-de-ferro não podem transportar lixo através de um bloco de 
instituição (cidadãos podem ser transportados, como explicado abaixo, 
na secção sobre locomotivas).

As instituições não produzem moedas, pontos de ciência ou pontos de 
vitória diretamente. Em vez disso, elas podem melhorar a produção de 
uma cidade num bloco adjacente. Para receber a produção de bónus 
mostrada no bloco de tecnologia, a cidade tem de estar ocupada por 
uma ficha de cidadão. Uma cidade não recebe bónus de produção por 
algo que não pode produzir sozinha. A cidade e a instituição têm de 
estar em blocos adjacentes e ligados por ligações de trilhos que não 
atravesse outras cidades. No entanto, se duas cidades estão ligadas a 
uma instituição adjacente por uma ligação de trilhos que se separa 
antes de visitar qualquer cidade, então ambas recebem o bónus de 
produção.

Este país produz 4 moedas, 8 pontos de ciência e 1 pontos 
de vitória. O laboratório aumenta a produção de pontos de 
ciência nas cidades A e B. Cada uma produz 3. A cidade C 
apenas produz 2 porque não está ligada ao laboratório por 
caminhos-de-ferro. A cidade D está ligada mas não produz 

pontos de ciência sozinha, logo não recebe bónus.

Este país produz 3 moedas, 4 pontos de ciência e 0 pontos de 
vitória. A cidade E não pode receber o bónus porque a ligação 
de trilhos atravessa outra cidade. A cidade F recebe o bónus e 

produz 2 pontos de ciência.

TECNOLOGIA

A

B

C

D

E

F
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TECNOLOGIAS DE USO ÚNICO
Estas tecnologias não são ligadas aos blocos de terreno da tua 
região. Mantém-nas perto do teu tabuleiro de jogador. As tecnologias 
Ponte, Trabalhadores e Separar apenas podem ser usadas uma vez. 
A tecnologia Parque tem um impacto tecnológico de uso único.

TRABALHADORES
Um avanço médico permite-te aumentar a 
população do teu país. Coloca uma das tuas fichas 
de cidadão no bloco de tecnologia. Durante a fase 
de Manutenção de qualquer ronda, podes colocar 
esta ficha de cidadão numa cidade não ocupada no 
teu país. Isto é uma tecnologia de uso único; dá-te 
apenas 1 ficha, não uma por ronda. No entanto, a 
ficha que recebes é permanente. Quando colocada, 

funciona como todas as outras do teu país.

PONTE
Os teus engenheiros constroem uma ponte. 
Recebe uma ponte e coloca-a no bloco de 
tecnologia. Durante a fase de Manutenção de 

qualquer ronda, podes adicionar a nova ponte ao teu sistema de 
caminhos-de-ferro, como explicado abaixo. Isto é uma tecnologia de 
uso único; apenas te dá uma ponte. Quando a ponte é colocada, 
torna-se uma parte permanente do terreno; não pode ser movida 
mais tarde. Uma ponte funciona como um trilho de caminhos-de-
ferro adicional. Quando a ponte é colocada deve ter em conta as 
seguintes regras:
1. A ponte deve estar toda num bloco (bloco de terreno ou bloco de 

instituição).
2. A ponte deve ser uma reta (mas pode ter uma qualquer distância).

3. A ponte não pode atravessar trilhos ou cidades (mas pode 
terminar num trilho ou cidade).

Esta ponte faz com que o centro de reciclagem no bloco de terreno da 
direita, consiga eliminar a ficha de lixo no bloco de terreno da esquerda.

A ponte permite ao laboratório aumentar a produção de 
pontos de ciência de cada cidade por 1.

Esta ponte é ilegal porque está em dois blocos.

Ambas as pontes foram colocadas durante uma única fase de 
Manutenção. Agora o jogador pode usar uma locomotiva (ver 
abaixo) para mover a ficha de cidadão do bloco de terreno da 
esquerda para a cidade não ocupada do bloco de terreno da 
direita (ou mover a outra ficha da direita para a esquerda).

Sem a ponte, o hospital beneficia apenas uma cidade. Em 
ambos os exemplos, uma ponte faz com que as duas cidades 

obtenham o bónus de produção do hospital.

