
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 infraestruturas é necessário implementar no domínio da mobilidade para o 

desenvolvimento da cidade enquanto cidade-região? 

 

NOVOS TEMPOS - CIDADE ECOLÓGICA, PRÓXIMA, SOLIDÁRIA E PARTICIPATIVA  

A cidade dos 15 minutos é a que assegura que todas as necessidades do dia-a-dia estão a uma 

distância de 15 minutos, de preferência em modo pedonal. Por natureza, a cidade dos 15 

minutos é uma cidade ecológica e rica em diversidade social.   

Planear uma cidade dos 15 minutos passa por definir um conjunto de unidades de vizinhança 

organizadas em torno dos serviços e equipamentos necessários à vida quotidiana.  

Hoje, o desafio dos 15 minutos é tanto ao nível dos equipamentos como da promoção de 

habitação pública.  

Ao nível dos equipamentos, devem ser integrados o maior número de equipamentos de apoio 

ao quotidiano à distância de 15 minutos, sejam escolas, comércio, serviços de saúde, instalações 

desportivas, espaços culturais, espaços para assembleias de cidadãos, espaços verdes ou 

serviços de apoio ao envelhecimento. Estes equipamentos devem ser desenhados e 

dimensionados para a escala de proximidade que é a escala da unidade de vizinhança.  

Ao nível da habitação deve ser fragmentada a grande escala dos guetos municipais, que continua 

a ser construída com planos como o das Torres do Restelo, através de planos de reabilitação da 

cidade esquecida que integrem diversidade social em cada imóvel de promoção pública.  

A coligação NOVOS TEMPOS irá instituir as Assembleias de Cidadãos para que se crie ou reforce 

o hábito de debater a cidade juntos de todos os cidadãos, para além dos debates entre eleitos 

para os órgãos de gestão da cidade.    

NOVOS TEMPOS POR UMA REDE INTEGRADA DE MOBILIDADE METROPOLITANA 

A cidade-região deve ser composta por todas as unidades de vizinhança agregadas entre si 

através de um sistema de mobilidade metropolitano que articula e integra todos os modos de 

transporte pensados como uma rede metropolitana integrada incluindo, transporte público 

(comboio, metro, barco, autocarro), modos ativos (ciclovias) e parques de estacionamento 

dissuasores. A mobilidade quotidiana tem de ser compatibilizada com a mobilidade gerada pelo 

turismo. 

O Plano Regional de Ordenamento do Território da Área Metropolitana de Lisboa alerta para a 

necessidade de se desenvolver um Plano Metropolitano de Transportes à escala Metropolitana, 

integrando todos os transportes para que estejam articulados entre si, mas isto, 

lamentavelmente, não foi feito por Fernando Medina no seu passado mandato, enquanto 

Presidente da Área Metropolitana de Lisboa. 

 

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? 



Um plano de habitação municipal começa por mapear as propriedades públicas vazias com 

potencial habitacional. Estas devem servir para cumprir a função social da habitação, partindo 

do princípio de tratar as pessoas como património social dos lugares onde a permanência 

durante décadas num lugar é um valor a ter em conta. Em vez de tratar o acesso a habitação 

acessível como uma roda da sorte, como tem feito por Fernando Medina, iremos ter em conta, 

na distribuição de habitação pública, os anos que as pessoas já viveram nos lugares para ajudar 

a que envelheçam onde sempre viveram. 

Os censos 2021 vieram confirmar o que já se estimava. Comparando com os censos de 2011, 

Lisboa tem menos pessoas, menos famílias, menos habitações e até menos edifícios. É esta a 

herança de Fernando Medina que queremos inverter. 

 

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? 

As melhores propostas para a cidade selecionam-se com concursos públicos de arquitetura, 

abertos a todos, sem fechar a escolha a grupos pré-selecionados. Os critérios de avaliação 

devem ser focados na qualidade e não no esmagamento de honorários. A pré-seleção de 

arquitectos, que Fernando Medina utilizou em abundância para todo o tipo de obras, só se 

justifica para obras em património nacional classificado ou para outras obras de elevada 

complexidade técnica.  

