
1. Quais os projetos concretos de edifícios ou espaço público que pretende implantar na 
cidade? 
 
O espaço público é o coração de qualquer cidade e é um motor de igualdade. Qualquer 
privatização do espaço público é reduzir a liberdade dos cidadãos. Por isso, o Bloco de 
Esquerda defende que no Martim Moniz, assim como na Tapada das Necessidades ou no 
miradouro de S. Pedro de Alcântara, o espaço público seja aberto a todas as pessoas, sem 
concessões a privados. 
 
Pretendemos que sejam concretizadas as obras dos Centros de Saúde atualmente em 
construção ou em início de construção, que o processo do novo Hospital de Lisboa Oriental 
avance, mantendo os atuais Hospitais do Centro Hospitalar Lisboa Central ao serviço do 
SNS, implementação de mais creches na cidade, o avanço da expansão do metro para a 
zona ocidental de Lisboa, a construção de unidades de cuidados continuados e lar de 
construção e gestão pública e expansão de ciclovias para todas as zonas da cidade de 
Lisboa. 
 
 
2. Muitas autarquias têm tido uma política errática relativamente à contratação dos serviços 
de arquitetura, não defendendo sempre os interesses da cidade. Qual é a forma 
preferencial para selecionar as melhores propostas para os projetos de iniciativa 
municipal? 
 
Consideramos que os concursos públicos e os seus cadernos de encargos têm de ser 
claros e de ter sido a mais ampla discussão pública para que os projetos apresentados 
pelos ateliers e a definição da proposta ganhadora tenham toda a legitimidade e exigência 
do debate democrático e da transparência. 
 
3. Qual a sua estratégia para a revitalização do património (municipal e do Estado) que está 
desativado ou abandonado na sua cidade? 
 
A revitalização de património público, seja municipal ou do Estado, é uma das fontes que 
preconizamos para aumentar o parque habitacional público. A par disso, estes espaços 
podem e devem ser reabilitados também para uso de equipamentos públicos e culturais 
como creches, lares públicos ou equipamentos de saúde, dependendo sempre da 
necessidade concreta da localização em que se encontram. 
 
4. O não cumprimento generalizado dos prazos definidos por lei (RJUE) tem tido um 
impacto 
negativo considerável em ateliers e promotores, e tem afastado investimento nas 
cidades. Quais as medidas concretas que propõe para que os serviços municipais cumpram 
com os prazos definidos por lei (RJUE) na apreciação de operações urbanísticas? Que 
medidas compensatórias seria possível considerar? 
 
Tem faltado transparência aos processos urbanísticos na cidade. É difícil para os cidadãos 
compreender quais são os projetos que avançam, quais não avançam e quais nunca saem 
da gaveta. Essa transparência e previsibilidade é essencial para o urbanismo da cidade. É 



necessário reformar todo o sistema de forma a que todas as pessoas compreendam o que 
vai acontecer aos projetos que submetem ao município e quais são os prazos de análise. 
 
5. Caso seja eleito, que nome propõe para a vereação do urbanismo? Será um/a 
arquiteto/a? 
Pretende fazer alterações nas chefias do departamento de urbanismo? 
 
O Bloco de Esquerda tem defendido um outro PDM para Lisboa, que promova a 
transparência e que combate privilégios urbanísticos, como os créditos de construção. A 
revisão do PDM aprovado por PS/PSD é o nosso objetivo neste próximo mandato.  
 
6. Vai fazer alterações à orgânica dos serviços de urbanismo? Que medidas concretas 
propõe para a melhoria do acesso dos cidadãos e dos técnicos aos serviços do urbanismo? 
 
O nosso objetivo é a alteração do PDM para combater os privilégios urbanísticos e a 
promoção da transparência com um portal e regras claras de consulta aos processos. 
 
7. Consideramos de grande importância a participação dos arquitetos e do seu 
conhecimento específico na definição das estratégias para a cidade. Como podemos 
estimular essa participação? 
 
Na discussão do programa do Bloco de Esquerda para Lisboa promovemos um debate com 
especialistas e independentes para as várias áreas temáticas e o urbanismo não foi 
excepção. Na elaboração desse programa, consultámos vários arquitetos e arquitetas que 
nos deram visões complementares do que falta, do que está bem e do que temos de mudar 
na cidade. O nosso compromisso é confiar em quem sabe e consideramos que as pessoas 
que estudam urbanismo e cidades são as mais indicadas para indicarem os caminhos que 
precisamos de trilhar para resolver a crise na habitação, a emergência climática e os 
problemas da mobilidade. 
 
 


