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EDITORIAL

PODER LOCAL
DEMOCRÁTICO

A Constituição da República aprovada pela Assembleia Constituinte
em 2 de abril de 1976, posteriormente promulgada pelo Presidente
da República e em vigor desde 25 de abril do mesmo ano, dedicou
o seu Título VIII ao Poder Local, consagrando, no art.º 237º, as
autarquias locais como partes fundamentais da organização
democrática do Estado num referencial de autonomia política e
administrativa.
A 12 dezembro de 1976 realizaram-se as primeiras eleições
autárquicas portuguesas, tendo sido eleitos 304 presidentes de
câmara municipais, 1908 vereadores, 5135 deputados municipais
e perto de 26 mil deputados para as assembleias de freguesia.
Para um povo que tinha estado submerso numa longa e escura
ditadura, passar a ter quase 24 000 eleitos na administração local
não podia ser, e não foi, um evento comum. Tanto mais que, em
2013, este número subiu para a cerca de 35 700 mandatos.
Após a revolução dos cravos e até a estas primeiras eleições
autárquicas houve lugar a cinco escrutínios democráticos: para a
Assembleia Constituinte (25.4.1975), para a Assembleia da República
(25.4.1976), Presidência da República (27.6.1976) e para as
Assembleias Legislativas da Madeira e Açores (também a 27.6.1976).

As eleições seguintes só se realizaram três anos depois, em 1979,
para a Assembleia da República e, de novo, para as autarquias locais.
As eleições autárquicas de 1976 culminaram, portanto, um ciclo
de vida política muito intenso, que mobilizou de forma notável os
cidadãos durante vinte meses ímpares na história portuguesa.
Vitórias, derrotas, desilusões e alegria, esperança, medos, energia
participativa e, também, algum cansaço. Até porque, naquele
tempo, a coisa não se resolvia na internet ou através de movimentos
inorgânicos.
É interessante anotar que os bispos reconheciam, num Comunicado
da reunião da Assembleia Plenária realizada em Fátima, a 12 de
novembro, a necessidade “de chamar a atenção dos fiéis para o
dever de participarem no ato eleitoral, mesmo vencendo o natural
cansaço de sucessivas eleições ou até o sentimento de frustração
porventura resultante de nem sempre se terem visto traduzidas em
ações positivas e reais as esperanças depositadas nas eleições
anteriores”.
Nesses tempos, a esperança, a participação e as convicções eram,
porém, bem fortes. A alienação e desmobilização das massas
populares ainda não se tinham generalizado.
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A abstenção eleitoral, por exemplo, andou nos 16% nas legislativas
e 35% nas autárquicas de 1976, valor alto que se estranhou, tanto
mais que se tratava de escolher representantes locais.
Ao assinalarem-se os quarenta anos do poder local democrático,
tendo como referência as primeiras eleições, estamos, de facto, a
celebrar o contributo das autarquias locais para o desenvolvimento
político, económico, social e cultural de Portugal.
Mas, a caminhada do designado Poder Local iniciou-se antes de 1976
com a rutura com os municípios de índole corporativista, operada
em ambiente revolucionário, e, também, com as ações diretas para
satisfazer algumas das necessidades básicas nas cidades, vilas e
aldeias, para além dos trabalhos intensos na Constituinte.
Será interessante registar a comum confusão, na linguagem
corrente e estereotipada, entre Poder Local e autarquias, ou numa
perspetiva reducionista, com os municípios.
A simples existência de autarquias, mesmo que eleitas
democraticamente, podem não significar por si só um efetivo Poder
Local.
De facto, poderá argumentar-se, num referencial relativista, que
só haverá lugar a um Poder Local, quando as autarquias “têm um
amplo grau de autonomia administrativa e financeira: isto é, quando
forem suficientemente largas as suas atribuições e competências,
quando forem dotadas de meios humanos e técnicos necessários,
bem como de recursos materiais suficientes”1.
Mas, também, e numa vertente mais política, se poderá dizer
que existe Poder Local desde que ele tenha representatividade e
legitimidade local2.
Como diz Jorge Miranda3, apenas existe Poder Local se tiver
natureza democrática, acrescentando que ele é “corolário de certa
maneira de entender a sociedade política e uma exigência do
projeto transformador que incorpora, com vista ao socialismo que
preconiza...” e que “não pode ser desviado desse fim nem para o
anarco-populismo nem para qualquer neocaciquismo”.
Se adicionarmos, com foco nos municípios, as teses naturalistas
como a de António Sardinha, ou a de Trindade Coelho quando afirma
que eles (municípios) existem “devido à força das coisas”, ou, na
visão empolgada de Tocqueville, que garante estarmos perante um
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poder sobrenatural, isto é, uma “instituição saída diretamente das
mãos de Deus”, podemos apreender a complexidade dos conceitos
que aqui nos interessa analisar.
Aliás, no plano histórico, são conhecidas as teses municipalistas
de Alexandre Herculano e de Almeida Garrett e as argumentações
utópicas de Marnoco e Sousa em direção a um certo socialismo
municipalista.
E, porque não, deixar aqui expressas as visões antagónicas do
estado novo: “Imaginar instituições municipais poderosas, ricas,
quase-independentes, pode conduzir a um romance, mas não a um
programa administrativo4.
Com as anteriores citações pretende-se apenas significar que,
endeusar o Poder Local, as autarquias ou os municípios de uma
forma abstrata, idealista ou normalizada, supondo-os bons “por
natureza”, não será coisa avisada, principalmente num quadro
em que se equaciona a necessidade de novas formas políticoadministrativas de governação territorial.
A necessidade destas diferentes vias de gestão e governação vem
sendo colocada pelo menos desde a publicação do Documento
Verde da Reforma da Administração Local - “Uma Reforma de
Gestão, uma Reforma de Território e uma Reforma Política”,
em 2011, que apontava para a necessidade de lançar aquelas
novas formas, que, incluindo quatro eixos de atuação, o Sector
Empresarial Local, a Organização do Território, a Gestão Municipal,
a Gestão Intermunicipal e o Financiamento e a Democracia
Local, esclarecia, à partida, desejar um “reforço saudável do
Municipalismo”.
Certo é que a expressão Poder Local só passou a existir no léxico
político a partir de 1976, e, interessante será ter em consideração
que nenhum dos projetos de Constituição apresentados pelos
partidos à Assembleia Constituinte continha referência à nova
expressão, salvo um texto do MDP/CDE.
Foi somente durante os trabalhos em Comissão de Sistematização
que surgiu a palavra-conceito.
Aliás, uma das bancadas parlamentares votou mesmo contra o
título VIII “Poder Local” porque, fundamentou, tal expressão poderia
“ser entendida como contraposição a Poder Central e conduzir a
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uma concepção de identidade de natureza dos poderes e, ao mesmo
tempo, a separar um do outro como poderes independentes”5.
Mas, poder-se-á então inferir que o Poder Local pode ser “negativo”,
porque antagoniza o legítimo poder dos órgãos de soberania
estatal?
Desde logo há que filtrar as análises e teses com o crivo do tempo
e das circunstâncias históricas e políticas tão diferentes nas
diversas regiões mundiais.
Por exemplo, nos países saídos de largos períodos de colonização,
por vezes atordoados por longos períodos de guerra e instabilidades
de diverso tipo, a normalização democrática tardou e sem ela não é
possível uma verdadeira descentralização autárquica.
Mesmo em Portugal, a matriz centralizadora tem-se mantido,
mesmo quando não explicita nos discursos e práticas.
O Poder Local é feito todos os dias por homens e mulheres em
ligação direta e permanente com a realidade. O fator humano é a
pedra de toque central na ação autárquica.
Daí referir que não é despiciendo o efeito exercido sobre os autarcas

