
RESPOSTAS DA CANDIDATURA DE FERNANDO MEDINA   

MAIS LISBOA 

À SECÇÃO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO DA ORDEM DOS ARQUITECTOS.  

P: 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: Vivemos hoje um momento diferente. É o momento de estratégias com diferentes escalas e tempos. 

respondemos não falando em Tempos mas em Escalas:  

A escala de uma cidade de duas margens, uma cidade regional 

A escala da cidade municipal_ grandes infra-estruturas e programas. 

A escala das unidades de intervenção estratégica 

A escala das unidades ou partes de cidade homogéneas  

A escala de uma cidade de duas margens, uma cidade regional  
Na grande escala encontrar-se-ão as soluções para uma cidade articulada em âmbito regional, uma cidade de 

enorme diversidade num território centrado no estuário do Tejo. Aqui resolver-se-á o grande desafio da 

sustentabilidade até 2050, uma Lisboa que equilibra os seus sistemas naturais e urbanos para garantir resiliência, 

uma cidade que aceita o desígnio de ser organismo vivo em constante transformação, que conjuga numa mesma 

energia todos os espaços urbanos, o Espaço das Continuidades Ecológicas, o Espaço das Infraestruturas, o 

Espaço das Linhas de Água e Sistemas de Drenagem, o Espaço Público, o Espaço da Mobilidade Lenta e o 

próprio Espaço Edificado. Todos como diferentes coisas de uma mesma coisa, onde os espaços verdes 

encontram ampla cumplicidade e ressonância. Importa, por isso, uma nova disciplina, a Botânica Urbana, que 

garanta a diversidade e o equilíbrio. Mas importa também onde não plantar, pois a beleza das cidades reside por 

igual na sua mineralização.  
Aqui não devemos falar da cidade dos 15 minutos mas da cidade de tempos mais longos articulada e 

heterogénea, uma cidade que reúne no seu espaço metropolitano uma enorme riqueza, onde evidentemente a 

mobilidade tem um papel fundamental,  salientamos a aposta nos Transportes Metropolitanos, reforçando os 

sistemas ferroviários e fluviais apostando na melhoria do seu serviço e qualidade do seu sistema. 

1. Infraestruturas do Plano de Investimentos Metropolitano, como sejam o sistema de metro 

ligeiro entre Odivelas e Loures, o corredor Algés/Reboleira, o corredor Paço de Arcos/Cacém ou a 

expansão do Metro Sul do Tejo como adutores do sistema metropolitano de transportes e uma peça 

chave na redução de veículos que entram em Lisboa;  



2. Melhoria de capacidade da linha de Cintura, com vista ao reforço da oferta do eixo Sintra – 

Azambuja e serviço Norte-Sul (Fertagus), e defesa de uma nova estação ferroviária em São 

Domingos de Benfica na Av. Conde de Almoster  

3. Entrada em operação de novos comboios ao serviço das ligações interurbanas o Concretizar a “5ª 

Linha do Metro”, entre Alcântara Terra e Sacavém 

4. Introduzir navios elétricos na Transtejo para reforço da capacidade e alteração da autoridade de 

transportes com vista ao reforço dos serviços fluviais 

5. Redesenhar o espaço urbano do anel da infraestrutura ferroviária, e junto às zonas ribeirinhas, 

como novas plataformas de espaço público da cidade  

6. Reforçar as competências da Transportes Metropolitanos de Lisboa 

7. Lançamento da Carris Metropolitana e aumento em mais de 40% dos serviços rodoviários 

metropolitanos (em operação em 2022) 

8. Pugnar por um modelo de financiamento estável para a Área Metropolitana de Lisboa sem 

dependência do Orçamento de Estado  

A escala da cidade municipal_ grandes infra-estruturas e programas.  
É o momento de reencontrar o perfil da nossa cidade municipal e de produzir estratégias de tempo curto que 

produzam respostas em tempo de urgência. Lisboa, como muitas outras cidades, estabeleceu o seu desenho 

urbano através de processos raras vezes coordenados por uma ideia global de crescimento, mais decorrentes de 

oportunidades de desenvolvimento em ocasiões precisas, sobretudo ligadas a acontecimentos particulares da vida 

económica, social e política do país, ou em resposta a necessidades de urgente reconstrução em face de 

catástrofes naturais. Daqui resultou a grande diversidade e complexidade dos seus sistemas urbanos, ou 

