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1. INTRODUÇÃO  

As eleições intercalares de 2007 em Lisboa, na sequência da queda do executivo 

anterior, conduziram a uma maioria relativa do PS na Câmara sobre a qual os 

lisboetas depositaram verdadeiras esperanças.  

A autarquia tinha acabado de passar por um período de grande turbulência interna 

que a paralisou e descredibilizou profundamente. A gestão PSD, em coligação com 

o CDS-PP durante cerca de um ano, revelou-se um desastre para a cidade. A 

situação financeira aproximou-se da insolvência, a dívida a fornecedores levou à 

suspensão de obras e à recusa de novos fornecimentos de bens e serviços. Os 

espaços verdes que não dependiam directamente dos serviços da Câmara foram 

abandonados. O parque escolar passou a ser um dos mais degradados do país. As 
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iniciativas sociais, sobretudo as relacionadas com os mais desprotegidos da cidade, 

ficaram confrontadas com atrasos incomportáveis no cumprimento dos 

respectivos apoios, e as horas extraordinárias dos funcionários da CML, essenciais 

para que na actual estrutura alguns serviços essenciais funcionem, não eram pagas 

no tempo devido.  

Os escândalos quase diários e as denúncias públicas que indiciavam actos de 

promiscuidade, favorecimento e corrupção na gestão urbanística e nas empresas 

municipais, particularmente as que estavam ligadas à reabilitação, gestão e 

promoção do parque habitacional, criaram um clima de grave preocupação dos 

lisboetas sobre a capacidade da Câmara cumprir as suas obrigações públicas com 

eficiência, justiça e equidade.  

A situação tornou-se insuportável com as notícias sobre consecutivas investigações 

aos serviços e aos gabinetes dos vereadores e do presidente, desencadeadas por 

ordem judicial. A grave suspeita de que os interesses dos promotores imobiliários 

influenciariam de forma determinante as decisões da maioria do executivo 

municipal tinha sérios fundamentos. Os casos que envolveram as administrações 

da EPUL e da Gebalis, os negócios com a Bragaparques, a falta de transparência nas 

operações imobiliárias do Parque Mayer/Feira Popular e do Vale de Santo António, 

o despropositado plano de alinhamento de cérceas da Avenida da República, a 

profusão de licenciamentos de lotes sem planos de pormenor, as isenções de TRIU 

(Taxa Municipal pela Realização de Infra-Estruturas Urbanísticas) e a vista grossa 

da fiscalização sobre certas obras, as mais estranhas cedências de terrenos 

municipais para complemento de lotes privados, não deixavam grande margem 

para dúvidas.  

A situação de desconfiança instalada era de tal modo grave que o presidente, à 

beira de ser constituído arguido e depois de dois dos seus mais importantes 

vereadores (das Finanças e do Urbanismo) já o terem sido, decide ele próprio 

requerer uma sindicância aos serviços de urbanismo, só concluída já depois das 

eleições intercalares. 
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Com o fim do ciclo desastroso da vereação do PSD, era exigível um empenho sério 

e excepcional de todas as forças que se apresentaram como alternativa à anterior 

governação. Tratava-se de um curto mandato de apenas dois anos e, tendo em 

conta a grave crise política e financeira que a Câmara atravessava, porventura a 

mais grave da democracia lisboeta, era necessário impor uma mudança urgente 

nas políticas e obter a recuperação da confiança dos cidadãos nos serviços públicos 

do município. 

Apenas com um vereador eleito, um independente, o Bloco de Esquerda respondeu 

a esta situação. O objectivo tinha de ser, com independência política e a partir do 

programa eleitoral da candidatura “Lisboa é Gente”, impulsionar uma inversão no 

ciclo político da direita, marcado pela transferência de mais-valias e recursos 

públicos para privados na cidade de Lisboa. Havia, no entanto, várias formas de 

responder à emergência e verificaram-se diferenças na candidatura “Lisboa é 

Gente”. Foram evidentes durante a própria campanha, nomeadamente quando Sá 

Fernandes propôs um entendimento pré-eleitoral ao PS e PCP, contra a opinião do 

Bloco de Esquerda. Esse entendimento não se fez e não havia nem condições nem 

razão para o fazer: assim, a candidatura “Lisboa é Gente” apresentou-se com a sua 

própria plataforma e com o seu compromisso com os lisboetas, que resultava de 

um intenso trabalho de oposição, em particular contra a direita e as políticas do PS.  

O “Acordo de Lisboa” (anexo) estabelecido depois da eleição entre o PS e a 

candidatura “Lisboa é Gente”, baseou-se numa convergência em torno de seis 

pontos específicos da política municipal, importantes para enfrentar a situação de 

emergência que Lisboa vivia e fundamentais para uma mudança nas políticas das 

anteriores maiorias PSD: 

 Saneamento financeiro e reestruturação do sector empresarial do 

município, para impor verdade nas contas municipais, acabar com o 

despesismo e o clientelismo partidário;  

 Plano verde, estrutura ecológica e PDM, porque a cidade não podia 

continuar a ser feita de projectos imobiliários sem rei nem roque;  
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 Fim da segregação social e da especulação pura, com quota de 25% para 

habitação a custos controlados nas novas construções, e reabilitação do 

edificado contra a degradação, o abandono e a desertificação;  

 Aumento e modernização da rede de transportes públicos, em vez de mais 

automóveis, poluição e passeios pejados de carros;  

 Jurisdição municipal sobre a frente ribeirinha e fim das barreiras físicas 

entre a cidade e o rio, para defesa da zona mais nobre da cidade 

constantemente sujeita a todos os apetites;  

 Transparência, aquilo que os lisboetas mais ansiavam e exigiam da Câmara 

depois dos consulados de Santana e Carmona.  

Na sequência do acordo, o vereador independente eleito pelo BE assumiu 

responsabilidades executivas no pelouro do Ambiente e Espaços Verdes, pelas 

regras legais de delegação de poderes do presidente, assim como a tutela da Lisboa 

E-nova – Agência Municipal de Energia e Ambiente.  

A candidatura “Lisboa é Gente” arcava, para um curto mandato, com um grande 

encargo. A responsabilidade de tomar como suas todas as iniciativas do 

compromisso eleitoral do programa que propôs aos lisboetas na primeira eleição e 

que assumiu de novo nas eleições intercalares, em 2007, juntamente com o 

programa de urgência para 2008/2009 (anexo). Este conjunto programático, base 

do entendimento no quadro da candidatura “Lisboa é Gente”, constituiu a 

alternativa independente apresentada aos lisboetas. O “Acordo de Lisboa” 

respondia a alguns destes pontos. 

À beira de um novo ciclo eleitoral e a menos de um ano do final do mandato em 

curso, na perspectiva do compromisso político do Bloco com a cidade e 

exclusivamente por causa dele, importa fazer o primeiro balanço da execução do 

mandato, começando desde já por uma apreciação de maior pormenor do quadro 

financeiro da CML que, como se sabe, condiciona toda a actividade municipal.   

 

2. O ESTRANGULAMENTO FINANCEIRO DE LISBOA  
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2.1 O ponto de partida 

A queda do executivo PSD, em 2007, deu-se num contexto de grave crise financeira 

da Câmara. As execuções orçamentais caíram para níveis baixíssimos (46 por cento 

em 2006), evidenciando a pouca obra, mas também os poucos pagamentos 

realizados. 

A Câmara começou a financiar-se através do crescente atraso no cumprimento dos 

compromissos com os seus fornecedores. De facto, o passivo subiu 140 por cento, 

desde 2001 até Maio de 2007, e as dívidas a fornecedores 878 por cento (figura 1)! 

  

 
Fig. 1 – Evolução do passivo total da CML entre 2001 e 2007 (mandatos PSD) e das 

componentes da dívida bancária e a fornecedores. 
 

Apesar da grave situação financeira, o executivo mascarava o problema, alegando 

que os limites legais ao endividamento tinham sido sempre respeitados até essa 

altura, visto que apenas se relevava a dívida bancária. Mas, com a aprovação da 

nova Lei das Finanças Locais, o endividamento líquido passou a ter de considerar a 

diferença entre todos os passivos e os activos, incluindo, portanto, as dívidas a 

fornecedores. Para além disso, a nova Lei passou a exigir a consolidação das contas 

com o Sector Empresarial Local (SEL), passando deste modo a ser incluído também 

nas contas municipais o passivo das empresas municipais. 
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Acresce que a nova legislação prevê penalizações nas transferências do OE para 

aqueles municípios que ultrapassassem os limites legais ao endividamento. Ora, as 

penalizações só iriam apressar e evidenciar ainda mais a situação de ruptura 

financeira do município. Nesta altura, Carmona começou a dizer que apesar de a 

situação de tesouraria ser complicada, não havia insolvência da Câmara porque o 

património do município era de valor superior ao do passivo.  

1. O Plano de Saneamento Financeiro  

Na análise feita durante a campanha e depois, nomeadamente durante o debate do 

Plano de Saneamento Financeiro (PSF), considerou-se – grosso modo – que havia 

dois problemas diferentes, não obstante estarem intimamente relacionados entre 

si: um financeiro, de necessária e urgente resolução a curto prazo com medidas do 

tipo reestruturação do passivo e combate ao desperdício; outro, mais económico 

ou estrutural, que estava relacionado com a interrupção do ciclo depressivo de 

perda de população da cidade, com a necessidade de aumentar e diversificar o 

nível de receitas, com a exigência ao governo que reconhecesse os “custos de 

capitalidade” do município (por ex., pagamento do IMI sobre terrenos e edifícios 

públicos), bem como com a adopção de medidas tendentes à recuperação 

demográfica, sobretudo ao nível da habitação e da atractividade da cidade, entre 

outras.  

A Câmara procurou responder ao problema financeiro através do PSF, aprovado 

pela Câmara e pela Assembleia Municipal de Lisboa (AML). O Plano tinha como 

principal eixo um empréstimo de 360 milhões de euros para pagamento imediato a 

fornecedores, transferindo dívida comercial de curto prazo em dívida bancária de 

longo prazo, com uma taxa de juro muito mais vantajosa para o município. 