 

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? 

Sim, a CML deve ser um regulador deste fenómeno. Aliás, se a CML tivesse sido mais proactiva 

nesta regulação (já deveria saber o que se estava a passar em todas as capitais europeias) e não 

apenas reativa (e lenta na forma como reagiu), não haveria a saída de um elevado número de 

residentes dos bairros históricos de Lisboa. 

Em relação à forma de regular: 

Começando pelos Princípios: 

1º) Lisboa não é uma cidade de guetos: bairros para turistas, bairros para “jovens de classe 

média”, bairros sociais. Lisboa é uma Cidade Diversificada. 

2º) O centro histórico de Lisboa possui um património cultural único a preservar e valorizar. Essa 

valorização passa por garantir a sua vivência residencial com qualidade, equilibrando-a com o 

desenvolvimento do turismo. 

3º) A exploração do AL é uma atividade económica que tem ajudado os Lisboetas, empregados 

ou desempregados, a receberem uma remuneração extra que os permite continuar a residir em 

Lisboa. 



4º) Existem fogos habitacionais, que pelas suas características (dimensão, iluminação natural, 

etc.), não são aptos para residência habitual, podendo ter uma utilização alternativa como o 

alojamento local.  

Seguindo para a Proposta: 

1º passo �Zonamento: Definição de zonas homogéneas (ZH) em função de: oferta atual de 

alojamento turístico (hotéis, AL, etc.), fogos vagos e ocupados, estado de conservação dos 

edifícios, proprietário: privado e público, estrutura da propriedade (dimensão dos edifícios e dos 

fogos, etc.), ... 

2º passo �Definição de limites: Definição do rácio para o alojamento de habitantes vs. turistas 

para cada ZH (ex: 30% utentes AL vs. 70% habitantes poderia um rácio que grande um equilíbrio 

entre a vivência turística e residencial). 

3º passo � Atribuição de licenças: Definição dos critérios para a emissão da licença de AL: 

localização, características da propriedade (área do AL, localização no edifício – preferência pisos 

térreos, etc.), qualidade, número de AL que o proprietário já possui, entre outros. 

4º passo �Avaliação e monitorização 1: Criação de um gabinete de monitorização do AL em 

Lisboa em cooperação com os stakeholders do Turismo (TP, ALEP, etc.). 

5º passo � Avaliação e monitorização 2: Estender o conceito da plataforma “Na minha Rua” a 

outros temas, entre os quais a reclamações associadas ao AL  

6º passo � Avaliação e monitorização 3: Criação do código de AL associado às plataformas peer-

to-peer (Airbnb, ...) 

 

5. Qual a sua estratégia para a revitalização do património (Municipal e do Estado) que está 

desativado ou abandonado na cidade? 

O património público desativado deve ser (urgentemente) colocado ao serviço da habitação 

acessível. É inaceitável que durante os anos de maior pressão imobiliária (2017-2019) Fernando 

Medina tenha demonstrado total incapacidade de pôr ao serviço da habitação acessível o 

património sem ocupação da própria Câmara (que se estima entre 2000 a 3000 fogos).    

 

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? 

REQUALIFICAR O ESPAÇO PÚBLICO 

Os vários projetos concretos de espaço público que temos no programa servem para criar 

ligações onde não existem, seja para ligar a cidade ao rio (enterrando para da ferrovia), seja para 

integrar os guetos de habitação social da cidade esquecida ao tecido existe (reabilitando os 

bairros municipais abandonados), seja para dar forma a uma rede de jardins, hoje pouco tratada 

fora das zonas turísticas.  

Queremos transformar a estrutura ecológica da cidade “num jardim para cada bairro” onde as 

pessoas tenham, no seu quotidiano, o hábito de viver e conviver nos jardins.  