Partes de Cidade, por natureza inibidores da imposição de regras únicas para a definição do desenho urbano, 

do espaço público e da arquitetura do edificado. Contudo, estas mesmas diversidade e complexidade – que tanto 

acarretam óbvias dificuldades junto da gestão urbanística, quanto obrigam os atores da transformação urbana a 

conhecimento exigente dos respetivos contextos – resultam na grande riqueza dos seus distintos modelos 

urbanos, associados a comunidades com relações de forte intensidade com as suas Partes de Cidade. 
Estas Partes de Cidade configuram-se em espaços com modelos urbanos razoavelmente homogéneos, mas que, 

por complementaridade e reciprocidade, geram também Espaços Intersticiais ou Residuais relativamente 

indefinidos, muitas vezes com protagonismo de infraestruturas ainda que nem sempre devidamente articuladas 

com o espaço urbano. Ora, estes Espaços Intersticiais ou Residuais constituem hoje o grande território de 

transformação urbana, a grande reserva de espaço para a Lisboa do futuro. 

É na articulação das partes de cidade através dos sistemas naturais e urbanos que encontraremos 

resposta para as distâncias e tempos médios, aqueles que nos permitem viver a cidade municipal no 

seu todo, elencamos alguns dos programas fundamentais : 

9. Corredores ecológicos estruturantes. Consolidação e finalização da construção dos corredores 

verdes estruturantes municipais, incluindo os grandes parques e jardins e a aplicação de metas para a 

biodiversidade urbana e para o desempenho dos serviços dos ecossistemas urbanos. Dar 



continuidade nestes espaços ao programa Lisboa Cidade Agrícola, estabelecendo metas e 

possibilidades de articulação com os outros municípios, garantindo que Lisboa contribui 

significativamente para uma cidade metropolitana em que a agricultura de proximidade é uma das 

grandes apostas de uma cidade mais sustentável. Associa-se ainda a este programa o tema a Água na 

cidade que elege a água como motor para o desenho do espaço público, devolvendo os elementos 

de água à cidade e ao cidadão, para consumo e para mitigação dos efeitos das ilhas e ondas de calor. 

10. Corredores Sustentáveis e Acessíveis – Estruturas de Mobilidade e Acessibilidade implementadas 

em paralelo com os corredores ecológicos estruturantes, criando uma rede de corredores 

Sustentáveis e Acessíveis, promovendo a mobilidade sustentável, o combate às alterações climáticas e 

a promoção de saúde e bem-estar da comunidade. Definirão as prioridades de intervenção no espaço 

público, numa lógica de continuidade e de ligação entre diferentes sectores da cidade, promovendo a 

coesão social e territorial.  

A escala das unidades de intervenção estratégica 

No contexto de crescentes desigualdades económicas, é urgente imaginar espaços nos quais possamos viver 

juntos com generosidade: juntos como seres humanos que, apesar de nossa individualidade, se desejam conectar 

uns com os outros e com outras espécies através do espaço real e do espaço digital; juntos como novas famílias 

em busca de espaços mais diversos e dignos de habitação; juntos como comunidades emergentes que exigem 

equidade, inclusão e identidade espacial; juntos através das fronteiras políticas para imaginar novas geografias de 

associação e; juntos como um planeta que enfrenta crises que requerem uma ação global para que possamos 

continuar a viver  

A nossa cidade é muito mais que o seu centro. É fundamental potenciar as várias Zonas da Cidade e torná-las 

um exemplo de operações de promoção da qualificação do Habitar e da Equidade entre os cidadãos.  

Reconhecemos em especial 3 áreas da cidade, Oriental, Ocidental e Norte, áreas onde já hoje se concentra 

grande parte da população de Lisboa e onde estão previstos grande parte dos programas de renda acessível.  

