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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 cidade dos 15 minutos é uma forma de planear e de viver a cidade e não pode constituir um 

mero chavão. Acredito que seja possível aplicar o conceito a uma escala metropolitana, mas 

não é um processo imediato. Exige planeamento e exige diversas mudanças: quer a nível 

político, quer a nível pessoal, na nossa própria forma de viver. Para termos os serviços 

necessários do quotidiano num alcance de 15 minutos - o que inclui o trabalho, equipamentos 

educativos, de saúde e de cultura -, e acessíveis a pé, de bicicleta ou de transportes públicos, é 

preciso mudar antes de mais o paradigma de mobilidade de Lisboa, apostando numa 

intermodalidade que facilite percursos e que seja acessível a todas as pessoas, assim como 

recriar a rede de serviços de proximidade. Pensemos, por exemplo, nos correios e nos bancos 

que desapareceram em tantos locais. Pensemos também nos acessos que atualmente existem 

aos hospitais, cujas estações de metro não têm sequer plataformas - como escadas rolantes e 

elevadores -, ou quando as têm, estas estão continuamente avariadas, não sendo ainda 

inclusivas ao não conterem informação em braille, por exemplo, nos acessos ou corrimãos.  

 

Precisamos de mais espaço nas ruas para as pessoas circularem com prazer, de mais eixos 

cicláveis, de mais infraestruturas para as bicicletas (como parqueamentos), e de garantir que a 

bicicleta é uma alternativa segura. É, sobretudo, necessário implementar uma rede integrada e 

eficiente de transportes públicos, que dê uma resposta completa e eficaz às necessidades de 

Lisboa, algo que não acontece, por exemplo, com o projeto da linha circular do metro. Os 

transportes têm de ser uma alternativa viável e cómoda que permita às pessoas deixarem de 

circular no seu automóvel, ao mesmo tempo que urge a transformação do espaço público num 

local seguro, inclusivo e agradável. 

 

 

 



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? 

O período pré-COVID foi marcado pela pressão no mercado da habitação e agora, com a 

crise socioeconómica decorrente da pandemia, a perda de rendimentos agravou a situação e 

teve impactos inevitáveis no acesso à habitação. A par disso, em Portugal deparámo-nos 

sempre com a contínua falta de investimento em habitação pública. A habitação é um direito 

fundamental, pelo que o  PAN defende que esta matéria deve ser resolvida com a intervenção 

do Estado, contribuindo assim para o equilíbrio do mercado, mas também para o acesso à 

habitação digna, promovendo a erradicação das barracas ou habitações precárias, de que são 

exemplos zonas como a Quinta do Ferro ou o Bairro Portugal Novo. Para além destas respostas 

habitacionais, é ainda primordial criar uma rede de habitações com rendas acessíveis que as 

pessoas consigam realmente pagar, recorrendo sobretudo à reabilitação de património 

público, quer seja do Estado, quer seja municipal.  

 

Queremos também dinamizar a habitação colaborativa e criar uma verba no Orçamento 

Municipal alocada ao Arrendamento Jovem, contribuindo assim para uma maior 

autonomização dos jovens e para a sua fixação na cidade. Propomos ainda a criação de um 

Observatório Local para a Habitação, com o objetivo de acompanhar a evolução da oferta 

existente no município. E com a maior urgência, implementar uma linha de aconselhamento 

jurídico para apoiar quem está em risco de perder a sua casa, atuando assim de forma 

preventiva.  

 

No que respeita ao direito à habitação das pessoas que vivem em situação de sem-abrigo, há 

muito que o PAN defende, e continuará a defender, que efetivar este primeiro direito através 

de projetos como o “É uma casa” (housing first) tem de ser prioritário. Para tal, as autarquias 

locais, em estreita articulação com o Governo, devem promover que sejam atribuídas casas a 

estes projetos, que não se esgotam no acesso à habitação, apostando também na integração 

social. 

 

 

 

 

 



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? 

Para além de, numa perspetiva urbanística e de preservação de espaços históricos, nos últimos 

anos ter-se permitido uma descaracterização da cidade, com a construção de edifícios cuja 

volumetria é disparatada e disforme, que não se adequa ao enquadramento dos novos 

edifícios com os demais, algo que ocorreu sob a égide de Manuel Salgado numa visão 

incompreensível para a cidade, acresce que para o PAN a melhor forma será sempre a mais 

transparente: concursos públicos. Podendo-se também recorrer a concursos de ideias. Não nos 

podemos esquecer que o planeamento e a construção da cidade têm de ser feitos em parceria 

com quem cá vive e, como temos vindo a verificar com a entrada de inúmeras petições na 

Assembleia Municipal de Lisboa, a população quer ter algo a dizer sobre os projetos da sua 

cidade. Daí o PAN propor uma gestão autárquica mais participada e mais transparente. Temos 

de parar este “quero-posso-e-mando”, no qual enchemos a cidade com projetos que em nada 

respeitam a escala de Lisboa ou a própria vivência da população.  