5

Diário da Assembleia Constituinte, nº 13, pág. 272

por algum ambiente mediático pouco amigável, que sujeita esta
importante camada sociopolítica a uma “intifada” de acusações
que os tornam alvo de desconfiança generalizada junto do público
consumidor de notícias.
Esta envolvente agreste, nos antípodas das concelebrações sobre
o mérito e virtude dos eleitos locais que eram normais até há uma
década e meia atrás, é induzida pelos escassos casos concretos
de condutas criticáveis, mas, também, por políticas editoriais que
privilegiam o sensacionalismo populista.
Este tipo de criticismo, incidindo sobre um conjunto de cerca de
550 000 cidadãos e cidadãs, tantos quantos são os que estão
ou estiveram em funções autárquicas, para além de não resolver
nenhum problema, estará a corromper a disponibilidade para
o desempenho de funções fundamentais para a democracia
portuguesa.
Ou, pelo menos, não contribuirá grandemente para o espírito
de arrojo que se exige na concretização de novos paradigmas de
governação.
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Campanha “Passe a Passe”
Promoção do uso do transporte público

Seminário sobre o Sistema de Antecipação de Necessidades
de Qualificações na Área Metropolitana de Lisboa

PASSE A PASSE

DIA 22 DE SETEMBRO
GANHE 1 MÊS DE PASSE
AO PEDIR O SEU CARTÃO
CONSULTE AS CONDIÇÕES NOS OPERADORES

Em 2016, a Semana Europeia da Mobilidade teve como tema a «Mobilidade Inteligente. Economia Forte», centrando-se nos benefícios
económicos que uma mobilidade mais inteligente traz para os indivíduos, as empresas e a sociedade.
Nesse âmbito, a Área Metropolitana de Lisboa propôs aos operadores
de transportes públicos promover, no âmbito da Semana Europeia da
Mobilidade, uma ação de âmbito metropolitano, dirigida a todos os cidadãos, em prole da promoção dos transportes públicos.
A ação encontrada e consensualizada originou a Campanha “Passe a
Passe”, uma iniciativa articulada com todos os operadores de transportes públicos e privados da região metropolitana, numa manifestação
concreta de uma política de diálogo e procura de convergências inéditas,
que se realizou no dia 22 de setembro, o “Dia Sem Carros” e que consistiu
na oferta de um passe mensal aos novos utilizadores, ou a utilizadores
sem passe carregado há mais de 12 meses, do sistema de transportes
públicos da área metropolitana. Em termos operacionais, aos pedidos do
cartão Lisboa Viva – o cartão universal de suporte ao passe na AML – efetuados no dia 22 de setembro, seria associado um voucher com direito ao
carregamento de passe mensal aos novos utilizadores.
Tendo como destinatários todos os cidadãos, a campanha pretendeu
sensibilizar e convidar à utilização dos transportes coletivos e
estudar a utilização da rede e sistema tarifário de transportes que,
no futuro, deverão ser alargados.

A Área Metropolitana de Lisboa promoveu a 11 de outubro, o Seminário sobre o Sistema de Antecipação de Necessidades de Qualificações
na Área Metropolitana de Lisboa, como resultado de um Diagnostico
Regional sobre o Sistema de Antecipação de Necessidades de Qualificações (SANQ) na AML, que se centrou nas prioridades de qualificação de âmbito regional que devem orientar a constituição da rede de
oferta de formação qualificante de nível 2, 4 e 5 do Quadro Nacional
de Qualificações com início no ano letivo 2016-2017.
Foi também objetivo deste diagnóstico contribuir para o reforço da
empregabilidade da formação profissional qualificante, bem como salientar o contributo desta para o desenvolvimento económico e social
da região.

No Seminário participaram representantes da DGEstE - Direção Geral
dos Estabelecimentos Escolares, do IEFP - Instituto do Emprego
e Formação Profissional e da ANQEP – Agência Nacional para a
Qualificação e o Ensino Profissional, de Municípios e Agrupamentos
de Escolas. Presidiu à sessão de encerramento o Secretário de
Estado da Educação, Dr. João Costa.
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Urban Breakfasts: Desafios Urbanos
e Desenvolvimento Sustentável

A Direção-Geral do Território e as Áreas Metropolitanas de Lisboa
e do Porto, em colaboração com o Secretariado Habitat III da
Organização das Nações Unidas, promoveram o debate Urban
Breakfasts: Desafios Urbanos e Desenvolvimento Sustentável,
para refletir sobre o amplo espectro de desafios que se colocam ao
desenvolvimento urbano sustentável e sobre as prioridades a ter
em conta na Nova Agenda Urbana a adotar na Conferência Habitat III.
Realizado em julho, na sede da AML, este primeiro encontro foi
especialmente concebido como uma plataforma de partilha de
conhecimentos e discussão alargada, contando com a participação de
jornalistas e oradores da administração pública local, intermunicipal,
regional e nacional, da comunidade académica e científica, da
sociedade civil e do setor privado, entre outros interessados nas
políticas e processos urbanos em Portugal.
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Fórum Mobilidade e Sistema Metropolitano de Transportes
Direito à Mobilidade com Transportes Públicos Sustentáveis