A Habitação Para Todos é sem dúvida um dos programa centrais dos próximos 4 anos. É ele que garantirá uma 

cidade inclusiva, não podemos esquecer que o habitar é simultaneamente espaço privado, o espaço coletivo e 

espaço público. Este é o momento em que temos a oportunidade de reinventar estas zonas da cidade onde o 

espaço público, mais do que ruas e praças podem ser parques e jardins que se constituem como os espaços de 

encontro, espaços onde se alojam os programas públicos existentes e novos.  

Estas são áreas da cidade em que o grau de transformação necessário para que ocorra a sua requalificação 

permite a invenção de novos modelos de cidade. Estas são áreas que poderão ser a resposta à construção de 

MAIS cidade a que todos temos direito, pelas suas qualidades, mas também pela urgência da sua 

transformação.  

Entende-se ser fundamental para estas três áreas da cidade elaborar estratégias que conduzem as decisões, a curto 

médio e longo prazo, garantindo a sus coesão e articulação com a cidade.  



 
A escala das unidades ou partes de cidade homogéneas 

Porque a cidade é sempre um equilíbrio entre o passado e o desejo, porque a vontade de fazer prevalecer 

aquilo que reconhecemos como memória coletiva condiciona as decisões de transformação, parece fundamental, 

estudar, reconhecer aquilo a que poderemos chamar o nosso património, aquilo que contribui significativamente 

para a beleza da nossa Cidade.  

Aquilo que reconhecemos como cidade consolidada é uma cidade de muitos tempos e de muitos modelos 

urbanos. Esta é uma das suas riquezas e é também um dos seus desafios porque obriga a respostas específicas 

para os seus problemas.  

As cidades Europeias vivem uma constante dualidade entre passado e desejo. Ter como objetivo definir quais as 

possibilidades de transformação, associadas aos limites da sua modernização, é fundamental para garantir o 

equilíbrio entre cidade histórica e cidade viva, o equilíbrio entre património e uma vida contemporânea desejada 

por todos.  

Olharemos para Lisboa identificando aquilo a que podemos chamar as suas Unidades identitárias, bairros ou 

conjuntos que pertencem um momento preciso da história da cidade ou condensam em si uma sobreposição de 

tempos, nomeadamente, Unidades Fundacionais; Séc. XIX; Modernas; Contemporâneas e Sobreposição de 

tempos. Lugares que resistem à transformação, mas desejam a modernização justa que garanta a resposta às 

necessidades da vida contemporânea, eventualmente o desejo da tão falada cidade dos 15minutos, preferimos 

falar de uma cidade de circulo curto que nos permite no nosso quotidiano ter tudo o que necessitamos dentro da 

nossa comunidade. 

P: 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: A crise de habitação que marca este momento nas principais cidades do mundo, a que Lisboa não é exceção, 

compõe-se de vários matizes: a necessidade de garantir habitação acessível às famílias de classe média, bem como 

a primeira habitação para jovens em busca de autonomia; a resposta a necessidades urgentes de alojamento 

(catástrofes naturais, vítimas de violência doméstica, tráfico de seres humanos, refugiados, pessoas em situação 

de sem-abrigo); o alojamento para jovens que escolhem a cidade de Lisboa para estudar; a resposta a situações de 

carência social; a necessidade de apoiar a melhoria das condições de habitabilidade, segurança sísmica e conforto 

energético no parque habitacional privado da Cidade. 
A resposta sustentável e sustentada a um problema com esta complexidade não se pode fazer apenas por uma 

via. A resposta a uma crise com esta magnitude obriga-nos a mobilizar todos os meios e abordagens, em 

complementaridade e sem preconceitos, em particular num momento em que o Plano de Recuperação e 

Resiliência aloca verbas especificas ao relançamento e re-orientação das políticas de habitação para dar resposta 

às carências estruturais permanentes ou temporárias do país. Temos por isso uma responsabilidade acrescida na 

mobilização da cidade para a resposta ao desafio da habitação. É o caminho que já iniciámos e que vamos 

continuar a percorrer, num dos desafios para a década de Lisboa.  



