
13 medidas para recuperar Lisboa depois da primeira vaga Covid19 
 
Lisboa tem respondido bem à primeira vaga epidemiológica da Covid19 e às suas             
consequências sociais e económicas. Uma parte importante dos lisboetas conseguiu manter           
o distanciamento social. Outra parte, que garante os serviços essenciais, conseguiu fazê-lo            
garantindo proteção, segurança e higiene recomendadas pela DGS. Assim, foi possível           
manter toda a cadeia de abastecimento da cidade e a Câmara Municipal agiu bem,              
ajudando a criar mais resposta de Saúde, intervindo através da Proteção Civil na resolução              
dos problemas sanitários e oferecendo na cidade a maior resposta social de sempre. Em              
muitos casos, Lisboa deu o exemplo nacional no combate à Covid19. 
 
O reforço em 25 milhões de euros do Fundo de Emergência Social, a abertura de quatro                
centros de emergência para o apoio às pessoas em situação de sem abrigo, a distribuição               
de milhares de refeições take away para os mais vulneráveis, a criação da Rede Solidária               
de voluntários, o apoio às pessoas idosas, o apoio ao emprego, a disponibilização de              
computadores e routers para as crianças do 1º ciclo do ensino são políticas públicas muito               
importantes para responder à crise social. 
 
No entanto, nos próximos meses, com a gradual reabertura da economia, podem ocorrer             
novas vagas do vírus que impliquem novo reforço do isolamento. Em qualquer caso, é              
preciso responder à crise económica e social que quem vive em Lisboa já está a enfrentar.                
Garantir a Saúde Pública para salvar vidas e responder na Economia para salvar empregos.              
Essas são as duas tarefas da Câmara Municipal de Lisboa. 
 
Para garantir que a Câmara de Lisboa tem todos os meios para responder à crise social e                 
de saúde, a vereação do Bloco de Esquerda apresenta 13 medidas urgentes. 
 
1) Novo compromisso para a habitação, criar emprego e melhorar a cidade 
 
Lisboa precisa de um novo compromisso para alavancar a economia da cidade, manter e              
criar os postos de trabalho e captar novas famílias. Construir e reabilitar para criar              
habitações tem 3 vantagens: 1) cria emprego na crise; 2) atrai famílias novas na cidade; 3)                
este investimento não conta para os limites do endividamento; 4) as rendas futuras são              
receita para a autarquia. 
 
A CML deve apresentar um novo plano de criação de 2.500 habitações até 2021, metade               
das previstas no investimento do Primeiro Direito para Lisboa, com um investimento de 215              
milhões de euros, o que permite a manutenção e criação de 8.500 postos de trabalho. 
 
Este investimento de 215 milhões de euros reparte-se em dois tipos: construção e             
reabilitação. Construção de 1.000 habitações no valor de 135 milhões de euros e 1.500              
habitações por reabilitação de imóveis do Estado no valor de 80 milhões euros. 
 
A CML decidiu manter o seu plano de investimentos para o ano 2020 e seguintes no valor                 
de 620 milhões de euros. Esses investimentos são essenciais para a criação de novas              



creches, de novos equipamentos para seniores, para melhorar as condições das escolas.            
Manter este plano de investimentos é muito importante. 
 
Para além disso, melhoria dos bairros municipais para edifícios com conforto térmico e             
eficiência energética é uma oportunidade de melhorar a qualidade de vida, a saúde e              
aumentar “emprego verde”. 
 
O novo investimento em habitação que o Bloco propõe não conta para os limites de               
endividamento das câmaras municipais, pode dinamizar a economia da cidade e permitir o             
regresso de milhares de famílias a Lisboa, de onde foram afastadas pelos preços             
especulativos da habitação. As verbas libertadas do apoio municipal a mega-eventos como            
a Web Summit ou o Rock in Rio, inviáveis sob as restrições atuais, podem ser orientadas                
para este fim. 
 
A CML deve exigir ao governo a manutenção de todos os investimentos previstos e deve               
ainda ser antecipada a obra da extensão da linha vermelha do metro de Lisboa para               
Alcântara e abandonada a ideia da linha circular. 
 
2) As famílias não podem perder a casa 
 
A crise da Covid19 mostrou a centralidade do Direito à Habitação. 
 
Em primeiro lugar, é importante que seja implementada uma suspensão ao pagamento das             
rendas para as famílias dos bairros municipais que sofreram cortes no rendimento ou estão              
em dificuldades financeiras.  
 
Em segundo lugar, a CML não pode deixar que as famílias que arrendam no setor privado e                 
que foram afetadas nos seus rendimentos pela crise sejam despejadas, devendo apoiar            
com um novo Subsídio Municipal ao Arrendamento Covid 19. O SMA Covid19 deve ser um               
apoio para quem neste período perdeu rendimentos e não conseguiu pagar as rendas. Para              
além da moratória do governo, a CML deve criar um subsídio para 6 meses para as famílias                 
que arrendem casa e perderam pelo menos 20% dos seus rendimentos. Diminuindo o seu              
passivo e apoiando na recuperação económica.  
 
