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Nova sede da Área Metropolitana de Lisboa

ALCOCHETE . ALMADA .
AMADORA . BARREIRO.
CASCAIS . LISBOA .
LOURES. MAFRA . MOITA.
MONTIJO . ODIVELAS .
OEIRAS . PALMELA .
SEIXAL . SESIMBRA .
SETÚBAL . SINTRA .
VILA FRANCA DE XIRA

MUNICÍPIOS
QUE CONSTITUEM
A ÁREA
METROPOLITANA
DE LISBOA

Alcochete
Largo S.João Baptista
2894-001 ALCOCHETE
Tel.21 234 86 00 . Fax 21 234 86 90
www.cm-alcochete.pt

Almada

Loures

Palmela

Praça da Liberdade
2674-501 Loures
Tel: 21 115 01 00 . Fax 21 115 17 09
www.cm-loures.pt

Largo do Município
2954-001 PALMELA
Tel. 21 233 66 00 . Fax 21 233 66 19
www.cm-palmela.pt

Mafra

Seixal

Praça do Município
2644-001 MAFRA
Tel. 261 810 100 . Fax 261 810 130
www.cm-mafra.pt

Alameda dos Bombeiros Voluntários, n.º 45
2844-001 SEIXAL
Tel.: 212 276 700 . Fax: 212 276 701
www.cm-seixal.pt

Amadora

Moita

Sesimbra

Av.Movimento das Forças Armadas
2700-595 AMADORA
Tel. 21 436 90 00 . Fax 21 492 20 82
www. cm-amadora.pt

Praça da República
2864-007 MOITA
Tel. 21 280 67 00 . Fax 21 289 49 28
www.cm-moita.pt

Rua da República, 3
2970-741 SESIMBRA
Tel. 21 228 85 00
www.cm-sesimbra.pt

Barreiro

Montijo

Setúbal

Rua Miguel Bombarda
2834-005 BARREIRO
Tel. 21 206 80 00 . Fax 21 206 80 01
www.cm-barreiro.pt

Rua Manuel N. Nunes Almeida
2870-352 MONTIJO
Tel. 21 232 76 00 . Fax 21 232 76 08
www.mun-montijo.pt

Praça do Bocage
2901-866 SETÚBAL
Tel. 265 541 500 . Fax 265 541 523
www.mun-setubal.pt

Cascais

Odivelas

Sintra

Rua Guilherme Gomes Fernandes
2675-372 ODIVELAS
Tel. 21 932 00 00 . Fax 21 934 43 93
www.cm-odivelas.pt

Largo Dr. Virgílio Horta
2714-501 SINTRA
Tel. 21 923 85 00 . Fax 21 923 86 57
www.cm-sintra.pt

Oeiras

Vila Franca de Xira

Largo Marquês de Pombal
2784-501 OEIRAS
Tel. 21 440 83 00 Fax 21 440 87 12
www.cm-oeiras.pt

Praça Afonso de Albuquerque, 2
2600-093 V.FRANCA de XIRA
Tel. 263 285 600
www.cm-vfxira.pt

Largo Luis de Camões
2800-158 ALMADA
Tel. 21 272 40 00 . Fax 21 272 45 55
www.m-almada.pt

Praça 5 de outubro
2754-501 CASCAIS
Tel. 21 482 50 00 . Fax 21 482 50 30
www.cm-cascais.pt

Lisboa
Praça do Município
1149-014 LISBOA
Tel. 21 323 61 00
www.cm-lisboa.pt

EDITORIAL

NOVOS ÓRGÃOS
DA AML

Em agosto de 1991 foram criadas as Áreas Metropolitanas através da
Lei 44/91, de 2 de agosto, aprovada na Assembleia da República.
Tratava-se do reflexo legislativo da evolução do pensamento e das
necessidades objetivas de governo e gestão territorial das áreas com
grandes concentrações populacionais. Tanto ao nível académico,
como em sede das entidades envolvidas na administração pública
nacional e local, havia sintonia quanto a essa evidente necessidade.
De facto, já em 1957 e 1959 se haviam estabelecido, respetivamente em Washington e Otava, corpos administrativos metropolitanos,
tendo-se progressivamente compreendido a necessidade de haver
formas de administração territorial específica para este tipo de
aglomerações.
No início da década de noventa nem estávamos atrasados em Portugal porque, por exemplo, também só nessa altura se criaram as
entidades metropolitanas de Bona, Bremen e Colónia.

Estava já então bem estabelecida a convicção de que uma área
metropolitana, como espaço territorial com incontornável interdependência dos seus sistemas urbanos e de vida, assumia a correspondente necessidade de reconhecimento político-administrativo
e, daí, a centralidade que ganhou no debate político.
Posteriormente, foi aprovada a Lei 10/2003, de 13 de maio, que
veio permitir aos municípios a liberdade inerente ao direito de associação, impossível no quadro do anterior diploma, estabelecendo
um novo regime de criação, bem como um diferente referencial de
atribuições e competências. Estas novas condições, supostamente destinadas a corrigir o anterior modelo, manifestamente híbrido
e timorato, até porque limitado nos poderes e escasso nos meios,
não permitiram, como o tempo acabou por demonstrar, corrigir a
ineficácia na promoção de políticas intermunicipais de rasgo e escala regionais.
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A legislação de 2003 trouxe consigo a pitoresca novidade de um
Portugal recheado de áreas metropolitanas, grandes umas e mais
pequenas outras, aqui designadas como comunidades urbanas. O
que se mantinha, além de todas as demais limitações, era o facto
dos órgãos destas estruturas associativas continuarem a não ser
direta e democraticamente eleitos pela população das áreas metropolitanas.
Segundo a OCDE entende-se que “as áreas metropolitanas são as
zonas urbanas funcionais, com pelo menos 500 mil habitantes”,
sendo uma área urbana funcional um aglomerado urbano com pelo
menos um grande núcleo contínuo a que se acrescentam áreas
circunvizinhas, e cujos limites são determinados pela parte significativa dos habitantes que se deslocam diariamente em razão do
emprego, do estudo e do lazer.
No total, existem 275 aglomerações urbanas que, no âmbito da OCDE,
foram classificadas como áreas metropolitanas.
Na Europa existem países com grande número de áreas metropolitanas, a Alemanha (24) a França (15) e o Reino Unido (14), e outros em
que estas formações são mais escassas: Irlanda (1), Portugal (2) e
Áustria, Suécia, e Suíça com três áreas metropolitanas cada.
Entre nós, em abril de 2007, os autarcas foram surpreendidos pelo
aparecimento de dois projetos de lei visando um novo regime jurídico
para as Áreas Metropolitanas. Não porque tivesse havido desacordo
no debate prévio com o governo, em particular quanto à evidente necessidade de alterar o modelo vigente. Mas, como o então presidente da Junta Metropolitana de Lisboa constatava, “o texto que nos foi
enviado pelo governo vai em sentido oposto ao que foi referido nos
contactos estabelecidos”.
O Secretário de Estado que tinha a tutela veio pôr, então, a tónica na
necessidade de “aumentar a operacionalidade de um órgão permanente, que permita reforçar o corpo técnico e a capacidade de intervenção administrativa” e que, nesse sentido, “tivesse uma legitimidade dupla: que emanasse da confiança do conjunto dos presidentes de
câmara, e que fosse aprovado pelo órgão que representa a vontade
das assembleias municipais”. A Junta Metropolitana, admitindo como
aceitável, desde que transitória, essa solução “mais técnica”, insistiu
na necessidade de migrar para um referencial de maior legitimidade
democrática dos órgãos. Necessário se torna esclarecer que a comissão executiva que, então, estava prevista era, de facto, um não-órgão, ou, mais exatamente, seria apenas uma “estrutura permanente
executiva”. Aliás, até se considerou que poderia ser dispensável.
A Lei 46/2008, de 27 de agosto, acabou por ver a luz do dia, sendo
posteriormente alterada pela Lei 55-A/2010, de 31 de dezembro.

4.5 MTPAML

Vinte e dois anos depois do aparecimento dos entes metropolitanos,
e apesar do interessante trabalho realizado por um dedicado corpo
técnico, desenvolvido por vezes em cooperação com diversas entidades, sob a direção política atenta da Junta Metropolitana, pode
afirmar-se que aquilo que era o desiderato ambicionado, porque necessário, não tinha sido atingido: a administração supramunicipal
e articulada de funções vitais para os territórios e populações das
áreas metropolitanas como, por exemplo, a gestão e planeamento
dos sistema de transportes, o planeamento estratégico territorial,
o desenvolvimento regional e o planeamento físico espacial com
carácter regulamentar. Isto, entre outras funções que é normal
encontrar no elenco das desempenhadas pelos corpos político-administrativos das áreas metropolitanas um pouco pelo mundo fora.
Foi neste contexto que surgiu a Lei 75/2013, de 12 de setembro,
onde, para além de um novo estatuto das entidades intermunicipais - o que está atualmente em vigor - se veio estabelecer também o regime jurídico das autarquias locais, o regime jurídico da
transferência de competências do Estado para as autarquias locais
e para as entidades intermunicipais e, ainda, veio aprovar o regime
jurídico do associativismo autárquico.
Naquilo que às áreas metropolitas diz respeito, e quanto às atribuições que lhes ficaram cometidas, não há diferenças entre os textos
dos art.ºs 4º e 67º respetivamente nos diplomas de 2008 e 2013,
continuando a verificar-se que os órgãos metropolitanos, além de
variadíssimas atribuições em matéria de planeamento, estudo e articulação, se limitam a “participar” nas entidades públicas no domínio
dos transportes, águas, energia e tratamento de resíduos sólidos. Ou
seja, qualquer tipo de intervenção mais assertiva nestes domínios
vitais continuou cerceado, com as nefastas consequências que se
reconhecem, muito em particular no domínio dos transportes.
Uma outra relevante faceta, a questão do financiamento, não sofreu,
também, qualquer evolução positiva. Aliás, com verdade e precisão
há que registar uma enorme degradação dos meios financeiros colocados à disposição das áreas metropolitanas.
No caso da AML verificava-se em 2002 uma receita orçamental de 2,8
milhões de euros (1,6 milhões de euros do Orçamento de Estado e
0,97 milhões de euros dos municípios) e, em 2013, já foi apenas de
1,3 milhões de euros (0,52 milhões de euros do OE e 0,59 milhões de
euros dos municípios), ou seja, dez anos depois o orçamento baixou
para 46%!
Assim, uma pergunta se coloca: como será possível neste quadro
fazer mais e melhor em favor da AML, das suas populações e territórios?
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Receitas cobrada no exercício
Transferências do OE
Transferências dos 18 Municípios
Fundos Comunitários
Outros
TOTAL

2002

2003

2012

2013

1 632 051

1 594 852

522 591

522 591

968 821

768 368

536 658

591 026

82 272

922 186

172 237

156 245

131 501

89 353

21 230

38 594

2 814 645

3 374 759

1 252 716

1 308 456

Compulsando dados relativos às áreas metropolitanas mundiais
(OCDE), e embora seja difícil fazer extrapolações diretas devido a
grande variedade de situações existente, tanto quanto à natureza e
competências dos corpos dirigentes, como no domínio das atribuições, poderá afirmar-se que o orçamento da AML é extraordinariamente baixo se o compararmos com a média mundial: para a população metropolitana existente em Lisboa deveriam ser 33,8 milhões de
euros, e como vemos no quadro, foi apenas de 1,3 milhões!
A Lei 75/2013, de 12 de setembro, trouxe, contudo, uma significativa
alteração no domínio dos órgãos que integram as áreas metropolitanas e, mais em particular, no que diz respeito às suas respetivas
competências, aumentando em muito as do órgão executivo.
O órgão que integra agora os presidentes de câmara, o Conselho Metropolitano, passou a ter competências deliberativas, e as competências executivas que estavam sediadas na Junta Metropolitana, passaram para a Comissão Executiva, órgão cuja composição é indicada
pelo Conselho Metropolitano, sendo, depois, sujeito a um processo de
eleição num colégio eleitoral formado por cerca de 520 representantes das dezoito Assembleias Municipais.
A área metropolitana ganha, assim, um órgão permanente e executivo que tem uma legitimidade jurídico-política já interessante, embora
ainda longe daquilo que se prevê constitucionalmente no âmbito da
regionalização. Note-se, porém, que no cômputo das 275 entidades
metropolitanas de países OCDE, apenas cerca de 15% têm os seus órgãos eleitos direta e democraticamente pelas populações.
Afigura-se que, com a nova composição orgânica, com um orçamento
que retomasse, pelo menos, os valores de 2002/2003, e com firme
vontade política, se poderia avançar bastante em favor dos interesses da região metropolitana.
Por parte dos responsáveis político-administrativos e dos trabalha-

dores da AML, a disponibilidade para enfrentar as difíceis tarefas que
se aguardam é total.
Sabe-se, porém, que, se a matriz de mentalidades institucionais se
mantiver agarrada à tradição, quanto mais fizermos maiores serão os
entraves administrativos explícitos e implícitos, designadamente por
parte de alguns organismos da administração central desconcentrada que, por hábito antigo, se sentem ameaçados nos seus pequenos
e médios poderes.
Estamos convictos de que será possível crescer e evoluir, com a cooperação de todos, contribuindo para uma melhor AML.

6.7 MTPAML
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ÁREA
METROPOLITANA
DE LISBOA
Primeira reunião da Comissão
Executiva Metropolitana com a
CCDR-LVT
A primeira reunião entre a recém
eleita Comissão Executiva Metropolitana de Lisboa (CEML) e
a Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo, decorreu para
dar continuidade ao processo, já
iniciado pelo Conselho Metropolitano, de preparação do quadro
comunitário Portugal 2020. Na
reunião foram abordadas as oportunidades que a AML e os municípios terão no próximo período
de programação ﬁnanceira, assinaladas algumas preocupações
pela CEML, e levantadas dúvidas/
questões que ainda necessitavam de clariﬁcação, nomeadamente os conteúdos concretos
do PORLisboa 2020 e a calendarização prevista.
AML no Seminário sobre
o Período de Programação
2014-2020
A CEML participou no Seminário
sobre o Período de Programação
2014-2020, uma iniciativa da
Comissão Europeia, organizada
pela Agência para o Desenvolvimento e Coesão e a Inspeção
Geral de Finanças, que decorreu
recentemente no Centro Cultural de Belém. No Seminário, foi
apresentado o novo período de
ﬁnanciamento comunitário, e
abordada a Introdução aos Regulamentos; Principais alterações
nas disposições comuns; Elegibilidade e Instrumentos Financeiros; Grandes projetos e projetos geradores de receita; Simpliﬁcação; Gestão orientada para
resultados; Auditoria e medidas
antifraude e Contas anuais.

8.9 MTPAML

ALCOCHETE
. Classiﬁcação
da Igreja de São Brás

ceitas de 13.680.839 euros, as
grandes opções do plano apresentam um valor de 4.077.921
euros, o plano plurianual
de investimentos o valor de
909.285 euros e as atividades
mais relevantes o montante de
3.168.636 euros.

tores naturais, residentes ou
que exerçam a sua atividade no
concelho de Almada.
. Água de Almada é exemplar

ALMADA

A Câmara Municipal deu início ao
processo de classiﬁcação da Igreja de São Brás, Samouco, como
Imóvel de Interesse Público. Esta
proposta, que surge integrada no
conjunto de medidas que a Câmara Municipal tem concretizado
para valorizar e divulgar o património arquitetónico e arqueológico do concelho, foi aprovada
por unanimidade pelo executivo
municipal em sessão de câmara
descentralizada.
. Samouco comemora 10 anos
Samouco comemorou o 10.º
aniversário de elevação à categoria de vila. Na sessão solene, o presidente da Câmara
Municipal, Luís Miguel Franco,
relembrou que “Samouco só foi
elevado à categoria de vila porque muitos autarcas, homens
e mulheres, ao longo dos 38
anos do poder local democrático, lutaram e concretizaram
projetos e visões para o nosso
concelho e para a freguesia”.
. Aprovado Orçamento 2015
As grandes opções do plano,
o plano plurianual de investimentos, as atividades mais
relevantes para os anos 20152018, o orçamento e o mapa de
pessoal para 2015 foram aprovados por maioria na Câmara
de Alcochete. O orçamento
para o próximo ano prevê re-

.Rede de apoio a idosos
A Câmara Municipal e 29 entidades que intervêm junto da
comunidade sénior do concelho assinaram um protocolo de
parceria para desenvolvimento
de uma Rede de Apoio a Idosos
Vítimas de Violência. Pretende
contribuir para a eliminação da
violência doméstica e institucional contra pessoas idosas,
através da melhoria das respostas concelhias em relação
a esta problemática e desenvolvimento de soluções inovadoras e integradas. Assegurar
a deteção, sinalização e o encaminhamento atempado das
vítimas de violência, e qualiﬁcar a intervenção técnica junto
destes idosos são outros objetivos da Rede de Apoio a Idosos
Vítimas de Violência.
. Prémio de Poesia e Ficção de
Almada 2014
O galardão municipal foi atribuído no Fórum Municipal
Romeu Correia - Sala Pablo
Neruda. Fernando Fitas foi o
vencedor do Prémio Literário
de Poesia e Ficção de Almada, nesta edição dedicado ao
género Poesia, com o original
«Alforge de heranças». O autor recebeu um prémio pecuniário no valor de 2500 euros.
Organizado pela Câmara Municipal de Almada desde 1995,
o Prémio Literário de Poesia
e Ficção de Almada pretende
estimular a criação literária e
o aparecimento de novos au-

Os Serviços Municipalizados
foram distinguidos com o selo
de Qualidade Exemplar de Água
para Consumo Humano, na 9.ª
edição da Expo Conferência da
Água, que decorreu em Lisboa.
Esta realiza-se anualmente e
tem como objetivo “identiﬁcar,
premiar e divulgar casos portugueses de referência relativos
à qualidade dos serviços de
abastecimento público de água,
saneamento de águas residuais
urbanas e gestão de resíduos
urbanos, contribuindo para a
melhoria da qualidade do serviço prestado aos cidadãos”. É
organizada pela Entidade Reguladora dos Serviços de Águas
e Resíduos em parceria com o
jornal Água&Ambiente.

AMADORA
. Protocolos solidários
A Câmara Municipal da Amadora
assinou protocolos de colaboração com a Cáritas Diocesana
de Lisboa e a VALORMED. O primeiro destina-se à adesão da
autarquia ao Projeto Amigo, que
envolve a promoção da sustentabilidade ambiental através de
reutilização de roupas. Com a
VALORMED, a autarquia ﬁrmou
um protocolo para encaminhar
resíduos e embalagens de me-
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dicamentos, prevenindo a sua
deposição nos contentores de
recolha de resíduos sólidos urbanos e descarga nas águas residuais domésticas, fomentando a sua entrega nas farmácias
e contribuindo, dessa forma,
para uma melhor qualidade ambiental das populações.

e Desporto, Saúde, Mercado de
Trabalho, Proteção Social, Poder
de Compra, Empresa e Estabelecimentos, Comércio Internacional, Energia, Construção e Habitação, Transportes, Turismo,
Setor Monetário e Financeiro,
Ciência e Tecnologia e Administração Local.

. Projeto Amigo avança
na Amadora
No âmbito do protocolo de colaboração entre a autarquia e
a Cáritas Diocesana de Lisboa,
relativo ao Projeto Amigo, foram
já colocados pela cidade contentores para recolha de roupa
usada. Este projeto envolve a
promoção da sustentabilidade
através da adoção de objetivos
de reutilização de roupas usadas, através da angariação de
roupa para redistribuição nas
lojas sociais da Cáritas e outras
instituições que o solicitem.

BARREIRO

. Amadora em Números

A Câmara Municipal da Amadora editou a brochura bilingue,
Amadora em Números/Amadora
Data. Esta publicação ajuda a
compreender, promover e divulgar a Cidade da Amadora, fornecendo uma visão multifacetada
traduzida em mapas, dados de
base e indicadores organizados
em domínios como o ambiente,
as pessoas, as atividades económicas desagregados nas seguintes dimensões: Ambiente,
População, Educação, Cultura

. Apoios ao atletismo

valor de dois mil e quinhentos
euros, ao Luso Futebol Clube.
. Novo terminal de contentores
Câmara Municipal do Barreiro, Administração do Porto de
Lisboa, Baía do Tejo, Estradas
de Portugal e Rede Ferroviária
Nacional assinaram um protocolo de cooperação para o
aprofundamento dos estudos
da construção do Terminal de
Contentores do Barreiro e da
área logística industrial e tecnológica anexa.