Neste momento, por toda a Cidade, estão em curso várias intervenções que nos vão permitir continuar a 

entregar habitação acessível e de qualidade aos Lisboetas, dinamizando as zonas envolventes, dotando-as de 

equipamentos coletivos, serviços, comércio de proximidade e espaço público mais permeável, arborizado e 

pedonal. 
Queremos que todos possam ter um lugar em Lisboa e, mais do que isso, participem na construção deste grande 

desígnio comum. 
Queremos que a este esforço do Município se some a vontade de famílias e amigos que tenham o sonho de uma 

vida mais comunitária juntando-se em projetos cooperativos na reabilitação de prédios, pátios e vilas; de 

proprietários que desejem garantir estabilidade e segurança dos seus rendimentos entregando os seus imóveis à 

Câmara Municipal para arrendamento a preços acessíveis; de senhorios e inquilinos que pretendam melhorar as 

condições de habitabilidade dos seus fogos; de moradores dos Bairros Municipais para participar na definição do 

maior programa de requalificação do espaço público dos seus bairros alguma vez levado a cabo. 
Entre outras medidas, propomos prosseguir o programa de Habitação Acessível dirigido aos agregados jovens e 

famílias da classe média, atráves de: reabilitação ou construção pelo município de novos fogos; definição de 

quotas de habitação acessível em novos empreendimentos privados; empreendimentos de iniciativa do Estado; 

operações do setor cooperativo; subsídio municipal de arrendamento. 
Estão atualmente em progresso, nas várias fases (concessão, construção, concurso, projeto e estudo) cerca de 

8000 fogos, valor que irá aumentando com a abertura de novas operações. Estima-se a atribuição de pelo menos 

5000 novas rendas acessíveis até ao fim do próximo mandato.  
 

P: 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 Câmara Municipal de Lisboa enfrenta neste momento um desafio impar na história da Cidade: existindo 

finalmente condições financeiras para realizar um grande investimento público na Cidade que responda aos seus 

principais problemas, estas circunstâncias favoráveis não assumem um caráter garantido ou perene. Pelo 

contrário, a oportunidade financeira de intervenção do Município enquadra-se numa janela temporal exígua, que 

convoca uma enorme capacidade de execução não só dos seus serviços, como de todo o mercado do projeto e 

construção nacional. 

Neste quadro, é obrigação do Município prosseguir as grandes opções do plano para a Cidade com recurso aos 

métodos que assegurem, para cada intervenção, não só que a Câmara terá o melhor projeto, mas que a Câmara 

terá efetivamente condições para o executar. Este desafio obriga a uma atuação ágil e inovadora em todas as suas 

dimensões: no planeamento urbano, no projeto, nas soluções construtivas, na programação financeira e gestão 

orçamental, e sim, também nos procedimentos administrativos e de contratação pública. 

Este é o caminho que o Município tem traçado e que se pretende continuar nos próximos anos. Olhando em 

concreto para a contratação dos projetos, a decisão sobre o tipo de concurso a adoptar é, em cada caso, tomada 

de forma estratégica em face da intervenção em concreto e objetivos em causa, sem preconceitos e em profundo 

respeito pelo princípio da concorrência e pelo trabalho dos arquitetos portugueses. Não se trata de uma política 



errática de contratação, trata-se da escolha, em cada momento e para cada intervenção, do concurso que melhor 

vai servir o interesse público que cabe ao Município prosseguir. 

Assim, a Câmara lança concursos de conceção ou de ideias para projetos estruturantes para a Cidade; concursos 

públicos para projetos cuja tecnicidade obriga a assegurar uma capacidade técnica específica das equipas 

projetistas; e concurso públicos para a celebração de acordos-quadro quando os projetos a elaborar se 

enquadram num programa com múltiplas intervenções cuja contratação requer celeridade. 

Em todos estes concursos, a Câmara abre os procedimentos à mais ampla concorrência, enquanto pugna por ter 

o melhor da Arquitetura Portuguesa nas suas intervenções. Em todos estas modalidades de concurso, a Câmara 

assegura honorários justos, rompendo com o que de pior herdámos da última grande crise no sector, na certeza 

de que apenas com contratos equilibrados poderá obter os melhores projetos e ter capacidade de exigir o maior 

rigor ao mercado. 

Para um desafio tão complexo, seria um erro considerar que a melhor solução é uma solução única. Tal 

pensamento poderia servir quem desejasse focar-se primacialmente no processo, mas não serviria certamente 

quem tem de responder pela resolução dos problemas de Lisboa e dos Lisboetas. 