Mas o PSF tinha também as linhas gerais do que deveria ser a nova estrutura de 

despesas e de receitas do município, bem como algumas propostas concretas que 

procuravam sustentar as metas do Plano, para além do compromisso, incluído por 

proposta do BE, de integração no quadro dos trabalhadores com contratos que 

configuravam falsas avenças. 
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O PSF nunca chegou a ser verdadeiramente implementado. O Tribunal de Contas 

(TC) não concedeu o visto ao pedido de empréstimo que tinha sido entretanto 

negociado com a CGD, argumentando que a grave situação financeira da CML exigia 

uma diminuição drástica das despesas estruturais, mais do que a prevista no PSF, 

chegando a sugerir a redução drástica de despesas com pessoal.  

No entanto, os quadros de receita e despesa estrutural que ficaram assentes no 

PSF, foram a bitola para a preparação do Orçamento de 2008, configurando-se o 

investimento à realidade das capacidades financeiras, a diminuição dos custos com 

avenças e trabalho extraordinário injustificado, a redução dos fornecimentos de 

serviços externos e das transferências para instituições e empresas municipais.  

Por outro lado, o objectivo de pagar aos fornecedores e reestruturar o passivo foi 

prosseguido, tendo sido dada prioridade ao pagamento de dívidas a pequenos 

fornecedores, ao mesmo tempo que foi aprovada em Câmara e na AML uma outra 

forma de empréstimo bancário, sem necessidade de visto do TC, no qual o 

fornecedor transfere a sua dívida para a banca (regra geral à CGD), mas com uma 

garantia de pagamento da CML. O problema é que a taxa de juro acordada 

corresponde à Euribor acrescida a 0,5 por cento, um spread bastante mais elevado 

do que os 0,09 por cento negociados para o empréstimo recusado pelo TC, mas 

ainda bastante abaixo dos juros de mora praticados para este tipo de dívidas (cerca 

de 11 por cento). 

2.3 Situação Financeira 

Os últimos números disponíveis são os da execução financeira do primeiro 

semestre. Em comparação com o período homólogo de 2007 (quadro 1), a receita 

teve um acréscimo de 8,7 milhões de euros (cerca de + 4,4 por cento), embora 

abaixo do programado. 

Essencialmente, estes resultados advêm de uma muito má performance na Venda 

de Bens de Investimento, com uma execução de apenas 3,9 por cento, visto que as 

restantes componentes da receita corrente, tiveram uma variação favorável (+11,6 

por cento). No que diz respeito à receita corrente, a sua principal componente – a 

receita fiscal – teve um comportamento muito favorável ao município (+16,1 por 
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cento de Impostos Directos, quando comparado com o 1º Semestre de 2007), 

muito embora se deva ter presente o traços de sazonalidade desta receita.  

  

CML 
2007 
(1ºS) 

2008 
(1ºS) Tx Cresc. Tx Exec. 

Impostos Directos 101.475 117.828 16,1% 39,9% 
Impostos Indirectos 460 392 -14,8% 35,7% 
Taxas Multas e outras 
Penalidades 25.639 24.879 -3,0% 38,8% 
Vendas de Bens e Serviços 16.231 16.791 3,5% 38,0% 
Rendas e Rendimentos 
Propriedade 6.117 8.775 43,5% 47,5% 
Venda de Bens de 
Investimento 7.421 1.772 -76,1% 3,9% 
Transferências Centrais 37.184 33.848 -9,0% 53,5% 
Fundos Comunitários 1.668 1.528 -8,4% 112,3% 
Outros 2.334 1.467 -37,1%  

TOTAL 198.530 207.279 4,4% 38,0% 
Quadro 1 - Evolução da receita e taxas de execução (em milhares de euros). 

 

Quanto à despesa, no final do último primeiro semestre, ascendia a 227,5 milhões 

de euros, o que corresponde a um incremento de 22,6 por cento em relação ao 

primeiro semestre de 2007, que inclui compromissos do ano anterior não pagos, e 

a uma taxa de execução de 41,7 por cento. 

As Despesas com o Pessoal (quadro 2) alcançaram 118,2 milhões de euros no fim 

de Junho, traduzindo um decréscimo de 1,9 milhões de euros (-1,6 por cento) face 

ao mesmo período de 2007. Esta diminuição deriva basicamente das variações 

negativas das remunerações de pessoal em regime de tarefa ou avença (-3,2 

milhões de euros) e do trabalho extraordinário1 (-2,4 milhões de euros), que mais 

do que compensou a actualização salarial de 2008.  

Em Setembro de 2008, tinha havido 241 saídas definitivas de trabalhadores da 

CML (são nesta altura 10.509). Mais de metade por aposentação ou falecimento. 

Entretanto, ocorreram 118 admissões. 

Finalmente, é relevante referir que os encargos financeiros subiram 13,4 por cento 

(no 1º semestre foram de 17,7 milhões de euros), devendo-se sobretudo aos 

                                                   
1
 De qualquer modo, apesar das medidas implementadas e do esforço de redução do trabalho extraordinário, a 

taxa de execução já ultrapassa os 80%, não sendo credível que se atinjam as metas do PSF. 
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encargos com a dívida, ou seja, ao aumento das taxas de juro ocorrido já desde o 2º 

semestre de 2007. 

      

  
2007 
(1ºS) 

2008 
(1ºS) 

Tx 
Cresc. 

Tx 
Exec. 

Total das Remunerações Certas 85.648 85.317 -0,4% 48,4% 
  Pessoal Quadro e Requisições 54.632 57.002 4,3% 48,2% 
  Contratos a Termo Certo 1.790 1.089 -39,2% 36,1% 
  Avenças 10.960 7.787 -29,0% 58,2% 

  
Subsídios e outras 
Remunerações 18.267 19.438 6,4% 50,1% 

Total de abonos Variáveis ou 
Eventuais 17.032 14.575 

-
14,4% 63,9% 

  Trabalho Extraordinário 11.388 9.036 -20,7% 80,7% 
  Subsídios 4.486 4.593 2,4% 49,5% 
  Outros 1.158 946 -18,3% 40,7% 
Segurança Social 17.463 18.305 4,8% 43,0% 

TOTAL 120.143 118.197 -1,6% 49,2% 
Quadro 2 – Despesas com pessoal (milhares de euros) 

 
2.4 Comportamento do passivo e do endividamento líquido municipal 

O passivo era, a 30 de Junho de 2008, de aproximadamente 1,4 mil milhões de 

euros (quadro 3), o que traduz um decréscimo de 25,1 milhões em relação a 2007, 

sustentado, basicamente, na redução da dívida a terceiros de médio e longo prazo. 

Este comportamento favorável do passivo, associado a um aumento da capacidade 

de endividamento líquido do município2, originaria uma diminuição para 88,74 por 

cento da capacidade de endividamento utilizada.  

No entanto, a estes valores do passivo é agora necessário acrescentar o 

endividamento líquido das empresas municipais. Tendo em conta apenas os 

relatórios de gestão aprovados, visto não estarem disponíveis dados para todas as 

empresas, considerar-se-á que a contribuição conhecida para o endividamento 

líquido do Sector Empresarial Local (SEL) é de 176,3 milhões de euros, divididos 

da seguinte forma: 1,6 relativos à SRU Oriental (que integra as outras 2 SRU’s); 8 

milhões relativos à EGEAC e 166,7 milhões relativos à EPUL.  

 

                                                   
2
 Segundo a Lei das Finanças Locais esta capacidade corresponde a 125% da receita do ano anterior em 

impostos, derrama e transferências obrigatórias da administração central, que subiu de 333,4 para 382,6 
milhões de euros, de 2006 para 2007.  
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       2007 

2008 
(1ºS) 

Variação 

  
 (2008 1ºS / 

2007) 

Provisões para Riscos e Encargos 215.579 215.579 0,0% 
Dívidas a Terceiros ML Prazo 636.962 617.255 -3,1% 
  Empréstimos ML Prazo 447.621 434.866 -2,8% 
  Outros Credores ML Prazo 189.341 182.389 -3,7% 
Dívidas a Terceiros Curto Prazo 328.492 334.208 1,7% 
  Fornecedores 251.311 252.098 0,3% 

  
Estado e Outros Entes 
Públicos 4.252 5.726 34,7% 

  Administração Autárquica 44.484 39.493 -11,2% 
  Outros Credores Curto Prazo 28.445 36.891 29,7% 
Acréscimos e Diferimentos 199.179 188.024 -5,6% 

TOTAL DO PASSIVO 1.380.212 1.355.066 -1,8% 
Quadro 3 – Evolução do passivo (milhares de euros) 

 

Assim, feita a consolidação do endividamento da CML com o SEL, a capacidade 

utilizada ascenderá certamente a mais de 125,6 por cento, o que demonstra a 

importância das empresas municipais, bem como a urgência da sua reestruturação, 

na situação financeira do município. 

2.5 Conclusões 

Os números analisados apontam para a manutenção de um problema estrutural: 

sem aumento do endividamento e apenas contando com as receitas estruturais, a 

margem para investimento público mantém-se reduzida. As receitas 

extraordinárias e financiamentos externos (QREN, Casino de Lisboa, etc.) poderão 

constituir a única folga.  

A CML ficou aquém da necessária reestruturação do passivo e a que conseguiu, em 

negociação com a banca, foi à custa de juros mais onerosos. Ao mesmo tempo, a 

contenção de custos possibilitou o pagamento de algumas dívidas, a retoma de 

empreitadas e o estabelecimento de alguns contratos de manutenção. 

No entanto, a margem legal de endividamento poderá ser ultrapassada mais uma 

vez, por via da consolidação de contas com o SEL, com consequências negativas 

sobre o montante a ser transferido pela Administração Central no próximo ano. 
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Resta ainda perceber as consequências da crise geral sobre receitas importantes 

como o IMI e o IMT. A difícil situação financeira da CML, na globalidade, continua 

portanto por resolver.  Por isso, torna-se evidente que a CML não conseguiu a 

relação de forças política com o Governo que impusesse a partilha de 

investimentos necessários para a política social e para o investimento em Lisboa.  

