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1. A ideia da cidade dos 15 minutos assenta em quatro eixos: ecologia, proximidade, 
solidariedade e participação cidadã, procurando fazer relações multicêntricas na cidade. É 
possível implementar esta ideia para Lisboa a uma escala metropolitana? Que políticas 
públicas e infra-estruturas é necessário implementar no domínio da mobilidade para o 
desenvolvimento da cidade enquanto cidade-região? 

A questão que hoje se coloca não será tanto se a cidade dos 15 minutos é uma ideia aplicável a 

Lisboa/ AML, mas sim como, com quem e para quem - será aplicada. 

Carlos Moreno, autor do conceito da cidade dos 15 minutos que Anne Hidalgo vem a 
implementar em Paris enquanto cidade da proximidade refere que “a Cidade dos 15 minutos 
não é uma varinha mágica, tem de ser adaptada às condições locais de cada cidade”. 
A aplicação deste conceito1 foi já iniciada em várias outras cidades, nomeadamente a partir do 
C40 Cities em Julho de 2020 onde diversas cidades estabeleceram metas face às alterações 
climáticas, incluindo Lisboa. 

Em Lisboa o aumento da visibilidade dos cidadãos e grupos quem exigem uma cidade inclusiva 

que escute, cuide e garanta o direito à cidade e a diversidade de pessoas que a vivem, chama a 

atenção para uma radical transformação da vida urbana e para o repensar do seu urbanismo. Se 

Lisboa olhou para Barcelona enquanto exemplo, deverá também ver hoje as suas políticas 

públicas, onde se incluem soluções de humanização do seu espaço público, e que nos últimos 

anos se assume como cidade cuidadora. 

Para concretizar a cidade dos 15 minutos é necessário reequilibrar centralidades e proceder a 

uma estratégia de reprogramação dos seus usos, bem como alterar as suas condiçoes de 

acessibilidade e de mobilidade. 

Importa trabalhar a coesão social, urbana e ecológica entre as várias zonas  da cidade onde hoje 

são evidentes as fronteiras, as desigualdades, lacunas em termos de equipamentos, serviços e 

nos transportes. A cidade de proximidade passará tanto pela disponibilidade de habitação, 

diversidade de funções e, exige planeamento, implica por exemplo restrições ou fomento ao 

licenciamento de algumas activiades urbanas, para criar equilibrios urbanos e lugares resilientes 

e sustentáveis. 

Para tal importa aferir as necessidades bairro a bairro, zona a zona, apostando no 

desenvolvimento local das comunidades, nos equipamentos, no comércio e economia, ouvindo 

os cidadãos e grupos para as planear. Pode fazer sentido por ex. mais do que produzir novas 

soluções, apoiar as existentes, comércios, colectividades e associações dos diversos territórios 

a par de medidas de mobilidade coerentes e transversais à cidade enquanto todo e incentivando 

o seu uso. 

                                                           
1 A cidade dos 15 minutos que tem vindo a servir de referência nesta campanha autárquica remete para o conceito 
da unidade de bairro, segundo a qual o urbanista Clarence Perry propunha em 1929 a escola como ponto central no 
planeamento dos bairros - num circulo com aprox. 800m - bairros esses onde são assegurados os serviços básicos 
essenciais de acordo com princípios genericamente pré-definidos. De entre diversas propostas desenvolvidas ao 
longo do séc.XX, podemos destacar a reflexão expressa por Jane Jacobs na década de 60 relativamente às cidades 
norte-americanas e que encontra eco, por exemplo, nas propostas do arquitecto Jan Gehl, onde o foco é dirigido para 
as pessoas, para quem usa a cidade num quotidiano oposto daquele de quem circula de carro entre a garagem da 
habitação e do edifício de escritórios. 



Consideramos que a mobilidade em Lisboa deverá ser pensada em articulação com a área 
metropolitana, hoje, não se podem dissociar as deslocações dentro da cidade sem ter em 
consideração os movimentos pendulares entre a cidade e os restantes concelhos. É 
determinante para uma mobilidade sustentável a existência de uma rede de transportes 
públicos de qualidade, mais frequentes, cómodos, seguros e acessíveis (tendencialmente 
gratuitos). 
 
É necessário o aumento da oferta da Carris com alargamento dos horários sobretudo à noite e 
nos fins-de-semana, o alargamento de percursos e dos corredores BUS. É fundamental apostar 
na segurança rodoviária e circulação pedonal através de medidas de acalmia de tráfego, 
nomeadamente em bairros, junto a escolas, em zonas comerciais e de lazer. 
 