SEPARAR
Os teus engenheiros sociais desenvolveram uma 
campanha de reciclagem. Durante a fase de 
Manutenção de qualquer ronda, podes remover 1 

ficha de lixo, de qualquer bloco de terreno. Apenas pode ser usado 
uma vez por fase de Manutenção. Não podes pagar mais para 
remover mais lixo. 

PARQUE
O parque é diferente das outras tecnologias de uso 
único. Não tem uma habilidade que podes usar 
uma vez. Em vez disso, tem um impacto ecológico 
imediato (o ícone             no canto superior 
esquerdo indica isso).
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TECNOLOGIAS DE USO MÚLTIPLO
Estas tecnologias não estão ligadas aos blocos de terreno da tua região. 
Mantém-nas ao lado do tabuleiro de jogador. Dão-te uma habilidade 
especial que podes usar uma vez durante cada fase de Manutenção.

LOCOMOTIVA
Desenvolveste uma linha de transporte de 
passageiros. Esta é a única forma de mover uma 
ficha de cidadão, depois de ter sido colocada numa 
cidade. Durante cada fase de Manutenção, a 
locomotiva permite-te mover uma ficha de cidadão 
para uma cidade não ocupada. As duas cidades 
têm de estar ligadas por trilhos de caminho-de-ferro 
(ou pontes) que não atravessam outra cidade. Esta 
conexão pode atravessar um ou mais blocos de 
instituição.

Estes são três exemplos de recolocações legais, 
usando a locomotiva.

Várias locomotivas permitem-te fazer vários movimentos.

TRANSPORTE DE LIXO 
Os comboios são fantásticos, mas por vezes 
precisas de camiões de lixo. Esta tecnologia 
permite-te mover 1 ficha de lixo de um bloco de 
terreno para qualquer outro bloco de terreno na tua 

região, independentemente da distância ou ligações de trilhos. Podes usá-la 
uma vez por fase de Manutenção. Lembra-te: a Manutenção ocorre antes 
da Produção (e Reciclagem), logo a ficha de lixo que moveres pode ser 
reciclada nessa fase, durante esta ronda. 

RECICLAR
Os teus cientistas desenvolveram uma nova 
tecnologia de reciclagem. Durante a fase de 
Manutenção de cada ronda, pagas o custo 
indicado para remover 1 ficha de lixo de qualquer 
bloco de terreno (a tecnologia apenas te 
permite remover 1 ficha de lixo por ronda; não 
podes pagar mais para remover mais lixo). 
Podes usar esta tecnologia mesmo que não 
tenhas centros de reciclagem em 

LIMPEZA AMBIENTAL 
Por vezes a tecnologia pode mesmo resolver problemas. 
Esta tecnologia permite-te pagar o custo indicado para 
mover o teu marcador de poluição, um espaço para a 
direita. Apenas pode ser usado uma vez por fase de 
Manutenção. Não é possível pagar mais para mover o 
marcador mais espaços. Lembra-te: a Manutenção ocorre 
antes da Produção, planeia de forma a teres o suficiente 
na reserva para pagar esta habilidade.

QUALIDADE DE VIDA
Esta tecnologia oferece uma forma de melhorar 
a qualidade de vida do teu país, com um custo. 
Uma vez por fase de Manutenção, podes pagar 

o custo indicado pelo número indicado de pontos de vitória. Não é
possível pagar mais para obter mais pontos de vitória, e não é 
possível pagar parte do custo para receber um benefício parcial. 
Lembra-te: a Manutenção ocorre antes da Produção, planeia de 
forma a teres o suficiente na reserva para pagar esta habilidade.

NOTA SOBRE AS TECNOLOGIAS DA RONDA CINCO
Pode parecer que na ronda cinco, já é tarde para investir em 
tecnologias de uso múltiplo, mas lembra-te que uma tecnologia de 
uso múltiplo adquirida na ronda cinco, pode ser usada duas vezes: 
uma vez durante a ronda cinco e outra na ronda seis.
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Não é legal mover a ficha de cidadão da cidade A para a cidade C 
porque a ligação de trilhos atravessa a cidade B (mesmo que a 

cidade B estivesse ocupada, isto não seria legal). No entanto, se 
tiveres 2 locomotivas, podes mover a ficha em B para C, e depois, 

mover a ficha de A para B, o que alcança o mesmo resultado.

A

B

C
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