 

3. ACORDO SOBRE POLÍTICAS PARA LISBOA: O QUE SE CONSEGUIU E O QUE 

ESTÁ POR FAZER 

  

1. Saneamento financeiro e empresas municipais  

O PSF tinha como peça central um empréstimo a contrair na banca para 

reestruturação da dívida, sem aumento do endividamento líquido do município. 

Previa, na versão inicial, o recurso a um empréstimo de 500 milhões de euros, 

destinando-se parte significativa desta verba ao saneamento das dívidas de curto 

prazo a fornecedores. O empréstimo seria contraído a 12 anos e dividido em duas 

tranches.  

Porém, o TC não concedeu o necessário visto e a operação de crédito não pôde ser 

realizada. O processo de saneamento financeiro para obtenção de uma solução 

global e sustentável para a situação financeira do município ficou em causa. Em 

alternativa, foram pagas, na medida das disponibilidades de tesouraria, dívidas a 

fornecedores de menor dimensão e negociado com os maiores devedores e a banca 

um processo de titularização das dívidas. 

A diminuição da despesa através do combate ao desperdício tem duas vertentes 

com comportamento distinto. Por um lado, a definição com transparência do 

número de assessores nos gabinetes políticos, constituiu uma medida higiénica 

que marcou uma mudança em relação à prática anterior de puro clientelismo 

partidário. Por outro lado, apesar de ter sido orçamentada a diminuição das verbas 

a transferir para as empresas municipais, a reestruturação do SEL permanece com 

um atraso insustentável. 
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Foi aprovada a extinção da EMARLIS e das SRU Oriental e Baixa Pombalina, que se 

encontra ainda em fase de execução. Todavia, as adequadas operações de 

integração, fusão ou extinção da SRU Ocidental, da Gebalis e da EMEL, que deviam 

estar planeadas desde o final do ano transacto, não arrancaram. Não estão sequer 

equacionadas pelo Executivo quaisquer medidas nesse sentido, o que torna 

praticamente impossível uma mudança efectiva durante o actual mandato. Quando 

da ida a reunião de Câmara da proposta de novos Estatutos para a EPUL, assim 

como de extinção da SRU da Baixa, em Julho deste ano, seria expectável que 

também a Gebalis fosse incluída no processo de reestruturação daquelas empresas 

ligadas à habitação. Não o tendo sido e tendo ficado clara essa opção, perdeu-se 

tanto a oportunidade como a exequibilidade do cumprimento deste importante 

ponto do acordo.  

A reestruturação das empresas municipais está assim irremediavelmente atrasada. 

Estas empresas foram criadas sobretudo pela coligação PS-PCP e depois foram 

mantidas ou aumentadas pela direita, sempre como instrumentos de colocação de 

empregos de conveniência, sem vantagem alguma para a cidade ou para a 

transparência da gestão. Por isso, o Bloco de Esquerda só pode continuar a 

reclamar a aplicação do seu programa para impor a concentração de serviços na 

Câmara, com a reestruturação destas empresas e o fim destes erros. 

3.2 Plano Verde, Estrutura Ecológica e PDM  

A inclusão do Plano Verde no PDM está dependente do próprio processo de revisão 

deste plano de ordenamento, do qual apenas se conhece a promessa de que será 

apresentado em Março de 2009. Verifica-se um óbvio défice em matéria de revisão 

e torna-se inaceitável que as várias forças políticas e os cidadãos venham a ser 

confrontados, em vésperas de período final de discussão pública, com uma 

proposta praticamente concluída, sem condições nem tempo para a necessária 

discussão democrática e aprofundada.  

Até agora, o que foi conseguido resume-se à aprovação das medidas preventivas e 

de salvaguarda do Plano Verde, na Câmara e Assembleia Municipal, actualmente 

em apreciação na CCDR-LVT. Constituiu um passo importante e essencial, mas 
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insuficiente, que ainda não garante a forma final que virá a adquirir em sede de 

revisão do PDM. 

A preservação do espaço da Quinta do Zé Pinto e a abertura do concurso para a 

construção da ponte sobre a Avenida Calouste Gulbenkian, foram conquistas que 

criaram melhores condições para a execução do corredor verde de ligação do 

Parque Eduardo VII a Monsanto até ao final do mandato. Os corredores do Parque 

Periférico, das encostas nascente e poente da Avenida da Liberdade e o corredor 

da frente ribeirinha, são processos que estarão longe de qualquer previsão realista 

para as respectivas execuções durante o mandato.  

Em relação ao plano da rede ciclável, numa extensão de cerca de 80 quilómetros 

(eixo ribeirinho Algés/Moscavide, eixo Alcântara/Jardim Zoológico/Carnide e eixo 

Benfica/Telheiras/Campo Grande/Parque Eduardo VII), foram aprovadas 

candidaturas ao QREN para execução de um conjunto de pequenos percursos 

cicláveis, com cerca de 5 quilómetros no total, e protocolado com a APL a execução 

de um projecto de pista ciclável no troço entre Belém e o Cais do Sodré, numa 

extensão de 7 quilómetros, a ficar concluído no Verão do próximo ano.  

O Bloco de Esquerda continua a exigir um debate participado e intenso sobre as 

escolhas estratégicas do PDM, antes das eleições, e a clarificação das alternativas 

para a cidade. 

3.3 Construção e Reabilitação 

A inclusão de uma quota mínima de 25 por cento para habitação a custos 

controlados nos novos projectos de construção e reabilitação, encontra-se 

dependente do processo de revisão do PDM e encerrada no silêncio que o envolve.  

A anunciada parceria com o IHRU - Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana, 

que permitiria a requalificação dos bairros das Amendoeiras, Lóios, Condado e 

Armador, incluída no Plano de Actividades para o corrente ano, não teve qualquer 

desenvolvimento conhecido, para além daquele que determinou a sua suspensão 

ainda antes de ter sido formalizado. 
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Esta área da reabilitação que, nos termos do acordo, deveria ter sido objecto do 

principal esforço da Câmara, corre o sério risco de acabar por ser a que menos 

investimento obtém. Lisboa, sem mudanças na política de habitação, continua sem 

atrair população, elemento decisivo para a superação da crise que se agrava. A 

cidade está parada em matéria de habitação. 

A definição da regra dos 25 por cento é uma grande conquista do Bloco de 

Esquerda. Não temos ilusões sobre a resistência dos construtores e especuladores 

contra essa regra. Não podemos por isso aceitar nenhum adiamento na sua 

aprovação e concretização. O Bloco tem uma posição muito clara: é preciso mudar 

radicalmente a política de habitação, de reabilitação de fogos degradados, de 

arrendamento e de políticas sociais em Lisboa. 

3.4 Transportes Públicos 

A opção pelo transporte público, consubstanciada na inclusão no PDM de uma rede 

de eléctricos rápidos, em articulação com a existente rede de transportes públicos, 

só poderá ter algum desenvolvimento quando forem conhecidos os termos em que 

for feita a revisão do PDM. Neste momento, apenas o Plano Geral de Intervenções 

da Zona Ribeirinha, com mero carácter orientador, prevê o canal que permitirá o 

prolongamento da linha de eléctrico de Algés até ao Parque das Nações. 

Não deixa de ser significativa e esclarecedora nesta matéria a posição da Câmara 

sobre a travessia rodoviária da ponte Chelas – Barreiro que, com a exigência de 

contrapartidas e de algumas alterações, acaba por lhe ser favorável. O impacte 

sobre a cidade é de tal modo elevado que se subverte qualquer escolha na defesa 

prioritária do transporte público sobre o privado. Por isso, não pode haver perda 

de tempo na definição do plano de transportes para Lisboa. O programa do Bloco, 

que apresentava alternativas e soluções, continua actual e é uma resposta 

fundamental à paralisação do desenvolvimento do transporte público em Lisboa. 

3.5 Frente Ribeirinha 
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O fim da tutela da APL sobre as áreas não portuárias da frente ribeirinha foi uma 

reivindicação da cidade finalmente alcançada e uma vitória para “Lisboa é Gente”. 

Subsiste, no entanto, a indefinição sobre as chamadas áreas mistas. 

Tendo sido de grande importância que a APL tivesse ficado confinada às áreas 

portuárias, o facto é que só por si esta mudança já demonstrou ser insuficiente.  

O acordo refere, e bem, que qualquer intervenção na frente ribeirinha deverá ser 

precedida de aprovação municipal, após amplo debate, garantido a sua articulação 

com o Plano Verde e assegurando que não haverá barreiras físicas. É tudo isto que 

já não está a ser observado e é por isso que esta questão é tão importante e deve 

merecer tanta atenção. Tanto em Pedrouços, com a construção das instalações 

para a Fundação Champalimaud, sem plano e sem debate público, como em relação 

ao projecto Nova Alcântara, marcado pela ampliação do cais de contentores de 

Alcântara, a triplicação da capacidade de movimentação de mercadorias e a 

construção de um novo nó ferroviário, sem consulta municipal e também sem 

debate público. Acresce que, no caso do terminal de contentores, se trata de uma 

concessão de novo período de exploração por mais 27 anos, sem concurso público 

e em óbvio e escandaloso favorecimento da Liscont/Mota-Engil. 

A pressão prevista sobre a frente ribeirinha afigura-se assustadora. Espera-se 

pelos planos que estão a ser elaborados no âmbito das comemorações do 

centenário da República. Porém, tem sido dada como certa a criação de novas 

urbanizações, como Braço de Prata, Matinha e Tabaqueira, na zona oriental, 

Alcântara e Aterro da Boavista, na zona ocidental, que se juntam à densificação 

urbana do Parque das Nações, às novas construções no Cais do Sodré, Belém e 

Pedrouços, para além do que poderá acontecer com os terminais de contentores 

em Alcântara e de cruzeiros em Santa Apolónia. 

A ideia de uma frente ribeirinha preservada e reabilitada, que aproxima a vivência 

da cidade ao rio e com garantias sobre o seu sistema de vistas continua em perigo. 