Pede-se, assim, à Ordem dos Arquitetos que por momentos se coloque na pele da Câmara Municipal, encarando 

a grandeza dos desafios que se enfrentam hoje, e nos acompanhe e ajude na construção de soluções inovadoras, 

colocando de lado preconceitos que em nada contribuem para melhores projetos para a Cidade. 

P: 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: Num momento de grandes mudanças e de novos desafios, é fundamental refletir sobre o 

posicionamento estratégico da cidade e da sua economia. No contexto da retoma económica e 

atendendo à redefinição estratégica expressa no Plano de Recuperação e Resiliência e que dá 

continuidade ao Green Deal, como plano de crescimento europeu, a cidade de Lisboa deve reforçar o 

seu posicionamento, afirmando-se como uma capital global, inovadora, inteligente e sustentável. 
O papel do turismo na economia do país e da cidade é claro. Com um forte contributo nas exportações, 

é uma das atividades que mais valor gera e mais emprego direto e indireto cria na região. É também um 

ponto de tensão em algumas dimensões na cidade de Lisboa. Nos próximos anos importa consolidar a 

posição de Lisboa e da região num patamar elevado de qualidade na oferta turística global. 

Parece incontornável que a CML tenha que ser um regulador deste fenómeno. 
 

R: Qual a sua estratégia para a revitalização do património (municipal e do Estado) que está desativado 

ou abandonado na cidade? 
 
R: A ideia de que nascemos para continuar assume especial pertinência quando pensamos o que deve 

ser a transformação de uma cidade. E a cidade, em cada momento, é o desejo de um lugar perfeito para 



a vida da sua comunidade. Esta condição não deixa dúvidas sobre a ideia de continuar. É perpetuar o 

tempo, é dar continuidade ao tempo precedente no tempo presente e vindouro.  
Há catorze anos, gerou-se na Câmara Municipal de Lisboa uma transformação fundamental das ideias e 

das práticas, traduzida, logo após o saneamento da sua situação financeira, em novo Modo de Fazer 

Cidade. Este Fazer Cidade, desde logo e como nunca antes, incidiu nos instrumentos de planeamento e 

gestão urbanas, na requalificação do espaço público e na resposta à profunda crise socioeconómica 

então vivida, no combate à desertificação das Zonas Históricas e na valorização do Património coletivo 

municipal, procurando erradicar a pobreza e as condições de vida indignas, e reorganizando com 

sentido de urgência a gestão de Lisboa.  
Relativamente ao Património Municipal, inserido na política de Mais Habitação Acessível, 

salientamos três dos projectos mais importantes:  

1. Implementar um programa de apoio à criação de cooperativas de habitação sem fins lucrativos, 

destinadas a grupos de famílias e de jovens da classe média que se pretendam associar num projeto 

comum, através da disponibilização de imóveis do Município com capacidade construtiva para 500 

fogos, distribuídos por edifícios de pequena dimensão, pátios e vilas. 

2. Prosseguir e acelerar o plano de reabilitação dos Bairros Municipais, que representam uma 

percentagem muito significativa do património municipal, com ênfase na melhoria das condições de 

conforto, segurança sísmica e eficiência energética. 

3. Prosseguir com a implementação do programa de renda acessível.  

 

P: 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: Esta pergunta foi amplamente respondida na primeira pergunta deste questionário. 

P: 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: Tal como todas as questões anteriormente levantadas, apontavam para tempos de mudança, também 

aqui poderíamos referir o mesmo.  

As novas tecnologias e os novos métodos de fazer projecto permitem uma maior racionalização do 

tempo de projecto. Gostaríamos de introduzir essas novas tecnologias e métodos na análise de projecto, 



de modo a apresentar uma solução ao tempo exigido de resposta por parte dos serviços municipais aos 

ateliers e promotores, sem reduzir a qualidade do trabalho de verificação normativa.  

Pensamos que existe a necessidade de clarificar o método de análise e verificação dos projectos e dos 

processos, criando guias de procedimento e/ou manuais de boas práticas para permitir que os 

processos sejam melhor instruídos e permitam um menor tempo de análise por parte dos serviços 

municipais.   