A linha SOS Despejo da CML deve tornar-se um gabinete de apoio ao inquilino, que possa                
mediar negociações com senhorios, apoiar no recurso a prestações ou na gestão das             
moratórias. 
 
3) Responder à carência alimentar 
 
Logo nos primeiros dias do Estado de Emergência, o crescimento da procura de             
alimentação por parte das famílias foi exponencial. Este foi o primeiro indício da velocidade              
com que a pobreza atingiu a cidade. Famílias inteiras, pessoas idosas e pessoas             
vulneráveis dependem agora do pequeno almoço, almoço e jantar fornecido pela CML. A             
CML, em conjunto com as Juntas de Freguesia, deve aumentar este programa de apoio de               



refeições tanto no formato take away, como no de bens alimentares, para todas as pessoas               
que o requeiram, garantindo que a fome não volta a Lisboa.  
 
Protocolo com o setor da restauração garantindo que todas as freguesias tem uma             
capacidade de distribuição de refeições ampla, contribuindo para a manutenção de           
empregos de pequenos negócios locais no setor da restauração. 
 
4) Duplicar o Fundo de Emergência Social para apoio às famílias até 2021 
 
O Fundo de Emergência Social (FES) da CML apoia as famílias para que possam fazer face                
a despesas inadiáveis e básicas, tais como bens de primeira necessidade, pagamento de             
água, eletricidade, gás, rendas habitacionais, medicamentos, deslocação a consultas . 
 
Este Fundo, a que os munícipes têm acesso através das Juntas de Freguesia, foi alargado               
de um para vinte cinco milhões de euros para responder ao primeiro semestre da crise da                
Covid19. Mas os problemas sociais das famílias criados pela pandemia vão agudizar-se nos             
próximos meses. É preciso garantir que as famílias de Lisboa não caem na fome e na                
pobreza. Por isso, propomos que o  FES duplique o seu valor até ao fim de 2021. 
 
5) As pessoas em situação de sem abrigo não podem voltar para a rua 
 
Sem casa, ninguém consegue cumprir isolamento social. A resposta de emergência da CML             
às pessoas em situação de sem abrigo (PSSA) não teve paralelo nacional. Se a maioria dos                
municípios nada fez e internacionalmente viram-se atropelos à dignidade, como o           
confinamento das pessoas em parques de estacionamento ou em “campos de sem abrigo”,             
com tendas em parques públicos.  
 
Em Lisboa abriram-se Centros de alojamento de emergência para estas pessoas, com            
direito a refeições higiene pessoal e apoio na saúde. Mas não podemos ficar por aqui. É                
necessário acelerar a preparação das respostas previstas no plano municipal para as            
PSSA, nomeadamente em casas housing first, em apartamentos partilhados e em casas            
municipais com rendas acessíveis. As respostas ao nível do emprego são uma solução para              
muitas destas pessoas. 
 
O Bloco defende que as PSSA que estão nos centros de emergência não podem voltar às                
ruas e que há soluções de transição, como instalações militares sem utilização, que devem              
ser mobilizadas já no início de maio. 
 
6) Violência doméstica: reforçar atendimento e resposta de emergência 
 
Os dados internacionais dão conta do aumento exponencial das queixas de violência            
doméstica e de género, na sequência da aplicação das medidas de distanciamento social             
que potenciam o isolamento das vítimas com os agressores e consequentemente, o seu             
silenciamento.  
 
A CML deve preparar-se para esta emergência social e reforçar as suas respostas,             



invertendo a lógica de isolamento e silêncio das vítimas. Isto deve passar pelo reforço da               
resposta de atendimento e o acompanhamento é prioritário, com uma linha telefónica de             
apoio e com um espaço para atendimento. 
 
7) Wi-fi gratuito para todas as pessoas 
 
Ficar em casa em isolamento mostrou que o acesso à internet é um Direito Humano. Há                
dezenas de exemplos nacionais de cidades, como Braga, Cascais, Odivelas, Oeiras,           
Sesimbra ou Setúbal, que disponibilizam internet gratuita a todas as pessoas. Lisboa deve             
instalar uma rede de wi-fi gratuito já nos próximos meses, o que também beneficia o               
combate às desigualdades no acesso à educação. 
 
8) Apoio e regras para o Turismo  
 
O setor do turismo em Lisboa tem valido 10 milhões de euros e empregado 150 mil                
pessoas. Afundou de um momento para outro, com a pandemia. É necessário apoiar os              
trabalhadores do turismo e contribuir para a garantia de segurança dos moradores e de              
quem nos visita. 
 