O Bloco de Esquerda não desiste de uma política para aproximar a cidade do rio e 

para disponibilizar espaços públicos de qualidade, rejeitando por isso a pressão da 

especulação imobiliária e dos negócios. 
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3.6 Transparência 

A sindicância aos serviços de urbanismo e respectivas conclusões tiveram papel 

crucial na demonstração da falta de transparência existente e na detecção das 

medidas que tinham de ser adoptadas na reestruturação dos serviços. Como 

consequência imediata, foi aprovado por unanimidade um relatório que, entre 

outras medidas, criou uma unidade de fiscalização, instituiu um conselho 

consultivo cujos pareceres são obrigatórios na apreciação dos projectos e uma 

Comissão de Boas Práticas que promova o combate à corrupção e zele pelo 

cumprimento dos correctos procedimentos, bem como a dotação de meios eficazes 

ao Departamento de Auditoria Interna e a nomeação das chefias por concurso. 

O relatório determinou igualmente a simplificação dos procedimentos 

administrativos, dotando-os de maior transparência, e a alteração de regulamentos 

e elaboração de outros de modo a resolver lacunas legais e falta de regulamentação 

detectadas pela sindicância. 

Mas é de assinalar que a proposta de realização de um levantamento ou de um 

inquérito ou auditoria a todos os negócios da Bragaparques não foi aprovado na 

Câmara, nem foi realizado por iniciativa da presidência e dos vereadores 

responsáveis, como podia e devia ter acontecido. 

Por outro lado, foram criados novos espaços de participação cidadã por iniciativa 

da Câmara e em que o acordo teve, inquestionavelmente, um papel decisivo. A 

realização de reuniões mensais descentralizadas com o objectivo único de ouvir os 

moradores e de possibilitar que sejam os munícipes a marcar a agenda política da 

reunião de Câmara, tem obtido expressivo acolhimento e participação da 

população.  

Também o lançamento do Orçamento Participativo na cidade de Lisboa constitui a 

abertura ao conceito de democracia participativa que, até agora, tinha estado 

arredado da vida democrática da cidade. De uma experiência demasiado simplista 

em 2007 passou-se a uma experiência corajosa em 2008 que previu, pela primeira 

vez em Portugal e em qualquer capital europeia, o desenvolvimento de um 

Orçamento Participativo com uma componente deliberativa através de um 



17 

 

mecanismo de co-decisão em que os cidadãos podem fazer e votar em propostas 

concretas que serão integradas no orçamento municipal, até um limite máximo de 

5 milhões de euros. 

O que ainda não teve qualquer iniciativa que urge ser assumida em favor da 

transparência e do interesse público, relaciona-se com a política de isenção de 

taxas, designadamente de ocupação do espaço público. Os episódios para fins 

puramente comerciais da ocupação da Praça das Flores, do espaço do Parque da 

Belavista ou de Monsanto são exemplos dessa mesma urgência.  

3.7 Conclusões 

O acordo introduziu na agenda política do executivo seis pontos do programa de 

mudança da candidatura “Lisboa é Gente”. Nenhum deles era um dado adquirido 

só porque fazia parte do acordo. Para além das dificuldades objectivas, como 

aconteceu com a recusa de visto do TC ao empréstimo de saneamento financeiro, a 

maior parte deles exigia esforço e combate político para a sua concretização. 

São valiosas as propostas do acordo que já conseguiram um encaminhamento 

positivo, mesmo que ainda não estejam concretizadas em absoluto.  

São os casos da aprovação das medidas preventivas e de salvaguarda do Plano 

Verde, os avanços em relação a alguns troços da rede de corredores verdes e de  

ciclovias, a intenção da reserva do canal para a extensão da linha de eléctrico na 

frente ribeirinha, a desafectação de terrenos do domínio público marítimo sob 

tutela da APL e a aprovação de bolsas de estacionamento para residentes. As 

medidas para incrementar a transparência do funcionamento da autarquia, bem 

como a participação dos munícipes na política da cidade, como se verifica com o 

início da aplicação do orçamento participativo, são de grande alcance e constituem 

o sinal de que é possível mudar, mesmo quando se trata de estruturas pesadas e 

com velhas rotinas demasiadamente sedimentadas.  

Uma vitória de enorme importância é a integração no quadro do município de 

centenas de trabalhadores a “recibo verde”, falsos avençados, que asseguravam, 

em muitos casos há mais de dez anos, o funcionamento de serviços municipais. 
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Esta é a prova de que até as situações mais complexas podem encontrar soluções 

quando há determinação política para o fazer. Assim, a CML foi a câmara que mais 

avançou na integração dos trabalhadores precários, dando um exemplo a muitas 

câmaras dirigidas pelo PS, pelo PSD ou pelo PCP onde continuam muitos 

trabalhadores das autarquias com relação laboral precária. E foi uma decisão a 

contra-corrente do que se passa no país, onde a estratégia do governo é impor a 

precarização de todas as relações laborais.  

É um facto que o tempo do mandato não se esgotou e existe a possibilidade de 

novas evoluções no cumprimento dos vários itens do acordo. Contudo, há situações 

que se atrasaram de forma certamente irrecuperável, enquanto outras suscitam as 

maiores preocupações quanto ao modo como estão a ser desenvolvidas.  

A reorganização do sector empresarial do município e do conjunto das suas 

participações sociais teria de ser perspectivada no seu conjunto, de modo a 

fornecer coerência e eficácia aos procedimentos de extinção, fusão ou integração. É 

esse o sentido da reorganização proposta no acordo. Mas, mais de um ano passado 

sobre o início do mandato, o PS não está disponível para a elaboração de um plano  

de reestruturação que englobe todo o sector e que não deixe de incluir EMEL, 

EPUL, Gebalis e SRU, compromisso que devia ter sido executado até ao início de 

2008.  

Todas as medidas do acordo que implicam a revisão do PDM (plano verde, quota 

de 25 por cento para habitação a custos controlados, rede de eléctricos rápidos, 

frente ribeirinha) também se encontram suspensas desse processo que, tendo sido 

anunciada a divulgação pública de uma proposta para Março de 2009, não conta, 

para além do PS, com a participação de mais nenhuma força política ou vereador. 

Não é possível acompanhar um acordo sem participar na sua execução. Ora, o 

debate entre as partes foi remetido para o período de apreciação e discussão 

pública da revisão do PDM. 

O acordo previa ainda que a política de reabilitação do edificado, em detrimento da 

nova construção, seria o esforço principal da Câmara em matéria de habitação, que 

não se pode reduzir a um pedido de empréstimo ao BEI. Trata-se de uma mudança 
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de política e de prioridades e não se conhece qualquer iniciativa que tenha sido 

tomada nesse sentido. Aguarda-se pelo trabalho de preparação do projecto 

“Programa Local de Habitação”, sob responsabilidade da vereadora Helena Roseta.  

De facto, na sua maior parte, o acordo ainda carece de cumprimento. E se todos os 

seis pontos do acordo e respectivas medidas são importantes, aqueles que 

estabelecem rupturas decisivas com os interesses prevalecentes nos mandatos 

anteriores são os que se encontram por realizar. Sem horizonte de execução 

encontram-se as medidas que se relacionam com as empresas municipais, assim 

como as que cortam com os interesses imobiliários que têm marcado a cidade. O 

combate à crise autárquica em Lisboa, cuja necessidade de superação justificou o 

acordo, continua a sustentar a exigência do seu cumprimento integral.   

 

4. O PROGRAMA DO BLOCO DE ESQUERDA PARA A CIDADE: UM COMBATE 

ACTUAL POR LISBOA 

  

O programa da candidatura do BE em Lisboa é mais vasto do que as áreas inscritas 

no acordo. Estabelece um compromisso estratégico para a cidade que tem como 

objectivo combater o abandono e estancar a perda de população. Lisboa perdeu 

300 mil habitantes nos últimos 25 anos.  

A boa e rigorosa gestão dos recursos municipais de acordo com o estrito interesse 

público, é o primeiro passo do contrato da candidatura “Lisboa é Gente” com os 

eleitores. A habitação ocupa papel central nesse plano, conferindo inteira primazia 

às políticas de reabilitação do edificado, com intervenção municipal para regulação 

do mercado, combate à segregação urbana e criação de nova capacidade atractiva 

de população. A promoção da sustentabilidade ecológica e social, da mobilidade 

saudável e da ligação solidária à área metropolitana, a par de uma nova política de 

governação democrática e participada, constituem os restantes eixos para uma 

alternativa urgente ao que tem sido a destruição da cidade pela especulação, pelo 

esquecimento dos munícipes e pelo desequilíbrio urbano. Este é o compromisso a 
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que estão obrigados os autarcas eleitos nas listas do Bloco. Nada mais lhes poderá 

ser exigido do que a luta por aqueles objectivos, em quaisquer circunstâncias e 

apenas em nome dos compromissos com os lisboetas. 

4.1 O abandono permanece 

O modelo de gestão patrimonial e de habitação deste executivo não se tem 

diferenciado dos executivos anteriores. Incapaz de atrair novos habitantes e assim 

combater o abandono que tem caracterizado a cidade nas últimas décadas, Lisboa 

permanece envelhecida, degradada e despovoada, com 4699 prédios vazios, 

entregues à especulação imobiliária.  

O incremento dos pedidos de habitação é o espelho das desigualdades sociais 

vividas pelas famílias, situação assente na precariedade social e económica dos 

últimos anos. Entre 2001 e 2007, só a Câmara Municipal de Lisboa recebeu mais de 

10 mil pedidos de habitação. A capacidade de resposta da autarquia tem sido 

mínima.  

De acordo com a informação divulgada pelo vereador do Urbanismo, dos 55 mil 

edifícios de Lisboa, 9 por cento são imóveis devolutos. Do total dos edifícios da 

cidade, 10 por cento estão sob a responsabilidade, exclusiva ou partilhada, da 

autarquia lisboeta. 12 por cento dos edifícios de Lisboa encontram-se nas zonas 

históricas, onde 23 por cento dos edifícios foram classificados como estando em 

mau ou muito mau estado de conservação. Das cerca de 30 mil fracções municipais, 

cerca de 90 por cento estão arrendadas, mais de dois terços sob a gestão da Gebalis 

e 6 por cento em mau estado de conservação. 