Incrementar o uso de bicicletas e outros modos suaves, também é importante, sendo necessário 
uma avaliação e adaptação/alteração das ciclovias existentes nalgumas zonas da cidade. Estudar 
e implementar medidas que garantam uma vantagem comparativa aos modos suaves nas 
deslocações a efetuar, nomeadamente, em termos de tempo e avaliar a possibilidade de 
circulação em contra - sentido, sempre que possível. Criar zonas de estacionamento seguro e 
aumentar a rede e o número de bicicletas partilhadas. 
 
Estas medidas devem ser articuladas com uma adequação da rede de estacionamentos públicos 
que permita a utilização de interfaces dos vários modos de transporte. Deve ser também criada 
uma rede de parques de estacionamento dissuasores em articulação com os municípios 
vizinhos, seguros e gratuitos, junto das interfaces de transportes públicos. 
 
O nosso programa prevê um trabalho em articulação com as restantes autarquias 
metropolitanas, a concretização do Programa Regional de Ordenamento do Território da AML, 
ao abrigo da nova Lei de Bases do Ordenamento do Território. Promovendo um sistema de 
planeamento integrado, interactivo e aberto no tempo. Prevendo questões estratégicas do 
desenvolvimento, funcionamento, que inclui os transportes e a mobilidade dentro da AML.  

 
2. Lisboa tem perdido população com menor capacidade económica, fundamental para o 
tecido social. Quer travar este processo ou deixar que o mercado se encarregue desse 
equilíbrio? Quais as medidas concretas que quer fazer neste campo? 

Num novo modelo habitacional para Lisboa é necessário fazer coexistir os três formas de regime 

de propriedade, o privado, o público e o cooperativo e social. É necessário inverter a política de 

reabilitação urbana e de renovação de edificado relacionadas com dinâmicas especulativas e 

alienação de património público, para produzir uma política de regeneração urbana que inclui 

os moradores e os envolva para cuidar dos bairros e que valorize o direito à habitação e o direito 

ao lugar. 

Inverter o movimento de saída da população de Lisboa requer um grande esforço e 
empenhamento político no encontro de soluções que passam por um modelo de 
desenvolvimento económico, social e urbano e por uma nova política de habitação. Atendendo 
às carências habitacionais que a cidade vive e ao novo quadro nacional das políticas da habitação 
com a aprovação da Lei de Bases e aos desafios do desenvolvimento urbano sustentável com 
que Lisboa se confronta, a CDU considera imperativo promover uma reformulação estrutural da 
intervenção município em três domínios: urbanização, reabilitação urbana e habitação e, 
consequentemente, avançar com um significativo reforço das capacidades de intervenção 
própria na implementação das políticas municipais.  
 



Defendemos uma política de habitação de base pública, que inverta a financeirização da 
habitação, e que garanta o direito à habitação, assente nos preceitos constitucionais e 
especificamente na Lei de Bases da Habitação 
 
Uma política de reabilitação urbana com respostas aos problemas locais, dos bairros  
históricos aos bairros municipais, que garanta o direito ao lugar e que integre para além da 
reabilitação do edificado a regeneração urbana social, económica e ambiental. 

Concretizar de forma abrangente, o Programa Municipal de Arrendamento a Custos Acessíveis 
(PACA) - com a criação de uma bolsa municipal de fogos para arrendamento a custos acessíveis, 
que integre um número de fogos não inferior ao  
anunciado, no âmbito do denominado Programa Renda Acessível (PRA). 

Canalizar as operações previstas no âmbito do programa PRA (que envolve por operação a 
criação de cerca de 30% de habitação a renda livre) para o PACA, garantindo o aumento da 
oferta de habitação pública para arrendamento a custos acessíveis e com a manutenção da 
totalidade do património municipal envolvido nestas operações inteiramente na esfera pública 
– a operação PRA Restelo passou recentemente a PACA.  

Constituir um fundo alavanca municipal para financiar a criação de estruturas cooperativas de 
habitação, promovendo projectos em localizações específicas que possam integrar 
equipamentos sociais e culturais e comércio de proximidade numa política de desenvolvimento 
local e comunitária. Implementar um programa municipal de fomento da qualidade do parque 
habitacional municipal incluindo bairros municipais e edificado disperso. 
 
3. Lisboa tem tido uma política errática relativamente à contratação dos serviços de 
arquitectura, não defendendo sempre os interesses da cidade. Qual é a forma preferencial 
para selecionar as melhores propostas para os projectos de iniciativa municipal? 
 