CASCAIS

A Câmara Municipal do Barreiro
aprovou a atribuição de subsídios
para apoio à atividade federada no
atletismo, enquadrados no Plano
de Desenvolvimento Desportivo
da modalidade. As verbas foram
dadas ao Grupo Recreativo da
Quinta da Lomba, Grupo Desportivo “O Independente” e ao Jambeossi Sports Club.
. Subsídios a várias entidades
O Executivo Municipal aprovou,
por unanimidade, um conjunto
de subsídios que visam, por um
lado, apoiar despesas inerentes
à atividade das instituições e,
por outro, contribuir para a dinamização de iniciativas de caráter ambiental. A Irmandade da
Santa Casa da Misericórdia do
Barreiro vai receber um subsídio de duzentos euros. Ao Agrupamento de Escuteiros 1011
– Lavradio foi atribuído um subsídio de quinhentos euros. Para
possibilitar a implementação
do Projeto Eco Desaﬁo – Todos
Ficamos a Ganhar, o executivo
municipal deliberou, ainda, pela
atribuição de um subsídio, no

. Destinos Globais Sustentáveis
Cascais está no Top 100 dos
Destinos Globais Sustentáveis
(Sustainable Destinations Global Top 100), portal que destaca os destinos turísticos mais
sustentáveis do planeta. Com
uma pontuação meritória de
8.0 em 10 pontos possíveis na
cotação Global Sustainable Tourism Review (Crítica de Turismo
Sustentável Global), o concelho
merece destaque a nível dos
destinos turísticos sustentáveis em Portugal, mas também
no resto da Europa e no Mundo.
A nível nacional, apenas o destino turístico Açores (8.9) é mais
sustentável que Cascais.
. Nova estrutura colaborativa

Uma nova estrutura nasceu em
Cascais. Trata-se do Portugal
Participa, projeto que visa contribuir para a sinalização, disseminação, qualiﬁcação e divul-

gação dos processos de democracia participativa no país. Ao
concelho associam-se Odemira,
Porto e Funchal, que integram
o conjunto de municípios-piloto
para testar novas ferramentas
nesta área.
. Estacionamento pago
à distância
A Câmara Municipal está a premiar os utilizadores do paysimplex no concelho. Em funcionamento há vários meses, esta aplicação permite pagar o estacionamento à distância, através de um
SMS ou de uma APP instalada no
smartphone. Agora, ao primeiro
estacionamento pago em cada
dia através do paysimplex, a autarquia acrescenta meia hora grátis. O incentivo foi alargado aos
comerciantes que adotem o sistema para oferecer estacionamento
aos seus clientes.

LISBOA
. Projeto cidades resilientes
A organização “100 Resilient
Cities”, promovida pela Fundação Rockefeller, apresentou, em
Singapura, as cidades que passam a integrar este projeto de
dimensão mundial. Lisboa foi
uma das escolhidas para participar nesta iniciativa, que se
dedica a ajudar cidades de todos os continentes a tornarem-se mais resilientes perante os
riscos e os desaﬁos físicos, sociais e económicos do contexto
urbano.
. Parque Hortícola da Quinta
Conde D’Arcos
Decorreu recentemente o concurso para atribuição de talhões de cultivo para a prática
da agricultura urbana no novo
Parque Hortícola da Quinta Conde D’Arcos, na freguesia dos
Olivais. São 42 talhões, com
áreas entre 80 de 100 m2. Além
deles, os novos hortelãos terão
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direito a abrigos coletivos para
aprovisionamento de alfaias,
materiais de apoio ao cultivo e
acesso a água para rega. A CML
assegura também formação e
acompanhamento técnico no
sentido da promoção da agricultura biológica e das boas práticas de cultivo.
. Inauguração
de circuito pedonal

A Cerca Velha que delimitou e defendeu Lisboa na época medieval
foi recriada num circuito pedonal
sinalizado que passa por Alfama,
Castelo e Sé. Levantado com base
numa investigação histórica e
arqueológica levada a cabo pelo
Museu de Lisboa/Núcleo Arqueológico da Casa dos Bicos e pelo
Centro de Arqueologia de Lisboa,
o traçado da Cerca Velha pode
agora ser conhecido num percurso pedonal sinalizado pelas ruas
de Alfama. Os 16 totens informativos, colocados num trajeto
circular entre a Rua do Chão da
Feira e a Rua do Milagre de Santo
António, orientam a descoberta
de uma das zonas mais antigas
de Lisboa através do sistema
defensivo medieval que perdurou
até à construção da muralha fernandina (1373-1375).

LOURES
. Estacionamento para motos
A Loures Parque, em articulação
com o Departamento de Obras,
Mobilidade e Energia da Câmara
Municipal, criou novas bolsas
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de estacionamento gratuito
para motociclos na Rua da República, em Loures.
. Serviço de atendimento
integrado
A Câmara Municipal desenvolveu uma parceria no âmbito do
serviço de atendimento e acompanhamento social integrado,
projeto que visa apoiar famílias
em situação de vulnerabilidade
social e económica. O protocolo,
assinado entre o Município, o
Instituto de Segurança Social,
as juntas de freguesia do concelho, as instituições de solidariedade locais e o Agrupamento
dos Centros de Saúde de Loures
e Odivelas, pretende deﬁnir os
termos da colaboração entre os
diversos parceiros deste projeto. O principal objetivo é promover a prevenção e a resolução
de problemas geradores ou gerados por situações de exclusão
social, para resposta às necessidades de indivíduos e famílias
que não se encontrem abrangidos por nenhum protocolo ou
acordo de cooperação ﬁrmado
com a segurança social.
. Museu do Vinho
e da Vinha distinguido

O Museu do Vinho e da Vinha
de Bucelas foi agraciado recentemente com uma menção
honrosa na categoria de Melhor
Museu Português. A atribuição
foi efetuada pela Associação
Portuguesa de Museologia,

no âmbito dos prémios APOM,
atribuídos anualmente com o
objetivo de incentivar e premiar
a imaginação e a criatividade
dos museólogos portugueses e
o seu contributo efetivo na melhoria da qualidade dos museus
em Portugal.

MAFRA
. Prémio de Composição

Estão abertas, até 10 de abril
de 2015, as candidaturas ao
“Prémio Internacional de Composição – Órgãos do Palácio Nacional de Mafra”, promovido pela
Secretaria de Estado da Cultura
e o Município de Mafra.
Os seis órgãos da Basílica constituem um conjunto único no
mundo pelo seu número, já de si
notável, mas também pelo facto
de terem sido construídos ao
mesmo tempo e concebidos originalmente para tocar em conjunto. Assim, o prémio tem por
objetivo criar novo repertório
para o conjunto instrumental,
fazendo uso das suas características próprias.
. Documentação musical
portuguesa
O Núcleo Documental de Partituras do Museu da Música foi
instalado em Mafra, no Auditório Municipal Beatriz Costa. Dos
músicos aos compositores, das
bandas ﬁlarmónicas às confederações, o desaﬁo é reunir os
documentos históricos pelos
quais a música tem sido regis-

tada, interpretada e perpetuada
ao longo dos tempos.
. Incubadora de negócios
O Município de Mafra está a
desenvolver um novo projeto
de promoção do empreendedorismo. Mais do que um edifício
de escritórios, a Business Factory – incubadora de negócios
associados à terra e ao mar
– pretende constituir-se como
uma comunidade pensada para
desenvolver a criatividade e
prestar serviços de contabilidade, aconselhamento jurídico,
comunicação, consultoria de
gestão ou mentoring.
Para o efeito, terá dois pólos de
incubação, que aliam o impulso
criador à reabilitação patrimonial. Um a instalar no antigo
edifício das Águas de Mafra, vocacionado para os negócios da
terra e o outro na antiga Escola
Primária da Ericeira, vocacionado para os negócios do mar.

MOITA
. Promoção do projeto
“Estrela do Mar”

A Câmara da Moita e a Cooperativa de Solidariedade Social RUMO
celebraram uma parceria para
intervir junto da população sem
abrigo. Estrelas do Mar é um projeto promovido pela RUMO que
pretende capacitar para o trabalho em rede de intervenção
junto da população sem abrigo e
em situação de exclusão social
nos concelhos da Moita e Bar-
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reiro. Tem por base as respostas
já existentes, potenciando-as
e dinamizando o trabalho em
rede entre autarquias, IPSS’s e
ONG’s locais, unidades de saúde, segurança social, Rede para
a Empregabilidade, entre outras
entidades.
. Foral de Alhos Vedros
As comemorações dos 500
Anos do Foral de Alhos Vedros
terminaram com o concerto do
Encontro de Música e Canto de
Compositores do Século XVI, na
Igreja Matriz de Alhos Vedros e a
apresentação do livro “Alhos Vedros: Economia, Administração
e Demograﬁa Séculos XIV-XVIII”,
de António Gonçalves Ventura, na Igreja da Misericórdia. O
concerto de música antiga foi
protagonizado pelo Mediaevus
Ensemble, Grupo Coral do Montijo e Grupo Coral Alius Vetus.
. Construção da EB/JI nº 2
de Alhos Vedros
A Câmara da Moita aprovou o
projeto de execução e abertura
do concurso público para a empreitada da “Ampliação da EB1/JI
n.º 2 de Alhos Vedros, no Bairro
Gouveia”, que engloba todas as
obras do edifício a construir, o tratamento dos espaços exteriores,
a demolição do pavilhão pré-fabricado e remoção dos contentores,
num investimento municipal que
ronda 1 milhão de euros.

MONTIJO
. A cidade mais atrativa
O estudo “Cidades Portuguesas:
Um retrato estatístico”, do Instituto Nacional de Estatística
(INE), revela que o Montijo foi
a segunda cidade do país que
registou maior atração de população entre 2007 e 2011. Este
estudo é revelador do trabalho
desenvolvido pela Câmara na
capacitação e apetrechamento do território concelhio com

infraestruturas e serviços de
qualidade, numa lógica de construção de uma cidade sustentável do ponto de vista territorial,
ambiental, cultural e social.

ODIVELAS
. Centro de emprego

. Autarquia + Familiarmente
Responsável

no Porto. Desta vez, foi distinguido o projeto de leitura “Dois
braços para embalar”, da Biblioteca Municipal D. Dinis. Para a
presidente da Câmara, Susana
Amador, é “mais um estímulo e
reconhecimento para continuar
a embalar bebés e pais em projetos de ternura”.

OEIRAS

A Câmara Municipal do Montijo
recebeu a Bandeira Verde com
Palma de Autarquia + Familiarmente Responsável. Pelo quinto
ano consecutivo, a Câmara foi
reconhecida pelo Observatório
das Autarquias Familiarmente
Responsáveis, integrando o
lote das 39 autarquias premiadas em 2014, sendo a única da
região da Península de Setúbal
a ser distinguida. Uma das medidas tomadas pela autarquia
montijense, que lhe deu acesso
ao prémio, foi a tarifa familiar de
água, que tem em consideração
o número de pessoas por agregado familiar.
. Câmara pavimenta artérias
A Câmara Municipal do Montijo
encontra-se a executar um investimento de pavimentação
de diversas ruas e estradas do
concelho na ordem dos 90 mil
euros. No âmbito destes trabalhos, serão ainda reparados, em
zonas pontuais, os pavimentos
da Circular Externa do Montijo,
da Avenida 28 de setembro na
Atalaia, da Praça dos Operários
na Atalaia e da Estrada Municipal 533, que liga Santo Isidro de
Pegões a Canha.

O Centro de Emprego vai ser
uma realidade em Odivelas,
já no ﬁnal do 1º trimestre de
2015. A Câmara de Odivelas e
o Instituto de Emprego e Formação Proﬁssional assinaram
um contrato de Comodato para
a instalação do futuro Centro de
Emprego de Odivelas. As instalações, cedidas gratuitamente
pela autarquia, vão ter obras de
remodelação a cargo do IEFP.
. Marmelada com Medalha de
Ouro
A Marmelada Branca de Odivelas foi distinguida com uma
Medalha de Ouro no 3º Concurso Nacional de Doces de Fruta
Tradicionais Portugueses realizado em Santarém. A prova, que
decorreu no Centro Nacional de
Exposições, foi organizada pelo
CNEMA (Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas)
e pela Qualiﬁca. Teve, como objetivo, estimular a produção de
qualidade, dar a conhecer os
melhores produtos nas diferentes regiões do país, incentivar
o seu consumo e promover o
encontro de produtores, empresas, técnicos e apreciadores.
. Odivelas ganha mais um
prémio
A Fundação Manuel António da
Mota atribuiu, à Câmara de Odivelas, o prémio “Portugal Família 2014”, numa cerimónia que
decorreu no Palácio da Bolsa,

. Novo desaﬁo do município
“Oeiras tem voz” é o novo desaﬁo da Câmara Municipal, que
visa dar oportunidade aos munícipes de dizerem, ao presidente,
quais as situações que na sua
rua, bairro, em cada freguesia
do concelho, precisam de ser
resolvidas. Para isso disponibiliza o e-mail oeirastemvoz@
cm-oeiras.pt e assegura que
todas as mensagens serão lidas
e analisadas, de modo a avaliar
as situações, planear e disponibilizar recursos e implementar
soluções.
. Vinho de Carcavelos tem nova
imagem

A Câmara Municipal de Oeiras
continua a manter a tradição
de produzir o vinho licoroso
de Carcavelos, agora com uma
nova marca, Villa Oeiras. Com
um investimento municipal que
já ultrapassou os três milhões
de euros, o Villa Oeiras mantém
vivo o vinho de que tanto se orgulhava o Marquês de Pombal,
Conde de Oeiras. Hoje podemos
desfrutá-lo devido a um Protocolo de Cooperação celebrado
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em 1997 entre a Câmara Municipal de Oeiras e Instituto Nacional de Investigação Agrária e
Veterinária (INIAV).
. Espaços do Cidadão
No concelho de Oeiras vão ser
criados quatro espaços do cidadão, o que beneﬁciará os
munícipes em termos de desburocratização e poupança de
tempo útil. Estes serviços vão
funcionar em locais disponibilizados pela Câmara Municipal de
Oeiras, em Linda-a-Velha, Carnaxide, Oeiras e Algés.

PALMELA
. Regularização da Ribeira
da Salgueirinha
A Câmara Municipal vai proceder à regularização do troço de
Pinhal Novo da Ribeira da Salgueirinha, intervenção enquadrada numa candidatura do município a fundos ambientais do
estado português, geridos pela
Agência Portuguesa do Ambiente. Esta intervenção, com um
custo estimado de 2.244.800
euros, tem um prazo de execução de três anos e ﬁcará concluída em outubro de 2017.
. Candidaturas a fundos
comunitários
A Câmara Municipal de Palmela
viu aprovadas duas candidaturas a fundos comunitários
(QREN), destinadas a comparticipar a obra do espaço cidadão
e a iluminação cenográﬁca do
Castelo de Palmela. Estas candidaturas apresentam uma taxa
de ﬁnanciamento de 65% sobre
o investimento total elegível, representando um apoio de cerca
de 500 mil euros que vem ajudar o trabalho de requaliﬁcação
e dinamização do Centro Histórico de Palmela, que o município
tem vindo a desenvolver nos
últimos anos.
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. Protocolo para realização
do FIAR

A Câmara Municipal de Palmela aprovou uma proposta de
protocolo de cooperação com
a FIAR – Associação Cultural,
para a realização do Festival
Internacional de Artes de Rua.
Trata-se de um evento bienal
que alia a contemporaneidade à
tradição, com o epicentro da sua
atividade na vila e Centro Histórico de Palmela. Com a primeira
edição em 2000, rapidamente
se transformou num evento de
referência no panorama das artes de rua, associado ao Teatro
O Bando.

SEIXAL
. Projeto Jardins Comunitários

tões técnicas da autarquia, que
garante ainda a disponibilidade
de novas espécies provenientes do Viveiro Municipal, soluções de rega e o fornecimento
de água.
. Espaço Cidadania do Seixal
O Espaço Cidadania, serviço
municipal especialmente vocacionado para apoiar a população migrante, e anteriormente
instalado no Fogueteiro, está
a funcionar, desde o dia 27 de
outubro nos serviços centrais
da autarquia, na Alameda dos
Bombeiros Voluntários, n.º 45,
Seixal. Esta medida pretende
melhorar os serviços prestados
à população.
. Incubadora de Empresas
Decorreu recentemente a terceira fase de apresentação de
candidaturas para utilização
dos espaços da Incubadora de
Empresas Baía do Seixal. Situada na Praceta do Mercado, é um
equipamento que visa apoiar
novas empresas, proporcionando-lhes condições técnicas favoráveis à sua instalação, com
vista à modernização e diversiﬁcação do tecido empresarial e
à criação de emprego estável e
qualiﬁcado, dinamizando o núcleo urbano antigo do Seixal e
contribuindo para o desenvolvimento económico do concelho
e para o aumento da coesão e
competitividade regional.

SESIMBRA
O projeto Jardins Comunitários
está a promover, junto dos munícipes, uma nova resposta na
área do ambiente, que inclui uma
parceria entre a autarquia e os
munícipes para a conservação
de espaços verdes urbanos.
Os moradores que aceitem este
desaﬁo inovador terão sempre o
acompanhamento e as suges-

. Plano de Atividades
e Orçamento para 2015
A Câmara Municipal aprovou,
por maioria, o Orçamento e
Grandes Opções do Plano para
2015, que ronda os 47 milhões
de euros, sensivelmente menos
10 milhões em relação ao ano
anterior. A descida é justiﬁcada
pela redução da dívida de curto

prazo e também por uma diminuição no investimento, uma
vez que algumas intervenções
importantes ﬁcaram concluídas
em 2014. São exemplo disso a
requaliﬁcação urbana na vila
de Sesimbra e na marginal da
Lagoa de Albufeira, ou o saneamento na freguesia do Castelo.
. Mar inspira doçaria

Surgem cada vez mais propostas
de doces em forma de peixe em
Sesimbra, terra onde a inﬂuência do mar tem estado sempre
presente na sua gastronomia e
artesanato. Aberta em 1952, a
Marzul é uma das mais antigas
pastelarias do concelho. A sua
sardinha, um folhado recheado
com doce de ovo e amêndoa,
adoça a boca a sesimbrenses
e visitantes há quase 30 anos.
A inﬂuência do mar está igualmente vincada na padaria/
pastelaria, como acontece n“A
Camponesa”, localizada no Largo
Eusébio Leão, cuja clientela está,
em grande parte, muito ligada à
pesca. Daí que não estranhe a
aceitação que está a ter a mais
recente criação deste estabelecimento, um folhado em forma
de peixe, recheado de chocolate
ou creme de pasteleiro com licor
Pescador. A ligação entre o mar
e a doçaria não está só presente na vila. Na zona rural, vários
empresários renderam-se aos
encantos do mar, alguns dos
quais inspirados na campanha
“Sesimbra é Peixe”.
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. Moagem de Sampaio
O Núcleo Museológico da Moagem de Sampaio reabriu depois
de uma recuperação e restauro
que mantiveram a estrutura e
equipamentos do edifício. Ao
longo das várias salas é possível
conhecer a história da fábrica, a
força motriz ali aplicada, a recuperação do motor a gasogénio
Hornsby-Stockport, a moagem
de cereais em mós francesas,
a limpeza e demolhagem do cereal e o trabalho agrícola relacionado com a cultura do trigo.

SETÚBAL
. Baluarte de Santo Amaro
A Câmara Municipal de Setúbal
realizou um estudo urbanístico
com o objetivo de valorizar o
Baluarte de Santo Amaro e revitalizar a área envolvente. Este
bastião do centro histórico de
Setúbal, integrado no sistema
de muralhas classiﬁcadas como
Monumento de Interesse Público, encontra-se num estado de
considerável degradação física
e desqualiﬁcação urbanística,
o que motiva esta intervenção.
. Casa da Quatro Cabeças

A Casa das Quatro Cabeças,
imóvel localizado no centro histórico de Setúbal, é reabilitada
numa operação impulsionada
pela Câmara Municipal. A operação, uma empreitada consignada a uma empresa especializada na recuperação de imóveis
antigos, centra os trabalhos
na reabilitação, conservação e

restauro das fachadas do edifício, com relevantes vestígios
históricos de várias épocas arquitetónicas, e na reconstrução
do interior.
. Natação em águas abertas
Setúbal volta a estar na rota das
grandes decisões desportivas
ao receber, no verão de 2016, a
elite mundial de atletas da natação em águas abertas numa
prova de qualiﬁcação para os
Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro.
A atribuição a Setúbal da derradeira prova de apuramento
olímpico nesta disciplina da natação foi decidida num encontro
realizado no Catar, pela Federação Internacional de Natação,
entidade que organiza o evento
em conjunto com a Federação
Portuguesa de Natação e a Câmara Municipal.

recursos a fundos comunitários
do programa “Portugal 2020”
porque, segundo o edil, “a complexidade dos procedimentos
diﬁculta o acesso ao programa
e as candidaturas dos empresários”. Basílio Horta esclareceu
que “na autarquia está a ser elaborado um guia com o objetivo
de prestar informações e orientações aos investidores e, também, atrair investimento para
Sintra”. Na reunião estiveram
presentes vários empresários
do concelho de Sintra.
. O traço do arquiteto

SINTRA
. Foto premiada
No 2º Concurso Juvenil de Fotograﬁa das Cidades Património
Mundial, uma fotograﬁa do Palácio da Pena, tirada por um jovem
visitante a Sintra, ganhou um
segundo prémio. Rodrigo Duarte Farinha de Jesus Bragança
concorreu com três fotos: uma
do Templo de Diana, em Évora,
e duas de Sintra, Monserrate e o
Palácio da Pena. A escolhida foi
a fotograﬁa do Palácio da Pena,
no concurso promovido pela
Secretaria Regional da Europa
do Sul e Mediterrâneo da OCPM
(Organização das Cidades Património Mundial), da qual Sintra é
membro.
. Serviço de apoio
Basílio Horta, presidente da
Câmara de Sintra, anunciou a
intenção de criar um serviço
de apoio aos empresários do
concelho que pretendam apresentar projetos de negócio com

A Câmara Municipal de Sintra
disponibiliza um site dedicado
à intervenção arquitetónica na
paisagem sintrense do século
XX. No site “traço do arquiteto” é
possível consultar informações
e imagens, das obras realizadas,
no concelho de Sintra, por nomes
da arquitetura portuguesa como
António Lino, Cottinelli Telmo,
Faria da Costa, Fernando Silva,
Keil do Amaral, Lacerda Marques,
Norte Júnior, Raul Lino, Raul Lourenço, Raul Tojal, Silva Junior e
Vasco Regaleira. São, também,
disponibilizados dados biográﬁcos sobre os arquitetos.