A Área Metropolitana de Lisboa realizou a 3 de março, no Auditório
Professor Adriano Moreira do Instituto de Ciências Sociais e Políticas,
o Fórum Mobilidade e Sistema Metropolitano de Transportes – Direito
à Mobilidade com Transportes Públicos Sustentáveis.
Com o objetivo debater, entre outros assuntos, o papel das novas
autoridades de transportes na resolução dos graves bloqueamentos
atuais, o futuro financiamento do sistema de transportes, os tarifários,
coroas e bilhética na AML, este Fórum contou com a participação de
especialistas nacionais e estrageiros na área dos transportes e da
mobilidade. O Fórum contou ainda com a presença do Ministro do
Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, do Secretário de Estado Adjunto
do Ambiente, José Mendes, do Presidente da Câmara Municipal de
Lisboa, Fernando Medina e de outros autarcas da região. Representaram
a AML o Presidente do Conselho Metropolitano de Lisboa, Basílio Horta e
o Primeiro-secretário Metropolitano, Demétrio Alves.
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ALCOCHETE

ALMADA

O regresso do Bote Leão ao Tejo

2º Congresso Almada
O principal acontecimento em Almada no ano de 2016 foi a realização
da segunda edição do Congresso Almada, este ano dedicado ao tema
“Pensar o Futuro com Participação e Proximidade”.
Entre 14 e 16 de outubro, no Complexo Municipal dos Desportos
«Cidade de Almada», no Feijó, estiveram em debate temas como
o Futuro, o Trabalho, a Igualdade, o Espaço Público, a Proximidade
e a Identidade. Além das diferentes experiências de boas práticas
apresentadas, os almadenses partilharam também as suas ideias.
Integradas neste congresso, de 13 de setembro a 8 de outubro,
foram realizadas sessões nas 11 freguesias do concelho, tendo
registado uma média de 120 participantes por sessão, com mais de
mil cidadãos e cidadãs a contribuir ativamente para a definição do
futuro de Almada.
Os munícipes puderam igualmente participar on-line, através do site
do Congresso.

A chegada do Bote Leão a Alcochete, em junho de 2016, vai ficar para
sempre marcada na memória dos alcochetanos, naquele que foi o
encontro com a história e tradições dos marítimos, numa ligação do
passado ao presente. O Bote Leão é hoje uma realidade ao serviço
da população de Alcochete e de todos os que queiram visitar a vila e
desfrutar de toda a frente ribeirinha.
Neste dia de grande festa para todos os alcochetanos, a ponte cais
e o passeio do Tejo foram manifestamente insuficientes para acolher
todos os que queriam testemunhar a primeira viagem do Bote Leão,
desde o estaleiro de Jaime Costa, em Sarilhos Pequenos, onde foi
construído de raiz, até à terra que agora é sua!
Desde o dia 18 de junho, Dia da Marinha do Tejo, que o Bote Leão
figura no livro de registos da associação dos proprietários e arraias
das embarcações típicas do Tejo, como uma das 75 embarcações que
estão contabilizadas no ano náutico de 2016/2017.
O Bote Leão ficou, igualmente, associado às comemorações do Dia
Nacional do Mar, 16 de Novembro, e imortalizado no carimbo alusivo à
efeméride, numa criação da Direção de Filatelia dos CTT – Correios de
Portugal para a Sociedade de Geografia de Lisboa. Uma honra para o
Município de Alcochete, que assim garantiu a perpetuação em termos
patrimoniais desta nova embarcação tradicional do Tejo.
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AMADORA
Reboleira, a um metro de Lisboa!
O Metropolitano de Lisboa inaugurou, a 13 de abril, o troço AmadoraEste/Reboleira, o qual veio prolongar a linha azul da rede de metro até
às freguesias de Falagueira/Venda Nova e de Águas Livres, no concelho
da Amadora.
O novo troço da linha azul - Amadora-Este/Reboleira - acrescentou uma
extensão de 937 metros e uma nova estação à rede do Metro que, desta
forma, alcança 44,2km de comprimento e um total de 56 estações, nas
suas quatro linhas autónomas (Amarela, Azul, Verde e Vermelha).
A entrada em funcionamento deste empreendimento constituiu um
marco de grande importância na história do Metropolitano de Lisboa
tal como configurou um momento de especial valor para a Área
Metropolitana de Lisboa, considerando o seu impacto significativo no
mapa de acessibilidades do concelho da Amadora.
Com a nova estação de metro Reboleira foi criado um novo Interface
Multimodal que reforça o sistema de transportes da AML, reunindo
metro, autocarros, comboio, táxis, ciclovia, e oferecendo, ainda,
parqueamento de bicicletas e estacionamento automóvel.
Os mais de 175.00 habitantes do concelho da Amadora têm agora, ao
seu dispor, mais uma opção de mobilidade.
Com um investimento de cerca de 60 Milhões de euros, cofinanciado
em cerca de 43 Milhões de euros pelo Fundo de Coesão da União
Europeia, no âmbito do Eixo I - Redes e Equipamentos Estruturantes
Nacionais de Transportes e Mobilidade Sustentável, este prolongamento
apresenta-se como estratégico para o desenvolvimento económico da
região da Grande Lisboa e como determinante na qualidade de vida das
populações que serve.
O novo troço liga a baixa e centro da cidade de Lisboa a uma das mais
importantes áreas residenciais do concelho da Amadora, oferecendo
rapidez, comodidade e proximidade, transportando cerca 7 milhões de
passageiros por ano (em ano cruzeiro, a partir de 2020).
Passa a ser possível viajar entre Reboleira e Marquês de Pombal, em 19
minutos e entre Reboleira e Baixa-Chiado, em 24 minutos.
Para além da redução dos tempos de viagem entre a Reboleira e Lisboa,
a nova estação vai permitir uma redução, por ano, de 3 mil toneladas
de emissões de CO2, o que associa a este empreendimento claros
benefícios ambientais, dos quais se destacam a redução da emissão
de poluentes e menores consumos de energia, a redução da pressão
sobre o estacionamento e a redução da poluição sonora.
Este prolongamento, conferindo globalidade e intermodalidade à rede
de metro, permite ao Metropolitano de Lisboa consolidar o seu papel
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enquanto elemento estruturante da rede de transportes públicos da
Área Metropolitana de Lisboa.
Simultaneamente, a Câmara Municipal da Amadora procedeu à
requalificação da Avenida D. Carlos I, com reforço de estacionamento,
de zonas de estadia e de iluminação pública, intervenções que dotaram
a zona de maior segurança, para que as pessoas se sintam tranquilas
e seguras ao utilizar o espaço público. A ligação do Metro aos comboios
passou a ser coberta e, junto ao interface, foram criados dez terminais
para autocarros, e mais quatro nas proximidades.