 

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 turismo trouxe grandes desafios para Lisboa, com impactos negativos ao nível da dinâmica 

da habitação, da descaracterização da própria cidade e mesmo na qualidade de vida dos 

cidadãos com a poluição causada, por exemplo, pelos navios cruzeiro. Contudo, não nos 

podemos esquecer que o turismo também contribuiu para a reabilitação de parte do edificado, 

permitiu a dinamização de diversos serviços e que milhares de pessoas em Lisboa dependem 

dele diretamente para sobreviver. No entanto, caiu-se no erro de não acautelar a promoção de 

outras áreas de serviços ou atividades, tornando Lisboa demasiado dependente do turismo 

para a sua economia. 

 

Nós defendemos que a Câmara Municipal deve ter um papel ativo na regulação deste 

fenómeno e que deve aproveitar este momento de retoma para planear o turismo que quer 

para Lisboa, apostando essencialmente num turismo de qualidade, que respeite quem cá vive, 

quem cá trabalha e todo o património da cidade, incluindo o natural. Mas, para que tal 

aconteça, é necessário reunir informação, factos. Foi com esse objetivo que, já em 2018, o 



PAN  propôs na Assembleia Municipal a realização de um estudo de capacidade de carga 

turística de Lisboa, que permitisse aferir a capacidade para receber turistas e o seu impacto ao 

nível da qualidade de vida, focando, entre outras matérias, o impacto na habitação, nos 

transportes, nas acessibilidades e no ambiente. Esta proposta foi aprovada, mas o executivo de 

Fernando Medina nunca a executou. Hoje seria muito útil para termos uma cidade mais 

resiliente e para o planeamento que urge efetuar, planeamento esse que deve ser feito 

ouvindo todas as partes interessadas, com total transparência, algo que tem faltado na 

autarquia lisboeta.  

 

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

desativado ou abandonado na cidade? 

Como já referi, acreditamos que parte do património construído pode e deve ser transformado 

em habitação, devendo ser rapidamente efetuado um levantamento do edificado municipal, 

algo já amplamente referido pelo PAN, mas que incompreensivelmente não tem sido feito, e 

cuja leitura e consulta seja de fácil compreensão. Por outro lado, é preciso perceber de que 

património estamos a falar, pois obviamente nem todo é adequado para estas funções. Existe 

ainda património arquitetónico histórico ao qual, se pretendermos dar uma função “atual”, 

poderemos acabar por destruir camadas históricas irrecuperáveis. Tudo isso tem de ser 

devidamente ponderado. 

 

O que não pode acontecer é termos património deixado ao abandono, que depois é vendido 

ou cedido ao desbarato, perdendo-se assim elementos históricos da cidade (como o Convento 

do Beato, o Teatro Maria Matos, entre tantos outros). Não se pode igualmente permitir que, 

no caso dos privados, se contribua para a especulação e, fruto da delonga dos processos 

urbanísticos, para a desvalorização do património, nem que se contribua para que as pessoas 

se vejam forçadas a vender os seus imóveis.   

 

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? 

Sim, queremos prosseguir com o processo de requalificação, que é o resultado da mobilização 

de cidadãs e cidadãos que não se conformaram com a betonização e compartimentalização de 

um espaço emblemático como a Praça do Martim Moniz. Vemos a Praça como um jardim, e 

tudo o que ali seja construído diferente disso será uma grande perda de oportunidade para 

termos um espaço verde no centro histórico, que tanto carece de jardins para poder respirar. 

 



De outros projetos, destacamos o Panorâmico de Monsanto, um edifício magnífico que 

incompreensivelmente se encontra degradado, onde queremos criar um centro de arte ligado 

à temática da natureza que homenageie a sua envolvência - o Parque Florestal de Monsanto - 

e promova o seu conhecimento, bem como a criação de um corredor ecológico que ligue as 

áreas do Parque de Monsanto localizadas a sul e a norte da A5,  permitindo assim a passagem 

de animais silvestres e favorecendo a biodiversidade. Estas soluções devem ainda ser 

estudadas com os concelhos limítrofes, designadamente Oeiras e Amadora, com o objetivo de 

se conseguir um contínuo verde. Queremos também promover a criação de mais espaços de 

lazer e desporto, áreas de agrofloresta, e identificar locais para que surjam mais espaços 

verdes, sobretudo nas zonas densamente povoadas e com menor qualidade de ar. Também 

nos programas que iremos apresentar para as diversas Juntas de Freguesias a que 

concorremos teremos um conjunto de propostas concretas e adaptadas às necessidades de 

cada território. 

 

Ao nível dos equipamentos públicos, é fundamental apostar na sua reabilitação e pô-los ao 

serviço da cidade. Tal passa também por criar equipamentos inovadores, mas de cariz 

profundamente social, que deem respostas às novas preocupações que marcam os nossos 

tempos, como é o caso da construção de um Hospital Veterinário Público, que permita o apoio 

e a prestação de cuidados médico-veterinários a animais detidos por pessoas em situação de 

vulnerabilidade social.  