VILA FRANCA DE XIRA
. Envolvente das piscinas de
Alhandra
O projeto “Requaliﬁcação paisagística da envolvente das
Piscinas de Alhandra” está já
concluído. A empreitada, cuja
área de intervenção integrou

uma área de cerca de 2000
m2, foi adjudicada pelo valor de
63.025,90 euros.
. Novas ilhas ecológicas
Alhandra, Alverca do Ribatejo e
Póvoa de Santa Iria são as localidades que estão a receber novas ilhas ecológicas, num investimento da Câmara Municipal de
Vila Franca de Xira superior a
151 mil euros, para servir um
universo de 700 habitações. Serão instaladas quatro ilhas, num
total de 22 cubas, com uma
capacidade total de 30m3 de
deposição de indiferenciados,
20m3 de papel/cartão, 20m3
de embalagens e 12m3 de vidro. Pela sua construção, composição e implantação, estas
ilhas ecológicas representam
a melhor solução ao nível de
capacidade volumétrica, durabilidade, higiene e impacto visual.
. Acesso à Praia
dos Pescadores

Terminaram já os trabalhos de
intervenção para pavimentação
do acesso à Praia dos Pescadores, uma área do Parque Linear
Ribeirinho Estuário do Tejo com
amplas zonas de lazer, parque
de merendas e área desportiva.
A obra contemplou ainda outros
arranjos, como a limpeza do
passeio junto à EUROFIL, a pintura da passadeira e acréscimo
da zona de passeio junto ao parque de estacionamento, bem
como a colocação dos sinais de
trânsito.

DESTAQUE | NOVOS ÓRGÃOS DA AML

Foi eleita e empossada
a Comissão Executiva
Metropolitana de Lisboa
Ultrapassadas diversas vicissitudes políticas, chegou ao seu termo o
processo de eleição e instalação dos novos órgãos dirigentes da Área
Metropolitana de Lisboa, com a eleição e tomada de posse da Comissão Executiva Metropolitana de Lisboa, em julho de 2014. Estão assim em funções os dois órgãos que deﬁnem a presente conﬁguração
da direção da AML, nos termos da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro.
A votação da lista ordenada dos candidatos à Comissão Executiva Metropolitana de Lisboa decorreu nas dezoito assembleias municipais
da AML (reunidas em simultâneo, para este efeito, no dia 15 de julho), tendo recolhido a maioria dos votos favoráveis de dezasseis das
mesmas assembleias, representando cerca de 63% dos eleitores da
Área Metropolitana de Lisboa. São os seus titulares Demétrio Carlos
Alves, como Primeiro-Secretário, João Pedro de Campos Domingues
e Filipe Eduardo Miranda Ferreira, como Secretários Metropolitanos
executivos, e Carlos Alberto Picanço dos Santos e Emanuel de Jesus
Colaço Costa, Secretários Metropolitanos não executivos.
A Comissão Executiva Metropolitana tomou posse no dia 17 de julho
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perante o Conselho Metropolitano, cujo Presidente, António Costa,
sublinhou a importância deste “novo passo na estabilização do funcionamento da Área Metropolitana de Lisboa, de acordo com o novo
quadro legal” - acrescentando, sobre este ponto, ser consensual, a
nível do Conselho Metropolitano, que o mesmo quadro não é ainda
o ideal, sendo desejável “que as próximas eleições autárquicas possam coincidir com a eleição direta dos órgãos da Área Metropolitana
de Lisboa”.
O Primeiro-Secretário da Comissão Executiva, Demétrio Alves, agradeceu o voto de conﬁança conferido aos seus membros pelas votações expressas no Conselho e nas Assembleias Municipais e aﬁrmou
a disponibilidade da mesma Comissão para cumprir a sua missão
com “dedicação, trabalho competente e espírito cooperante”.
A Comissão Executiva é, nos termos legais, o órgão executivo da AML,
sendo o Conselho Metropolitano o órgão deliberativo, neste caso
constituído pelos dezoito presidentes de Câmara Municipal dos municípios integrantes da região.
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Resultados eleitorais

Município

Eleitos das
A.Municipais/
Eleitores

Voto
Ponderado
(alínea b) do
n.º8 do art.º
74º da Lei
n.º 75/2013,
de 12 de
setembro

Alcochete

21

Almada

A Favor

Contra

Brancos

Nulos

Abstenção
Aprovação
por Maioria
(n.º 7 do art-º
ponderado 74 da Lei n.º
75/2013, de 12
de setembro)

nominal

ponderado

nominal

ponderado

nominal

ponderado

nominal

ponderado

nominal

658,90

14

9.225

0

0

1

659

0

0

6

3.953

sim

33

4.531,45

26

117.818

5

22.657

0

0

0

0

2

9.063

sim

Amadora

33

4.440,85

30

133.225

1

4.441

1

4.441

0

0

1

4.441

sim

Barreiro

27

2.612,22

23

60.081

1

2.612

1

2.612

0

0

2

5.224

sim

Cascais

33

5.228,39

20

104.568

10

52.284

3

15.685

0

0

0

0

sim

Lisboa

51

9.977,39

28

279.367

10

99.774

5

49.887

0

0

8

79.819

sim

Loures

33

5.036,24

25

125.906

5

25.181

3

15.109

0

0

0

0

sim

Mafra

27

2.218,11

16

35.490

7

15.527

1

2.218

0

0

3

6.654

sim

Moita

27

2.200,93

24

52.822

2

4.402

1

2.201

0

0

0

0

sim

Montijo

21

1.967,43

18

35.414

2

3.935

0

0

0

0

1

1.967

sim

Odivelas

33

3.721,88

27

100.491

5

18.609

1

3.722

0

0

0

0

sim

Oeiras

33

4.467,88

11

49.147

11

49.147

8

35.743

3

13.404

0

0

não

Palmela

27

1.906,11

18

34.310

7

13.343

0

0

0

0

2

3.812

sim

Seixal

33

4.069,79

23

93.605

10

40.698

0

0

0

0

0

0

sim

Sesimbra

21

1.969,29

18

35.447

1

1.969

2

3.939

0

0

0

0

sim

Setúbal

33

3.134,48

17

53.286

3

9.403

9

28.210

2

6.269

2

6.269

sim

Sintra

33

9.214,45

14

129.002

14

129.002

0

0

2

18.429

3

27.643

não

Vila Franca
de Xira

33

3.341,30

17

56.802

15

50.120

1

3.341

0

0

0

0

sim

Totais

552

369

1.506.006

109

543.104

37

167.767

7

38.102

30

148.847

16

66,85%

62,65%

19,75%

22,59%

6,70%

6,98%

1,27%

1,59%

5,43%

6,19%

%

(Fonte: Edital nº 03/CE-CEM/2014)

O procedimento que trouxe até à presente Comissão Executiva decorre
do cumprimento do ponto 9 do Artigo 74º da Lei nº 75/2013, que descreve
os passos a dar pelo Conselho Metropolitano caso a lista submetida a votação não seja eleita: “(.../... ) tendo em conta os resultados das eleições
gerais para as Assembleias Municipais e ouvidos os partidos, coligações
e grupos de cidadãos nelas representados, aprova e submete a eleição
uma nova lista, aplicando-se o disposto nos números anteriores, com as
necessárias adaptações.” Isto foi necessário porque uma primeira lista,
apresentada a votação no dia 16 de janeiro, não fora eleita.
O edital tornado público pelo Vice-Presidente do Conselho Metropo-

litano e Presidente em exercício da Comissão Eleitoral, Paulo Vistas,
no dia seguinte à votação da presente Comissão Executiva, integra
o mapa dos resultados incluindo, em colunas paralelas, os números
apurados do voto nominal e do voto ponderado, para cada caso considerado: a favor, contra, brancos, nulos e abstenções. É seguido o procedimento estabelecido pela alínea b), ponto 8 do artigo 74º da Lei nº
75/2013: “Cada voto expresso numa dada Assembleia Municipal tem
a ponderação igual ao produto da divisão do número total de eleitores
do município pelo número total de membros dessa Assembleia Municipal com direito de voto nesta votação.”
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AML aprova o Regulamento
dos Serviços Metropolitanos
e o Plano de Ação e Orçamento
para 2015

O Conselho Metropolitano de Lisboa aprovou, na sua reunião ordinária de 20 de novembro de 2014, a Alteração do Regulamento dos
Serviços da AML e o Plano de Ação, Orçamento e Mapa de Pessoal
para 2015.
Estes dois importantes documentos, ambos de iniciativa da Comissão Executiva, têm por objetivo: o primeiro, adequar ao novo
quadro legal que rege as áreas metropolitanas o funcionamento
da AML, nomeadamente no que diz respeito aos serviços de apoio
técnico e administrativo previsto no artigo 106º da Lei nº 75/2013,
de 12 de setembro; o segundo, descrever a missão e objetivos estratégicos da AML e expor as ações planeadas para o seu desenvolvimento no ano que começa.
Conforme estabelece o preâmbulo do Regulamento dos Serviços
da AML agora aprovado pretende-se que a organização, estrutura e funcionamento dos Serviços Metropolitanos se oriente pelos
seguintes princípios: a) unidade e eﬁcácia da ação, b) desburocratização, c) racionalização de meios e eﬁciência na afetação
de recursos públicos, d) melhoria quantitativa e qualitativa do
serviço prestado, d) princípios constitucionais aplicáveis à atividade administrativa, designadamente os acolhidos no Código do
Procedimento Administrativo.
O organograma proposto “visa estabelecer um conjunto de serviços
através dos quais se reﬂete a preocupação fundamental de traçar e
desenvolver linhas de planeamento e gestão estratégicas metropolitanas, bem como um efetivo apoio às necessidades intermunicipais e supramunicipais, sem descurar o apoio eﬁcaz aos municípios naquilo em
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que se veja haver ganhos na atuação a uma escala supramunicipal”.
O Plano de Ação começa por descrever os órgãos da Área Metropolitana, nomeadamente o Conselho Metropolitano e a Comissão Executiva
Metropolitana, e um terceiro, o Conselho Estratégico para o Desenvol-
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vimento Metropolitano, deﬁnido como “órgão de natureza consultiva
destinado ao apoio ao processo de decisão dos restantes órgãos da
Área Metropolitana; deverá ser constituído por representantes das
instituições, entidades e organizações com relevância e intervenção
no domínio dos interesses metropolitanos, cabendo ao Conselho Metropolitano deliberar sobre a sua composição em concreto”.
É igualmente feita referência aos Grupos de Trabalho Metropolitanos: o
da Educação, e o da Mobilidade e Transportes, e o da Energia que foram
retomados, e o Grupo da Saúde, recentemente criado.
No capítulo sobre os Recursos da AML é noticiada a próxima transferência dos serviços para a nova sede, no Edifício Mascarenhas, e descrevem-se os recursos ﬁnanceiros, com referência explícita à receita
proveniente do Orçamento do Estado, às contribuições dos Municípios e à captação de outras fontes de ﬁnanciamento, nomeadamente
dos Fundos Comunitários disponíveis para este efeito.
Este documento trata ainda, com dados concretos, da “adequada atuação metropolitana no próximo quadro comunitário de apoio 2014/2020,
continuando o aproveitamento rentabilizado do QREN”. Faz-se um resumo da história desde o contrato de Delegação de Competências sem
Subvenção Global, celebrado em 2009 entre a Autoridade de Gestão do
POR Lisboa e a AML, e direcionado para os SAMA (Sistemas de Apoio
à Modernização Administrativa) e Requaliﬁcação da Rede Escolar (1º
Ciclo do Ensino Básico e Educação Pré-Escolar).
Neste contexto de preparação do novo ciclo de programação comunitária 2014-2020, o texto aﬁrma que “Neste processo a AML terá que,
liderar, participar, construir, gerir, acompanhar e (ou) monitorizar diferentes instrumentos de políticas públicas no território, onde se incluem
mecanismos de coordenação que importa ativar. Será também desenvolvida a preparação do Pacto de Coesão e Desenvolvimento Territorial
da Área Metropolitana de Lisboa, os concomitantes instrumentos de
ação, designadamente da AIDUS/ITI (Ações Integradas de Desenvolvimento Urbano Sustentável/ Investimentos Territoriais Integrados) e
DLBC (Desenvolvimento Local de Base Comunitária), direcionando-os
para a produção de resultados signiﬁcativos nos domínios da coesão,
competitividade, emprego e sustentabilidade territorial. Pretende-se
ainda, ativar outros mecanismos de coordenação, que permitam liderar, participar, construir, gerir, acompanhar e/ou monitorizar diferentes
instrumentos de políticas públicas no território.
Será igualmente analisada com a CCDRLVT (Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo) a possibilidade de contratualização de Delegação de Competências de gestão
do próximo quadro comunitário de apoio Portugal 2020.”
São descritas muitas áreas de ação a que se pretende dar continui-

dade e desenvolvimento, nomeadamente de Projetos/Candidaturas
conjuntas dos Municípios e da AML no quadro do Portugal 2020 e de
outras fontes de ﬁnanciamento nacional e europeu, e a participação
em redes e projetos nacionais e internacionais, como a AIVP – Association Internationale Villes et Ports, a METREX – Rede de Regiões e
Áreas Metropolitanas Europeias, a RETE – Associazione per la Collaborazione tra Porti e Cittá, a EUROPAN, a Rede Procura + e a Rede E-Learning nas Autarquias.
Outro ponto debruça-se sobre os Estudos e Planos Estratégicos, Funcionais e Territoriais Intermunicipais, nomeadamente os trabalhos
desenvolvidos no âmbito do Plano Regional de Ordenamento do Território da Área Metropolitana de Lisboa (PROT-AML) a partir de 2008,
quando se planeavam o novo aeroporto de Lisboa, as novas plataformas logísticas e o projeto de Alta Velocidade, com a terceira travessia do Tejo. Como é sabido, dada a evolução ﬁnanceira que sobreveio
depois, estes projetos foram suspensos, sendo necessário rever as
opções estratégicas de base territorial. A CCDRLVT foi incumbida de
realizar os trabalhos preparatórios, tendo em vista o futuro processo
de revisão do PROT-AML.
Trata ainda do Plano de Ordenamento do Estuário do Tejo, dos Planeamentos Intermunicipal, Territorial e Estratégico e do Sistema Metropolitano de Informação Geográﬁca.
Noutro capítulo, é atribuída especial importância à Cultura e ao Desporto, abordados numa perspetiva de valorização da coesão social
interna. Neste ponto, o texto explícita que, em 2015, será dada continuidade à divulgação, pela Agenda Cultural da AML, de todos os eventos
dos 18 Municípios que a compõem. “Pretende-se ainda criar uma nova
valência na Agenda, destinada a divulgar os eventos de cariz social.”
É declarada também a continuidade do Projeto “Orquestras Geração –
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Sistema Portugal”, em parceria com os Municípios da Amadora, Lisboa, Loures, Oeiras, Sesimbra, Sintra e Vila Franca de Xira, inspirado
no Sistema Nacional das Orquestras Juvenis e Infantis da Venezuela, e que “visa a inserção de crianças e jovens com diﬁculdades de
integração social e educativa em Escolas do 1º e 2º Ciclo, provenientes de bairros sociais problemáticos”. Este documento refere
ainda que foi submetida, em setembro de 2014, nova candidatura
ao Programa de Capacitação Institucional, do POR Lisboa – QREN.
“O programa tem tido reﬂexos no aproveitamento dos alunos, quer
ao nível da diminuição das retenções, quer no próprio comportamento na sala de aula. Permite, ainda, a valorização das crianças,
através dos concertos em salas de espetáculo de grande qualidade, dos ensaios com músicos proﬁssionais e das deslocações para
outras regiões do país e para o estrangeiro. Por parte das famílias,
provenientes de meios desfavorecidos, regista-se um grande interesse e um acompanhamento entusiástico das apresentações públicas da Orquestra.”
Outro projeto com continuidade é o da formação da Base de Dados
Bibliográﬁca da AML, que “poderá ser utilizada por técnicos, estudantes de faculdades e universidades para os ajudar a identiﬁcar e
localizar livros para trabalhos e investigação”.
“Pretende-se, assim, proporcionar um vasto leque de recursos e
acesso a dados não só dos 18 Municípios da AML, como também
das entidades nacionais e internacionais com que a AML se relaciona. Pretende-se instalar, aquando da mudança para novo edifício,
uma biblioteca/centro de documentação acessível a consultas públicas.”
Do mesmo modo, serão continuados os protocolos referentes a outros projetos de âmbito cultural e desportivo, como aquele que foi
assinado com a RTP2, para transmissão de eventos “promovidos e/
ou apoiados pelos Municípios, relacionados com o desporto amador,
com o intuito de divulgar e promover os diversos modelos de intervenção dos 18 Municípios da AML nas atividades desportivas, quer
estas sejam direcionadas para o movimento associativo, quer para
a população em geral”.
A oferta cultural da Área Metropolitana de Lisboa vai ainda ser diversiﬁcada noutras direções assim enunciadas: pela criação de um
“Prémio Metrópoles Artes Plásticas”, a atribuir anualmente a obras
concorrentes; pela atribuição anual de prémios a “teses de doutoramento e outros trabalhos de investigação sobre temas de relevante
interesse metropolitano, convidando as universidades a participar”
– “Prémio Metrópoles Ciência”; pela prática das “Quartas-feiras do
Mascarenhas”, abrindo a futura sede da AML à comunidade e pro-

18.19 MTPAML

movendo a realização de um evento mensal, na última quarta-feira
de cada mês, com música, dança, concertos ou debates sobre temas da atualidade metropolitana.
No capítulo da modernização e capacitação institucional dos Municípios, descrevem-se a realidade presente e os projetos de desenvolvimento da Central de Compras Eletrónicas, as ações de formação proﬁssional em curso ou em projeto na área da melhoria do
desempenho organizacional dos Municípios da AML, por ﬁm o plano
de personalização da plataforma de gestão da formação.
No capítulo da melhoria do desempenho organizacional da AML,
importa salientar a área da comunicação institucional. Para além
da informação regular dirigida aos órgãos de Comunicação Social,
é aﬁrmado o seguinte: “Em 2015 pretende-se criar um portal da
AML que inclua o website como plataforma eletrónica privilegiada
no apoio à divulgação e promoção das atividades promovidas pela
AML, através da introdução de informação sobre os mais variados
eventos. Na área da Biblioteca Digital continuarão a ser publicados
os PressReleases divulgados sobre as tomadas de posição políticas
e as atividades promovidas pela AML. Prevê-se ainda continuar a
disponibilizar no website da AML informação qualiﬁcada tipo InfoGET.”
Será dada continuidade à publicação de notícias mais relevantes da
AML no Facebook, bem como a uma newsletter mensal, com capacidade de se adaptar aos diversos dispositivos eletrónicos móveis
hoje usados.
Finalmente, sobre a revista Metrópoles:
“Tendo em vista a promoção das ações desenvolvidas pela Área
Metropolitana de Lisboa e pelos seus Municípios, e com o objetivo
de continuar a contribuir para o diálogo e reﬂexão das questões
relativas ao planeamento, transportes e acessibilidades, desenvolvimento económico, educação, saúde turismo, cultura e lazer,
pretende-se manter a Revista Metrópoles em novos moldes, com
um número anual.
Paralelamente, pretende-se criar um Portal Metropolitano, com
publicação de várias edições da revista Metrópoles online. Poder-se-ão, complementarmente ao plano de edições próprias, e dentro
dos constrangimentos ﬁnanceiros existentes, assumir parcerias de
coedição e outras formas de apoio institucional a outras publicações especializadas, de interesse metropolitano.”
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Grupos de Trabalho

O Conselho Metropolitano de Lisboa, desde a sua entrada em funções
em outubro de 2013, tinha previsto a reativação dos grupos de trabalhos de apoio consultivo já existentes no anterior mandato da Área Metropolitana de Lisboa (AML) e a criação de novos grupos de trabalho.
Com a tomada de posse da Comissão Executiva Metropolitana, o órgão
executivo da AML, foi possível dar andamento a esse desiderato, tendo-se retomado a atividade dos grupos de trabalho da Educação, da Mobilidade e Transportes, da Energia e criado o da Saúde, integrados por
responsáveis políticos municipais, por técnicos municipais e, no atual
quadro legislativo, coordenado pela Comissão Executiva Metropolitana.
Grupo de Trabalho da Educação
Este grupo iniciou os seus trabalhos no mandato 1998/2001, funcionou até ao ﬁnal do anterior mandato como apoio consultivo à Junta
Metropolitana de Lisboa, o então órgão executivo da AML, para a área
da educação, através da análise crítica e apresentação de propostas
sobre matérias na ordem do dia.