BARREIRO
Festival Liberdade 2016
O Barreiro acolheu, a 10 e 11 de junho, na Quinta Braamcamp, o Festival
Liberdade 2016, que recebeu cerca de 50 mil pessoas nos dois dias. Este
Festival, com entrada livre, é promovido pela Associação de Municípios
da Região de Setúbal (AMRS), municípios membros da AMRS e estruturas
associativas juvenis da Região, e contou, na organização da edição de
2016, com o empenho e apoio da Câmara Municipal do Barreiro.
Muita música, arte urbana, teatro, desporto, dança, cinema, artes
plásticas, fotografia, entre outras artes fizeram parte do programa do
Festival Liberdade 2016 que recebeu, no palco principal, nomes como
KUMPANIA ALGAZARRA, DENGAZ, RICHIE CAMPBELL, DEAD COMBO,
CARLÃO e GABRIEL O PENSADOR. Dj’s, artistas, bandas preencheram e
animaram os outros espaços do Festival.
O Festival Liberdade 2016 assumiu-se como um espaço de convívio e
debate, que comemorou os valores da Paz, da Liberdade e os 40 anos
da Constituição da Republica Portuguesa.
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CASCAIS
Mobi Cascais: Uma Revolução na Mobilidade Concelhia
e Metropolitana

Já no início de 2017 quem vive, trabalha ou visita Cascais terá a
mobilidade literalmente nas mãos. Adquirir títulos de transporte
para a rede integrada de transporte público (bicicleta, autocarro,
comboio e parques públicos), utilizar uma bicicleta, conhecer a
disponibilidade de lugares de estacionamento, saber em tempo real
quais são as alternativas de mobilidade disponíveis. Isto (e mais)
será possível a partir de um telemóvel e faz parte de um projeto
de mobilidade sustentável pioneiro em Portugal e na vanguarda do
que é feito nas cidades mais prósperas e sustentáveis na Europa.
Chama-se Mobi Cascais, está a ser desenvolvido em exclusivo para a
Câmara de Cascais pelo CEIIA - Centro de Engenharia e Investigação
de Indústria Automóvel, e é um dos eventos do ano no concelho, com
impacto abrangente na área metropolitana também pela centralidade
que atribuiu à Linha de Cascais – onde circulam 25 milhões de
passageiros ano.
O Mobi introduz 1200 novas bicicletas na rede pública – e de 2000
docas universais que permitem aos cidadãos utilizar as suas próprias
bicicletas –, levou-nos à criação de 50 km de novas ciclovias para um
total de 70 km no concelho; e o incentivo ao uso dos transportes
públicos permitiu-nos aumentar o total de lugares de estacionamento
para 21.900 e introduzir cinco novas linhas bus na ligação dos
parques de estacionamento às estações de comboios da CP.
A filosofia do Mobi Cascais parte de três ideias. A primeira é a de
que a mobilidade é um problema para a esmagadora maioria dos
cidadãos que diariamente se deslocam para os seus postos de
trabalho, utilizando carro próprio ou transportes públicos. A segunda
ideia é a de que a internet e a democratização dos smartphones e
das suas app abre um novo horizonte de possibilidades, também
em matéria de transporte público. A terceira ideia tem a ver com a
noção de “cidade inteligente”. Cascais está a trabalhar para ser uma

“smart-city”. A criação de graus de liberdade crescentes através da
democratização dos meios de transporte é uma condição essencial
da cidade inteligente e economicamente competitiva. Para além
disso, uma rede de mobilidade eficaz e sustentável terá, no médio
prazo, profundas implicações na cidade: menos carros, mais zonas
verdes, mais zonas pedonais e mais qualidade de vida – produtos que
abrem um ciclo virtuoso de atração de mais gente qualificada que,
por sua vez, aumentarão a competitividade territorial.
É nisso que estamos a trabalhar em Cascais. A revolução já começou
e vai fazer-se sentir positivamente na vida dos cidadãos em 2017.

LISBOA
WebSummit
A cidade de Lisboa, conhecida pela sua beleza natural, pelo seu vasto
património e pela tradição de acolhimento tão patente no mosaico de
povos e culturas que abarca e que a diferenciam das demais congéneres
mundiais, afirma-se agora também como uma das principais capitais
mundiais da inovação e do empreendedorismo.
Lisboa acolheu recentemente a primeira de três edições da WebSummit,
a maior feira de tecnologia da Europa. Durante quatro dias, mais de 50
mil empreendedores, 2500 jornalistas e 2000 investidores de todo
o mundo estiveram na nossa cidade, gerando um efeito económico
imediato calculado em cerca de 200 milhões de euros.
Este é mais um passo significativo para a dinâmica empreendedora da
cidade, assente numa estratégia que tem vindo a produzir resultados
muito positivos para o desenvolvimento da capital e da região.
Da nossa parte, iremos continuar a criar as condições e a apostar na
inovação e no empreendedorismo para construir um melhor futuro
para Lisboa.
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LOURES
Biblioteca Municipal Ary dos Santos (Sacavém)

Consulta presencial e empréstimo domiciliário de documentos; Acesso
a computadores de uso público; Acesso a Internet fixa e wireless;
Promoção/divulgação do fundo documental; Visitas guiadas; Programa
de atividades; Fotocópias, impressões e digitalizações; Cacifos
para arrumação de objetos pessoais; Fraldário; Zona ajardinada;
Estacionamento (2 horas de estacionamento gratuito no Parque de
Estacionamento da Loures Parque na Avenida Estado da Índia).
Mais informações: 211 150 665.