 

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? 

A gestão urbanística e o licenciamento em Lisboa têm sido uma catástrofe. Se até aqui já era 

incompreensível que as pessoas esbarrassem numa barreira de burocracia de delonga 

processual, a COVID-19 veio agravar ainda mais a situação, tornando-se a desculpa para todo o 

tipo de atrasos. A Câmara Municipal de Lisboa habituou as pessoas a atrasos inadmissíveis, não 

se sente na necessidade de se desculpar ou justificar, cria linhas telefónicas e vias rápidas que 

não funcionam e rege-se por orientações internas sem respaldo no PDM. Existem dois pesos e 

duas medidas. Exemplo disso são atrasos incompreensíveis quanto ao licenciamento ou 

projetos de requalificação como o da Quinta do Ferro, que trazem graves prejuízos para os 



proprietários e acima de tudo perpetuam no tempo vivências em espaços que não têm sequer 

saneamento básico, eletricidade ou água. 

 

Perante esta realidade, obviamente só posso afirmar que o licenciamento precisa de uma 

mudança radical, pois tudo isto atrasa vidas - desde a pessoa que compra uma casa para lá 

morar ao investidor. A Câmara Municipal deve fazer uma análise desta péssima gestão e 

compensar as pessoas, por exemplo através da diminuição das taxas do licenciamento e das 

licenças de obra. Existem também erros por reparar, como a criação da Sociedade de 

Reabilitação Urbana Lisboa Ocidental, que mais não veio do que duplicar estruturas e 

contribuir para uma maior opacidade na gestão de uma área tão importante para a cidade, 

agravando a falta de escrutínio público que existe.  

 

 

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? 

O PAN apresenta-se a estas eleições com uma lista bastante diversificada, que reúne um 

conjunto de valências e aptidões distintas. Acreditamos que através de uma visão 

interdisciplinar podemos contribuir para uma vereação do urbanismo que coloque os 

verdadeiros desafios dos nossos tempos no centro das prioridades. Tal só será possível com 

uma visão transversal. Hoje falar de urbanismo é indissociável de se falar de alterações 

climáticas, de catástrofes naturais e da necessidade de se mitigar as suas consequências, bem 

como de se falar de direitos sociais. Nesse sentido, e considerando não só as competências das 

pessoas que integram esta lista, mas também o seu compromisso com o bem comum e a 

cidade de Lisboa, acredito que esta pasta ficará bem entregue. 

 

No que respeita aos serviços, não acredito em chegar e destruí-los. Será preciso analisar, 

reunir e, utilizando os recursos humanos já existentes na autarquia, rever os procedimentos, 

garantindo uma maior celeridade processual e a sua desmaterialização, promovendo ainda 

uma cultura de melhoria contínua e de sinergias. Se for preciso mudar chefias após esta 

avaliação dos recursos da autarquia, assim o faremos, promovendo evidentemente os devidos 

concursos públicos. É preciso igualmente garantir que os arquitetos que estão no urbanismo a 

analisar projetos se cingem a estas mesmas funções, não se podendo sobrepor ao trabalho dos 

projetistas que apresentam os projetos à Câmara. O interesse superior da função pública é, 

como o nome indica, servir a população e não os interesses de alguns, sejam os de grandes 

fundos imobiliários, investidores ou quaisquer outros. 



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? 

A minha resposta vai ao encontro da anterior. Primeiro temos de perceber o que realmente se 

está a passar e por que razão os atrasos e incongruências no urbanismo se tornaram crónicos. 

Vemos plataformas e linhas de apoio a serem anunciadas, mas depois, na prática, não passam 

de publicidade. Não funcionam, não cumprem o seu propósito, e tudo se mantém igual. Não 

podemos continuar com a atual situação em que se pede uma reunião com quem está a 

analisar os projetos e não se obtém sequer uma resposta, ou em que os particulares esbarram 

numa teia burocrática infindável. Para nós, a transparência, a desburocratização e a celeridade 

são a chave da gestão autárquica e é isso que queremos levar para os serviços do urbanismo.  

 

 

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 participação dos arquitetos é essencial, fruto do seu vasto conhecimento não só em 

arquitetura, mas também sobre as cidades e o urbanismo. Contudo, consideramos que o 

planeamento tem de ser participado, ouvindo também a população, que tem sucessivamente 

dado mostras de se querer envolver no desenho da sua cidade e ainda em outras áreas, como 

as do ambiente e espaços verdes, pois não podemos continuar a perder a oportunidade de 

tornar Lisboa mais resiliente do ponto de vista ambiental e social, e mais aprazível para os seus 

moradores. Por isso, acredito que será através destas sinergias que poderá nascer uma Lisboa 

mais inclusiva, agradável e mais convidativa.  

 