No atual mandato, este grupo de trabalho teve a sua primeira reunião
em 16 de outubro, após o início do ano letivo, e reuniu posteriormente
a 04 de dezembro, tendo feito um levantamento das principais preocupações identiﬁcadas ao nível da educação, sendo de destacar:
• Atrasos na colocação de professores no início do ano letivo
•

Municipalização da Educação – contratos de delegação de competências

•

Ação Social Escolar - necessidade de publicação em Diário da República, até ao ﬁnal do 2.º período letivo, do Despacho anual que
regulamenta as condições de apoio no âmbito da ação social
escolar, de forma a permitir aos municípios e agrupamentos de
escolas assegurar em tempo útil a gestão ﬁnanceira e administrativa dos diferentes apoios

•

Auxiliares da ação educativa – necessidade de alteração da Portaria nº 1049-A/2008, de 16 de setembro, que deﬁne os critérios
e a fórmula de cálculo para a determinação da dotação máxima
de referência do pessoal não docente

•

Cartas educativas municipais - necessidade de orientações técnicas por parte do Ministério da Educação para se proceder à
revisão desses instrumentos de planeamento

•

Cortes previstos na proposta de Orçamento de Estado para 2015
na área da educação

•

Requaliﬁcação do parque escolar – necessidade de se fazer um
levantamento da situação dos equipamentos escolares

Estas questões, entre outras, integrarão a agenda deste grupo de
trabalho, e a sua discussão e conclusões permitirão preparar a estratégia metropolitana e servirão de base às tomadas de posição do
Conselho Metropolitano de Lisboa, nesta importante área para a qualidade de vida das populações.
Grupo de Trabalho da Mobilidade e dos Transportes
Já o Grupo de Trabalho da Mobilidade e dos Transportes iniciou os seus
trabalhos neste mandato antes da entrada em funções da Comissão
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Executiva, por decisão do Conselho Metropolitano de Lisboa, pela necessidade de se fazer a apreciação, quer do Anteprojeto de Regime Jurídico do Serviço Público de Transporte de Passageiros; quer da Proposta
de Reformulação e Expansão do Sistema Tarifário na AML, apresentada
pela Autoridade Metropolitana de Transportes de Lisboa (AMTL).
Assim, teve as suas primeiras reuniões do mandato em 03 e 14 de julho
de 2014, sendo que nesta última aprovou uma tomada de posição sobre o Anteprojeto de Regime Jurídico do Serviço Público de Transporte
de Passageiros que foi apreciada posteriormente pelo Conselho Metropolitano e mereceu aprovação por unanimidade.
No essencial, esta tomada de posição manifestava que os Municípios
da AML “estão totalmente contra a aprovação deste diploma, nos termos propostos, na medida em que, no caso concreto deste território,
afasta os municípios da deﬁnição da política de gestão dos transportes.” Isto porque o diploma previa que a autoridade de transportes se
mantivesse no Estado Central pelo menos até 2025, sendo que “os
municípios apenas serão tidos em consideração, por intermédio dos
órgãos executivos da Área Metropolitana, os quais unicamente serão
consultados em relação a decisões estratégicas de organização do sistema público de transporte.”
Ora, entende a AML que “os municípios que são as entidades que
têm melhor conhecimento da realidade local e das necessidades das
populações, não podem ser afastados deste processo sob o risco de
enormes prejuízos para os utentes do sistema de serviço público de
transporte (...)”.
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Em 12 de setembro reuniu já sob a coordenação da Comissão Executiva, tendo nessa altura tomado posição sobre a Proposta de Reformulação e Expansão do Sistema Tarifário na AML, que mereceu o
acolhimento do Conselho Metropolitano de Lisboa.
Dessa tomada de posição destaca-se o seguinte, conforme transmitido nessa altura à AMTL:
1. O documento, apesar de conter alguns avanços no plano das
coroas, não responde a questões nucleares para os municípios,
como sejam os preços e a integração de todos os operadores,
pelo que não reúne condições para merecer parecer favorável
dos municípios.
2. Quanto ao ﬁnanciamento a Proposta mantém as questões que
logo na versão inicial mereceram discordância dos municípios e
que não levam em linha de conta que o alargamento da atratividade aumentará o número dos utentes e das receitas e que os
utentes portugueses pagam muito acima da média dos restantes países europeus.
Foi deliberado ainda solicitar à AMTL o envio dos dados em falta até
ao ﬁnal do mês de setembro, a saber: sistema tarifário delineado
para o efeito e perspetivas de evolução futura nos próximos 10 a
15 anos, para que o grupo de trabalho se pudesse pronunciar em
posse de todos os dados. A AMTL respondeu não lhe ser possível
dar resposta ao solicitado em tão curto espaço de tempo, e não o
fez até ao fecho desta edição da Metrópoles.

DESTAQUE | NOVOS ÓRGÃOS DA AML

Área Metropolitana de Lisboa reuniu com a Comissão
de Trabalhadores do Metropolitano de Lisboa
Para além dos trabalhos desenvolvidos no âmbito deste grupo, a
Comissão Executiva da AML reuniu em 29 de outubro, a pedido
desta, com a comissão e diversas estruturas sindicais representativas dos cerca de 1400 Trabalhadores do Metropolitano de Lisboa,
para abordar as questões relacionadas com o futuro modelo de
gestão da Metro de Lisboa, analisando ainda as consequências de
uma possível concessão dessa gestão a empresa privada.
Nessa reunião os representantes das organizações de trabalhadores procuraram sensibilizar a AML e os 18 municípios que a integram para a necessidade da defesa do serviço público de transportes, mostrando-se disponíveis para colaborar com as autarquias

na sua intervenção relativamente ao futuro da empresa, quer ao
nível das questões de competência técnica, quer ao nível das
questões da segurança. Em sua opinião, a entrega da concessão a
privados em nada beneﬁciará nem os trabalhadores, nem utentes,
que são na sua maioria cidadãos da área metropolitana de Lisboa.
Da parte da Comissão Executiva foi referido que as questões da
mobilidade e dos transportes têm sido uma preocupação da AML,
tendo-se manifestado a disponibilidade de AML para colaborar, no
âmbito das competências que lhe são atribuídas por lei, na defesa
do serviço público de transportes.
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Grupo de Trabalho da Saúde
Este grupo de trabalho iniciou as suas funções neste mandato em
09 de outubro de 2014, tendo começado por fazer um levantamento
sobre as principais preocupações dos municípios da AML nesta área.
Nessa sequência, foi procedeu-se a uma caracterização da rede de
equipamentos de saúde na AML, tendo sido possível constatar que
ao nível dos cuidados de saúde prestados às populações metropolitanas, se veriﬁcam notórias carências em infraestruturas, equipamentos e recursos humanos, como por exemplo, a existência de mais
de 400 000 habitantes sem médico de família. De assinalar também
uma notória assimetria existente entre as duas NUTS 3, a Grande
Lisboa e a Península de Setúbal, com esta última numa situação de
cobertura desvantajosa em vários domínios, desde o n.º de habitantes/centro de saúde, ao n.º de habitantes/médico em equipamento
hospitalar.
Os municípios têm procurado responder às necessidades das populações nesta área, colaborando, no domínio das suas competência e
atribuições, com o Ministério da Saúde.
Urge, por isso, preparar uma estratégia para a AML nesta importante
área que, apesar de ser da competência da Administração Central,
constitui uma preocupação permanente dos municípios, do ponto de
vista da coesão territorial e socioeconómica, com vista a melhoria da
qualidade de vida das populações.
Destas conclusões do grupo de trabalho foi dado conhecimento ao
Conselho Metropolitano em 16 de outubro.
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Grupo de Trabalho da Energia
Este grupo da área da energia foi constituído no mandato
2009/2013, sendo então orientado especiﬁcamente para o acompanhamento das questões relativas à EDP. Funcionou, até ao ﬁnal
do anterior mandato, como apoio consultivo à Junta Metropolitana
de Lisboa na área da energia, em especial eletricidade.
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Já neste mandato e coordenado pela Comissão executiva, o grupo reuniu em 06 de novembro com o objetivo de ouvir os representantes dos
municípios sobre as diversas questões da energia, designadamente as
relacionadas com a eletricidade e, em particular, com a concedente EDP.
Assim, no decurso da reunião foram levantadas preocupações,
nomeadamente a faturação da eletricidade de Iluminação Pública;
tarifas; contratos; serviços e investimento; relacionamento institucional; questões relativas ao Manual de Procedimentos; e aos
levantamentos de cadastro; e outras questões relativas a ajudas
comunitárias no âmbito da eﬁciência energética.
Na sequência dessa reunião foi proposto que seja adotado na AML,
(no âmbito das atribuições conferidas pelo art.º 67º da lei 75/2013,
de 12 de setembro) uma Comissão ou Gabinete Permanente de
Energia que, nomeadamente, focalize o acompanhamento das relações contratuais com a EDP (especiﬁcamente com técnicos qualiﬁcados e assessoria jurídica permanente); e que essa Comissão ou
Gabinete seja criado por delegação de competências ou mandato
dos municípios, nomeadamente para: trabalhar para a renovação
do contrato com a EDP; normalização de procedimentos; e ganhar
peso negocial com o Governo (nomeadamente incidindo nas questões tarifárias ex. IVA). Estão em curso os procedimentos necessários à concretização desta proposta.

Grupos de Trabalho a constituir
Na reunião de novembro de 2014 do Conselho Metropolitano de Lisboa foi acordada a criação de mais um grupo de trabalho permanente para as questões do ordenamento do território, e a par disso, dois
grupos de trabalho especíﬁcos para tratar apenas as questões das
políticas públicas de habitação e das frentes ribeirinhas. Prevê-se
que os trabalhos desses grupos tenham início em breve.
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Área Metropolitana
de Lisboa
mantém aposta
na Formação Profissional

A Área Metropolitana de Lisboa (AML) detém uma longa cultura de desenvolvimento e de promoção da formação proﬁssional, apostando
no conhecimento, conducente à excelência e à inovação dos serviços
prestados ao nível da administração local.
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Entidade certiﬁcada desde 2003 para desenvolver formação proﬁssional, no âmbito das suas atribuições, pretende contribuir para
a resolução de problemas e para o desenvolvimento de competências, aptidões e comportamentos dos trabalhadores dos 18 municípios da região.
Foi isso que sucedeu no último trimestre de 2014, e apenas nesta
altura pelos motivos já explicitados no texto sobre os novos órgãos,
em que a AML desenvolveu cinco ações de formação, nas áreas do
Código dos Contratos Públicos e do Código do Procedimento Administrativo.
A aposta da AML na área da formação proﬁssional manter-se-á em
2015, conforme previsto no Plano de Ação e Orçamento de AML
2015, e já disponível em www.aml.pt – calendarização das ações e
respetivos conteúdos programáticos.
As áreas de formação a ministrar são apuradas junto dos serviços
de formação dos 18 municípios, com o objetivo de ir ao encontro
das suas necessidades e expectativas. Assim, em 2015, haverá
ações gratuitas nas seguintes áreas: Código do Procedimento
Administrativo; Código dos Contratos Públicos generalista e específica sobre Acordos Quadro (no âmbito da Central de Compras
Eletrónicas da AML); Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas;
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Comunicação low cost; Formação Pedagógica Inicial de Formadores e Formação de e-Formadores; Regime Jurídico de Urbanização e Edificação e Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão
Territorial; Gestão de projetos; e Conceção de Instrumentos de
Avaliação.
Mantém-se também a aposta na inovação, estando previsto o desenvolvimento de um projeto-piloto para a elaboração de um Massive Open Online Course (MOOC). No âmbito desta metodologia inovadora, a organização de recursos não contempla a moderação por
parte de e-formador ou e-tutor e permite que um número alargado
de trabalhadores dos municípios da AML - trabalhadores que se encontram dispersos pelo território metropolitano - tenham acesso a
ações de formação do seu interesse, que podem realizar de acordo
com a sua disponibilidade, a distância.
Esta aposta em cursos MOOC surge na sequência da experiência
que a AML detém na realização de ações de formação em ambiente
e-learning e b-learning.
A atuação da formação proﬁssional ao nível supramunicipal permite
ganhos de diversa ordem sobretudo pela criação de espaços de reﬂexão e de produção de conhecimento ao nível regional, contribuindo para que a AML seja uma região do conhecimento.

FORMAÇÃO PROFISSIONAL INTERMUNICIPAL DA AML
GRATUITA (salvo situações especiﬁcas)
DESTINADA A TRABALHADORES DOS MUNICÍPIOS DA AML
(em situação de contrato de trabalho em funções públicas ou em
nomeação)
INSCRIÇÕES http://quidgest.net/aml
MAIS INFORMAÇÕES www.aml.pt
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Central de Compras Eletrónicas
da AML em expansão

A Área Metropolitana de Lisboa (AML) foi pioneira, entre as entidades
suas congéneres, na adoção de mecanismos de gestão centralizada
de aquisição de bens e serviços, mediante a criação de uma Central de
Compras Eletrónicas (CCE-AML).
Criada em 2006 como Unidade de Compras Eletrónicas da Área Metropolitana de Lisboa (UCE-AML) teve como missão inicial agregar as
necessidades de três categorias de produtos (papel, economato e consumíveis de impressão) dos 10 municípios pioneiros, e lançar, num ato
único, os processos aquisitivos.
Aproveitando o regime legal instituído com a revogação do Código dos
Contratos Públicos (CCP), e o novo regime jurídico das centrais de compras - Decreto-Lei n.º 200/2008 de 9 de outubro, em 2008 foi aprovada
a transformação da então UCE-AML numa Direção de Projeto: a Central
de Compras Eletrónicas da AML. Com a criação desta Direção de Projeto pretendeu-se alcançar vantagens ao nível da economia de custos
e desburocratização dos procedimentos administrativos aumentando,
em simultâneo, a transparência e a qualidade do serviço prestado.
Em 2009 os Acordos Quadro internacionais marcaram o arranque de
uma nova abordagem ao mercado, que posicionou de forma objetiva os
municípios da AML como compradores e utilizadores atentos à problemática da sustentabilidade ambiental através das compras públicas.
A CCE-AML tem por missão atuar transversalmente ao conjunto de entidades aderentes, de forma a promover maior eﬁcácia, eﬁciência, trans-
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parência e potenciar
economias de escala na aquisição de bens e serviços.
Está-lhe reservada a função de lançar os procedimentos com vista à realização de concursos públicos para celebração de Acordos
Quadro.
Foca grande parte da sua atividade na condução de processos aquisitivos, englobando genericamente:
•

Agregação de necessidades de compra das entidades, com vista
ao lançamento de procedimentos para categorias deﬁnidas e de
manifesto interesse
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•

Deﬁnição dos critérios de aquisição de bens e serviços, promovendo a uniformização e normalização dos bens e serviços a adquirir

•

Elaboração e/ou validação de catálogos a disponibilizar na plataforma de compras

•

Condução e participação nos procedimentos negociais no que
respeita às categorias de bens e serviços deﬁnidos como transversais às entidades adquirentes.

Ao nível do suporte tecnológico, é disponibilizada uma plataforma
eletrónica às entidades adquirentes para desenvolvimento de procedimentos aquisitivos, negociação dinâmica (leilões eletrónicos) e
gestão transacional das compras, desde a fase de requisição de um
bem e/ou serviço até à receção do mesmo.
Os beneﬁciários ﬁnais dos Acordos Quadro são as entidades que integram a CCE-AML que, por esta via, obtêm signiﬁcativas poupanças no
fornecimentos de bens e serviços.
Há uma clara intenção da Comissão Executiva Metropolitana de Lisboa de expandir, em 2015, a atividade da CCE-AML a outras entidades
que não só os municípios da AML, tendo-se inclusivamente já concretizado a adesão de juntas de freguesia, entre outras entidades que se
perspetiva poderem aderir.

Vantagens do recurso aos Acordos Quadro da CCE-AML:
• Gerar poupanças imediatas e aumentar a eﬁciência no processo aquisitivo resultantes da racionalização da estrutura
de custos e pela agregação de determinadas categorias de
bens e serviços
•

Aprofundar o conhecimento da estrutura de custos atual e
dos processos aquisitivos existentes

•

Desenvolver competências internas nas entidades envolvidas que permitam a especialização da função compras

•

Minimizar as barreiras à adoção das compras eletrónicas
nas entidades públicas na sua fase de generalização

•

Avaliar a capacidade dos fornecedores se relacionarem eletronicamente com a Administração Pública Local

•

Desenvolver a parceria multimunicipal captando as sinergias
resultantes da agregação de esforços e de interesses comuns

•

Desenvolvimento do espírito de colaboração e partilha intermunicipal, de informação e conhecimento, que se traduza na implementação das melhores práticas.

Sendo entidade adquirente, como recorrer aos Acordos Quadro
da CCE-AML?
Respeitando o CCP, designadamente o art.º 259.º, adotando o procedimento para celebração de contrato ao abrigo de acordo quadro, por
convite à apresentação de propostas às entidades adjudicatárias selecionadas no âmbito do Acordo Quadro
Ou
Tendo a CCE-AML promovido em nome das entidades adquirentes a
negociação dinâmica por realização de leilão eletrónico, proceder a
uma simples requisição podendo para o efeito fazê-lo através da plataforma eletrónica SaphetyBuy por consulta ao catálogo de compras.
Acordos Quadro atualmente em vigor
Instrumentos Musicais – até 13.03.2015
Papel – até 15.07.2015, renovável por mais 1 ano. Preços ﬁnais até
31.03.2015
Refeições Escolares – até 13.12.2015
Combustíveis – até 13.09.2015
Comunicações Móveis – até 26.09.2015
Consumíveis de Impressão – até 27.05.2016, renovável por mais 1 ano.
Preços ﬁnais até 30.06.2015.
Energia – até 20.10.2015, renovável anualmente, no limite até
20.10.2018.
Gás – até 20.10.2015, renovável anualmente, no limite até 20.10.2016.
Para saber mais sobre a CCE-AML:
E-mail: compras.electronicas@aml.pt
Web site: www.aml.pt
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Estratégia Integrada
de Desenvolvimento
Territorial 2020
A Área Metropolitana de Lisboa iniciou, em 2012, um estudo estratégico e prospetivo conducente àquilo que se veio a designar por Programa Territorial Integrado (PTI).
Visava-se, então, o desenho de uma estratégia de desenvolvimento
territorial focada na otimização do aproveitamento dos fundos da
União Europeia previstos para o período de programação 2014-2020.
Assim, no âmbito deste trabalho, foi efetuado um diagnóstico prospetivo regional sintético e, também, foi deﬁnida a visão e as respetivas
linhas estratégicas prioritárias para a região, identiﬁcando os constrangimentos, desaﬁos e linhas de orientação, numa lógica de hierarquização das prioridades, privilegiando a sistematização e coerência
da informação com os documentos existentes de âmbito nacional,
regional e municipal.
A elaboração deste programa foi coﬁnanciado pelo Programa Operacional Assistência Técnica (POAT), no âmbito de um convite à apresentação de candidaturas que tinham exatamente em vista o apoio
ao planeamento de políticas públicas estratégicas de desenvolvimento territorial e respetivos Planos de Ação para o período 2014-2020.
O trabalho foi desenvolvido de acordo com as principais metas da estratégia “Europa 2020” e com a abordagem territorial preconizada nas
linhas de orientação do Quadro Estratégico Comum da União Europeia
para aplicação dos fundos comunitários no âmbito do próximo período de programação, bem como o Portugal 2020.
Entre abril e junho de 2014 o PTI ﬁcou ﬁnalizado, passando a constituir-se como plataforma de trabalho para a futura abordagem do Portugal 2020 na região de Lisboa.
Entretanto, a Comissão Interministerial de Coordenação do Portugal
2020 lançou, em novembro de 2014, um Aviso/Convite para a apresentação, pelas áreas metropolitanas e comunidades intermunicipais, de candidaturas visando o reconhecimento das EIDT - Estratégias Integradas de Desenvolvimento Territorial, que, grosso modo,
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deveriam corresponder àquilo que já estava cristalizado no PTI.
A homologação das EIDT, que se espera venha a acontecer em ﬁnais
de fevereiro, tem como objetivo a preparação de um Plano de Ação,
a elaborar durante o mês de março, com vista a contratualização do
Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial e do Pacto para o
Desenvolvimento Local de Base Comunitária, conforme o art.º 64.º
do DL 137/2014, de 12 de setembro.
Assim, na AML adequou-se, durante o mês de dezembro, o conteúdo
do PTI às necessidades daquilo que, na base do regulamentado, deve
ser a EIDT Lisboa 2020, o que se veio a revelar trabalho complexo não
apenas porque se impuseram novas condicionantes, mas, também
porque o PTI apresentava algumas insuﬁciências de base.
Destacam-se também os contributos dos municípios da AML, quer
ao nível político, quer técnico em reuniões realizadas para o efeito,
que muito contribuíram para a construção da estratégia.
Esta EIDT Lisboa 2020 procura traduzir um quadro estratégico metropolitano completo e claro, devidamente articulado com a estratégia regional dinamizada pela CCDRLVT e em coerência com o quadro
estratégico do Portugal 2020.
Entre outras, na Estratégia proposta abordam-se as seguintes
áreas temáticas:
I.
Desenvolvimento urbano e estratégico de regeneração e revitalização urbanas;
II.