Constatamos hoje os custos sociais e económicos de uma economia da cidade concentrada             
no turismo. Podemos planear os apoios da CML para recuperar o turismo de forma              
sustentável, para que não prejudique o restante tecido económico, nomeadamente          
mantendo as zonas de contenção do Alojamento Local e preparando a participação do             
município em campanhas de promoção internacional do destino Lisboa em 2021. Essa            
promoção deve envolver agentes culturais da cidade, também eles profundamente atingidos           
pelos efeitos económicos da crise pandémica. 
 
Para melhor planear, a CML deve realizar um estudo aprofundado com a academia sobre              
como captar turismo após a pandemia, o que procuram os turistas, como tornar o turismo               
sustentável e que garantias de segurança a cidade pode oferecer. 
 
9) Apoio aos mercados e pequenos comerciantes 
 
Os mercados e os pequenos comerciantes de Lisboa mostraram a sua importância durante             
o Estado de Emergência, mantendo a distribuição descentralizada e até porta-a-porta de            
produtos de qualidade, reduzindo o risco de deslocações ou prolongadas esperas em filas             
nas grandes superfícies. A CML deve ajudar na tesouraria destes pequenos negócios e, em              
conjunto com as Juntas de Freguesia, apoiar estes pequenos comerciantes a utilizar            
ferramentas informáticas e soluções web para as encomendas e criação de redes de             
distribuição para preparar caminho para novos períodos de isolamento. 
 
10) Lares e pessoas mais velhas com novo apoio 
 
As pessoas idosas em lares representaram quase um terço das vítimas da Covid19 em              
Portugal. A precariedade das pessoas que trabalham nos lares, que foram portadoras da             
doença entre vários estabelecimentos, e a falta de capacidade técnica pioraram o risco para              



as pessoas que aí vivem. Foi por iniciativa da CML que se criou uma equipa com a Santa                  
Casa da Misericórdia e trabalhadores do município para ajudar os lares a cumprir os planos               
de contingência e a terem acesso a equipamentos de proteção individual. Essa ação             
profilática foi muito importante para conter o vírus na cidade. Esta pandemia mostrou             
também a importância do acompanhamento de saúde e social por via do uso de tecnologia,               
como o telecuidado e a teleassistência. 
 
Agora, as pessoas mais velhas precisam de respostas públicas fortes e não só do setor               
lucrativo ou social. A CML deve estar na frente da exigência de uma rede pública de lares e                  
deve estar preparada para criar e gerir equipamentos. A cidade de Lisboa deve também              
implementar um sistema de telecuidado e teleassistência de cobertura universal, seguindo           
exemplos internacionais como o de Barcelona. 
 
11) Apoio aos migrantes: informação e proteção 
 
O caso do hostel de Arroios pôs a nu as dificuldades de muitos refugiados, mas a situação é                  
semelhante à dos migrantes, que estão a enfrentar demoras na legalização e vivem em              
condições precárias e de sobrelotação. É necessário fortalecer pontes com as comunidades            
migrantes, dando-lhes informação, acesso à saúde e à educação dos seus filhos, sem a              
tutela do SEF, que afasta em vez de construir comunidade. Esta crise sanitária atingiu              
pessoas de todas as nacionalidades e só o esclarecimento e a confiança são garante de               
saúde pública. O município deve ainda articular com o governo para encontrar soluções             
habitacionais dignas, devendo ser construído um novo centro de acolhimento municipal           
para refugiados espontâneos. 
 
12) Mais transportes públicos para mobilidade e segurança 
 
A sobrelotação dos transportes públicos não pode ser fator de risco de saúde pública. As               
pessoas têm direito a deslocar-se em condições de segurança, fiabilidade e conforto. O             
reforço das carreiras, com mais autocarros e elétricos aumenta a mobilidade e garante             
aquelas condições. O Metro de Lisboa tem de oferecer uma resposta com mais meios que               
evitem a sobrelotação das carruagens. Aumentar a abrangência geográfica da rede de            
bicicletas partilhadas com reforço do número de bicicletas. Além de trazer benefícios para             
todos os utentes, o investimento na expansão e reforço de redes de metro e autocarros são                
também um instrumento de criação de emprego que não se deve menosprezar. 
 
13) Participação dos munícipes, desmaterialização de processos e investimento no          
atendimento on-line da CML 
 
Mesmo em momentos de isolamento, as e os eleitos de Lisboa não podem deixar de ouvir a                 
população. Assim, as reuniões da CML e da AML devem manter a participação dos              
munícipes, através de meios eletrónico.  
 
A CML manteve-se a trabalhar por teletrabalho, mas muitos dos processos e formas de              
atendimento ainda são presenciais. Por forma a responder melhor a novas vagas de             
contágio e a melhorar o atendimento, a CML deve desmaterializar os processos e garantir              



atendimento on-line de todos os serviços abertos ao público. Já foi dado um primeiro passo               
com o projeto do Urbanismo Digital, e este prova que este é um processo possível de                
implementar por vários serviços de atendimento do município. 


