
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? 

R: Sim, é possível e o PDR apresenta a solução no seu programa eleitoral “Lisboa Acessível”, 
nomeadamente a construção de um “Bairro do Futuro”, aproveitando os terrenos do actual 
aeroporto, construindo o NAL no CTA (Campo de Tiro de Alcochete), para criar um projeto 
inovador que permita colmatar as dificuldades existentes nos núcleos históricos da cidade ao 
nível de estacionamento e das infraestruturas de toda a cidade, nomeadamente com a 
construção de um novo Centro Hospitalar Universitário (CHU). Planeamento de um bairro 
especialmente integrado na natureza, com os mais modernos sistemas de proteção ambiental, 
tais como reaproveitamento de águas fluviais, painéis solares, etc, de forma a ser 
energeticamente autossustentado, com residências especialmente preparadas para 
estudantes e atletas de alta competição para residência temporária e acolhimento de 
desportistas em grandes competições, que utilizassem as infraestruturas desportivas de um 
megacentro de alta-competição a construir nessa mesma zona, com particular incidência nos 
desportos que têm sido menos valorizados em Portugal mas que precisam de infraestruturas 
adequadas, tais como ginástica, atletismo e outras especialidades, bem como uma área 
especialmente destinada ao lazer, com bares e discotecas, que poderiam realocar o 
movimento juvenil existente no Bairro Alto, Santos e outros bairros residenciais que são 
afetados pelas atividades noturnas que passariam para este novo bairro.  
 
 

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? 

R: Mais uma vez, o nosso programa eleitoral contempla medidas que alteram o rumo dos 
acontecimentos e da forma como o município tem sido gerido.  
 
Pretendemos ceder terrenos municipais, que estejam sem qualquer utilização, para 
construção de habitação a custos muito controlados. Somente assim podemos criar condições 
para que os jovens permaneçam na cidade onde cresceram e os menos jovens não tenham de 
sair de Lisboa para criar ou ampliar a sua família.  
 
Queremos ainda implementar um Programa Municipal que efectivamente apoie e incentive o 
Arrendamento em Lisboa, reduzindo os mínimos e aumentando os máximos exigíveis de 
rendimento bruto para alguém poder ser candidato aos apoios à habitação.  
 
Não podemos continuar a “expulsar” e “repudiar” indivíduos ou famílias, somente porque 
trabalham e auferem acima do rendimento mínimo, pois estas pessoas, vão compensar, em 
larga medida - numa economia directa pela aquisição de bens e serviços no seu bairro e 
mesmo em toda cidade, os apoios que a Câmara Municipal lhes concede para conseguirem 
permanecer na capital.  
 
 



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? 

R: A forma correcta é sempre através de concursos públicos. Todavia, defendemos como 
medida preferencial na escolha dos projectos, atribuir uma pontuação adicional ao autor 
(arquitecto) que resida ou tenha o seu gabinete em Lisboa.  
 
 

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? 

R: A resposta já está dada nos pontos 1 e 2, visto que, conseguindo aumentar o rendimento 
disponível dos lisboetas e construindo mais habitação municipal com rendas acessíveis para a 
classe média,  a qual está a desaparecer em Lisboa, confiamos que iremos conseguir reverter 
essa situação, sem ser necessário ao município interferir na propriedade dos cidadãos, mais 
ainda do que actualmente já interfere.  
 
 

5. Qual a sua estratégia para a revitalização do património (municipal e do Estado) que 
está desativado ou abandonado na cidade? 

R: Parte da resposta também está explanada no ponto 2, a qual reitero: Pretendemos ceder 
terrenos municipais, que estejam sem qualquer utilização, para construção de habitação a 
custos muito controlados. Somente assim podemos criar condições para que os jovens 
permaneçam na cidade onde cresceram e os menos jovens não tenham de sair de Lisboa para 
criar ou ampliar a sua família.  
 
Vamos também começar por reabilitar as “pinturas aberrantes” dos prédios situados nos 
Bairros Municipais, uniformizando as cores das suas fachadas para que estas não marginalizem 
ainda mais as pessoas que vivem nesses bairros.  
 
 

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? 

R: Para além do “Bairro do Futuro” já referido no ponto 1, queremos recuperar o Parque 
Florestal de Monsanto para que tenha as condições necessárias para se tornar num dos 
lugares preferidos dos lisboetas e uma referência turística sustentável. Para que isso seja uma 
realidade, será necessário melhorar os espaços infantis, reabilitar e modernizar o espaço 
Panorâmico de Monsanto (e todos os restantes edifícios ou miradouros), promover mais 
espetáculos, exposições, construir novos espaços lúdicos, nomeadamente uma “Lisboa dos 
Pequeninos”, onde as crianças poderão aprender a história da cidade, e um lago artificial que 
permita a utilização de barcos a remos.  
 