Articulação territorial de competências municipais, nomeadamente no âmbito da prestação de serviços públicos nas
diversas áreas1;

1. Embora este ponto não fosse muito desenvolvido porque se entendeu que pela sua
relevância político-institucional, e estando muito imbrincado com matérias que estão
a ser discutidas entre o governo e os municípios, deveria aguardar por mais e melhor
esclarecimento.
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III.

acompanhamento, monitorização e autoavaliação; mecanismo

Competitividade económica regional e local, incluindo prioridades em diversas áreas, como a do sistema de transportes
e as matérias relacionadas com o ajustamento das ofertas formativas, e ainda, das politicas ativas de emprego adequadas ao

de intelligence e gestão de redes; parcerias e redes
f)

Indicadores e metas de resultado (metas a médio e longo prazo,
motivadoras, convergentes, compreensivas e realizáveis).

desenvolvimento territorial;
Os Objetivos Estruturantes assumidos na EIDT para a AML, já articuIV.

Promoção da inclusão social, incluindo o combate do abandono escolar precoce, num contexto de mobilização concertada
da rede social existente no território.

lados aliás com o que se encontra deﬁnido no PAR – Plano de Ação
Regional Lisboa 2020 e no Acordo de Parceria Portugal 2020, são os
seguintes:

A EIDT Lisboa 2020 tem, então, uma estrutura traduzida nos diversos

Objetivo Estruturante (OE) 1 - Valorização da base ecológica da região

capítulos fundamentais:

como veículo de promoção da atratividade territorial dirigida à visita-

a)

Enquadramento e sistematização de conceitos

ção, turismo e à promoção da qualidade de vida da região

b)

Metodologia de elaboração da EIDT, incluindo a rede de entidades públicas e particulares (agentes, atores, parceiros) mobilizadas e ações de reﬂexão/capacitação desenvolvidas

c)

Diagnóstico: situação atual do território (diagnóstico interno,
e externo, no quadro das outras regiões e Europa); análise de
stakeholders (atores dominantes e sinergias intrassectoriais);
análise SWOT; desaﬁos e fatores críticos de sucesso

d)

e)

Estratégia: missão e visão (a médio e longo prazo, 5 a 10 anos);

OE 2 - Fomento da capacidade de inovação e internacionalização da
base empresarial da região
2a) Revitalização das instituições de ciência e tecnologia e da
sua articulação em rede para intensiﬁcar os esforços de
inovação empresarial
2b) Organizar e potenciar à escala metropolitana uma rede
regional coerente de infraestruturas e serviços de internacionalização

posicionamento estratégico a atingir

OE 3 - Otimização do sistema de transportes e de mobilidade

Modelo de Governação: modelo de gestão e organização; recur-

OE 4 - Melhoria da eﬁciência dos serviços de interesse geral e adoção rápida de novos paradigmas de redes inteligentes

sos (humanos e materiais) e competências; mecanismos de
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OE 5 - Assumir os imperativos da promoção da coesão territorial
como procedimento implícito à estruturação das intervenções
metropolitanas

como entidade responsável pela deﬁnição da estratégia de
orientação da região nas grandes funções económicas metropolitanas que se prendem com a mobilidade.

OE 6 - Estruturação de uma rede regional de resposta ágil e ﬂexível
para a inclusão ativa, eﬁcaz e perene.

A operacionalização da EIDT, aspeto que virá a ser proposto oportunamente no Plano de Ação da AML 2020, terá como foco concreto a
captação dos FEEI - Fundos Europeus Estruturais e de Investimento
(FEDER, FSE, FC, FEADER, FEAMP) previstos no Portugal 2020 e destinados à região de Lisboa.
Assim, é fundamental ter em conta aquilo que o governo português
já contratualizou com a comissão europeia, e que está registado nos
Programas Regionais e em diversos Programas Temáticos, no caso
concreto no POR Lisboa 2020, no POSEUR - Programa Operacional
para a Sustentabilidade e Eﬁciência no Uso de Recursos e no POISE –
Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego.
Voltando ao exemplo do OE 3 (Otimização do sistema de transportes
e de mobilidade), poderemos veriﬁcar que, no POR Lisboa 2020 aquilo
que lhe ﬁcou destinado está registado no Eixo Prioritário 8 - Apoiar a
transição para uma economia de baixo teor de carbono em todos os
sectores. Nele se prevê a Prioridade de Investimento (PI) 4.5 a “promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos de
territórios, nomeadamente, as zonas urbanas, incluindo a promoção
de mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação relevantes para a atenuação”, com um envelope ﬁnanceiro que,
na totalidade, para o período 2014-2020, é o seguinte:
• 12 Milhões de euros para “Infraestruturas e promoção de transportes urbanos limpos”;

Cada um destes seis Objetivos Estruturantes é, depois, desagregado
em linhas de ação que lhe dão corpo.
Analisemos, por exemplo, o OE 3 que trata da “otimização do sistema de transportes e da mobilidade” e que internaliza os objetivos de
criação de um sistema de mobilidade inteligente e sustentável, que
responda de forma eﬁcaz e eﬁciente às exigências dos movimentos
pendulares na AML, e garanta as condições de mobilidade necessárias às populações das zonas de baixa densidade.
Importa, neste sentido, a criação de um verdadeiro sistema regional de
mobilidade, dinamizado numa base de intermodalidade, e pela construção de soluções sustentáveis que contribuam para a redução de emissões e pela supressão dos constrangimentos que ainda se veriﬁcam.
Assim, e neste caso, temos, entre outros, os seguintes aspetos a considerar:
i.
Garantir a articulação funcional dos principais espaços de localização de atividades industriais pesadas e logísticas com as
infraestruturas portuárias de Lisboa (Estuário do Tejo) e Setúbal (Estuário do Sado);
ii.

iii.

iv.

Consolidar uma organização verdadeiramente regional das redes logísticas, do sistema de portos e do sistema de transporte
aéreo de mercadorias;
Promover a introdução de soluções inovadoras no sistema de
mobilidade com objetivos de promoção da sustentabilidade e
de redução das emissões, estudando a viabilidade operacional
da assunção destes objetivos (ex: mobilidade suave e elétrica;
substituição progressiva de frotas de transportes públicos, bilhética integrada, transporte ﬂuvial, etc.);
Introduzir soluções de mobilidade especíﬁcas para os territórios de baixa densidade da AML, nomeadamente através de sistemas de transporte ﬂexível;

v.

Promover a introdução de soluções indutoras da utilização de
transporte coletivo de carater público;

vi.

Melhorar a mobilidade escolar e otimizar os serviços de transporte,
também no interface com os serviços de saúde;

vii.

Estruturar mecanismos eﬁcazes com vista à aﬁrmação da AML
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•

6 Milhões de euros para “sistemas de transporte inteligentes”;

•

12 Milhões para ciclovias e vias pedonais.

E, no POR Lisboa, é tudo num território metropolitano com cerca de
2,8 milhões de habitantes e 18 municípios!
Reparemos que, no Acordo de Parceria, no que respeita ao “objetivo de
estruturação de um sistema de mobilidade adequado às pressões das
áreas urbanas e às necessidades das zonas de baixa densidade, devidamente harmonizado com os desaﬁos atuais de eﬁciência energética
e de mobilidade sustentável” se previa a “criação de um sistema de mobilidade regional ancorado na intermodalidade e em soluções positivas
de transporte que sejam capazes de responder de forma conjugada às
exigências ambientais e de mobilidade da população”.
Nesse sentido descreviam-se as seguintes Prioridades de Investimento:
• PI 4.5 (a promoção de estratégias de baixo teor de carbono para
todos os tipos de territórios, nomeadamente, as zonas urbanas,
incluindo a promoção da mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação relevantes para a atenuação)
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•

PI 7.1 (apoio ao espaço único europeu de transportes multimodais, mediante o investimento na rede transeuropeia de transportes)

•

PI 7.2 (melhoria da mobilidade regional, com a ligação dos nós
secundários e terciários à infraestrutura da RTE-T - rede transeuropeia de transportes)

•

PI 7.3 (desenvolvimento e a melhoria de sistemas de transportes ecológicos e baixo teor de carbono, incluindo as vias navegáveis interiores e o transporte marítimo, os portos e as ligações
multimodais)

•

PI 7.4 (desenvolvimento e reabilitação de sistemas ferroviários
abrangentes, de qualidade e interoperáveis e promoção de medidas de redução do ruído).

Acontece, porém, que o POR Lisboa 2020 se viu arredado do Objetivo
Estratégico 7 caindo assim, aparentemente, as prioridades de 7.1 a 7.4!
Salvo se vier a ser possível contratualizar, e esperamos que sim, o ﬁnanciamento destes projetos através do POSEUR.
Na EIDT/PTI apresenta-se uma visão para a AML 2020 que “valoriza
decisivamente o ciclo virtuoso estabelecido entre as dimensões de
Lisboa capital europeia, região metropolitana e cidade e assume o objetivo de aprofundar a dimensão europeia de Lisboa-capital, conjugando
o robustecimento qualitativo da sua capacidade de atração territorial de
pessoas e empresas, através do efeito identitário e aglutinador do seu
património cultural e natural”.
Mais se aﬁrma que “as características físicas de um território metropolitano composto por duas regiões NUTS III cuja contiguidade é estabelecida
pelo rio Tejo e pela reserva natural do seu estuário introduzem-lhe, necessariamente, elementos diferenciados de aﬁrmação, aos quais importa
conferir unidade e capacidade de projeção cruzada”, e, por isso, é necessário que a outra margem deva ser encarada como “território de continuidade de Lisboa cidade, que tenha capacidade de beneﬁciar do sistema de
atratividade potencialmente estabelecido a partir desta reserva natural,
perspetivando Lisboa como uma cidade de duas margens”
A ideia de cidade-região, aliás, na realidade uma “região-capital”, aplicada ao caso de Lisboa, trouxe consigo, no início dos anos 90, a palavra-chave “cidade de duas margens”.
Com ela o autor2 pretendeu, numa época em que se discutia intensamente o tema da infraestruturação estratégica na região, em especial
2ª travessia, o novo aeroporto, a ferrovia, o porto de Lisboa, e alguns
temas de transportes públicos como o metro e sua ligação à “outra
banda”, pensar os problemas não à escala da área administrativa de

2 Pedro Brandão

Lisboa-cidade, mas à escala metropolitana e regional, havendo que delinear um pensamento estratégico para essa escala, que, obviamente,
passa-se pelo imperativo da coesão territorial e socioeconómica.
Não faria sentido falar de uma “cidade de duas margens” no contexto de
um tão amplo estuário onde ainda hoje só existem duas pontes, e se o
quiséssemos fazer num âmbito estritamente físico e citadino.
De facto, a “cidade de duas margens” é um conceito interessante se
orientado para pensar de forma estratégica e coesa todo um círculo
abrangente com cerca de 70 km de raio, de Torres Vedras até Setúbal,
passando por Lisboa, Amadora, Almada e Barreiro, perspetivando ordenar um território onde habitam, trabalham, estudam e fruem momentos de lazer quase 4 milhões de pessoas.
Desde a regeneração das waterfronts, onde ainda tanto há a fazer, até
às questões da mobilidade, da logística e da integração social, a AML
representa um grande desaﬁo onde não têm mais cabimento os localismos e bairrismos.
Os municípios, como entidades político-administrativas vitais e estruturantes do território, até pela sua legitimidade democrática, ganham
escala ao articularem-se regionalmente na sede mais legitima para
esse ﬁm, a AML.
O Estado ganharia ao adotar uma visão descentralizadora inteligente
e equitativa, poupando ao reduzir encargos com as frustrantes e, por
vezes, prepotentes, organizações desconcentradas.
Por estas razões, a manterem-se, os adiamentos na potenciação e
legitimação crescente da escala de governação assente no substrato
metropolitano, resultariam em prejuízo da metrópole capital e do país.

PLANO ESTRATÉGICO PARA O TURISMO NA REGIÃO

Área Metropolitana de Lisboa
emitiu parecer sobre o
Plano Estratégico para o
Turismo na Região de Lisboa
2015 – 2019

A Área Metropolitana de Lisboa (AML), através do seu órgão executivo, a Comissão Executiva, emitiu em outubro de 2014, durante o
período de consulta pública do documento, parecer sobre o Plano
Estratégico para o Turismo na Região de Lisboa 2015 – 2019 (PET-RL), cuja elaboração decorreu sob a direção conjunta da Entidade
Regional de Turismo da Região de Lisboa (ERT-RL) e da Associação
Turismo de Lisboa (ATL).
A AML sublinhou nessa altura que, embora tratando-se apenas de um
exercício de planeamento estratégico, não lhe foi possível concluir
acerca da tipologia de vinculação que o plano virá a assumir e, assim,
da sua eﬁcácia, ﬁcando por esclarecer as seguintes questões:
• Que ato jurídico o aprovará e que tipo de entidades serão vinculadas?
•

Que grau de eﬁciência coordenadora terá o plano estratégico?

•

Poderá vir a ser classiﬁcável como programa sectorial de nível
regional?

Relativamente ao conteúdo material do PET-RL, assinalou que “a visão integrada apontada e as centralidades registadas parece quererem valorizar o desenvolvimento de alguns nós territoriais, o que se
aﬁgura pouco ambicioso, tendo em conta que existem potencialidades emergentes ao nível metropolitano com relevantes elementos de
identidade (nomenclatura do plano) a saber:
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•

O arco monumental – patrimonial norte: Lisboa (Belém/Ajuda –
C. Histórico) – Queluz – Sintra (Palácios e Quintas) – Mafra (Palácio) – Loures (Palácios) + Linhas de Torres

•

Elemento de identidade estruturante: património histórico

•

O arco atlântico norte: Lisboa – Av. Marginal – Estoril – Cascais –
Cabo da Roca – Ericeira

•

Elemento de identidade estruturante: sol e mar. Elementos de
identidade secundários: paisagem natural

•

O arco atlântico sul: Lisboa: Caparica – Fonte da Telha- Meco

•

Elemento de identidade estruturante: sol e mar. Elementos de
identidade secundários: paisagem natural

•

O arco estuarino do Tejo (neste caso reforçando o denominado
arco do Tejo proposto no plano): Parque das Nações – Frentes
Ribeirinhas de Loures, Vila Franca Xira, Alcochete – Moita – Montijo – Barreiro – Seixal – Almada

•

Elemento de identidade estruturante: Reserva Natural. Elementos de identidade secundários: Identidade dos centros antigos/
históricos locais

•

O arco estuarino do Sado: Setúbal – Estuário – Troia

•

Elemento de identidade estruturante: Reserva Natural. Elementos de identidade secundários: sol, serra e praia
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•

Serão de destacar ainda, as rotas vitivinícolas norte e sul e a rota
saloia, que podem potenciar cada um dos arcos descritos.

O levantamento dos equipamentos culturais regionais aﬁgura-se limitado e as centralidades registadas não focam as temáticas da Saúde e do Ensino/Universidade”.
No que se refere à implementação, o PET-RL prevê programas para
a Região e programas para as centralidades (Lisboa, Cascais, Sintra,
Arrábida e Arco do Tejo). No entanto, a programação temporal sendo
ampla é vaga, deixando apenas algumas pistas quanto ao seu desenvolvimento.
Quanto ao modelo de governação, a Comissão Executiva da AML referiu que se aﬁgura “ ser institucionalmente autocentrado, evidenciando algumas incoerências.”
Por exemplo, no que diz respeito aos municípios, o PET-RL refere que
se aplicará ao desenvolvimento turístico da Região de Lisboa, não
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integrando no seu conteúdo os planos dos vários Municípios da Re-

•

Valoriza e explora de forma incompleta e superﬁcial a escala territorial da grande região de polarização de Lisboa;

•

A proposta de desenvolvimento de cinco “centralidades e experiências regionais” (Lisboa, Cascais, Sintra, Arrábida e Arco do
Tejo) deveria ter uma fundamentação mais densa;

•

Apresenta fragilidades quanto ao nível da articulação entre programação e o seu ﬁnanciamento (praticamente inexistente).

gião. Contudo, refere também que o Programa de desenvolvimento da
centralidade da Arrábida “deverá continuar a desenvolver os restantes produtos no âmbito dos seus Planos Estratégicos (ao nível dos
Concelhos) ”.
Depois, quando se refere aos objetivos, de anotar “que eles se cruzam e sobrepõem com atribuições e competências próprias da AML,
pelo que, no mínimo, se exigiria uma articulação mais efetiva com
esta entidade intermunicipal estatuída por lei.”
De uma forma geral, no seu parecer concluiu que o PET- Região de
Lisboa 2015-2019, estando globalmente alinhado com a estratégia
elaborada até ao momento pela Área Metropolitana de Lisboa, contém
alguns aspetos que deverão ser objeto de reﬂexão e ponderação, tendo destacado os seguintes:
• Não evidencia e posiciona a região de Lisboa face aos destinos
concorrentes em termos de alguns indicadores-chave;

Do parecer emitido foi dado conhecimento ao Diretor Geral da ATL, ao
Presidente da Comissão Executiva da ERT-RL, ao Conselho Metropolitano e aos 18 municípios da AML.
A proposta de Plano Regional de Turismo de Lisboa foi aprovada na generalidade em reunião de direção da ATL e por unanimidade em sede
de Comissão Executiva da ERT-RL, em novembro de 2014, prevendo-se a sua implementação a partir de janeiro de 2015.