MAFRA
Tricentenário do Real Edifício de Mafra
Inaugurada no dia 4 de junho de 2016, a nova Biblioteca Municipal Ary
dos Santos é o novo polo de atração cultural da cidade de Sacavém.
O novo equipamento do Município de Loures disponibiliza aos
seus utilizadores um fundo documental de carácter enciclopédico,
abrangendo todas as áreas do saber, composto por 12.800 títulos
de documentação: livros, publicações em série, registos sonoros,
registos audiovisuais, livros em braille e livros.
A Biblioteca possui dois fundos bibliográficos especiais: Fundo
Herberto Goulart (espólio bibliográfico doado pela família) e Fundo
Natália Miranda (livros de autoria e coautoria da escritora).
Além do fundo documental em suporte físico, a Biblioteca disponibiliza
ainda o acesso aos recursos informativos através da Internet.
Com uma área bruta de 1.404m2 e três pisos de acesso público, a
Biblioteca Municipal Ary dos Santos dispõe de salas de leitura para
o público infantil, juvenil e adultos, estando preparada para receber
cidadãos com mobilidade física condicionada.
A zona de periódicos e informação geral localiza-se no átrio central
ajardinado, que comunica com o espaço verde exterior, condições
propícias para zona de estar e leitura informal.
As salas de leitura disponibilizam áreas de leitura recreativa, estudo,
trabalho de grupo, assim como zonas para audição de música e
visionamento de filmes.
Com 67 lugares sentados, amovíveis, e apetrechada com meios
audiovisuais, a sala polivalente Herberto Goulart destina-se à realização
de atividades de difusão cultural, informativa e educativa. Já o espaço
infantil Natália Miranda inclui bebeteca, para crianças até aos três anos e
sala de leitura para crianças até aos 13 anos e adultos educadores.
A biblioteca tem à disposição os seguintes serviços: Apoio à pesquisa
de informação; Catálogo online da Rede de Bibliotecas de Loures;
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O monumento que é, simultaneamente, um palácio, uma basílica, um
convento, um jardim e uma tapada celebra 300 anos. As entidades
com responsabilidades na gestão deste conjunto promovem um
vasto programa de comemorações, que se iniciou no dia 17 de
novembro de 2016 e se prolonga até 17 de novembro de 2017.
Numa organização da Câmara Municipal de Mafra, Direção Geral do
Património Cultural/ Palácio Nacional de Mafra, Escola das Armas,
Paróquia de Mafra e Tapada Nacional de Mafra, a ambição é promover
momentos de (re)encontros: dos mafrenses com a sua história;
dos visitantes nacionais e estrangeiros com o maior monumento do
Barroco em Portugal.
Por isso, as iniciativas integradas neste programa caracterizam-se
pela abertura à comunidade, tais como conferências, concertos,
teatros, exposições, recriações históricas, visitas temáticas,
lançamento de livros, celebrações litúrgicas ou espetáculos
piromusicais e de videomapping.
Mais informações: www.cm-mafra.pt/municipio/300-anos-do-palaciode-mafra
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MOITA

MONTIJO

Rede de Balcões do Munícipe já abriu ao público
A Câmara Municipal da Moita inaugurou a Rede de Balcões do
Munícipe no dia 12 de dezembro, assinalando, desta forma, os 40
anos das primeiras eleições autárquicas.
Os Balcões do Munícipe vão centralizar, de forma progressiva, a
maior quantidade possível de procedimentos e serviços, permitindo
que os munícipes que se deslocam à Câmara Municipal possam
resolver todas as suas questões no mesmo espaço físico, desde o
pagamento das águas ao licenciamento de atividades económicas,
passando pelas informações sobre questões urbanísticas. Nos
outros Balcões do Munícipe – Alhos Vedros, Baixa da Banheira e
Vale da Amoreira – manter-se-ão disponíveis todos os serviços até
agora prestados nas delegações municipais, prevendo-se que, a
curto prazo, possam também assegurar o atendimento na área do
urbanismo, entre outras.  
Os Balcões do Munícipe funcionam de segunda a sexta-feira, das
9:00h às 12:30h e das 14:00h às 17:30h (pagamentos até às
16:00h).

Novo Cais dos Pescadores

O dia 23 de janeiro marcou uma nova etapa para os pescadores
profissionais do Montijo, com a inauguração do novo Cais dos
Pescadores.
Dezenas de pessoas marcaram presença na inauguração desta nova
infraestrutura de apoio ao desenvolvimento da atividade piscatória
local, que representa uma oportunidade de desenvolvimento, de
aumentar de forma sustentável a pesca e de progresso da classe
piscatória montijense.
O Cais dos Pescadores foi um investimento promovido pela
Sociedade Cooperativa União Piscatória Aldegalense (SCUPA), com
um financiamento de 494.820,00 euros por parte do PROMAR –
Programa Operacional Pesca 2013-2017. A Câmara Municipal do
Montijo realizou, ainda, um protocolo de colaboração com a SCUPA no
valor de 113.825, 00 euros.
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ODIVELAS
Odivelas fez 18 anos!

A 19 de novembro de 2016, o Município de Odivelas atingiu a
maioridade. A terra onde descansa D. Dinis para a eternidade,
está hoje mais moderna, mais empreendedora e dotada de novos
equipamentos de inegável excelência. São disso exemplo, o Pavilhão
Multiusos, as novas USF’s, a Loja do Cidadão, ou, ainda, as estações
de metro e a Esquadra de Trânsito da PSP. Odivelas dispõe atualmente
de excelentes acessibilidades e de dezenas de novos espaços
públicos de qualidade, dispersos pelas nossas 4 freguesias. Hoje
somos um dos poucos Municípios que assegura 3 refeições diárias
aos seus alunos, além da oferta de manuais no 1º Ciclo. Com quase
150 mil habitantes, o município apresenta-se como o 15.º maior do
país, tendo a maior taxa de natalidade a nível nacional. Números que
espelham as boas práticas e os estímulos que são dados às famílias.
A taxa do IMI é das mais baixas da AML, além da redução de 40 euros
para agregados com 2 filhos e de 70 euros para os que têm 3 ou
mais filhos. A par desta confiança no Futuro, a solidez financeira. Já
reduzimos a dívida em 9,5 milhões de euros.
Em 2016, conquistámos, também, o novo slogan que nos une de
alma e coração: “Todos Somos Odivelas”.
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OEIRAS
Passeio Marítimo, novo troço
Em Oeiras o ano de 2016 ficará marcado pela conclusão da construção
de um novo troço do Passeio Marítimo, ligando a zona do restaurante
Baía dos Golfinhos à praia da Cruz Quebrada.
Esta nova fase, cujo valor de adjudicação é superior a dois milhões
e 500 mil euros, terá uma extensão de cerca de 1 990 metros e
uma largura mínima de 7,50 metros, sendo 2,5 metros destinados a
ciclovia e os restantes cinco metros a circulação pedonal.
A criação de uma ciclovia neste trecho permitirá ligar a zona da Cruz
Quebrada/Estádio Nacional ao Passeio Marítimo de Algés, onde já
existe uma ciclovia com cerca de um quilómetro de extensão.
O Passeio Marítimo é uma das principais infraestruturas de fruição
pública do concelho e da AML, abrangendo atualmente já cerca de 40%
de frente ribeirinha, sendo objetivo do Município ligar, futuramente,
Oeiras a Algés.
Mesmo num cenário de grandes restrições orçamentais, Oeiras tem
investido fortemente na gestão e elaboração de estudos e projetos
para a frente ribeirinha, mantendo como prioridade a consolidação da
vocação do litoral como espaço de afirmação e excelência de Oeiras
enquanto espaço-cidade.
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PALMELA
Almenara
O projeto Almenara - uma parceria entre os Municípios de Palmela e
de Lisboa e a EGEAC, com o apoio da Entidade Regional de Turismo
de Região de Lisboa – viveu o seu primeiro momento público a 17 de
setembro, com a realização, em simultâneo, nos Castelos de Palmela
e de S. Jorge, de dois espetáculos, protagonizados, respetivamente,
pelo Teatro O Bando (Palmela) e pela Companhia da Esquina (Lisboa).
Conceitos como comunicação e transumância inspiraram as
produções, que combinaram teatro, música e multimedia, e atraíram
milhares de visitantes.
O projeto, que terá continuidade em 2017, aposta na comunicação entre
as duas margens do Tejo, valorizando os dois monumentos nacionais
e diversificando a oferta turística da região, através da criação de
experiências ligadas à memória histórica e à identidade cultural.
Enquadrado pelo PORTUGAL 2020, o “Ritual Almenara” é o evento
âncora, que recria o episódio em que, durante o cerco de Lisboa pelos
castelhanos, D. Nuno Álvares Pereira acendeu uma almenara no
Castelo de Palmela para alertar o Mestre de Avis, em Lisboa, de que
a ajuda estava próxima.