PRAÇA DO MARTIM MONIZ 



Iremos prosseguir com o concurso público de ideias proposto pelo PSD. É fundamental 

desenvolver métodos de participação a sério em que a população é envolvida no processo de 

construção do programa para a cidade. A vantagem de envolver os lisboetas no pensamento e 

na construção da cidade é importante na criação de uma sociedade mais interventiva, mais 

ativa. A imposição de uma solução para o Martim Moniz teve um custo social, com a 

discordância da população que criou um movimento contra a solução imposta pela CML, e 

financeiro, já que a CML teve de indemnizar a empresa a quem tinha atribuído a concessão. 

 

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? 

O objetivo dos novos tempos será: mais transparência; mais rapidez; mais objetividade; mais 

execução; mais atração de investimento e maior satisfação dos Lisboetas com os serviços da 

CML.  

Serão implementadas as seguintes medidas:  

1) Prioridade para procedimentos claros e transparentes: Assegurar orientações, 

instruções interpretativas e procedimentos claros que permitam aos cidadãos e agentes 

económicos saberem exatamente o que têm de fazer para ter aprovação dos seus 

projetos, orientando as suas decisões, facilitando o processo de licenciamento, tanto 

para o cidadão como para a CML, e eliminando a subjetividade que traz menos 

transparência aos processos de decisão.  

2) Digitalizar e automatizar os serviços de urbanismo da CML: 1) Automatizar os 

processos conduz a rapidez, objetividade, redução de erros, maior satisfação dos 

funcionários públicos livres de tarefas repetitivas e processuais, bem como possibilidade 

de um nível de serviço muito superior. 2) Garantir a possibilidade dos cidadãos / agentes 

/ promotores consultarem online e a qualquer altura o ponto de situação do seu 

processo (fase, tempos, departamentos/entidades), bem como maior facilidade de 

submissão, de pagamento e de interação. Esta abordagem fará com que a Plataforma a 

utilizar seja o ponto privilegiado de contacto com a CML nesta área, assegurando a 

visibilidade constante do avanço dos Processos e do cumprimento dos indicadores 

definidos. 

3) Operacionalizar a figura do “gestor de processo” nos serviços de urbanismo: O gestor 

de processo constitui o interlocutor capacitado de cada cidadão, sendo o seu 

interlocutor direto e permanente dentro da Câmara Municipal, com vista a acompanhar 

o cumprimento de prazos, a proactivamente sugerir correções aos pedidos de forma a 

permitir um rápido expediente, a personalizar e desburocratizar a relação dos 

requerentes com a autarquia com vista a conseguir elevada eficiência em tempos 

aceitáveis, no cumprimento da Lei. 

4) Eliminar normas do Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação de Lisboa 

(RMUEL) que sejam redundantes ou desnecessárias. 

 



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? 

A Vereação do Urbanismo ficará a cargo de Joana Almeida, Engenheira do Território, 

Investigadora e Professora no IST na área de planeamento. Teremos uma arquitecta no 

executivo, Filipa Roseta, que ficará afeta à Habitação. As chefias do departamento, ou qualquer 

outra alteração orgânica dos serviços, terá como sempre finalidade um serviço mais eficiente, 

mas será uma decisão posterior ao ato eleitoral.  

 

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? 

(Respondido nos pontos 7. e 8.)  

 

10. 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? 

A participação dos Arquitectos será feita através da instituição do hábito de concursos de 

arquitetura abertos a todos, seguidos da exposição de todos os trabalhos propostos a concurso. 

O debate de ideias será feito sobre as propostas apresentadas ou sobre ideias de cidadãos.  

Serão também propostas Assembleias de Cidadãos específicas para debater os grandes projetos 

em curso na cidade, para ouvir os cidadãos e para conseguirmos construir melhor cidade.  Estes 

serão os NOVOS TEMPOS de Lisboa. 

 

  