Relativamente à contratação de serviços defendemos concursos públicos, transparentes e 
abrangentes, sem exclusões, e feitos de modo que as melhores propostas apresentadas, 
correspondam às necessidades e aos intersses de Lisboa e que as propostas sejam discutidas,  
avaliadas e selecionadas por essa via. 
 
Ainda neste domínio, a CDU considera que deveriam ser reforçados os serviços municipais, 
capacitando as equipas da Câmara na realização de projectos de arquitectura, de forma a 
permitir que muitos dos projectos de iniciativa municipal possam ser integralmente realizados 
pelo próprio município. 
 
4. Lisboa sofreu uma grande massificação do turismo, deixando pouco “espaço” para as 
populações dos seus bairros. Por outro lado, o turismo tem sido a grande fonte de receita da 
cidade (CML e moradores). A Câmara deve ser um regulador deste fenómeno? Se sim, de que 
forma?  
 
O setor do turismo em Lisboa tem vindo a verificar uma importante evolução com impactos 
significativos em vários domínios da vida da cidade. O seu crescimento caracteriza-se pela 
ausência de planeamento e pela subordinação aos impulsos do mercado que a pandemia de 
COVID-19 veio expor com acrescida crueza. Os bairros do centro da cidade têm sido os mais 
sacrificados perdendo população residente bem como número de alojamentos, tal como os 
Censos 2021 vieram evidenciar. 

 
A CDU tem vindo a defender o planeamento estratégico e urbanístico da actividade turística e 
propôs a elaboração da Carta Municipal de Turismo (a integrar na revisão do PDM), que 



considera condição base para o ordenamento turístico e sustentável da cidade, com 
planeamento e previsão de capacidade de carga turistica por zona, a localização e distribuição 
de  alojamentos de AL e hotéis, tendo em conta a respectiva área de influência, dinâmica 
funcional, tipologia e zonamento de áreas turísticas, através de medidas geoestatísticas para 
medição da intensificação turística, entre outros aspectos (proposta do PCP já aprovada na CML, 
mas nunca concretizada2). 
 
Consideramos prioritária a regulação rigorosa do licenciamento de estabelecimentos de oferta 
hoteleira e alojamento local, tendo em conta a localização e implantação por via de 
regulamentos municipais que permitam o desenvolvimento do sector turístico à luz dos limites 
da capacidade de carga de cada área geográfica da cidade. 
 
Temos a proposta de fazer reter na cidade, sobretudo nas comunidades mais afectadas pela 
turistificação, uma parte significativa das mais-valias económicas, criando canais de 
redistribuição dos benefícios e receitas geradas pelo turismo nos bairros orientando-as, de 
forma transparente, para projectos sociais na comunidade e no seu tecido associativo.  
 
Apostamos na elaboração de uma estratégia urbana do Turismo muiti-centrada à escala da AML, 
de diversificação e descentralização de pólos de atracção e de oferta de camas, promovendo 
uma dispersão da concentração turística, para que o turismo se torne num motor de 
desenvolvimento local e territorial sustentável e abrangente. 
 
 
5. Qual a sua estratégia para a revitalização do património (municipal e do Estado) que está 
desativado ou abandonado na cidade? 
 
O Programa Municipal de Arrendamento a Custos Acessíveis (PACA), proposto pelos vereadores 
do PCP e aprovado em 2018, está assente na reabilitação do património municipal disperso e na 
mobilização de terrenos municipais e incluindo património imobiliário público, estabelecendo 
ainda acordos com outros proprietários da cidade como a Santa Casa, ao esforço de reabilitação 
de imóveis aptos para fins habitacionais. - estratégia para a expliicitada no ponto 2 do 
questionário. 
 
Relativamente ao património do Estado que se encontra desactivado, por já não cumprir as 
funções iniciais, e que tem sido colocado no mercado por ex. através da Estamo (caso de alguns 
Hospitais da Colina de Santana) consideramos que deva ser reconvertidos para programas de 
uso público e usufruto da cidade e não para projectos de interesse privado que vêem adensar 
as dinamicas especulativas. 
 
Através de protocolos entre o município e o estado ou através do exercício de direito de 
preferência, os edifícios públicos devem ser utilizados para oferecer serviços públicos de 
qualidade e diversificados, revertendo o seu encerramento, encarando-os como elementos 
centrais para a qualidade de vida na cidade, privilegiando uma lógica de proximidade. 
 

                                                           
2 O Estudo da Carga Turística para Lisboa, proposta da CDU aprovado em 2018 e sem execução pela 

maioria, é a base para identificar o ponto de equilíbrio da experiência de quem visita e a tolerância da 
população local ao turismo, por forma a que se possam desenvolver outras atividades económicas nos 
lugares disputados pelo turismo. A CDU defende a integração equilibrada do turismo através de políticas 
de desenvolvimento urbano, que garantam uma cidade para todos. 