SEIXAL
Oficina de Artes Manuel Cargaleiro
A intensa atividade cultural ao longo do ano constitui uma das marcas
do concelho do Seixal, disponibilizando um programa alargado de
atividades culturais que os Munícipes podem usufruir de forma gratuita.
Em 2016, destaque para a abertura da Oficina de Artes Manuel
Cargaleiro que, desde 17 de junho, se encontra em funcionamento,
contando com mais um equipamento cultural de excelência. A
Oficina de Artes Manuel Cargaleiro abriu nesse dia com a exposição
“A Essência da Forma”, e contou com a presença do mestre Manuel

Cargaleiro, que apresentou a exposição, e do arquiteto que projetou a
obra, Álvaro Siza Vieira.
Ao passar os portões da Quinta da Fidalga, em Arrentela, no concelho
do Seixal, entra-se num espaço onde a história e a modernidade se
encontram. Caminhando pelo jardim centenário, revive-se o passado
num local único, onde também é possível observar uma obra de
futuro, projetada por Álvaro Siza Vieira, um dos mais conceituados
arquitetos portugueses e mundiais.
Trata-se da Oficina de Artes Manuel Cargaleiro, um espaço de
promoção da arte contemporânea, associado ao trabalho de ateliê
e à mais recente pesquisa e produção do mestre Manuel Cargaleiro.
A exposição inaugural é composta por reproduções de painéis de
azulejo de oito obras emblemáticas de Manuel Cargaleiro, tais como a
fachada do Instituto Franco-Português de Lisboa (1983) ou a estação
do metro de Champs Elysées-Clémenceau, de Paris (1995).
A mostra reúne ainda trabalhos em azulejo de Siza Vieira, revelando um
lado menos conhecido do arquiteto. A abertura ao público da Oficina de
Artes representou um momento cultural único, não só ao nível local,
mas nacional, pois trata-se de celebrar a união entre o trabalho de
Manuel Cargaleiro e Álvaro Siza Vieira, dois nomes incontornáveis da
arte e arquitetura portuguesas, com reconhecimento internacional.
A Oficina de Artes Manuel Cargaleiro tem assim por objetivo
promover a arte contemporânea, em particular a obra do mestre
Manuel Cargaleiro, através da realização de exposições temporárias,
do desenvolvimento de atividades educativas no âmbito da
sua programação e da promoção de parcerias com organismos
congéneres. Numa ótica de serviço público, o serviço educativo
da Oficina de Artes Manuel Cargaleiro dirigirá a sua atividade
tendo em vista uma grande variedade de públicos, para aos
quais irá desenvolver atividades e programas adequados às suas
necessidades e expectativas.
Visite a Oficina de Artes Manuel Cargaleiro e o Concelho do Seixal.
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SESIMBRA
Abertura do Museu Marítimo de Sesimbra
A 31 de maio, Dia do Pescador, abriu portas o Museu Marítimo de
Sesimbra, um equipamento cultural com enorme simbolismo para
a vila e para o concelho, pois permite disponibilizar à comunidade e
a todos aqueles que visitam o concelho um vasto e valioso espólio
reunido ao longo de décadas que dá a conhecer a história de uma
terra e de um povo cujo quotidiano assenta, há séculos, numa forte
relação com o mar e sobretudo com a pesca, e porque representa
o culminar do processo de recuperação da Fortaleza de Santiago,
monumento que convive com a comunidade e com a traça urbana da
vila há mais de 300 anos, e que é considerada a primeira peça do
Museu.
No interior do Museu, encontram-se peças únicas com milhares de
anos, que testemunham a ligação ancestral às atividades marítimas,
documentos de inestimável valor histórico, reproduções e maquetas
de rara beleza e como não podia deixar de ser, a tecnologia à
disposição do saber e do conhecimento, com um aquário virtual,
que reproduz o fundo do mar em Sesimbra e um filme em 3D que
se inicia com a formação do território e nos explica a sua ocupação
e desenvolvimento ao longo dos tempos. Pela importância para a
preservação e divulgação da memória coletiva da comunidade e por
ser um exemplo de recuperação de património que muito nos orgulha,
a entrada em funcionamento do Museu Marítimo foi, sem dúvida, o
acontecimento mais relevante de 2016 no concelho de Sesimbra e
para a região.
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SETÚBAL
Ano desportivo irrepetível

Setúbal Cidade Europeia do Desporto 2016 terminou como
começou. Em festa, com emoção e ritmo desportivo, numa gala de
encerramento, a 17 de dezembro, que culminou um ano intenso,
irrepetível e sem precedentes, com cerca de três centenas de
eventos que reuniram mais de 300 mil pessoas.
O sucesso desportivo foi feito de 309 iniciativas de 52 modalidades,
em 65 equipamentos e espaços desportivos ao longo de 225 dias
de atividades, com 92 provas de dimensão local, 18 regional e 48
distrital, assim como 124 de montra nacional e 27 internacional.
Intenso, eclético, dinâmico, com todos e para todos. Assim foi o ano
desportivo, com momentos inesquecíveis que marcaram gerações.
A cidade pulsou mais forte. Setúbal inspirou e incluiu, ensinou e
transpirou.
O título europeu despediu-se mas deixa marcas indeléveis na cidade
e na população sadina que inspiram confiança num legado para um
futuro melhor.
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SINTRA
Sintra mais verde

Este contributo local para a melhoria do ambiente que Sintra
tem levado a cabo, na perspetiva de que só tratando localmente
poderemos tratar do global, representa não apenas uma melhoria na
qualidade de vida dos seus munícipes mas, de igual modo, um forte
impulso para a qualidade ambiental da Área Metropolitana de Lisboa
no seu todo. Juntos, construiremos um futuro mais saudável.