Alguns bairros carecem de obras de beneficiação há mais de 20 anos, apresentando 

as casas sinais de deterioração grave e espaços exteriores deploráveis, sem 

esquecer as Áreas Urbanas de Génese Ilegal (AUGI), das quais as freguesias de 

Marvila, Beato, Charneca e Ameixoeira são exemplos flagrantes da degradação das 

condições de habitabilidade destas zonas. Urge reavaliar as necessidades dos 

bairros de habitação social, sobretudo quanto ao apoio social e às necessidades em 

equipamentos colectivos de que são carentes e proceder à indispensável 

requalificação das AUGI. 
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Em Novembro de 2005, a CML aprovou, por unanimidade, uma proposta do BE 

para a recuperação de cinco bairros: Portugal Novo, Horizonte, Lisboa Nova, 

Fonsecas da Calçada e Cooperativas Unidade do Povo e 25 de Abril. Não são 

conhecidas quaisquer conversações da autarquia com o IHRU para analisar o 

tratamento a dar a estes bairros. Alguns deles já não têm condições mínimas de 

salubridade.  

As Grandes Opções do Plano 2008-2011 assumiam como actividade prioritária a 

atribuição de habitações municipais com contrato de arrendamento, visto ainda 

vigorar o regime de cedência precária. Até à data, o executivo não foi além da 

apresentação de um estudo para um novo modelo de gestão da habitação social 

que consiste na aplicação do regime de renda apoiada (DL 166/93 de 7 de Maio) 

que já se demonstrou desadequado, conforme recente parecer do provedor de 

Justiça. Tratando-se do único objectivo de tal estudo, revela-se absolutamente 

insuficiente e a sua aplicação pode levar a aumentos das rendas nos bairros 

municipais. 

A Gebalis continua a apresentar um funcionamento deficiente e não serve os 

cidadãos, persistindo como uma empresa de mera cobrança de rendas, ao invés de 

assumir uma função social de inclusão. Dois casos concretos actuais, exemplificam 

o funcionamento da Gebalis e do sector da habitação da Câmara:  

 Há dois anos que um morador tenta, através de várias formas 

(inclusivamente com carta registada com aviso de recepção), actualizar a 

informação sobre o agregado familiar e respectivos rendimentos, sem que 

obtenha uma actualização por parte da Gebalis que, assim sendo, continua a 

cobrar mensalmente 575 euros de renda a uma família de três pessoas cujo 

rendimento total não chega aos 1.100 euros mensais.  

 Outro exemplo é de Marvila. Uma mãe, com três crianças, viveu durante 

mais de nove meses na rua. Apesar de lhe ter sido atribuída uma casa no 

passado mês de Março, a ocupação não foi logo possível dado que o fogo 

necessitava de pequenas obras de reparação, que tardaram em ser 

efectuadas. Entretanto, aquela família continuou a viver na rua. 
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Os critérios de atribuição de habitação municipal continuam por definir. Até à data, 

os únicos dados disponíveis sobre esta matéria foram dados pela comunicação 

social e referem-se a atribuições discricionárias e obscuras que atravessaram 

diferentes mandatos. Foi preciso o caso Lisboagate vir a público para que este 

Executivo começasse a fazer alguma coisa.  

À luz dos anúncios, estará este Executivo em condições de garantir a efectiva 

requalificação dos Bairros Padre Cruz, Boavista, Liberdade e São João de Brito, ou 

terá a mesma sorte que a proposta do Bloco de Esquerda relativa aos bairros das 

cooperativas? A requalificação integrada dos quatro bairros de Marvila 

(Amendoeiras, Lóios, Armador e Condado), em parceria com o IHRU, continua a 

aguardar a assinatura do respectivo protocolo e continua-se sem conhecer as 

razões do impasse. 

A requalificação, em detrimento da construção nova, deveria ser uma prioridade 

numa cidade que se pretende viva e vivida, com a aplicação da "regra" dos 25 por 

cento para habitação a custos controlados e a criação de uma verdadeira bolsa de 

arrendamento. Não é aceitável que a revisão do Plano Director Municipal esteja a 

ser preparada, supõe-se, desde o início do mandato (com muito trabalho feito 

anteriormente), mas contando já com atraso e falta de participação evidentes, 

adiando a execução de iniciativas decisivas para a transformação do deprimido 

cenário da habitação na cidade. 

A vitalidade de Lisboa está estreitamente relacionada com a habitação e as 

questões associadas ao seu acesso, nomeadamente por parte das chamadas classes 

médias e da população de baixos recursos económicos, incluindo idosos, jovens e 

imigrantes. A cidade quer-se rejuvenescida, inter-classista e culturalmente 

diversificada, onde a coesão social seja uma garantia e o combate à guetização e 

bipolarização sócio-territorial uma prioridade de uma política municipal de 

habitação, o que torna ainda mais evidente a pertinência (e urgência) da fusão dos 

objectos da EPUL e da Gebalis numa única empresa municipal, fusão que permitia 

ao município intervir no problema da habitação nos seus diversos segmentos, de 

uma forma integrada. Um ano de mandato não alterou o estado da cidade em 
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termos de habitação e da reabilitação urbana. A iniciativa para debater o problema 

na vereação partiu da vereadora Helena Roseta. 

4.2 Revitalizar a educação, a acção social e a cultura  

É sabido que as responsabilidades da Câmara na área da Educação são 

essencialmente de ordem administrativa e é notório o esforço programado de 

reabilitação do parque escolar que atingiu níveis de degradação extremos. Porém, 

dentro do quadro das suas competências, a Câmara não dinamiza projectos 

educativos, nomeadamente ao nível da educação para a cidadania, 

interculturalidade, no reconhecimento da diferença e da aprendizagem 

democrática da pluralidade, prevenção da xenofobia e da exclusão social. Deveria 

ser um objectivo importante a prosseguir, com repercussão aos níveis da educação, 

da cultura e da saúde pública, que todas as escolas públicas do ensino básico e pré-

escolar tenham cantinas e pratiquem uma dieta mediterrânea. O programa de 

reformulação, aumento e animação da rede de bibliotecas municipais, com 

horários alargados, também permanece parado, nunca tendo sido levado a 

discussão na vereação, apesar de incluir o programa da lista apoiada pelo Bloco e 

ter sido objecto de forte intervenção no mandato anterior. 

Ao nível cultural, o Afrika Festival, cujo encerramento foi uma das últimas acções 

da vereação anterior apesar do seu sucesso, não foi reactivado. Em pleno Ano 

Europeu do Diálogo Intercultural, esta exigência tornava-se ainda mais imperativa, 

mas nunca foi levado a reunião de Câmara. Nem uma proposta de realização de um 

Festival Internacional de Música da Lusofonia, conforme constava do programa.  

Sobre a produção de um passe cultural de preço fixo que permitisse acesso 

ilimitado a actividades culturais ou a reestruturação da rede de museus existentes, 

ou da criação de outros museus, como o do Mar ou do Terramoto, nada foi 

igualmente apresentado. 

A revitalização das Festas de Lisboa, prevista no programa de 2007 da candidatura 

“Lisboa é Gente”, assim como a articulação da programação cultural com as 

autarquias da Área Metropolitana de Lisboa, com fim a criar uma oferta cultural de 

âmbito metropolitano, não foi objecto de qualquer iniciativa ou proposta. Do 
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mesmo modo, a reactivação dos Jogos de Lisboa, iniciativa municipal abandonada 

no mandato santanista, foi outra das medidas programáticas que não mereceu 

qualquer diligência. 

Por fim, sem a preocupação de se ter sido exaustivo, mas apenas exemplificativo, 

referir a ausência de apoio, em termos financeiros e logístico, às expressões 

minoritárias existentes (sociais, étnicas, de género ou sexuais), tão evidentes em 

iniciativas como o Arraial Pride LGBT ou o Festival de Cinema Gay e Lésbico. 

Na política de combate à toxicodependência e de minimização dos danos, não 

obstante a aprovação da instalação de salas de injecção assistida, proposta que 

integra o Plano Municipal aprovado em 2006, no presente mandato não foram 

adoptadas quaisquer medidas no sentido da sua implementação. Desconhece-se 

qualquer articulação com o Instituto da Droga e da Toxicodependência, Juntas de 

Freguesia, associações e ONG envolvidas nesta área. Esta matéria que foi levada a 

reunião de Câmara duas vezes no mandato anterior, por iniciativa do vereador 

eleito pelo BE, não obteve espaço para ser recolocada durante o actual mandato. 

As situações de sem-abrigo nas ruas da cidade diversificaram-se e assiste-se a um 

aumento das populações: aos fenómenos particulares de alcoolismo e 

toxicodependência, acresce o surgimento de idosos, assim como o incremento da 

procura de apoio alimentar por parte de cidadãos que não pernoitam na rua. 

Actualmente, a Câmara detém apenas uma equipa de rua, constituída por cinco 

elementos que acumulam ainda funções na equipa de intervenção diurna. Não 

houve qualquer investimento no aumento da oferta de apoio aos sem-abrigo. A 

criação de uma casa acolhimento para mulheres e crianças vítimas de violência 

doméstica, apesar de necessária e urgente, continua a não estar prevista no âmbito 

municipal e o seu debate nunca foi suscitado na vereação. 

4.3 Dinâmicas participativas 

Em termos de desenvolvimento de dinâmicas participativas na cidade, foram 

criados novos espaços de participação. A aprovação das reuniões públicas 

descentralizadas, do Orçamento Participativo e do Conselho Participativo da 

Cidade (este último ainda dependente da aprovação da Assembleia Municipal), 



25 

 

melhoraram a possibilidade de comunicação e a acessibilidade dos cidadãos ao 

poder autárquico. 

As reuniões públicas descentralizadas por freguesia foram o mecanismo mais 

simples e o primeiro a ser implementado. O balanço geral é positivo: aproximação 

dos decisores políticos às diferentes áreas geográficas de Lisboa, um interesse e 

participação forte da população nas reuniões, a resolução de problemas concretos 

– a maior vocação destas reuniões – associados aos bairros da cidade ou à relação 

da autarquia com os seus munícipes, tem sido desbloqueada. No entanto, o seu 

ponto fraco é a falta de clarificação dos critérios que determinam quem intervém 

publicamente. Se tal não for clarificado, estas reuniões correm o risco de não 

transmitirem a verdadeira participação, mas uma outra, mais favorável a quem 

estiver no poder.    