 



Também a Câmara deverá facilitar a constituição de Parcerias Público Comunitárias, legalmente 
previstas, com o levantamento de todo o património público, municipal e não-municipal, 
existente na cidade e negociação para a cedência de direitos de uso, com o objectivo de produzir 
respostas de interesse público, designadamente, na área da habitação, do ambiente (com 
comunidades de energia renovável), social e cultural. 
 
De acordo com a sua dimensão e inserção urbana, deverão ser requalificados para poderem 
integrar os seguintes programas: 
 
1. Espaços de acolhimento de micro e pequenas empresas inseridas na estrutura urbana e na 
vida dos bairros e freguesias. 
 
2. Promoção de equipamentos destinados a uma rede pública de instalações para cuidados 
continuados a curto, médio e longo prazo. 
 
3. Residencias de estudantes, em articulação com as universidades. 
 
4. Assegurar uma rede pública e gratuita de creches e ensino pré-escolar, com cobertura de toda 
a cidade. 
 
5. Alargamento da rede de equipamentos culturais a zonas da cidade onde não existam. 
 
6. Criação de ateliers municipais colectivos, para artistas e profissionais de artes e ofícios, com 
espaços colectivos e de apresentação. 
 
7. Instalações de apoio ao movimento associativo em geral, incluindo associações juvenis e 
estudantis. 
 
8. Concretizar um novo centro de acolhimento para refugiados em Lisboa, identificando 
edificado municipal ou público, com uma inserçao urbana favorável à integração e condições de 
acolhimento.  
 
9. Reforçar e requalificar a rede de centros de acolhimento temporário (CAT) para a população 
sem-abrigo.  
 
10. Instalação de serviços municipais que funcionam em património privado em edifícios 
próprios, evitando o pagamento de rendas desnecessárias. 
 
 
6. Quais os projectos concretos de edifícios ou espaço público que pretende implantar na 
cidade? Quer prosseguir com o processo em curso para a praça do Martim Moniz? 
 
Propomos que o edificado público e os terrenos de propriedade pública sejam objecto de 
politicas de habitação públicas (Programa PACA) e sirvam para projectar equipamentos de 
acordo com as necessidades da cidade, invertendo uma politica camarária de alienação de 
propriedade municipal e de desligamento de recursos públicos edificados disponíveis e com as 
necessidades de equipamentos e serviços públicos.  
 
Para dar corpo a uma politica de desenvolvimento urbanistico descentralizada, queremos 
promover o desenvolvimento de espaços de acolhimento de micro e pequenas empresas 
inseridas na estrutura urbana e na vida dos bairros e freguesias, fomentadores de ambientes de 
desenvolvimento e inovação social e empresarial nos diversos contextos sociais, institucionais e 



urbanos. Desenvolver projetos pilotos, nomeadamente, no quadro da implementação das 
Polaridades Urbanas (POLU);  
 
Consideramos a necessidade de substituição, progressiva mas definitiva, do Aeroporto da 
Portela se tornou incontornável, sendo uma das grandes questões ambientais do presente e do 
futuro da cidade. Pelos riscos e pelos impactos ambientais e na saúde pública que comporta, 
não é sustentável que o principal aeroporto do país continue a crescer dentro da cidade, ou 
sequer que mantenha os volumes de tráfego registados no período pré-pandemia.  - dando 
início a um processo de discussão pública relativo às futuras utilizações dos terrenos do actual 
aeroporto de Lisboa – que entendemos dever ser o maior e mais bem organizado processo de 
participação pública já realizado em Lisboa.  

 
Outra grande obra por nós defendida é o desenvolvimento dos corredores verdes da cidade, 
aprofundando o conceito, no sentido de uma maior renaturalização dos espaços e ligações 
ecológicas efectivas aos logradouros e hortas urbanas, incluindo as linhas de água, de que será 
exemplo a componente dos corredores verdes entre o Campo Mártires da Pátria e o Príncipe 
Real, através do Jardim do Torel e logradouros adjacentes ao Jardim Botânico. 
 
O nosso programa dá particular relevância à questão do espaço público de Lisboa, enquanto 
garantia de democracia, sendo a sua produção e gestão fundamentais para a construção de um 
novo modelo de desenvolvimento socialmente justo e ambientalmente sustentável para Lisboa. 
Nesse sentido propõe promover intervenções públicas que valorizem a qualidade ambiental, 
que tenham em conta o combate às alterações climáticas, que valorizem a reintrodução de 
materiais existentes. 
 