No âmbito da relação institucional entre Câmara Municipal e Ordem dos Arquitectos, seria interessante 

ter o contributo de todos para estudar possíveis melhorias nos processos urbanísticos, com vista ao 

estabelecimento de mais pontes entre arquitectos, projectistas e técnicos municipais. 

P: 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: O segundo lugar na lista candidata da coligação Mais Lisboa à Vereação do Município, é o nome proposto 

para a Vereação do Urbanismo, o da arquitecta Inês Lobo.  

P: 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: Para dar resposta aos desafios lançados, parece-nos incontornável a restruturação da orgânica dos serviços de 

urbanismo. Parece-nos também evidente que a participação dos cidadãos e cidadãs é, hoje em dia, uma das 

questões centrais da qualidade da governação, constituindo o desenvolvimento de formas adequadas de 

participação um dos maiores desafios que se colocam a todas as instituições, em todos os níveis do poder, em 

particular à administração local por se encontrar mais próxima das pessoas.  
Otimizar as condições da comunicação entre a Gestão da Cidade e os Cidadãos, reduzindo os mal-entendidos, 

reduzindo ao mínimo possível o campo de ação da desinformação e construindo a transparência necessária, a 

manutenção da confiança e desenvolvendo a transversalidade de um conhecimento efetivo sobre as decisões e 

seus fundamentos e sobre as ações previstas e em estudo de forma a garantir que a figura da Participação não 

constitua uma mera formalidade a cumprir mas sim o normal desempenho de Cidadania informada.  

Salientamos como medidas concretas, a revisão dos processos de licenciamento, a formação da Escola da 

Cidade. 

P: 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: Os desafios que a cidade enfrenta nos próximos anos obrigam a constituir um novo espaço interdisciplinar 

de formação, invenção de estratégias, de informação e cidadania, que tem como objetivo apoiar uma cultura de 



decisão democrática e intensificar o apoio à formação, qualificação e acesso ao saber dos munícipes. A CML, 

através dos pelouros do Urbanismo, Cultura, Conhecimento, Ciência e Direitos Humanos, entre outros pelouros 

nas matérias a eles respeitantes, ampliará as suas atividades nestes domínios da formação, da reflexão e do 

conhecimento. 
A escola da cidade deve: 

1. Produzir as estratégias para a cidade a curto, médio e longo prazo, que permitem propor, 

apoiando a decisão política, ações de grande alcance espacial e temporal, estudar e analisar o 

vastíssimo conteúdo informativo que se foi acumulando sobre a Cidade. O grande desafio será, após 

quatro anos, produzir a nova Carta Estratégica de Lisboa, instrumento de reflexão sobre a Polis que 

propõe estratégias para que as políticas futuras possam dar continuidade à construção da cidade de 

Lisboa. 

2.  Formar e informar, a formação é essencial para desenvolver a consciência crítica de todos os 

atores da Cidade e para reduzir, consequentemente, a dimensão prepotente da regra, abrindo a 

cultura da Cidade à admissão da exceção e à sua discussão aberta e transparente, quebrando as 

fronteiras impermeáveis da fragmentação disciplinar. Acreditamos que a qualidade da participação 

assenta na qualidade da informação, é necessário construir uma plataforma de conhecimento 

acessível a todos para garantir uma participação operativa incluindo os observatórios de Lisboa, 

nomeadamente sobre paisagem urbana, mobilidade, qualidade do ar e outros temas ambientais que 

se revelem compatíveis. 

3. Otimizar as condições da comunicação entre a Gestão da Cidade e os Cidadãos, reduzindo os mal-

entendidos, reduzindo ao mínimo possível o campo de ação da desinformação e construindo a 

transparência necessária, a manutenção da confiança e desenvolvendo a transversalidade de um 

conhecimento efetivo sobre as decisões e seus fundamentos e sobre as ações previstas e em estudo 

de forma a garantir que a figura da Participação não constitua uma mera formalidade a cumprir mas 

sim o normal desempenho de Cidadania informada. 

4. Criar um repositório digital sobre o conhecimento que produz relativo à cidade. Deve prever uma 

utilização dinâmica bem como a constante evolução e atualização. 