Concretizar de imediato a transferência do EPL (Estabelecimento Prisional de Lisboa) para a 
periferia, a fim de podermos criar nesses terrenos mais habitação acessível à classe média, 
bem como, mais espaços de cultura e lazer.  
 
Outro dos nossos grandes projectos é criar no Parque Mayer um “Bairro das Artes”, onde, para 
além dos teatros, restaurantes, galerias de arte e espaços lúdicos que queremos reabilitar ou 
(re)construir, vamos ainda albergar os Conservatórios da especialidade de Dança, Música e o 
de Teatro e Cinema.  
 
Não faz sentido que os alunos destas especialidades, que têm tanto em comum entre si, 
estejam dispersos pela cidade de Lisboa, por edifícios vários e, na maior parte das vezes, sem 
quaisquer condições.  
 
Teremos ainda no local da restauração um espaço central para que os alunos dos vários 
Conservatórios possam divulgar a sua arte.  
 
Relativamente ao processo em curso para a praça do Martim Moniz, vamos primeiro ouvir e 
escutar a população e depois tomar uma decisão em conformidade. Todavia, uma coisa vamos 
garantir, não aceitamos que se continue a islamização de um local que deve ser de todos os 
lisboetas e não de um grupo de religiosos que, publicamente, já afirmaram que pretendem 
implementar a Sharia (lei islâmica) a quem atravesse o Martim Moniz.  
 
 

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? 

R: Escrutinar rigorosamente os chefes/directores dos respectivos departamentos da área do 
Urbanismo/Licenciamento pelas demoras nas respostas aos pedidos de alvará e outras, pois 
um dos problemas que existe na Câmara Municipal, e em todo o funcionalismo público, é a 
falta de defesa que o cidadão comum tem em relação a funcionários incompetentes ou 
prepotentes e a demora de respostas aos seus problemas, sem que ninguém seja 
responsabilizado por isso.  
 
A Câmara Municipal de Lisboa ou qualquer instituição ou organismo público é de todos nós, 
pelo que, os partidos ou alguns dos funcionários que lá são colocados por questões partidárias 
e não por competência, não são os “donos” da autarquia.  
 
Depois de conseguirmos tornar os departamentos mais eficazes e afastar quem prejudica o 
andamento dos trabalhos na Câmara Municipal e os munícipes, acreditamos que a solução 
mais eficaz do ponto de celeridade e de menor burocracia será permitir que sejam os autores 
de projecto a serem os principais responsáveis pelos mesmos.  
 
Em áreas urbanizáveis, fora do contexto histórico, os arquitectos serão responsáveis pela 
adopção das regras a impor nos seus projectos até 2000m2 de área de implantação, o 
proprietário apresenta o projecto arquitectónico e de especialidades e imediatamente pode 
ter acesso à licença de obra mediante apresentação do alvará válido por parte do executor da 
obra.  
 



Desta forma, vamos conseguir ter uma maior celeridade nos processos e permitir que a CML 
fique apenas com o carácter de fiscalização rigorosa de todas as normas e regulamentos e 
responsabilizar os técnicos no seu cumprimento.  
 
Com estas medidas, os técnicos de urbanismo da CML ficarão mais disponíveis e irão conseguir 
ser mais céleres em processos mais complexos, como por exemplo na análise e pareceres em 
áreas urbanas históricas.  
 
Caso esta medida não seja suficiente, adoptaremos uma outra medida, mais extremista, que é 
conceder autorização tácita sempre que os prazos definidos por lei (RJUE) na apreciação de 
operações urbanísticas não sejam respeitados.  
 
Se esta medida for implementada, teremos ainda de aumentar, ainda mais, a 
responsabilização dos serviços municipais e dos seus responsáveis.  
 
 

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? 

R: Não proponho nomes antecipadamente, mesmo tendo arquitectos nos órgãos do PDR, pois, 
queremos nomear as pessoas que demonstrem ter maior competência para o cargo de 
Vereador do Urbanismo.  
 
No entanto, a escolha iria sempre recair sobre um arquitecto.  
 
Relativamente a fazer alterações nas chefias do departamento do urbanismo, isso seria uma 
das últimas coisas a serem realizadas, porque primeiro queremos implementar as novas 
medidas de responsabilização dos serviços.  
 
Assim, será mais fácil e simples, no futuro proceder às alterações de pessoas que não 
cumpram o que lhes é exigido ou que demonstrem não ter competência para o cargo que 
ocupam.  
 
 

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? 

R: A orgânica dos serviços de urbanismo já está tão esmiuçada que não é uma medida urgente. 
O que vamos fazer é concretizar a simplificação de procedimentos administrativos.  
 
 

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? 

R: Criação de um Pelouro na CML estrategicamente afecto à participação activa dos 
arquitectos a definição das estratégias para a cidade.  