O Orçamento Participativo teve mais dificuldades no arranque, quer por falta de 

tempo para reflectir sobre o processo, quer por uma falta de envolvimento político 

inicial do executivo, assim como das resistências da máquina burocrática da 

Câmara a este processo. No entanto, houve um grande salto qualitativo entre 2007 

e 2008.  

O conselho participativo é outro processo de fundo na participação da cidade, 

aprovado pelo actual executivo, mas ainda por implementar. A sua grande aposta 

está na configuração de uma estrutura que inclua a sociedade civil organizada na 

gestão estratégica da cidade, de forma transversal às políticas municipais, com as 

componentes temáticas e territoriais – conselhos territoriais e temáticos.    

Tanto para o processo de orçamento participativo, como para o conselho 

participativo da cidade, ambos ainda se encontram numa fase inicial e pouco 

consolidada de uma gestão participada da cidade. Pretende-se que evolua e se 

instale definitivamente na cidade. 

4.4 Espaços verdes e ambiente 

Tendo em conta as responsabilidades executivas desempenhadas no pelouro, o 

balanço deverá ser feito com objectividade quando for perceptível a taxa de 
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execução das várias acções programadas e que se espera comecem a ser visíveis 

durante o próximo ano. Na realidade, para além da normal manutenção dos 

espaços verdes que, em boa parte, tinha sido abandonada, é reconhecida a nova 

dinâmica que foi procurada imprimir na área. O esforço para aprovação das 

medidas cautelares e de salvaguarda do Plano Verde, assim como para a 

reabilitação e animação de alguns jardins, marcaram desde já uma mudança no 

estado de desleixo que a cidade vivia em matéria de espaços verdes. Do mesmo 

modo, as iniciativas ligadas ao ambiente, possibilitadas pela acção conjugada com a 

nova direcção da E-nova, trazem a expectativa de uma melhor e esclarecida atitude 

ambiental.   

4.5 Conclusões 

Ao contrário do que tinha acontecido no mandato anterior, as principais propostas 

do programa eleitoral de “Lisboa é Gente” não foram levadas a reunião de Câmara 

para o combate político que lhes abrisse caminho. Mesmo que não tivessem 

vencimento, a sua apresentação à vereação e aos munícipes teria contribuído para 

o debate sobre a cidade, para além de constituir um compromisso com os lisboetas 

que dessa forma procurava ser cumprido. Esta é a responsabilidade de qualquer 

eleito nas listas do Bloco: responder à cidade e aos eleitores pelos seus próprios 

compromissos. 

Constata-se um evidente défice de iniciativa programática, que poderá conduzir a 

uma atitude de incumprimento, deliberado ou por omissão, nas áreas da 

reorganização do sector empresarial do município (extinguir a EMEL e integrar a 

Gebalis e a SRU na EPUL), habitação (primazia à reabilitação, quota para fogos a 

custos controlados, bolsa municipal de habitação, requalificação de bairros sociais, 

etc.), ordenamento do território (revisão PDM, transportes públicos, frente 

ribeirinha), acção social e cultura. Qualquer uma delas desempenha no programa 

“Lisboa é Gente” um papel-chave na articulação de uma estratégia alternativa: 

atrair gente para Lisboa, combater o abandono. 

A quase ausência de afirmação de um programa próprio para a cidade, tal como foi 

apresentado aos cidadãos e fundou a candidatura “Lisboa é Gente”, é o maior 
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défice político da representação da lista na CML. Trata-se de uma constatação 

objectiva que para a sensibilidade dos cidadãos em geral se tornou evidente. Falta 

proposta, falta iniciativa, falta continuidade com o programa votado pelos 

lisboetas. 

Este é o principal problema político em termos da representação, tendo em conta 

em primeiro plano os interesses de Lisboa. Efectivamente, a luta pela execução do 

programa “Lisboa é Gente” é o elemento transformador central da política da 

cidade, tal como foi possível perceber no curto e complexo mandato anterior. Esta 

convicção política legitimou a candidatura nos termos em que foi apresentada e o 

Bloco não deverá estar disposto a abdicar dela. 

 

5. A ATITUDE POLÍTICA  

  

A defesa dos princípios programáticos com que cada responsável político está 

comprometido e a promoção da coerência tem de nortear a política que privilegia o 

interesse público. A aquisição dessa percepção por parte dos cidadãos é 

fundamental, independentemente das opções eleitorais de cada um, para impor 

seriedade na gestão da coisa pública, nomeadamente na clarificação do confronto 

de posições diferentes. 

A lógica participativa e de promoção do espaço público que consubstancia o 

programa “Lisboa é Gente”, não é compaginável com conhecidas decisões como a 

cedência da Praça das Flores para fins privados e comerciais, por longo espaço de 

tempo e com privação de acesso público. Sem articulação prévia com os moradores 

e comércio local, a imposição da medida foi justificada pela obtenção de algumas 

contrapartidas. 

Independentemente da presumível bondade das intenções de cada um, a política 

autárquica tem de ser expurgada da ausência de participação e auscultação dos 

interessados em decisões e deliberações municipais que os afectam directamente, 

bem como do argumento invertebrado de uma política de contrapartidas para 
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justificar por si só actos camarários. Recusa-se a política do “despotismo 

iluminado” e dos “fins justificam os meios”. 

As duas obras estruturantes que se perspectivam para os tempos mais próximos 

com impactes evidentes na cidade, relacionam-se com a Terceira Travessia do Tejo, 

em modo ferroviário e rodoviário, e o alargamento do cais de contentores de 

Alcântara, com prorrogação da concessão de exploração à Liscont/Mota-Engil sem 

concurso público, e enterramento do nó ferroviário. São obras da responsabilidade 

da Administração Central, mas sobre as quais o município não pode deixar de ter 

uma posição forte e decisiva, na defesa dos interesses da população e da cidade.  

No primeiro caso, as consequências de uma nova travessia rodoviária entre Chelas 

e Barreiro são gravíssimas na mobilidade, no ambiente, na demografia e na 

qualidade de vida em Lisboa. No que diz respeito ao projecto Nova Alcântara, a 

mobilização cidadã tornou evidente tratar-se de (mais) um atentado contra a 

frente ribeirinha. Num caso como noutro, a defesa de valores prioritários não pode 

ser escamoteada pelo negocismo que caracterizou gestões municipais anteriores. 

Mesmo discordando das obras, reconhecendo que seria melhor para Lisboa que 

não fossem executadas, a obtenção de contrapartidas é argumentação 

branqueadora do problema. O Bloco não se reconhece nesta atitude e convoca os 

autarcas eleitos nas suas listas à defesa coerente dos programas eleitorais. 

Com a frontalidade que sempre assume no debate político, o Bloco mantém 

solidariedade com os seus eleitos no cumprimento dos programas eleitorais, 

mesmo quando não se revê em posições divergentes que possam assumir em 

questões não definidas no programa eleitoral. Porém, em nome da clareza e do 

respeito pelas opiniões diferentes, o Bloco não deixará de o assumir e de o tornar 

público. 

No caso do vereador José Sá Fernandes, verifica-se uma situação diferente. 

Observa-se um afastamento político e uma mudança de atitude face a Lisboa. 

Desapareceu o provedor dos cidadãos em nome da solidariedade do executivo 

municipal. O alinhamento constante, prévio e consumado com o presidente da 

Câmara esvaziou a representação do Bloco de Esquerda. Por respeito aos eleitores 
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de Lisboa deve ser dito com toda a transparência que o entendimento com José Sá 

Fernandes, que foi frutuoso no primeiro mandato e equívoco no mandato em 

curso, está terminado. Na próxima chamada às urnas, o Bloco não se demitirá de 

propor novas vias para o mesmo Programa de Cidade. 

 

* 

 

Novembro de 2008 

A Comissão Concelhia de Lisboa do Bloco de Esquerda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

ANEXOS 
 

 

Lisboa é Gente!... e é urGENTE!                                      
OBJECTIVOS PROGRAMÁTICOS DA CANDIDATURA (Eleições Intercalares 2007) 

I. UM PLANO DE EMERGÊNCIA PARA O SANEAMENTO FINANCEIRO DA 
CÂMARA 

A Câmara Municipal de Lisboa não pode ter uma política de pedinchice, 
nem ter uma postura de caloteira. Deve assumir os seus poderes 
tributários e adoptar boas práticas na gestão dos seus recursos 

- No exercício do poder tributário, as prioridades são:   

 Tributar o IMI dos prédios devolutos, a partir de 2008, com 
uma majoração de 100% (à taxa de 1,4%), o que exige que, 
até ao final do ano, a CML publique a relação desses imóveis;   

 Tributar, a partir de 2009, os prédios devolutos, com um 
agravamento anual e progressivo da taxa de IMI, até ao limite 
de 5%, o que implica reclamar do Governo e da Assembleia da 
República que, na próxima lei do Orçamento, essa 
possibilidade seja consagrada;  

 Tributar, a partir de 2008, os imóveis do Estado – 
extinguindo a isenção de que actualmente beneficiam –, o que 
implica reclamar do Governo e da Assembleia da República 
que, na próxima lei do Orçamento, essa possibilidade seja 
consagrada;   

 Estabelecer, até ao fim do ano, um programa de aceleração 
na cobrança das receitas tributárias do Município em atraso, 
criando na Direcção Municipal de Finanças uma estrutura 
destinada a acompanhar a execução desse programa. 

- Na obtenção de outras formas de financiamento, as prioridades são:   

 Negociar, até ao final do ano, em articulação com o Ministério 
das Finanças, um empréstimo para o saneamento financeiro da 
CML, no quadro da lei das finanças locais vigente, tendo em vista 
a reprogramação da dívida e a consolidação de passivos 
financeiros, garantindo que o resultado da operação não aumente 
o endividamento líquido do Município; 

 Estabelecer, até ao fim do ano, um programa de reabilitação, 
através da EPUL, que promova a venda ou o arrendamento dos 
fogos reabilitados; 



31 

 

 Vender, nos próximos dois anos, de forma selectiva e pontual, 
imóveis de propriedade do Município, não afectos a qualquer 
função relevante, desde que essas acções se insiram em projectos 
não especulativos de interesse para a cidade, na perspectiva da 
dinamização da sua vida económica.  