AGÊNCIAS DE ENERGIA DA AML

Agências de Energia

A cooperação nacional e internacional entre diversas entidades públicas e privadas é essencial para se conseguir alcançar os objetivos
comumente assumidos em termos de energia e ambiente como vitais
para alcançar o desenvolvimento sustentável.
Neste contexto, o papel do poder local, quer seja realizado ao nível
municipal, quer o promovido no escalão intermunicipal, é indispensável.
Contudo, não será possível promover uma política pública energética
ao nível do país, sem a retoma de um planeamento energético nacional que articule e coordene de forma assertiva e eﬁcaz os vários
setores. Tal como não serão concretizáveis essas metas de interesse
comum sem uma política pública para a energia que vá além da mera
tentativa regulatória num setor progressivamente dominado pelo
foco privado, centrado na obtenção de lucros intensos e previamente
garantidos.
Na União Europeia (UE) aﬁrma-se tentar responder aos desaﬁos energéticos e climáticos globais com “políticas ambiciosas” que cobrem
todo o leque de fontes energéticas, desde os combustíveis fósseis
até às renováveis. O objetivo principal proposto é cortar 20% das
emissões de gases com efeito de estufa, reduzir 20% do uso de energia através de medidas de eﬁciência energética e aumentar 20% das
renováveis, em relação aos níveis de 1990, até 2020.
Em Portugal, há muitas décadas que, no domínio da eletricidade, se
iniciou o aproveitamento das fontes energéticas renováveis, neste
caso através do potencial hidroelétrico. Contudo, há cerca de 30 anos
esse esforço foi atenuado devido à prioridade dada à preparação da
EDP para a privatização.
Depois, mais recentemente, retomou-se o discurso do aproveitamento das energias renováveis, agora centrado nas eólicas e no solar
fotovoltaico. Pretendeu-se, e fez-se, promover este aproveitamento
através de intensos mecanismos de market enablement, que trouxeram consigo fortíssimos agravamentos tarifários e aumentos no
designado deﬁcit, porque as rendas garantidas aos grandes e médios
investidores foram desproporcionadas.
Mas, não será possível ter maior racionalidade na utilização dos varia36.37 MTPAML

dos vetores energéticos, bem como um aproveitamento harmonioso
das fontes renováveis para gerar eletricidade, sem cair em oportunismos e vanguardismos que prejudicam os consumidores domésticos
e empresariais? Achamos que sim!
As autoridades locais e regionais, tal como as agências de energia,
bem como outras partes interessadas têm um papel essencial a desempenhar para se conseguir alcançar as metas propostas.
Podem contribuir, por exemplo, para promover o uso harmonioso e
verdadeiramente sustentável (aquele que contempla as diversas
perspetivas, desde a económica, passando pela ambiental, até à sociocultural) de energias renováveis e melhorar a eﬁciência energética
ao nível local e regional, contribuindo para a integração equilibrada
das produções endógenas em redes articuladas de transporte e distribuição de eletricidade. A ideia de que é possível a “ilha elétrica isolada e autossuﬁciente” é coisa dos ﬁns do século XIX!
As agências de energia, em particular, desempenham um papel importante na introdução de boas práticas de gestão da energia, tal
como na promoção da sustentabilidade e oferta de informação de
qualidade, orientação e serviços à medida das necessidades especíﬁcas locais. O trabalho em rede, a cooperação internacional e a
aprendizagem partilhada entre estas instituições é essencial para se
conseguir alcançar os ambiciosos objetivos em termos de energia e
ambiente.
A Comissão Europeia, por exemplo, criou a ManagEnergy, iniciativa
técnica do seu programa Energia Inteligente – Europa (IEE), estabelecida para ajudar as agências locais de energia a trabalhar em conjunto de forma mais eﬁcaz. Esta iniciativa parece destinada a oferecer
um leque de serviços variado, onde se incluem diretorias e mapas
interativos, facilidades para procura de parceiros, informação sobre
projetos de sucesso e seminários regulares sobre a temática. Contudo, há que ter espírito crítico num campo de atividade económica e ﬁnanceira em que facilmente se é capturado pelos grandes interesses,
por vezes acobertados por slogans politicamente corretos.
As agências de energia são suportadas pelas autoridades públicas, na
sua maioria locais e regionais. Boa parte delas é, ainda, coﬁnanciada.
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Segundo informações contidas no site da Comissão de Coordenação
e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo e informações
recolhidas em alguns sites de municípios e agências de energia
nacionais, a maior parte delas foi criada nos anos ﬁnais da década
de 90, no âmbito de candidaturas ao Programa Comunitário SAVE II
(1998-2002), uma iniciativa que visava apoiar as autoridades locais
no campo da energia. O objetivo era estimular, pela primeira vez, uma
aproximação abrangente à gestão da energia, através do encorajamento de iniciativas locais e regionais de sustentabilidade e eﬁciência energética, incluindo o uso de recursos locais de energia.
A partir de 2004, as agências de energia europeias passaram a ser
criadas e ﬁnanciadas pelo IEE, programa europeu que também ﬁnancia o Pacto de Autarcas, e que pretende criar melhores condições
para um futuro mais sustentável em termos energéticos em áreas
tão diversas como as das energias renováveis, construção, indústria,
produtos de consumo e transportes.
O Pacto de Autarcas é um movimento europeu que envolve atualmente
as autarquias empenhadas no aumento da eﬁciência energética e na
utilização de fontes de energias renováveis nos seus territórios. Através do seu compromisso, os signatários pretendem atingir e ultrapassar o objetivo da União Europeia de redução de CO2 em 20% até 2020, o
que reforça a importância da existência das agências de energia.
No próximo Portugal 2020, as questões relacionadas com a energia
terão um papel central.
Há, atualmente, 10 agências de energia na área metropolitana de
Lisboa.
Nas páginas seguintes são mostrados os seus objetivos, os principais projetos em curso e as restrições à sua atividade, com exceção
das Agências de Municipais de Energia de Almada (AGENEAL) e de
Sintra (AMES) e da Oeste Sustentável, onde está integrada a Câmara
de Odivelas, que até ao fecho da edição não responderam às questões enviadas pela revista Metrópoles.

AS AGÊNCIAS DA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
AGÊNCIA MUNICIPAL DE ENERGIA DO SEIXAL
A missão da Agência Municipal de Energia do Seixal (AMESEIXAL) “é
contribuir para o desenvolvimento sustentável através da promoção,
dinamização e divulgação de boas práticas, implementadas de forma
transversal, para melhoria sistemática do desempenho energético-ambiental do concelho do Seixal”, diz Philippe Bollinger, o seu administrador delegado. Esta organização procura apoiar o município do
Seixal, agentes económicos e cidadãos na gestão dos recursos para
a promoção de um desenvolvimento local sustentável.

Alguns projetos em curso
•

Análise da fatura energética da Câmara Municipal do Seixal

•

Campanha de sensibilização para a redução do consumo energético nas Escolas Básicas

•

Redução da temperatura e níveis de iluminação nos edifícios/
equipamentos municipais

•

Implementação de energias renováveis em edifícios/equipamentos municipais

•

Redução dos consumos de energia elétrica na iluminação pública

•

Auditoria energética da frota do Parque Auto do Município do
Seixal e implementação do plano de redução dos consumos de
combustível

•

Projeto Eco-Famílias de sensibilização de famílias do concelho
sobre a eﬁciência energética

•

Participação e organização de atividades da Semana Europeia
da Mobilidade 2015

Principais obstáculos ao trabalho da instituição
Segundo Philippe Bollinger, há “diﬁculdade em ﬁnanciar investimentos
na área da eﬁciência energética e energias renováveis, pois os principais programas nacionais (QREN, Portugal 2020) não incluem a área
metropolitana de Lisboa como zona prioritária de intervenção”. Para
além disso, há “mudanças constantes na política energética nacional
(por exemplo, ninguém consegue prever qual a remuneração futura da
eletricidade produzida a partir de energias renováveis)”, acrescenta.

Philippe Bollinger, administrador delegado da AMESEIXAL
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AGÊNCIA DE ENERGIA E AMBIENTE DA ARRÁBIDA
Entre as atividades desenvolvidas pela Agência de Energia e Ambiente da Arrábida (ENA) inclui-se o apoio aos seus associados, e restante
comunidade, na melhoria da sua performance energética, para além
da promoção da utilização das fontes de energia renovável e valorização dos resíduos como recursos endógenos.

AGÊNCIA MUNICIPAL DE ENERGIA E AMBIENTE DE OEIRAS
A Agência Municipal de Energia e Ambiente de Oeiras (OEINERGE) é
uma associação sem ﬁns lucrativos que visa contribuir para a eﬁciência energética, melhor aproveitamento dos recursos energéticos
endógenos e a gestão ambiental na interface com a energia, para promover um modelo de desenvolvimento local sustentável.

Alguns projetos em curso
• Promoção da recolha e valorização de óleos alimentares usados
na produção de biodiesel - RecOil

Projetos em curso
Atualmente, a OEINERGE desenvolve dois grandes projetos, a Família Oeiras Ecológica e as medidas para prossecução dos objetivos do
Pacto de Autarcas.

•

Promoção da venda de eletrodomésticos de elevada eﬁciência
energética através da comunicação dos custos de utilização
- YAECI

•

Iluminação pública, incluindo a instalação de reguladores de ﬂuxo, balastros eletrónicos e luminárias LED

•

Auditorias energéticas e desenvolvimento de sistemas de gestão de energia de acordo com a norma ISO 50001

•

Apoio aos municípios na implementação do Pacto de Autarcas

Principais obstáculos à atividade da instituição
Orlando Paraíba, diretor da ENA, salienta a diﬁculdade que esta agência tem para aceder aos fundos estruturais para ﬁnanciar as medidas
de eﬁciência energética. “Ao nível municipal, as necessidades energéticas estão diagnosticadas e as soluções identiﬁcadas”, defende.
“Mas, por falta de capacidade de investimento, é muito difícil passar
à fase de implementação, ainda que estas sejam comprovadamente
rentáveis no curto/médio prazo”, acrescenta este responsável.

Principais obstáculos à atividade da instituição
A OEINERGE chegou a ter 18 associados. Atualmente tem apenas 10
devido ao constrangimento criado pela Lei 50/2012, de 31 de agosto,
que aprova o regime jurídico da atividade empresarial local e das participações locais e revoga as Leis n.º 53 -F/2006, de 29 de dezembro,
e 55/2011, de 15 de novembro, que condicionou as entidades maioritariamente públicas. “Assistindo-se à obrigatoriedade legal de saída
de todas as entidades públicas, coloca-se em causa o futuro económico e ﬁnanceiro da Agência”, diz Madalena Castro, presidente do
Conselho de Administração da OEINERGE. “Nos nossos dias, vivemos
numa conjetura de fortes constrangimentos económicos. Mas esta
crise não justiﬁca o abandono de projetos que, a médio e longo prazo,
podem trazer grandes mais-valias, até económicas”, acrescenta.

AGÊNCIA MUNICIPAL DE ENERGIA E AMBIENTE DE LOURES
“A ativação da Agência Municipal de Energia e Ambiente de Loures
(AMEAL) apresenta-se como ferramenta importante ao serviço do
município e empresas/entidades locais”, defende Tiago Matias, presidente do Conselho de Administração. Inativa há cerca de uma década,
a AMEAL teve o seu início em meados dos anos 1990, tendo sido pioneira a nível nacional.
Propõe-se aumentar a eﬁciência na utilização da energia e dos recursos naturais e endógenos da região onde se insere.
Alguns projetos previstos
• Promoção da eﬁciência energética nos edifícios, equipamentos e
serviços das entidades associadas

Orlando Paraíba, diretor da ENA
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•

Cadastro de iluminação pública

•

Implementação do Sistema Nacional de Certiﬁcação Energética
de Edifícios

•

Promoção de soluções alternativas de mobilidade e transportes

•

Elaboração da Estratégia Local de Adaptação às Alterações Climáticas
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•

Integração das componentes eﬁciência energética e adaptação
nos diferentes Planos Municipais de Ordenamento do Território

•

Criação de protocolos de colaboração e participação em associações e redes

Principais obstáculos à entrada em atividade da instituição
As agências de ambiente e energia, de âmbito local e regional, têm
contado, especialmente nos primeiros anos de funcionamento, com
o apoio maioritário dos municípios e de programas europeus. “O
encerramento de medidas especíﬁcas de apoio à criação de novas
agências de energia e os problemas orçamentais dos municípios,
substancialmente agravados pela crise económica global que se instalou a partir de 2008, contribuíram para o retardamento do processo
de criação da AMEAL, neste momento em curso”, aﬁrma Tiago Matias.

AGÊNCIA MUNICIPAL DE ENERGIA-AMBIENTE DE LISBOA
A Agência Municipal de Energia-Ambiente de Lisboa (Lisboa E-Nova)
quer contribuir para a melhoria da eﬁciência energética e ambiental
da cidade de Lisboa. Integra, no seu corpo de associados, 17 entidades, públicas e privadas, que exercem a sua atividade em diversos
domínios tais como gás, eletricidade, água, serviços de transportes,
resíduos, educação, entre outros. No âmbito das suas atividades, foi
responsável pelo desenvolvimento da Estratégia Energética-Ambiental para a cidade, que ﬁxa metas de desempenho energético-ambiental para a capital.
Principais projetos em curso
• Apoio ao município nos procedimentos do Programa de Eﬁciência
Energética na Administração Pública (ECO.AP) - substituição integral das 20.000 óticas de semáforos incandescentes para LED e
instalação desta tecnologia nos candeeiros de iluminação pública
•

Habilitação do município com toda a informação necessária
para as candidaturas ao Portugal 2020, realizando um trabalho
de diagnóstico energético aos edifícios e propondo medidas de
eﬁciência energética, em conjunto com a instalação de sistemas
fotovoltaicos nas coberturas dimensionados para autoconsumo, de acordo com o potencial fornecido pela Carta do Potencial
Solar desenvolvida pela agência. Estas medidas irão evitar um
consumo anual de 13,5 GWh

•

Participação no projeto europeu Building Energy decision Support Systems for Smart Cities (BESOS), na área da monitorização
e gestão dos consumos

•

Promoção de boas práticas na área de energia e ambiente, com
eventos regulares em Lisboa

Ângelo Mesquita, presidente do Conselho de Administração da Lisboa E-Nova
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GABINETE DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DA CASCAIS PRÓXIMA
Entre os objetivos do Gabinete inclui-se a promoção do uso racional de
energia, o aproveitamento de energias renováveis e o combate às alterações climáticas para o desenvolvimento sustentável e coesão social
no concelho de Cascais. Por isso tem desenvolvido projetos e ações na
área do desempenho energético, incluindo a elaboração de diversas
matrizes energéticas do concelho.
Na sequência da adesão de Cascais, em 2009, ao Pacto de Autarcas,
foi elaborado um Plano de Ação de Energia e Sustentabilidade para o
concelho, que deﬁne objetivos e formas de os atingir.
Principais projetos em curso
• Caça Watts, pensado para ajudar os munícipes do concelho a
avaliarem o modo como consomem energia nas suas habitações
e recomendar práticas para evitar o desperdício de energia e de
dinheiro
•

Investimento em melhorias no desempenho energético dos edifícios e equipamentos, através de medidas de otimização da iluminação e ações de formação aos funcionários

•

Substituição integral de toda a iluminação semafórica para tecnologia LED, o que permite uma redução signiﬁcativa do consumo
de eletricidade

•

Desenvolvimento de um programa educativo, nas escolas do
concelho, para a temática da eﬁciência energética e da sustentabilidade

•

Produção do Energy Game (área da educação ambiental) - jogo
interativo recentemente reconhecido como boa prática pela organização europeia Climate Alliance

Principais obstáculos à atividade da instituição
As grandes diﬁculdades nos últimos anos, e tal como acontece em
todo o país, têm sido principalmente ﬁnanceiras, diz Fernando Pais,
coordenador técnico do Gabinete de Eﬁciência Energética do Cascais
Próxima. “Grande parte do ﬁnanciamento comunitário não chega à região de Lisboa, penalizando os seus municípios e diﬁcultando o acesso a ﬁnanciamento para adoção de medidas nesta área”, acrescenta.

AGÊNCIA REGIONAL DE ENERGIA PARA OS MUNICÍPIOS DO BARREIRO, MOITA, MONTIJO E ALCOCHETE
A Agência Regional de Energia para os Municípios do Barreiro, Moita,
Montijo e Alcochete - S.energia tem como objetivo principal, a promoção da eﬁciência energética e utilização de fontes endógenas de
energias renováveis no seu território de atuação. Fruto da sua ação
ao longo de sete anos de existência, foi dividindo a sua atividade em
seis linhas estratégicas: Eﬁciência Energética, Construção SustenFernando Pais, coordenador técnico do Gabinete de Eﬁciência Energética do
Cascais Próxima
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tável, Planeamento Energético, Energias Renováveis, Mobilidade e
Educação e Sensibilização Ambiental. Colabora, com os quatro mu-
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nicípios que a integram, no processo do Pacto de Autarcas, desenvolvendo os respetivos Planos de Ação para a Energia Sustentável e
apoiando a sua implementação. Já o fez no Barreiro, está a terminar
em Alcochete e a começar na Moita e no Montijo.
Principais projetos em curso
• Encontros com Energia - sessões públicas de divulgação e debate em torno de temas como mobilidade, iluminação eﬁciente, eﬁciência energética em edifícios, entre outros
•

Iniciativa Edifício + Sustentável - pretende promover as melhores práticas de arquitetura, distinguindo os edifícios que se
socorram das estratégias bioclimáticas, de tecnologias, soluções e materiais de construção com menor impacto ambiental
e menor energia incorporada

•

Desenvolvimento de uma plataforma de medição e divulgação
dos consumos energéticos, com o objetivo de avaliar os padrões de consumo nos edifícios municipais e quantiﬁcar as
poupanças introduzidas com medidas de melhoria

•

ECOBombeiros - campanha de sensibilização para a eﬁciência
energética em quartéis de bombeiros, sob a forma de competição, que premiará os quartéis mais eﬁcientes em termos
energéticos

•

RecOil (projeto referido anteriormente, liderado pela ENA)

Principais obstáculos à atividade
O problema que mais inﬂuencia o desenvolvimento do trabalho desta
agência é a falta de capacidade ﬁnanceira no país. “Uma fatia importante do nosso trabalho é realizado com os municípios, e nestes existe pouca capacidade ﬁnanceira para a implementação das medidas
de melhoria que reduziriam os seus custos internos com energia”, diz
Nuno Canta, presidente do Conselho de Administração da S.Energia.

Nuno Canta, presidente do Conselho de Administração da S.Energia
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O QUE É QUE FALTA FAZER PARA TERMOS UMA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA MAIS EFICIENTE E SUSTENTÁVEL EM TERMOS
ENERGÉTICOS E MAIS AMIGA DO AMBIENTE?

1.

Capacitar os municípios e respetivas agências de energia
para a continuidade do trabalho de promoção da sustentabilidade energética

2.

Dotar os municípios da AML de meios para concretizar soluções de eﬁciência energética (edifícios, equipamentos, iluminação pública e transportes)

3.

Dado o trabalho com os municípios, o conhecimento da realidade dos seus territórios e a proximidade dos cidadãos, as
agências locais de energia têm um papel fundamental na
educação da comunidade (...)” que deve ser reforçado

4.

Promover o conhecimento e a articulação “(...)entre as diferentes agências e municípios em matéria de ambiente e energia, de forma a evitar duplicação de trabalho, dar a conhecer
novas metodologias e soluções, rentabilizar investimentos e
promover o desenvolvimento de projetos conjuntos”

Orlando Paraíba, diretor da ENA

5.

“Promover e apoiar o trabalho das agências (.../...)” nas mais
diversas áreas

“Falta essencialmente conseguir mais fundos para ﬁnanciar investimentos na área da eﬁciência energética e das energias renováveis. Por exemplo, projetos de investimento em coletores solares térmicos para piscinas e outros equipamentos desportivos
municipais conseguem obter coﬁnanciamento em muitas regiões
de Portugal mas não na área metropolitana de Lisboa.”

6.

“Capacitar os municípios e suas agências para a elaboração
de planos de mobilidade, promovendo a sua articulação ao
nível da AML

7.

Dar continuidade ao Grupo de Trabalho da Agenda 21 Metropolitana, envolvendo (...) as agências locais de ambiente e
energia e reforçando as áreas temáticas do ambiente, da
energia e alterações climáticas.”

A perspetiva das agências de energia
“Muito há a fazer em áreas como transportes públicos na promoção
e sua interoperabilidade bem como na promoção dos modos suaves
de transporte; ediﬁcado na disseminação de boas práticas energéticas ao nível da construção, manutenção e utilização dos edifícios;
iluminação pública na assunção da sua gestão coordenada pelos municípios bem como ao nível da eﬁciência dos sistemas instalados; valorização de resíduos que ainda não são devidamente considerados
como recursos; planeamento, no desenvolvimento de estratégias integradas que promovam a sustentabilidade do território e adoção de
medidas de mitigação e adaptação às alterações climáticas.”