No seguimento desta ideia propomos:  
 
Promover o planeamento, requalificação e projecto de espaço público que promova o encontro 
e convívio, de centralidades e convergências múltiplas, apropriações destinadas ao uso comum, 
misto, intergeracional e socialmente diverso, fundado nas necessidades das comunidades. 
 
Reorientar o programa “Uma Praça em cada Bairro” para se constituir como uma forma efectiva 
de participação e cidadania, reavaliando as operações já concretizadas e, auscultando as 
necessidades e desejos da população como fase prévia orientadora do desenvolvimento dos 
projectos de requalificação dos espaços públicos. Propomos ainda a criação do programa “Bairro 
Participado” que estimule o desenvolvimento de intervenções de pequena escala no espaço 
público que valorizem e criem propostas geridas pelos moradores.  
 
Articular o espaço público com a política cultural e o tecido associativo de bairro, enquanto 
âncora de identidade local e participação cívica activa, programando iniciativas susceptíveis de 
incitar a participação e integração entre os membros da comunidade, direccionadas para o 
encontro, a partilha de tarefas ou actividades e a ajuda mútua. 
 
Continuaremos as lutas por espaço público democrático em Lisboa, livre de concessões e 
limitações: pela reversão da concessão da Tapada das Necessidades, e pela remoção da vedação 
e horário no Miradouro de Santa Catarina, entre outras. 
 
Para o Martim Moniz fomos nós os primeiros a propôr em Câmara a reversão da concessão e 
ainda a construção de um processo participado com a cidade, lado a lado com os movimentos 
cívicos que foram motor para que a maioria entendesse inverter o rumo do que era projectado  



para este espaço público central em Lisboa, avaliaremos a seu tempo o processo com a cidade 
e os moldes em que decorreu.  
 
7. O não cumprimento generalizado dos prazos definidos por lei (RJUE) tem tido um impacto 
negativo considerável em ateliers e promotores, e tem afastado investimento na cidade. 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? 
 
Propomos que se possa fazer um diagnostico esclarecedor da situação dos serviços municipais 
de urbanismo, em dialogo com os seus seus quadros, no sentido de capacitar estes  
departamentos camarários e o seu desempenho, investindo na motivação e continua formação 
dos seus trabalhadores. 
 
8. Caso seja eleito, que nome propõe para a vereação do urbanismo? Será um/a arquitecto/a? 
Pretende fazer alterações nas chefias do departamento de urbanismo? 
 

Concorremos para o executivo da cidade com uma equipa forte e experiente, composta por 

pessoas com diferentes formações, sendo a arquitectura uma delas. No que diz respeito aos 

serviços camarários de urbanismo, pensamos que acima de tudo importa dignificar e apostar na 

melhoria do seu desempenho enquanto serviço público, apostaremos na motivação, 

qualificação e formação contínua das suas chefias e os seus trabalhadores.  

 
9. 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? 
 

Preconizamos um Urbanismo transparente e participado, que cultive formas de construção de 
cidade de acesso universal - sem exclusões - e equitativas - sem vias prioritárias para quem 
detém mais capital.  
 
Os serviços municipais de urbanismo têm sido geridos de forma casuística e sem visão 
estratégica sem o envolvimento dos trabalhadores, com o desmembramento e desarticulação 
de serviços, e com desinvestimentos em muitas áreas de trabalho, factores que têm contribuido 
para a desmotivação dos trabalhadores, e provocado deficiências na qualidade da prestação de 
serviços. 
 
Na área de urbanismo torna-se necessário o escrutínio das grandes obras municipais que foi 
obscurecido, com a extinção da Direção Municipal de Projectos e Obras e a passagem das suas 
competências para a SRU Lisboa Ocidental SA. 
 
Igualmente a discussão e a metodologia das operações de transformação que tomam a cidade 
é feita numa lógica funcionalista sem participação pública que escute os cidadãos e imagine 
colectivamente o futuro.  
 
10. Consideramos de grande importância a participação dos arquitectos e do seu 
conhecimento específico na definição das estratégias para a cidade. Como podemos estimular 
essa participação? 

A CDU considera importante a participação de arquitectos na definição de estratégias para a 
cidade, implementar uma cultura de participação pública robusta e continuada sobre os 
projectos municipais relevantes para a cidade que crie hábitos de partilha e discussão poderá, 



ser um contributo da Câmara para o envolvimento dos arquitectos e do seu conhecimento na 
base dos processos que possam produzir melhores projectos e melhor qualidade de vida na 
cidade.  