- Na diminuição das despesas, combatendo o desperdício, as prioridades 
são: 

 Até ao final do ano: 

o Lançar o processo de eliminação de contratação de 
serviços externos, que sejam supérfluos ou que possam 
ser assegurados directamente pelos serviços camarários, 
e recontratar, através de concursos públicos, os que são 
de manter;  

o Reduzir, as locações em que o Município é locatário, 
realojando os respectivos serviços em edifícios 
camarários;  

o Estender a utilização da central de compras do Município, 
já em fase de execução, à generalidade dos bens e 
serviços; 

o Extinguir a EMEL, a EMARLIS e as empresas subsidiárias 
da EPUL (IMOHIFEN e GF); 

o Fundir as SRU’s e integrar o seu objecto na EPUL; 

o Reavaliar a participação do Município na AMBELIS, Lisboa 
e-Nova, Associação do Turismo de Lisboa e Agência da 
Baixa-Chiado, reduzindo os encargos da Câmara e 
redefinindo as suas opções estratégicas; 

o Aprovar um regulamento para atribuição de subsídios e 
apoios de carácter pecuniário a entidades que actuam na 
cidade, promovendo a transparência e combatendo o 
clientelismo.  

o Integrar, até 2008, a Gebalis na EPUL; 

II. UM COMPROMISSO ESTRATÉGICO PARA LISBOA 



32 

 

Atrair gente a Lisboa, combatendo o abandono da cidade. Lisboa perdeu 
300.000 habitantes nos últimos 25 anos. O nosso objectivo é, nos próximos 
dois anos, estancar a perda de população e, nos próximos seis anos, 
recuperar, pelo menos, os cerca de 50 000 habitantes perdidos nos últimos 
seis. 

- Na reabilitação do espaço edificado, o princípio é a substituição da 
primazia da nova construção pela primazia da reabilitação do edificado 
e as prioridades são:  

 Criar, até ao fim do ano, um Fundo Municipal de Habitação 
destinado a intervir no mercado imobiliário, de forma a favorecer 
os mercados de arrendamento e de reabilitação, bem como a 
fixação de jovens; 

 Criar, até ao fim do ano, uma Bolsa Municipal de Habitação, com 
imóveis do Município e de privados, que fomente o mercado de 
arrendamento; 

 Consagrar, no novo PDM, a obrigatoriedade de quotas de 
habitação nas zonas centrais da cidade; 

 Consagrar, no novo PDM, a obrigatoriedade da afectação de uma 
quota de 20% para habitação a custos controlados nos novos 
projectos de reabilitação ou construção;  

 Praticar, desde já, uma limitação à ocupação dos vazios urbanos 
com nova construção; 

 Preservar sempre a escala e a imagem da cidade histórica, que 
lhe foi conferida pelo processo histórico urbanístico; 

 Requalificar, nos próximos seis anos, os bairros de propriedade 
municipal, sustendo a alienação de fogos e investindo na 
reabilitação e no mix social; 

 Resolver, em 2008, a situação jurídica dos bairros Portugal 
Novo, 25 de Abril, Unidade do Povo, Bairro Horizonte, assumindo 
o Município a posse desses bairros e reabilitando-os, no prazo 
de quatro anos. 

- Na promoção da Sustentabilidade Ecológica, as prioridades são: 

 Executar o Plano Verde de Gonçalo Ribeiro Telles, concretizando, 
nos próximos dois anos, o corredor do Parque Eduardo VII - 
Serra de Monsanto, o corredor do Parque Periférico, os 
corredores das encostas nascente e poente da Av. da Liberdade e 
o corredor da frente ribeirinha; 
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 Lançar, até ao fim ano, uma campanha de recuperação dos 
logradouros da cidade, através de associações de proprietários, 
com incentivos financeiros e apoio técnico dado pelo Município; 

 Promover, nos próximos dois anos, um programa  de fomento 
da agricultura urbana e de instalação de novos mercados na 
cidade; 

 Incrementar, desde já, a arborização das ruas; 

 Aprovar, nos próximos dois anos,  regras que fomentem a 
micro-geração e a eficiência no uso da energia, com primazia 
para o edificado municipal. 

- Na política de Mobilidade Saudável, as prioridades são: 

 Re-planear a cidade, no novo PDM, privilegiando os transportes 
públicos – autocarros, táxis, eléctricos, metro e linhas fluviais - e 
a circulação de peões, de bicicletas e de outros modos suaves; 

 Lançar o estudo e a construção, nos próximos dois anos, de uma 
rede de eléctricos rápidos de superfície, que tenha em vista a 
execução, nos próximos seis anos, de quatro novas linhas, cujas 
propostas de itinerário desde já se avançam: na zona ribeirinha, 
de Algés a Moscavide, na chamada 1ª circular de Lisboa, de 
Alcântara a Santa Apolónia (passando pela Praça de Espanha, Av. 
de Berna, Campo Pequeno, Areeiro e Olaias), numa semi-circular 
externa, do Parque das Nações a Benfica, noutra semi-circular 
externa, da Alta de Lisboa ao Restelo; 

 Executar, nos próximos dois anos, uma rede ciclável, nos 
seguintes eixos: eixo ribeirinho Algés/Moscavide, eixo 
Alcântara/Jardim Zoológico/Carnide e eixo 
Benfica/Telheiras/Campo Grande/Parque Eduardo VII;  

 Criar, nos próximos dois anos, um parque municipal de 
bicicletas para utilização pública, com postos espalhados pela 
cidade; 

 Executar, nos próximos seis anos, através da EPUL, uma 
campanha massiva de criação de parques de estacionamento 
para residentes, a custos reduzidos, com prioridade para Benfica, 
São Domingos de Benfica, Ajuda, Lapa, Campo de Ourique, 
encostas de Almirante Reis e bairros históricos; 

 Promover, nos próximos dois anos, um estudo de avaliação 
para a introdução de portagens no acesso dos automóveis à zona 
central da cidade. 

- Na ligação à área metropolitana de Lisboa, as prioridades são: 
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 Assegurar a ligação entre as estruturas ecológicas e de 
mobilidade saudável de Lisboa e as estruturas equivalentes da 
AML, promovendo, até ao fim do ano, programas que consagrem 
corredores ecológicos contínuos, com primazia para a ligação 
da serra de Monsanto à serra de Sintra e para a ligação do eixo 
ribeirinho, de Vila Franca de Xira a Cascais; 

 Exigir o efectivo funcionamento da Autoridade Metropolitana de 
Transportes, onde deve ser estudada, nos próximos dois anos, a 
municipalização da Carris e do Metro; 

 Defender a manutenção da Portela como infra-estrutura 
aeroportuária essencial à cidade de Lisboa, impondo que sejam, 
desde já, estudadas as possibilidades da sua articulação com 
uma nova estrutura aeroportuária fora do concelho, 
designadamente na margem Sul; 

 Exigir que, nos próximos dois anos, a tutela administrativa e de 
planeamento de todas as áreas hoje não directamente afectas à 
actividade portuária do Porto de Lisboa seja transferida para as 
autarquias abrangidas, defendendo a frente ribeirinha dos 
apetites de especulação imobiliária. 

III. UMA NOVA POLÍTICA DE GOVERNAÇÃO 

A Câmara Municipal de Lisboa está prisioneira de interesses imobiliários 
que fomentam a corrupção, o tráfico de influências e a opacidade, 
afastando os lisboetas do seu direito à informação, à opinião e à 
participação na definição das prioridades da cidade. 

- Lisboa, Uma Cidade Democrática 

 Criar, nos próximos dois anos, um sistema informático que 
permita a transparência da gestão dos processos camarários e o 
seu acompanhamento on-line pelos munícipes; 

 Assegurar, desde já, a publicidade de todos os contratos 
celebrados pela autarquia, a partir de certo valor, excepto em 
situações em que haja matéria de segredo atendível; 

 Fazer, até ao final do ano, um Livro Branco sobre os negócios da 
cidade de Lisboa sob suspeita – nomeadamente todos os 
negócios da Bragaparques, o Vale de Stº António, os 
empreendimentos do Benfica e do Sporting, os loteamentos de 
Marvila, o empreendimento da Infante Santo, o Convento dos 
Inglesinhos; 

 Promover, nos próximos seis anos, a reorganização 
administrativa da cidade, através da criação de distritos urbanos, 
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com base na associação voluntária de freguesias, 
desburocratizando a Câmara e descentralizando competências; 

 Criar, até ao fim do ano, Conselhos Gerais nas empresas 
municipais, onde tenham assento representantes da Assembleia 
Municipal e de organizações da sociedade civil, com funções de 
fiscalização, consultivas e decisórias nas grandes orientações; 

 Criar, até ao fim do ano, um Fórum Municipal onde tenha 
assento a sociedade civil, com capacidade consultiva, mas 
também propositiva, comprometendo Lisboa com a Carta de 
Aalborg e a Agenda XXI; 

 Criar, até ao fim do ano, o cargo de Provedor do Munícipe, eleito 
por maioria qualificada na Assembleia Municipal, com poderes 
efectivos de actuação, a que os serviços municipais terão de 
responder no prazo máximo de 30 dias. 