Philippe Bollinger, administrador delegado da AMESEIXAL

“Uma estratégia concertada por todos os municípios da AML, que tenham aderido ao Pacto de Autarcas, eventualmente liderado pelo município da capital, que deﬁnisse metodologias comuns para alcançar
os objetivos do Pacto. (.../...) É necessário perceber que a atuação na
área da energia e do ambiente não tem resultados imediatos, e que é
necessário construir planos que a médio e longo prazo possam vir a
alterar as mentalidades. (.../...) É importante perceber que o ambiente
que nos rodeia tem de ser preservado e que a eﬁciência energética
constitui um relevante marco para a sustentabilidade do planeta. Só
quando esta ideia for intrínseca à maioria das pessoas, é que será
possível dizer que estamos no caminho certo. (...)”
Madalena Castro, presidente do Conselho de Administração da OEINERGE

“Muito tem sido feito, nos municípios que integram a Área Metropolitana de Lisboa (AML), em matéria de ambiente e energia. No
entanto, há ainda muito a fazer, nomeadamente:
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Tiago Matias, presidente do Conselho de Administração da AMEAL

“Todos os municípios da AML deveriam trabalhar no sentido de
concertar uma estratégia energética-ambiental para a região.
(...) É preciso que os municípios não concorram entre si, mas
antes a favor da sua região. Para além disso, e do trabalho que
temos desenvolvido, concluímos que as novas tecnologias (que
já chegam ao mercado a valores muito interessantes), o acesso
gratuito aos consumos elétricos em telecontagem (consumos de
15 em 15 minutos), e a nova legislação de produção fotovoltaica
para autoconsumo abre um conjunto de oportunidades de eﬁciência energética que ainda se encontram por explorar na AML, com
um potencial muito grande de redução da fatura energética nos
municípios, particularmente na proximidade de um novo quadro
comunitário de apoio e de soluções de ﬁnanciamento pelo ECO.AP.
Igualmente, no domínio do consumo de água, o esforço na deteção de fugas, na reutilização de água e/ou na alteração do coberto

AGÊNCIAS DE ENERGIA DA AML

vegetal, são exemplos de ações que importa uma reﬂexão de otimização na AML. Consideramos, ainda, que todos os municípios
da AML deveriam trabalhar no sentido de elaborarem as suas matrizes energéticas e de água nos seus concelhos.”
Ângelo Mesquita, presidente do Conselho de Administração da Lisboa E-Nova

“Para termos uma região de Lisboa mas eﬁciente e sustentável,
temos de abordar fortemente a temática da mobilidade e procurar
soluções que aproximem a população dos transportes públicos.
Parece-me que essa deverá ser uma prioridade das instituições
regionais e nacionais, uma vez que, nesta área, grande parte das
soluções só poderá ser encontrada e posta em prática com a adoção de políticas regionais, juntando os municípios em torno de um
objetivo comum.”
Fernando Pais, coordenador técnico do Gabinete de Eﬁciência
Energética do Cascais Próxima

“Reportando-nos principalmente aos consumos energéticos nos
municípios abrangidos pela S.energia, mas que certamente terá
alguma reprodutibilidade em boa parte da AML, a mobilidade é
o problema principal. É um problema que só pode ser resolvido,
à escala metropolitana, com um sistema integrado de transportes, com qualidade e preços acessíveis de modo a constituir uma
verdadeira alternativa ao automóvel. Tem de ser um sistema de
transportes públicos eﬁciente, recorrendo a equipamentos e técnicas de gestão pensadas para os menores consumos, aliado a
uma boa taxa de cobertura territorial, servindo não só os movimentos pendulares radiais mas também as deslocações dentro
da periferia. O exemplo do Barreiro é paradigmático. A existência
dos Transportes Coletivos do Barreiro, um serviço municipalizado que proporciona uma boa rede de transporte rodoviário em
complementaridade com o barco e com o comboio, conduz a que
esta seja a única cidade do país onde os transportes coletivos são
mais utilizados do que o automóvel nas deslocações casa-trabalho. Outro ponto onde nos parece que é fundamental apostar (...)
é no aproveitamento do potencial solar em meio urbano. (.../...)
Por último, a questão da informação também é relevante. Numa
sociedade com tantas solicitações, a dispersão da informação é
muito grande e aquela que é relativa às questões da energia passa
mais despercebida do que o que seria desejável. No entanto, e ao
contrário dos dois pontos anteriores, neste caso as agências de
energia (...) têm um papel relevante a desempenhar (...)”.
Nuno Canta, presidente do Conselho de Administração da S. Energia

PATRIMÓNIO

FRAGATA
D. FERNANDO II E GLÓRIA

Construído em Damão, Índia, para servir o Reino de Portugal, pertence ao Museu da Marinha e está hoje na
doca nº2 da “Parry & Son”, em Cacilhas, onde pode ser visitado
44.43 MTPAML
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A história da Fragata D. Fernando II e Glória começou em 1821, quando
o intendente da real marinha e inspetor dos Arsenais de Goa, Cândido
José Mourão Garcez Palha, propôs a Lisboa, por intermédio do governo-geral, a construção de uma fragata em Damão.
As razões apontadas em defesa de um projeto do género, em terras
tão distantes, eram a mão de obra barata, a experiência de construção na zona e a presença, em Nagar-Aveli, nas imediações de Damão,
de uma grande ﬂoresta de Teca, madeira de boa qualidade para ser
usada na construção naval. Na altura as comunicações não eram fáceis e a autorização do rei D. João VI, para tal empreendimento, só
chegou três anos depois, ﬁcando-lhe desde logo afetados os rendimentos do tabaco e outros meios a disponibilizar no ano seguinte.
Para construir o navio foram derrubadas mais de 3700 árvores, algo
impensável nos dias de hoje, não só pelo preço atual da madeira de
Teca, mas também pelo impacto no ambiente que esta desﬂorestação teria, num dos países mais sobrepovoados do mundo. A obra esteve parada diversas vezes devido a problemas decorrentes das lutas
liberais, como diﬁculdades políticas e orçamentais no Reino, até que,
num último arranque, foi aprontada e lançada ao mar em 1843. De
Damão seguiu em guindolas, mastros improvisados, para Goa, onde
recebeu a sua mastreação ﬁnal, velas e armamento.
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Ainda com alguns trabalhos por realizar no interior, a fragata largou
de Goa com 273 pessoas a bordo a 2 de fevereiro de 1845 e, após
uma viagem de cinco meses sem incidentes, chegou ao Tejo em 4 de
julho do mesmo ano. O navio navegou mais de três dezenas de anos,
realizando várias viagens entre Lisboa e os diversos territórios portugueses espalhados pelo mundo, na altura. Transportou mercadorias e
passageiros, degredados e respetivas famílias. Também dignitários
do Estado para tomarem posse de lugares da administração pública
nos conﬁns do Império ou em regresso a casa.
Em 1889 o navio foi transformado para servir como Escola de Artilharia.
Em 1938, depois de ter sido também prisão para crimes políticos e local de julgamento de crimes dessa natureza, serviu como Navio Chefe das Forças Navais do Continente. Dois anos mais tarde, recebeu
novas adaptações para se tornar na sede da Obra Social da Fragata
D. Fernando. Em 3 de abril de 1963, sofreu um grande incêndio, que
teve início num processo de soldadura de um tanque de gasóleo sem
que fossem observados todos os preceitos de segurança e consumiu
grande parte do casco e das superstruturas. Os 137 jovens que estavam a bordo, a aprender o ofício de marinheiro, foram salvos, apesar
de alguns terem sofrido pequenas queimaduras e ferimentos ligeiros.
A partir da altura em que foi dado o alarme, os bombeiros de Cacilhas
e Almada não perderam tempo para deslocar, para junto do cais, as
bombas Denis de combate a incêndios. Estas foram embarcadas no
ferryboat Setubalense, em conjunto com os elementos que iniciaram
o combate ao fogo. Com o navio já a arder, houve três bombeiros e
dois mestres de rebocadores que resolveram salvar das chamas a
bandeira nacional, ainda içada no mastro. Assim, enquanto os mestres dos rebocadores movimentavam a adriça para arriar a bandeira,
os três bombeiros perﬁlados e em continência, em risco de serem
atingidos pelas chamas, prestavam as honras devidas ao pavilhão
nacional, usado no velho navio pela última vez.
Após o incêndio, a fragata foi rebocada para um local onde não perturbasse a navegação no Tejo e permaneceu adornada sobre bombordo,
meio enterrada no lodo, durante 29 anos.
Mas em outubro de 1990 foi constituída uma comissão executiva para
“promover, dinamizar e acompanhar a execução do projeto de recuperação da fragata D. Fernando”. Para isso, o almirante Andrade e Silva,
chefe do Estado-Maior da Armada na altura, assinou, em nome da Marinha, um protocolo com a Comissão Nacional para as Comemorações
dos Descobrimentos Portugueses para recuperação da fragata.
No dia 20 de janeiro de 1992, após operação difícil, o casco da fragata
D. Fernando foi arrancado do lodo e posto a ﬂutuar. Após limpeza e
seleção de madeiras, foi rebocado para os estaleiros da Ria Marine,
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em Aveiro, onde se procederam às obras de restauro, que duraram
cinco anos. Depois, o navio foi reintegrado na Marinha de Guerra Portuguesa como unidade auxiliar. Durante a Expo 98, a fragata foi visitada por quase 900.000 pessoas, tendo recebido os maiores elogios.
Após este período de exposição, o navio esteve na Doca de Marinha,
na Doca do Espanhol, no Arsenal do Alfeite e, ﬁnalmente, entrou em
26 de novembro de 2007 na doca seca onde se encontra, em Cacilhas
onde é, hoje, um espaço museológico que vale a pena visitar.

VISITAS E CONTACTOS
CONTEÚDO DA PÁGINA
A Fragata D. Fernando II e Glória pertence ao Museu da Marinha e
encontra-se junto ao parque de estacionamento do Largo Alfredo Diniz, em Cacilhas, perto do terminal ﬂuvial.
HORÁRIO DE ABERTURA
Das 10.00 às 17.00 horas (01 outubro/ 30 abril)
Das 10:00 às 18:00 horas (01 maio / 30 setembro)
ENCERRAMENTO
Todas as segundas-feiras e nos feriados nacionais de 1 de Janeiro, domingo de Páscoa, 1 de maio e 25 de dezembro
CONTACTOS
Tel.: 212 746 295 (Fragata)
Tm.: 917 841 149 (Fragata)
Fax: 211 938 470 (Museu de Marinha)
Para efetuar marcações e obter mais informações consultar
Fragata D. Fernando II e Glória.
http://dfernando.marinha.pt/PT/Paginas/default.aspx

PORTAS DE BENFICA
Sobreviventes das antigas barreiras ﬁscais construídas em torno da cidade de Lisboa foram requaliﬁcadas
recentemente

Os dois edifícios designados por Portas de Benﬁca foram construídos
entre 1886 e 1903 e, conjuntamente com os muros ainda existentes
em Vale Forno e Calçada de Carriche, constituem os únicos sobreviventes das antigas barreiras ﬁscais e Estrada de Circunvalação construídas em torno da cidade de Lisboa, na sequência da reforma administrativa de 1885, que alargou substancialmente os limites da capital.
Os vários edifícios construídos ao longo da circunvalação da cidade
destinavam-se a albergar unidades da guarda ﬁscal que cobravam o
Real da Água, isto é, impostos sobre o consumo de vários géneros alimentares que entravam na cidade.
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Real da Água
O nome de Real da Água foi herdado dos impostos semelhantes que,
no Antigo Regime, eram cobrados com caráter extraordinário para fazer
face a despesas de construção de aquedutos e chafarizes.
Foi esta uma das formas de ﬁnanciamento da construção do Aqueduto
Geral das Águas Livres e a sua cobrança prolongada, em Lisboa, acabou por transformar este imposto temporário em permanente. Era uma
taxa particularmente pesada sobre as bebidas alcoólicas e, até à sua
extinção em 1922, eram frequentes os episódios de contrabando de
álcool nas barreiras da cidade.
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Construídos em estilo neogótico, com ameias inspiradas nos castelos
medievais, as Portas de Benﬁca foram recentemente requaliﬁcadas e
reinseridas num arranjo paisagístico que conciliou a moderna rede viária
com estes últimos sobreviventes dos antigos postos da guarda ﬁscal.
Rotunda ajardinada
Com o fecho da Circular Regional Interna de Lisboa (CRIL), via estruturante a nível regional e local que permitiu novas soluções de mobilidade para
quem mora nas zonas envolventes e para o próprio Município, através
da solução técnica que a Câmara Municipal da Amadora deﬁniu para o

seu território, ou seja, a construção em túnel na maior parte do troço,
conseguiu-se requaliﬁcar o património histórico das Portas de Benﬁca e construir, em volta, uma grande rotunda ajardinada.
A Câmara Municipal tem investido na qualiﬁcação dos espaços urbanos para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos, dotando a cidade
de mais e melhores infraestruturas. Assim, o símbolo “Porta da Amadora”, instalado num dos seus acessos principais, junto às Portas de
Benﬁca, propõe-se ser o marco de entrada num novo espaço qualiﬁcado, transmitindo a ideia de uma cidade moderna e competitiva.

FUNDOS COMUNITÁRIOS

APROVAÇÃO DE NOVAS
CANDIDATURAS DE
MODERNIZAÇÃO DO
PARQUE ESCOLAR DA ÁREA
METROPOLITANA DE LISBOA
1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO
E PRÉ-ESCOLAR
No âmbito do QREN 2007-2013, a Autoridade de Gestão do PORLisboa - Programa Operacional Regional de Lisboa celebrou um Contrato
de Delegação de Competências sem Subvenção Global com a Área
Metropolitana de Lisboa, a quem delegou competências na gestão
e acompanhamento das tipologias de projeto de: Requaliﬁcação da
Rede Escolar do 1.º Ciclo do Ensino Básico e da Educação Pré-Escolar
e o Sistema de Apoio à Modernização Administrativa (SAMA).
Na tipologia Requaliﬁcação da Rede Escolar de 1º Ciclo do Ensino
Básico e da Educação Pré-Escolar do Parque Escolar da Área Metropolitana de Lisboa, foram aprovadas pelo PORLisboa em overbooking
seis operações de projetos infraestruturais de raiz e de remodelação/

ampliação de equipamentos escolares, que concorre para a promoção do desenvolvimento da Região de Lisboa e para a coesão nacional, com um investimento elegível de 7.372.676,73€, com uma taxa
de comparticipação FEDER de 65%. Estas operações foram aprovadas
de forma condicionada em overbooking, contribuindo para a constituição de uma reserva de despesa válida e elegível, cujo ﬁnanciamento não está assegurado, mas que pode originar um coﬁnanciamento efetivo, após se apurar em sede de encerramento do programa
operacional e pagamento do saldo por parte da Comissão Europeia.
Estes projetos conﬁguram a continuidade de objetivos de melhoramento e alargamento da Rede Escolar do 1.º Ciclo do Ensino Básico e
da Educação Pré-Escolar, com vista a satisfazer as necessidades da
população e a atenuar as carências deste tipo de infraestruturas diagnosticadas nas cartas educativas dos concelhos do território da AML,
em virtude do aumento do crescimento demográﬁco que se tem vindo
acentuar ao longo da última década nas áreas metropolitanas do país.
As obras de remodelação e construção dos novos edifícios visam a
modernização do parque, promovendo a utilização de edifícios escolares dotados de elevada qualidade arquitetónica e funcional que
possibilitem um eﬁcaz reordenamento da rede educativa e contribuam para a melhoria da qualidade das aprendizagens dos alunos,
e tendo como objetivos centrais:
•
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Construção/ampliação/requaliﬁcação de escolas básicas que
integrem, preferencialmente, o 1.º Ciclo e a Educação Pré-Escolar, na perspetiva da criação de Centros Escolares;
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Beneﬁciário

Operação

Designação

Município de Sintra

LISBOA-03-0944-FEDER-000956

EB1 JI N.º 2 Queluz

1 955 706,16 €

1 677 814,40 €

1 090 579,36 €

Município de Loures

LISBOA-03-0944-FEDER-000954

Requaliﬁcação/
Ampliação da EB n.º 4
de São João da Talha

1 257 010,00 €

449 438,43 €

292 134,98 €

Município de Montijo

LISBOA-03-0944-FEDER-000953

Adaptação de Ediﬁcio
Devoluto para Jardim
de Infância no Alto
Estanqueiro

283 978,10 €

283 978,10 €

184 585,77 €

Município de Vila
Franca de Xira

LISBOA-03-0944-FEDER-000951

Escola Básica do 1.º
Ciclo do Sobralinho

1 589 104,35 €

1 500 000,00 €

975 000,00 €

Município do Seixal

LISBOA-03-0944-FEDER-000950

EB1/JI dos Redondos

2 091 115,20 €

1 926 378,18 €

1 252 145,82 €

Município de Cascais

LISBOA-03-0944-FEDER-000949

Construção da
Escola EB1 e JI Padre
Agostinho da Silva

2 496 568,49 €

1 535 067,62 €

997 793,95 €

TOTAL

•

Arranjos exteriores dentro do perímetro dos estabelecimentos
do 1.º ciclo do ensino básico e da educação pré-escolar a construir/ampliar/requaliﬁcar;

•

Mobiliário escolar, material didático e equipamento informático
destinado a apetrechar as novas salas de aula e outros equipamentos necessários ao funcionamento de espaços especíﬁcos
resultantes da construção ou ampliação de estabelecimentos
do 1.º ciclo do ensino básico e da educação pré-escolar;

9 673 482,30€

d)

e)

•

Eliminação dos regimes de funcionamento duplos;

•

Progressiva suspensão do funcionamento das Escolas do 1.º
Ciclo do Ensino Básico de reduzidas dimensões, designadamente as escolas com menos de 20 alunos;

f)

•

Eliminação de edifícios de construção precária, nomeadamente pavilhões pré-fabricados.

g)

Ao abrigo do contrato assinado entre a Autoridade de Gestão do
PORLisboa e a AML, foram deﬁnidos, nos termos do Decreto-lei n.º
312/2007, de 17 de setembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 74/2008, de 22 de abril, as competências da Área Metropolitana de Lisboa como organismo intermédio do PORLisboa, designadamente:
a) Assegurar que são cumpridas as condições necessárias de
cobertura orçamental das operações;
b) Assegurar a organização dos processos de candidatura de
operações ao ﬁnanciamento pelo PORLisboa;
c) Garantir o cumprimento dos normativos aplicáveis, desig-

Total Aprovado

h)

i)

Elegível Aprovado Fundo Aprovado

7 372 676,73 € 4 792 239,88 €

nadamente nos domínios da concorrência, da contratação
pública, dos auxílios estatais, do ambiente e da igualdade de
oportunidades;
Assegurar a conformidade dos contratos de ﬁnanciamento
das operações apoiadas com decisão de ﬁnanciamento e respeito pelos normativos aplicáveis;
Veriﬁcar que foram fornecidos os produtos e os serviços ﬁnanciados;
Veriﬁcar a elegibilidade das despesas, identiﬁcando e justiﬁcando a natureza e o montante das despesas elegíveis e não
elegíveis previstas nas candidaturas;
Assegurar que as despesas declaradas pelos beneﬁciários
para as operações foram efetuadas no cumprimento das regras comunitárias e nacionais, podendo promover a realização de veriﬁcação de operações por amostragem, de acordo
com as regras comunitárias e nacionais de execução;
Assegurar que os beneﬁciários e outros organismos abrangidos pela execução das operações mantêm um sistema contabilístico separado ou um código contabilístico adequado para
todas as transações relacionadas com a operação sem prejuízo das normas contabilísticas nacionais;
Assegurar a recolha de dados físicos, ﬁnanceiros e estatísticos sobre a execução para a elaboração dos indicadores de
acompanhamento e para os estudos de avaliação estratégica
e operacional.

IMAGENS METROPOLITANAS

António
Domingues
Nasceu no Rio de Janeiro em 1975, e veio para Portugal com 6 anos
de idade.
Trabalhou em diversos setores da publicidade até se ﬁxar na fotograﬁa.
Colaborou com a revista Metrópoles, entre outras.
Atualmente passa a maior parte do tempo a trabalhar no Brasil.