- Lisboa, Uma Cidade Viva 

 Articular, desde já, com as autarquias da AMLx, a programação 
cultural, apoiando a divulgação de festivais, nomeadamante o 
Indie Lisboa, o Doc Lisboa, o Monstra, o Fimfa, o Alkantra, o 
Festival de Jazz do Estoril, o Festival de Teatro de Almada e o 
Festival de Música dos Capuchos, numa lógica metropolitana de 
oferta cultural; 

 Reanimar e reestruturar, nos próximos dois anos, as Festas de 
Lisboa, voltando a dar à sua programação a dignidade que 
tiveram no passado; 

 Promover, nos próximos quatro anos, a realização de um 
grande Festival Internacional de Música da Lusofonia, 
projectando a imagem de Lisboa como grande capital da língua 
portuguesa e centro de notável riqueza étnica; 

 Propor a reestruturação, nos próximos seis anos, da rede de 
museus existentes em Lisboa, em coordenação com o poder 
central e outras entidades, racionalizando recursos, através da 
fusão de museus de pequeno tráfego, da deslocação de outros 
mal situados ou da criação de outros museus, como, por exemplo, 
um Museu do Mar e um Museu do Terramoto e das Luzes ;  

 Fazer, desde já, o levantamento exaustivo dos espaços da 
Câmara que se podem reactivar ou colocar à disposição para 
galerias de arte, ateliers e salas de ensaio; 

 Criar, até ao fim do ano, um passe cultural de preço fixo para 
acesso ilimitado a actividades culturais; 
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 Fazer, até ao fim do ano, o levantamento de todos os espaços 
cedidos a agentes culturais, definindo contratos programa de 
duração razoável - nem tão curta que não sobreviva a uma 
mudança de vereação, nem tão longa que impeça a avaliação pela 
autarquia da produção realizada e da sua relevância; 

 Dinamizar, nos próximos dois anos, zonas de cultura e diversão 
que cativem e fixem os visitantes, pela variedade e 
complementaridade da oferta numa pequena área: é disso hoje 
um bom exemplo a zona de Belém, marcada pelo trajecto natural 
que conduz as pessoas desde os Museus mais próximos da 
Presidência da República até à Torre de Belém, passando pelos 
Pasteis de Belém, Jerónimos e CCB; e deverá passar a ser, 
nomeadamente, o eixo, hoje descontínuo, da Praça da Alegria - do 
Ritz Club, do Hot e do Maxime - aos cinemas e teatros da Avenida 
da Liberdade, passando por um Parque Mayer de teatros e 
restaurantes revitalizados, articulando este roteiro de diversão 
com o Jardim Botânico; 

 Promover o aumento da participação das escolas públicas do 
ensino básico e pré-escolar na rede nacional de escolas 
saudáveis, assegurando, no prazo de seis anos, a reabilitação do 
parque escolar; 

 Garantir que, no prazo de dois anos, todas as escolas públicas 
do ensino básico e pré-escolar tenham cantinas e pratiquem uma 
dieta mediterrânica;   

 Lançar, até ao fim do ano, um programa de reformulação, 
ampliação e animação da rede de bibliotecas municipais, com 
horários alargados de funcionamento; 

 Exigir, desde já, participar no processo de decisão sobre a 
reorganização dos serviços hospitalares e dos centros de saúde 
da cidade; 

 Prosseguir e aprofundar, desde já, a política de combate à 
toxicodependência e de redução de danos, articulada com o Plano 
Nacional contra a Droga e as Toxicodependências, através de 
salas de injecção assistida e da reactivação de equipas de rua; 

 Criar na CML, até ao final do ano, um Centro de Recursos para 
apoio ao associativismo, ao acolhimento de imigrantes e 
minorias, e à promoção da diversidade cultural; 

 Promover, até ao fim do ano, um programa de ensino de 
português para imigrantes, em regime de aula aberta, utilizando 
as escolas primárias em horário pós-escolar; 
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 Reconverter e alargar as funções da Polícia Municipal, para, no 
prazo de dois anos, garantir um policiamento de proximidade e 
apoio à comunidade; 

 Criar, no prazo de dois anos, um serviço municipal de 
reparações domésticas destinado ao apoio a idosos e portadores 
de deficiência, podendo para a sua viabilização recorrer-se a um 
Banco do Tempo; 

 Reactivar, até ao final do ano, os Jogos de Lisboa, que envolviam 
milhares de jovens e crianças, os quais foram inexplicavelmente 
abandonados. 

Estes são os Objectivos Programáticos, de rigor, mas a sério. 

Lisboa, 1 de Junho de 2007 
 

 

* 

 

ACORDO SOBRE POLÍTICAS PARA LISBOA 

Considerando que: 

Os resultados eleitorais traduziram uma clara vontade de mudança na 
orientação política na CML; 

Tal mudança deve motivar um esforço de convergência entre as forças que se 
afirmaram como alternativa à gestão municipal nos últimos 6 anos;  

De momento, não foi possível constituir entre estas forças uma maioria estável 
que assegure a gestão do Município no presente mandato; 

Não obstante, é possível, desde já, entre os eleitos do PS e do BE estabelecer um 
acordo político, que pode ser alargado a essas outras forças, se estas assim o 
desejarem. 

É celebrado o seguinte acordo político: 

I 

Pressupostos Políticos  

I. Liberdade e Consulta em relação aos pontos omissos no Acordo  

As deliberações relativas a questões não abrangidas pelo presente 
acordo serão apresentadas, apreciadas e votadas pelos signatários 
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com inteira liberdade, devendo, no entanto, ser sempre efectuada 
a consulta prévia e a procura de consensualização entre as partes.   

II. Plano, Orçamento e Programa de Saneamento Financeiro   

Os subscritores do presente acordo elaborarão os planos e 
orçamentos para os anos 2008 e 2009, bem como o programa de 
saneamento financeiro do município, que deverão garantir a 
execução dos conteúdos programáticos do presente acordo, tendo 
por base uma convergência entre os programas eleitorais 
apresentados pelas candidaturas.   
 

II 
Conteúdo programático  

I. Saneamento financeiro e empresas municipais  

Iniciar imediatamente e levar a cabo, no prazo do actual mandato, 
uma política de saneamento das finanças da Câmara de Lisboa que 
inclui: 

1. a negociação, até ao final do corrente ano, de um 
empréstimo destinado à reestruturação da dívida e 
à consolidação do passivo financeiro, com 
prioridade ao pagamento a fornecedores e, 
naturalmente, garantindo que o resultado de tais 
operações não aumente o endividamento líquido do 
Município.  

2. a diminuição de despesas, combatendo o desperdício, 
com prioridade para a eliminação da contratação de 
serviços externos supérfluos ou que possam ser 
directamente assegurados pelos serviços 
camarários, sendo dessa forma garantidos e 
valorizados os actuais postos de trabalho.  

3. garantir, até ao final do corrente ano, a completa 
reorganização do sector empresarial do Município e 
do conjunto das suas participações sociais, tendo em 
vista:  

a. A extinção da EMARLIS  
b. A reavaliação das Sociedades de Reabilitação 

Urbana, da GEBALIS e da EMEL, procedendo 
às adequadas operações de integração, fusão 
ou extinção.  

c. A reestruturação da EPUL, recentrando-a na 
reabilitação urbana de Lisboa e na sua função 
original de dinamização de um mercado 
habitacional para atracção de novas famílias 
à capital.  
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 II. Plano Verde, Estrutura Ecológica e PDM  
Levar a cabo, durante o presente mandato, as iniciativas 
necessárias à consolidação e execução do Plano Verde, 
actualmente em apreciação na Assembleia Municipal. Em 
particular: 

1. O Plano Verde será vertido no PDM de Lisboa, já no 
âmbito do processo de revisão em curso, 
assegurando a sua natureza vinculativa.  

2. Serão iniciadas, até ao final deste mandato, as acções 
para a concretização dos corredores  

a. Parque Eduardo VII - Serra de Monsanto,  
b. Parque Periférico,  
c. Encostas da Avenida da Liberdade, 
d. Será executado, faseadamente, o plano da 

Rede Ciclável, sendo neste mandato iniciados 
os cinco eixos necessários ao seu 
funcionamento em rede, com prioridade para 
os eixos Torre Belém-Parque das Nações e 
Terreiro do Paço-Campo Grande. 

3. Com efeito imediato, serão adoptadas as medidas 
preventivas e de salvaguarda necessárias à 
consolidação e à execução do Plano Verde, e, 
entretanto, no respeito pela legalidade, serão 
avaliados, à luz dos princípios estabelecidos neste 
Plano Verde, os projectos de planos de pormenor ou 
loteamentos (em análise ou que venham a ser 
apresentados).  

III. Construção e Reabilitação  
1. Os signatários comprometem-se a direccionar o 

principal esforço da Câmara relativo ao parque 
habitacional para a reabilitação do edificado, 
incentivando a recuperação e reabilitação dos 
edifícios existentes em detrimento das novas 
construções.  

2. Será consagrada, através da revisão do PDM, a 
obrigatoriedade de inclusão de uma quota mínima de 
25% para habitação a custos controlados nos novos 
projectos de de construção e em grandes operações 
de reabilitação.   

IV. Transportes Públicos  

Os signatários assumem uma escolha clara em defesa da 
prioridade do transporte público sobre o transporte privado, 
incluindo no PDM de Lisboa, já no âmbito do processo de revisão 
em curso, a previsão de uma rede de eléctricos rápidos em 
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articulação com as outras redes de transporte público. Em 
consequência, 

1. será dada prioridade à construção de novos 
parqueamentos para residentes, e  

2. serão tomadas desde já as medidas necessárias à 
reserva do canal para a extensão da actual linha 15 
de eléctricos até ao Parque das Nações.   

V. Frente Ribeirinha  
1. A Câmara exigirá do Governo a retirada à 

Administração do Porto de Lisboa da tutela sobre 
todas as áreas não ocupadas por actividades 
especificamente portuárias.  

2. A Câmara exigirá que qualquer intervenção na frente 
ribeirinha, nomeadamente em Pedrouços (actual 
Docapesca) e na zona entre Santa Apolónia e Cais do 
Sodré, seja precedida de aprovação pela Câmara 
Municipal de Lisboa, após amplo debate, garantindo, 
em qualquer caso, a sua articulação com o Plano 
Verde e a não construção de barreiras físicas que 
prejudiquem quer as vistas quer a vivência do 
espaço marginal por todos os lisboetas.   

VI. Transparência  
1. Promoção da transparência pública da vida municipal 

e formalização de espaços de participação cidadã.  
2. Completo esclarecimento dos factos ocorridos em 

todos os negócios em que interveio a Bragaparques.  
3. Reavaliação dos terrenos da Feira Popular e do 

Parque Mayer, de forma a fundar uma nova e 
esclarecida posição da Câmara em relação à 
permuta efectuada, no caso de se concluir pela 
existência de irregularidades e/ou o prejuízo do 
interesse público.  

 
Em Lisboa, a 1de Agosto de 2007 
 
 
Pela candidatura do Partido Socialista 
 
(António Costa) 
 
Pela candidatura “Lisboa é Gente” integrada na lista apresentada pelo Bloco de 
Esquerda 
 
(José Sá Fernandes)  

*** 