Porto de Lisboa

Gaivotas - Sesimbra
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IMAGENS METROPOLITANAS

Golfe - Sesimbra

IMAGENS METROPOLITANAS

Parque das Nações - Lisboa
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IMAGENS METROPOLITANAS

Igreja de S.Roque - Chiado, Lisboa

CULTURA

ALMADA NEGREIROS
MARCAS EM LISBOA DE UMA VIDA
CULTURAL INTENSA
António Valdemar

Jornalista e investigador, sócio da Academia das Ciências
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A presença de Almada Negreiros revive, em Lisboa e na grande Lisboa, através da obra multifacetada do artista plástico, do poeta, do
romancista, do novelista, do dramaturgo e, simultaneamente, da
ação que desenvolveu integrado no grupo e a geração de Orpheu,
na qual se destacam duas outras ﬁguras excecionais, Fernando
Pessoa e Mário de Sá Carneiro, que, tal como Almada Negreiros, se
evidenciaram na procura e aﬁrmação da modernidade.
Desde sempre o Chiado e os seus locais mais emblemáticos permanecem associados às múltiplas intervenções de Almada Negreiros.
Foi tão íntima e longa essa relação física e cultural, que se poderia
dizer que o Chiado era a sua própria casa, numa Lisboa mergulhada
nas guerrilhas da República e numa sociedade imobilizada no século XIX e, ao mesmo tempo, com a ambição ilimitada de atingir o
mundo para um diálogo com as vanguardas europeias.
Partilhou o Chiado com Sónia e Robert Delaunay, quando se refugiaram em Portugal a fugir da guerra de 14; com Serguei Diaguilev
e outras ﬁguras dos Bailados Russos, que foram apanhados de surpresa pela revolução de Sidónio Pais quando chegaram a Lisboa.
Também num hotel do Chiado, em 1947, falou com Miró, quando
este passou por Lisboa a caminho de Nova Iorque. O encontro, a que
também assistiu António Dacosta, ﬁcou registado numa fotograﬁa
e no Sempre Fixe, na Fita da Semana, de Carlos Botelho.
O aparecimento de Almada, como desenhador e caricaturista, ocorreu em 1912, no 1º Salão dos Humoristas, uma exposição coletiva no Grémio Literário inaugurada pelo Presidente da República,
Manuel de Arriaga. Em 14 de abril de 1917 apresentou, no São Luís
(antigo Teatro República), O Ultimatum Futurista às Gerações Portuguesas do Século XX – uma explosão de intenções e chicotadas
para romper a indiferença e sacudir a rotina. Uma entrega total de
energia para mudar o País.
Interveio, no Chiado Terrasse, a 18 de dezembro de 1921, no Comício dos Novos com Gualdino Gomes a presidir, Aquilino Ribeiro na
mesa e, entre a assistência perplexa, a Preta Fernanda, dona da
mais famosa casa de prostituição. Foi outra proclamação futurista
contra os modelos dominantes.
Expôs, na Bobone, uma das raras galerias de Lisboa, com tradições
oitocentistas; e depois de regressar de Espanha, nos anos 30, fez
uma exposição na UP, uma galeria na rua Serpa Pinto, dirigida por
António Pedro, onde Vieira da Silva apresentou os primeiros trabalhos.
A editorial Ática, fundada por Luis de Montalvor, um dos participantes do Orpheu – e autor do título da revista – teve a primeira sede
na esquina da rua do Carmo, com a rua Garrett. Ao lançar, a partir

de 1942, a obra ortónima e heterónima de Fernando Pessoa, Montalvor colocou na capa de cada volume um desenho de Almada, um
Pégaso, símbolo mitológico e vivo da poesia em movimento.
A amizade com Fernando Amado incorporou-o na história do Centro
Nacional de Cultura ao debater, em 1946, a “posição do artista na
sociedade”. Foi um dos artistas escolhidos para decorar a Brasileira
do Chiado que, juntamente com o Bristol Club, introduziu, em espaços públicos, a consagração da arte moderna.
E quando não é no Chiado, é nas suas fronteiras que o deparamos,
nos seus primórdios ou nos momentos mais exuberantes da sua
carreira. Realizou, a primeira exposição individual, em 1913, na
Escola Internacional, na rua da Emenda, a dois passos do largo do
Calhariz. A Ilustração Portuguesa referiu a exposição, reproduziu
alguns desenhos, publicou a fotograﬁa de Almada. O mais importante, contudo, é que atraiu Fernando Pessoa que, escreveu sobre
Almada, na revista Águia: “Eu creio que ele tem talento. Basta reparar que ao sorriso do seu lápis, se liga o polimorﬁsmo da sua arte
para voltarmos as costas a conceder-lhe inteligência absoluta.” Começou a visibilidade pública de Almada. Mas também o convívio e
cumplicidade com Pessoa. Abria-se o caminho para o Orpheu. Vai
ser ainda no Largo do Calhariz que Almada faz, na Liga Naval, em

CULTURA
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maio de 1921, a conferência A Invenção do Dia Claro, um ano depois
publicada em livro com a chancela da Olisipo, uma das aventuras
editoriais de Fernando Pessoa.
Trazia a memória escaldante de Paris. Era uma vedeta da primeira
página desde o primeiro número do Diário de Lisboa, que principiara
há um mês e iria durar 70 anos. Almada desdobrava-se em projetos, no desenho, na ilustração, no cinema, no teatro, na dança, no
bailado, no afrontamento, direto com os velhos e os novos, com os
valores, os preconceitos, os códigos morais e as cartilhas estéticas
e literárias em circulação.
N‘ A Cena do Ódio – escrita quando residia na Rua do Alecrim, outra
fronteira do Chiado - está em paralelo com a desconstrução criativa
e o furor épico de Álvaro de Campos, mas atinge outra dimensão
n’A Invenção do Dia Claro. Estabeleceu o reencontro da poesia com
o desenho e a pintura; aprofundou a reﬂexão sobre a linguagem e,
através dela, sobre a existência humana. Entre o vivido e o escrito
desvenda as geograﬁas que a imaginação concebeu. Quer, a todo o
custo, recuperar os afetos perdidos. A atenção dirige-se para a memória e o quotidiano. A palavra é concisa ou pujante: as coisas mais
vulgares surgem transﬁguradas.
Almada Negreiros realizou, entretanto, um conjunto de obras que,
para além das coleções públicas e privadas dos museus, permanecem em edifícios e outros espaços que estão em contacto direto

CULTURA

com o público de Lisboa e da grande Lisboa: as gares marítimas de
Alcântara e da Rocha de Conde de Óbidos; a decoração das fachadas da Faculdade de Letras, da Faculdade de Direito e da Reitoria
da Universidade de Lisboa; as tapeçarias do Hotel Ritz e do Tribunal de Contas; os vitrais das igrejas de Fátima, do Condestável, em
Campo de Ourique e da capela do Seminário dos Olivais; os frescos
do Diário de Notícias e a decoração da fachada do próprio Diário de
Notícias, na Avenida da Liberdade, o primeiro edifício construído, de
raiz, em Lisboa, para sede de um jornal.
Almada ﬁcou associado às tertúlias que se reuniram em cafés, restaurantes e livrarias, que foram ponto de encontro de gerações. Mas
também se encontra incorporado no património construído da cidade, em numerosos locais que têm a marca renovadora do século XX
e em grandes construções da arquitetura portuguesa.

No Museu da Eletricidade, em Lisboa, está a decorrer, até 29
de março, a exposição sob o título: Almada Negreiros: O que
nunca ninguém soube que houve (Desenho, Pintura, Livros
de Artista)

MOMENTOS DE ESPUMANTE
OU CHAMPANHE
Por muitas voltas que se dê ao assunto, não há forma mais soﬁsticada de comemorar que não seja com
espumante ou champanhe. Há séculos que é assim. Culpa dos franceses que inventaram a bebida, culpa de
todos os outros que tentaram imitar os gauleses e começaram a produzir espumante nos quatro cantos do
mundo. Por cá também, e há muito tempo, já que ainda corria o séc. XIX quando se começou a tentar fazer a
grande bebida das bolhas, a verdadeira bebida da festa.

João Paulo Martins
Jornalista
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A história é muito antiga, mas conta-se depressa. Na região de Champagne, a uns 100 km a leste de Paris, terra de vinhas, de frio invernoso
e pouco calor no Verão, em solos calcários e onde existiam algumas
castas muitas antigas, como o Chardonnay, o Pinot Noir e o Pinot Meunier (além de outras), nasceu esta bebida misteriosa a que, por associação com o nome da região, chamamos champanhe. Do ponto de
vista das castas, a região é, se assim se pode falar, uma continuação
da Borgonha, que ﬁca mais a sul, e onde elas também estão presentes.
Tão presentes que o Chardonnay é obrigatório para os brancos e o Pinot Noir para os tintos.
Estamos, assim, em terras onde o cultivo da vinha tem muita importância, alimentado, difundido, incentivado e patrocinado durante séculos
pelas ordens religiosas. Também aqui nada é de estranhar já que, um
pouco por toda a Europa (e por cá também), as ordens tiveram imensa
importância no povoamento e no desenvolvimento da economia agrária, desde a Idade Média até ao séc. XIX. As próprias ordens, não nos
esqueçamos, eram donas de muitas terras que lhes eram oferecidas
pelos proprietários quando, à hora da morte, resolviam fazer doações à
Igreja, esperando com esse gesto conseguir a remissão dos pecados.
Sobre esse “conseguimento” não temos informações seguras mas,
no que respeita ao aumento das propriedades da Igreja, há dados objetivos e bem concretos. E não foi só o estertor da agonia que motivou
estas doações. Nas cruzadas medievais, os nobres entregavam provisoriamente as terras à Igreja para o caso de morrerem em combate na
Terra Santa. Muitos voltaram mas muitos por lá pereceram e as terras
foram, assim, engrossar as posses das ordens religiosas. Não se deve,
por isso, estranhar o papel que as ordens religiosas tiveram no desenvolvimento de técnicas de produção agrária e, no caso concreto, da
produção de vinho e do champanhe. A mítica ﬁgura de Dom Pérignon
(1639-1715), monge beneditino da abadia de Saint-Pierre d’Hautvillers
a quem se associa a “invenção” do champanhe, tem tanto de mito
como de realidade e é assim mesmo que deve continuar.
A ele será sempre mais justo associar outra ﬁgura monástica, menos
conhecida mas de igual importância e mérito na conceção do produto. Trata-se de Jean Oudart (1654-1742), da abadia de Saint-Pierre aux
Monts de Châlons, vizinho de Dom Pérignon e com quem, seguramente, terá trocado experiências.
A primeira fase do processo foi conseguir que a mousse (que se percebeu
que se desenvolvia na garrafa) fosse preservada. Mas isso foi apenas a
primeira fase e, para chegar onde estamos, muito se caminhou e muitas
ﬁguras, também elas míticas, foram importantes, nomeadamente mulheres, como Veuve Clicqot ou Louise Pommery. Hoje temos um método
tipiﬁcado, sabemos exatamente que vinho-base devemos ter e com que

características (acidez, álcool, etc.), que quantidade de leveduras e açúcar deverão ser adicionadas a esse vinho-base, quanto tempo e como se
desenrola a segunda fermentação na garrafa, que tipo de garrafa devemos usar para que, com a pressão, esta não rebente, quanto tempo deverá ﬁcar em cave, como se faz a rémuage e um sem número de pequenos
gestos que darão origem a um espumante/champanhe.

AROMAS

E por cá?
Com tudo isto e com a tipiﬁcação da produção, tornou-se claro que se
poderia tentar fazer espumante noutras regiões para além da França.
Foi assim que nasceu entre nós, ainda no séc. XIX, essa bebida que
rapidamente ganhou adeptos, sobretudo nas classes de mais posses,
ou seja, na nova burguesia que, após o ﬁm das lutas liberais, se instalou no poder e marcou o compasso da vida social portuguesa. Não
temos certezas quanto ao local onde as primeiras garrafas terão sido
produzidas, mas há informações que fazem convergir em três locais as
primeiras experiências: no Douro e na Bairrada, pela mão do Eng.º José
Maria Tavares da Silva, e em Castelo de Vide, através da família Le Coq.
De então para cá foi longo o caminho percorrido e hoje estamos muito
bem servidos de espumantes. A produção centra-se sobretudo em Lamego (com as empresas Raposeira e Murganheira) e na Bairrada, onde
ainda existem algumas das clássicas Caves que produzem espumante
(Aliança, S. João, Montanha, Messias, São Domingos e Primavera, entre
outras), e onde também surgiram muitos produtores-engarrafadores e
quintas que entraram neste negócio, como Luis Pato, Campolargo, Filipa Pato e Quintas das Bágeiras e do Ortigão, entre muitos outros. Mas a
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produção não está conﬁnada a estas zonas e hoje, do Minho ao Algarve,
há produção em todas as regiões.
Entre apreciadores e outros menos conhecedores, subsiste sempre a
resposta à eterna questão: será que vale a pena pagar um preço elevado por um champanhe francês, se os temos por cá a 1/3 ou até, nas
situações-limite, a 1/10 do preço? Esta questão tem sempre resposta
complicada, mas é provável que, com o exemplo do Vinho do Porto, se
consiga perceber melhor.
Se noutro qualquer ponto do globo ﬁzermos um vinho com as mesmas
castas do Douro, usando a mesma metodologia, obteremos um vinho
do Porto? Poderemos conseguir algo de muito parecido e, se estivermos a falar de portos vulgares, até pode acontecer que esse tal “Porto”
seja mais agradável de beber. No entanto, se subirmos o patamar e formos para portos de longo estágio em cave, por exemplo, a diferença é
notória e aí já não há comparações. O mesmo se passa com o champanhe versus espumante: se estivermos a falar de um champanhe vulgar
e muito barato, não há dúvida que temos melhores; se subirmos muito
a fasquia, a França ganha. E ganha não só a nós como a todos os países concorrentes (nomeadamente a Espanha). Fica assim claro que,
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além das uvas e dos métodos, subsistem outros fatores, como o solo,
o clima e o granjeio das vinhas que determinam depois preços muito
diferentes. E, claro, o fator determinante que deriva da lei da oferta e da
procura: há muita procura e a oferta não chega. Resultado? Os preços
sobem, por vezes até níveis impensáveis. Algumas marcas chegam a
custar mais de 1000 euros a garrafa.
Pode dizer-se que hoje se produz espumante de norte a sul do país. De
facto existem marcas do Minho ao Algarve, a justiﬁcar a ideia que transmitimos que é possível fazê-lo em muitos lugares distintos. Também
nas zonas de Lisboa, Tejo e Setúbal há vários produtos que merecem
destaque. Em Lisboa é na zona de Bucelas que eles são mais importantes, com a Enoport (Caves Velhas) a marcar forte presença. Mas
há outros, como a quinta da Romeira, os vinhos da marca Scorpio e a
quinta da Murta, propriedade esta que mudou recentemente de mãos.
Como seria de esperar, são dominados pela casta Arinto, o grande porta-estandarte de Bucelas. Já na região do Tejo o perﬁl dos vinhos espumantes é mais diversiﬁcado, desde os que são feitos pela Falua (Conde
de Vimioso) até os do Casal Branco (marca Monge). Na zona de Setúbal
há vários produtores a referir, como a Casa Ermelinda Freitas, a Adega
de Pegões e a José Maria da Fonseca. Não esqueçamos é que, nesta
última casa referida, a marca Lancers não é um espumante feito pelo
método clássico mas antes um vinho feito pelo método contínuo (em
cuba e não na garrafa), bem diferente do método champanhês.
Temos a sorte de poder escolher: há vinhos para todas as bolsas e para
todos os momentos. Há quem diga (e eu subscrevo) que o espumante
é vinho capaz de acompanhar todos os momentos de uma refeição, da
entrada à sobremesa. E se não temos ainda esse hábito, há que tentar.
Corre-se um risco: ﬁcarmos viciados na bebida das borbulhas. Mas com
vícios destes é fácil conviver.
Saiba ler um rótulo de espumante
Ao olhar para uma garrafa deste vinho ﬁcamos com a sensação que há
por ali informações que, sem serem explicadas, nos podem confundir.
Comecemos pelas designações associadas ao teor de açúcar. Neste
caso podemos encontrar as indicações:
Bruto zero ou Bruto Natural – de zero a 3 gr/açúcar por litro
Extra-Bruto – menos de 6 gr/açúcar por litro
Bruto – menos de 12 gr/açúcar por litro
Extra-Seco – de 12 a 17 gr/açúcar por litro
Seco - de 17 a 32 gr/açúcar por litro
Meio-Seco – de 32 a 50 gr/açúcar por litro
Doce – mais de 50 gr/açúcar por litro

Em França a designação mais comum é o Bruto e, entre nós, esta tende
também a tornar-se a categoria mais comercializada, apesar de durante muito tempo ter sido o Meio-Seco.
Depois, mesmo nas garrafas do nosso espumante poderemos encontrar termos que foram traduzidos diretamente do francês ou que estão
escritos em francês. É o caso dos termos Branco de Brancas ou Blanc
de Blancs, que signiﬁca que o vinho foi feito apenas com uvas brancas.
Pode, no entanto, aparecer o termo Blanc de Noirs que, por oposição,
signiﬁca que foi feito com uvas tintas mas viniﬁcadas em branco, logo
o vinho é branco.
Finalmente encontramos uma outra indicação que nos remete para o
tempo que a garrafa esteve em estágio (com as borras) antes de ser
degorjado e comercializado. Assim temos:
Reserva: mínimo 12 meses de estágio
Super reserva ou Extra Reserva – mínimo 24 meses de estágio
Velha Reserva: mínimo 36 meses
Grande Reserva: mais de 60 meses
Cuvée: primeira extração da prensa e mais de 60 meses estágio
Millésime: mais de 60 meses e qualidade destacada na avaliação organoléptica.
Para indicar que se trata de um vinho feito pelo mesmo método do
champanhe, e uma vez que é proibido usar qualquer termo que se assemelhe foneticamente à palavra original (champagne), deverá usar-se o termo Método Tradicional ou Método Clássico para os vinhos
que resultam de uma segunda fermentação na garrafa.

ACONTECEU

CONCERTAÇÃO
ENTRE EXECUTIVOS
METROPOLITANOS
DE LISBOA E DO PORTO
João Paulo Martins

Jornalista

A Comissão Executiva Metropolitana de Lisboa reuniu em 24 de setembro, no Porto, com a sua congénere.
Esta primeira reunião entre executivos metropolitanos de Lisboa e do
Porto, as duas áreas metropolitanas nacionais, marcou o arranque de
uma cooperação que se pretende intensa e frutuosa, nomeadamente através de reuniões de trabalho para troca de experiências e boas
práticas, bem como para concertação de posições sobre assuntos de
interesse intermunicipal e metropolitano.
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Na referida reunião, e entre outros assuntos, os responsáveis executivos analisaram questões prementes nas áreas dos transportes e do
futuro quadro comunitário.
Desde aí já se realizaram vários encontros entre os membros executivos
das duas áreas metropolitanas, sempre com o intuito de defender os interesses dos municípios e das populações das áreas metropolitanas, que
de acordo com o Censos 2011 em conjunto detém mais de 4,5 milhões
de habitantes, representando cerca de 43% da população portuguesa.
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ÁREA METROPOLITANA
DE LISBOA PROMOVEU
SEMINÁRIO SOBRE
CADASTRO PREDIAL
João Paulo Martins

Jornalista

A Área Metropolitana de Lisboa (AML) promoveu, em colaboração com
o e-GEO da Universidade Nova de Lisboa (UNL), no passado dia 11 de
dezembro, na Fundação Cidade de Lisboa, um Seminário subordinado
ao tema Cadastro Predial e Gestão Municipal do Território, que contou
com cerca de uma centena de participantes.
Esta iniciativa, dirigida a eleitos, dirigentes e técnicos dos municípios
com funções e competências na área, pretendeu sensibilizar os municípios para um projeto-piloto aplicado ao cadastro predial georreferenciado - cadastro predial multiutilitário - do e-GEO (Centro de Estudos de Geograﬁa e Planeamento Regional da UNL).
A abertura do Seminário ﬁcou a cargo do Primeiro-Secretário Metropolitano, Demétrio Alves, seguindo-se a participação de especialistas nacionais e estrangeiros, como Maria Madalena Rodrigues Teixeira (Instituto de Registos e Notariado), que fez uma intervenção
sobre A Relevância do Cadastro para o Registo Predial; Marcos Pelegrina (Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná, Brasil)
que apresentou o Cadastro Urbano no Brasil; Naum Santana (Prefeitura de Joinville/Santa Catarina, Brasil) que destacou a importância dA Informação como Base para a Gestão Municipal; e Rui Pedro
Julião (e-GEO) que apresentou a iniciativa projeto-piloto - Cadastro
Predial e Municípios - Bases para um projeto.
O encerramento da iniciativa ﬁcou a cargo de Margarida Pereira, Professora Associada Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da UNL.
As apresentações do Seminário encontram-se disponíveis em www.
aml.pt
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AML PRESENTE NA REUNIÃO
DO CONSELHO ESTRATÉGICO
EMPRESARIAL DE SINTRA

João Paulo

Martins

Jornalista

Decorreu em 11 de dezembro, no Palácio Valenças, em Sintra, uma
Reunião do Conselho Estratégico Empresarial de Sintra. A AML
foi convidada a estar presente, tendo participado, na pessoa do
Primeiro-Secretário Metropolitano, Demétrio Alves, com uma apresentação sobre as oportunidades de ﬁnanciamento do novo Quadro
Comunitário de Apoio - “Portugal 2020”.
Na ocasião, abriram a reunião o Presidente da Câmara Municipal de
Sintra, Basílio Horta e do Presidente do Conselho Estratégico Empresarial de Sintra, João Talone.

66.67 MTPAML

Para além de um momento de debate, quem assistiu pôde ainda ouvir
a apresentação sobre a Start Up Sintra, pelo diretor executivo João
Cabral, e uma apresentação sobre atração de Investimento, por Luís
Florindo, diretor executivo da Ernst & Young.

ÊVIE1IXVSTSPMXEREHI0MWFSE
Almada
Amadora
Barreiro
Cascais
Lisboa
Loures
Mafra
Moita
Montijo
Odivelas
Oeiras
Palmela
Seixal
Sesimbra
Setúbal
Sintra
Vila Franca de Xira

2UA #ARLOS -AYER  2# s   ,)3"/!
4ELEF      s &AX     
HTTPWWWAMLPT s E MAIL AMLGERAL AMLPT

4 3 68 9 + % 0

Alcochete