VILA FRANCA DE XIRA

A criação e reabilitação de espaços verdes nos meios urbanos tem
sido uma das prioridades da Câmara Municipal de Sintra, numa
estratégia clara de proporcionar aos cidadãos melhor qualidade de
vida e contribuir, de forma programada e consciente, para oferecer
um melhor ambiente às gerações futuras.
É nesta perspetiva que Sintra tem aberto ao público vários espaços
onde a fruição da natureza, da prática desportiva, da animação
cultural ou do simples lazer têm servido as populações de zonas
densamente povoadas. São exemplos o Parque Urbano de Fitares, na
freguesia de Rio de Mouro, a abertura da Quinta Nova da Assunção
em Belas e da Quinta da Ribafria em Lourel, ou o Jardim da Anta em
Agualva. São locais onde a História e a Natureza se fundem numa
simbiose perfeita, comungando o bem-estar e o conhecimento.
Contudo, este é um programa continuado e em permanente
realização. Por isso, o Município de Sintra avançou já com outros
projetos de vulto nesta matéria: o Parque Urbano da Cavaleira na
freguesia de Algueirão – Mem Martins, o Parque Urbano da Serra da
Carregueira, cuja dimensão e localização em muito contribuirá para
a preservação do «pulmão verde» da área metropolitana de lisboa
ou, como também é o caso, o Eixo Verde Azul, projeto que envolve
três municípios – Sintra, Amadora e Oeiras – e que constituirá um
verdadeiro corredor verde ao longo do percurso da Ribeira do Jamor.
Na sua dimensão e heterogeneidade territorial, Sintra é, por si só, um
espaço de grande valor ambiental e patrimonial. É a sua zona rural,
ainda a manter características biológicas muito genuínas; é a sua Serra
e os frondosos parques que a levaram a ser classificada como Paisagem
Cultural da Humanidade; é, enfim, a sua imensa linha de costa atlântica a
manter-se bela e pura, com uma fauna e flora característica e endémica
que constituem parte fundamental do Parque Natural Sintra – Cascais.

Bienal de Fotografia apresenta-se em 2016
com aposta na renovação
O único evento cultural nacional exclusivamente dedicado à fotografia
portuguesa e uma das iniciativas fortes da Câmara Municipal de Vila
Franca de Xira chegou a 2016 com a aposta na renovação.
Sob a curadoria geral de David Santos, a edição de 2016 da Bienal de
Fotografia (BF16) trouxe uma nova dinâmica à vertente de prémio e
implementou um ambicioso programa curatorial com a presença de
alguns dos mais reconhecidos nomes da fotografia contemporânea.
Estreando-se em outubro, o programa curatorial prolonga-se até 22 de
janeiro. Nomes como Daniel Blaufuks, José Maçãs de Carvalho, José
Pedro Cortes, Patrícia Almeida, João Tabarra, Nuno Cera, Pauliana Valente
Pimentel, João Onofre, Ana Rito, Vítor Pomar e João Grama, compõem a
proposta. Sob o tema “Arquivo e Observação”, os seus trabalhos podem
ser apreciados em vários pontos da cidade de Vila Franca de Xira.
Até 8 de janeiro, no edifício da “Patriarcal”, no coração da cidade, é
possível conhecer os trabalhos dos nove finalistas selecionados para
a vertente de Prémio (tema livre), de um total de 93 candidaturas. O
vencedor – anunciado a 16 de dezembro -, com a instalação de poesia
e fotografia “Terra morta”, é Rui Dias Monteiro.
Os trabalhos relativos aos outros dois Prémios (“Concelho” e
“Tauromaquia”) serão apresentados a 4 de fevereiro, no mesmo local.
A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira promove a BF desde
1989, com o objetivo de promover a fotografia enquanto expressão
artística, tendo ao longo do seu percurso adquirido um lugar único de
referência nacional.
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AML
O PERCURSO
DESDE A SUA ORIGEM

Celebramos este ano 25 anos sobre a Lei n.º 44/91, de 2 de agosto,
que criou as Áreas Metropolitanas. Foram anos de realizações, expectativas e, também, de continuadas carências e fragilidades, em que
muito se debateu sobre a natureza e regime jurídico destas entidades, as suas atribuições e competências, o seu financiamento.
A lei foi revista e alterada pelas Leis n.º 10/2003, de 13 de maio, pela
Lei n.º 46/2008, de 27 de agosto e pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, mas o debate não se encontra concluído. Senão, vejamos:
A Lei nº 44/91, de 2 de agosto, promulgada pelo então Presidente
Mário Soares, sendo Primeiro-Ministro Aníbal Cavaco Silva, criou as
áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, enquanto pessoas coletivas de direito público de âmbito territorial, que visam a prossecução
de interesses próprios das populações da área dos municípios integrantes. A instituição em concreto de cada uma das áreas metropolitanas ficou pendente do voto favorável da maioria de dois terços das
assembleias municipais que representassem a maioria da população
da respectiva área, o que veio a concretizar-se.
As áreas metropolitanas tinham, então, os seguintes órgãos: a assembleia metropolitana (órgão deliberativo, constituído por membros eleitos pelas assembleias municipais, em número de 50); a junta metropolitana (órgão executivo, constituído pelos presidentes das câmaras
municipais de cada um dos municípios integrantes); e o conselho metropolitano (órgão consultivo, composto pelo presidente da comissão
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de coordenação regional respetiva, pelos membros da junta metropolitana e pelos representantes dos serviços e organismos públicos cuja
acção interfira nas atribuições da área metropolitana).
Doze anos depois, era promulgada a Lei nº 10/2003, pelo Presidente
Jorge Sampaio, sendo Primeiro-Ministro José Manuel Durão Barroso.
De acordo com este diploma, as áreas metropolitanas passaram a ser
de dois tipos: as grandes áreas metropolitanas (GAM), que compreendiam um mínimo de nove municípios, com, pelo menos, 350 000 habitantes; e as comunidades urbanas (ComUrb) que compreendiam
um mínimo de três municípios com, pelo menos, 150 000 habitantes.
A instituição das áreas metropolitanas dependeu do voto favorável
das assembleias municipais, sob proposta das respectivas câmaras
municipais, tendo sido, efetivamente, constituídas por escritura pública. Os órgãos mantiveram-se os mesmos, apenas com pequenas
alterações ao nível da assembleia e do conselho metropolitanos.
Cinco anos volvidos, foi publicada a Lei n.º 46/2008, de 27 de agosto,
promulgada pelo Presidente Aníbal Cavaco Silva, sendo Primeiro-Ministro José Sócrates. Refere, o diploma, que as áreas metropolitanas
de Lisboa e do Porto são pessoas coletivas de direito público e constituem uma forma específica de associação dos municípios, de caráter
obrigatório, abrangidas pelas unidades territoriais definidas com base
nas NUTS III (no caso de Lisboa, da Grande Lisboa e da Península de
Setúbal).
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proposta do conselho metropolitano) e o conselho estratégico para
o desenvolvimento metropolitano (consultivo, constituído por representantes das instituições, entidades e organizações com relevância
e intervenção no domínio dos interesses metropolitanos).
Quanto às atribuições e competências, mantêm-se inalteradas desde a Lei n.º 46/2008, de 27 de agosto, sendo sobretudo de dois tipos:

Mantiveram-se a assembleia metropolitana e a junta metropolitana,
surgindo, no entanto, a figura da comissão executiva metropolitana,
enquanto estrutura permanente da área metropolitana responsável
pela execução das deliberações da assembleia metropolitana e das
linhas orientadoras definidas pela junta metropolitana. Era composta
por três a cinco membros designados pela junta metropolitana, sujeita a ratificação pela assembleia metropolitana. Todavia, numa alteração efetuada à lei, passou a competir à junta metropolitana deliberar
sobre a sua instituição ou não, e, no caso concreto de Lisboa, a junta
metropolitana deliberou não a instituir. A existência de órgão consultivo, integrado por representantes dos serviços públicos regionais e
dos interesses económicos, sociais e culturais da sua área de intervenção, também era facultativa.
Em 2013 é publicada a Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que se
encontra atualmente em vigor. Este diploma agrega o regime jurídico
das autarquias locais, o estatuto das entidades intermunicipais, o regime jurídico da transferência de competências do Estado para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais e o regime jurídico do associativismo autárquico. As áreas Metropolitanas mantêm o
estatuto de associação de autarquias locais, de carácter obrigatório.
Têm, como órgãos: o conselho metropolitano (deliberativo, constituído pelos presidentes das câmaras municipais dos municípios que
integram a área metropolitana), a comissão executiva metropolitana
(executivo, constituída por um primeiro-secretário e por quatro secretários metropolitanos e eleita nas assembleias municipais, sob

De prossecução dos seguintes fins públicos, no que concerne a:
a) Participar na elaboração dos planos e programas
de investimentos públicos com incidência na área
metropolitana;
b) Promover o planeamento e a gestão da estratégia de
desenvolvimento económico, social e ambiental do
território abrangido;
c) Articular os investimentos municipais de caráter
metropolitano;
d) Participar na gestão de programas de apoio ao
desenvolvimento regional, designadamente no âmbito do
Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN);
e) Participar, nos termos da lei, na definição de redes de
serviços e equipamentos de âmbito metropolitano;
f) Participar em entidades públicas de âmbito metropolitano,
designadamente no domínio dos transportes, águas,
energia e tratamento de resíduos sólidos;
g) Planear a atuação de entidades públicas de caráter
metropolitano.
De articulação das atuações entre os municípios e os serviços da
administração central nas seguintes áreas:
a) Redes de abastecimento público, infraestruturas de
saneamento básico, tratamento de águas residuais e
resíduos urbanos;
b) Rede de equipamentos de saúde;
c) Rede educativa e de formação profissional;
d) Ordenamento do território, conservação da natureza e
recursos naturais;
e) Segurança e proteção civil;
f) Mobilidade e transportes;
g) Redes de equipamentos públicos;
h) Promoção do desenvolvimento económico e social;
i) Rede de equipamentos culturais, desportivos e de lazer.
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MANDATO

PRESIDÊNCIA ÓRGÃO EXECUTIVO

PRESIDÊNCIA ÓRGÃO DELIBERATIVO

ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS

1992/1993

Junta
Metropolitana

Daniel Branco
(Presidente da CM
Vila Franca de Xira)

Assembleia
Metropolitana:

Hélder Madeira

Lei 44/91, de 2 de agosto

1994/1997

Junta
Metropolitana

Daniel Branco
(Presidente da CM
Vila Franca de Xira)

Assembleia
Metropolitana:

José Manuel
Maia

1998/2001

Junta
Metropolitana

João Soares
(Presidente da CM
Lisboa)

Assembleia
Metropolitana:

José Manuel
Maia

2002/2005

Junta
Metropolitana

Maria da Luz
Rosinha (Presidente
da CM Vila Franca
de Xira

Assembleia
Metropolitana:

Joaquim
Martins
Gonçalves

É revogada a Lei n.º 44/91, de 2 de agosto,
findo o período transitório (um ano). Entra
em vigor a Lei n.º 10/2003, de 13 de maio,
90 dias após a sua publicação

Junta
Metropolitana

Carlos Humberto
de Carvalho
(Presidente da CM
Barreiro)

João Serrano

Lei n.º 46/2008, de 27 de agosto. No
entanto, os órgãos das grandes áreas
metropolitanas de Lisboa e do Porto,
previstos na Lei n.º 10/2003, de 13 de
maio, mantêm -se em funções até ao final
do corrente mandato

Junta
Metropolitana

Carlos Humberto
de Carvalho
(Presidente da CM
Barreiro)

João Serrano

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. A
presente lei entra em vigor no dia seguinte
ao da realização das eleições gerais para os
órgãos das autarquias locais imediatamente
subsequentes à sua publicação

2005/2009

2009/2013

2013/2017

Comissão
Executiva

Demétrio Alves
(Primeiro-secretário
Metropolitano)

Assembleia
Metropolitana:

Assembleia
Metropolitana:

Conselho
Metropolitano:

Acrescem, ainda, as atribuições transferidas pela administração central e o exercício em comum das competências delegadas pelos municípios que as integram, e a designação dos representantes municipais em entidades públicas ou entidades empresariais sempre que
tenham natureza metropolitana.
No ano em que também se comemora o 40º aniversário da criação do Poder Local Democrático, o debate em torno das áreas
metropolitanas ressurgiu, relembrando conceitos fundamentais
da vida democrática tais como: o princípio da subsidiariedade,
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António Costa
(Presidente da
CM Lisboa)
Basílio Horta
(Presidente
da CM Sintra) desde 21/05/15

da descentralização, da cooperação interinstitucional e o da democracia participativa.
Com efeito, no Programa do XXI Governo Constitucional existe uma
importante referência à criação das novas autarquias metropolitanas no âmbito da descentralização: “O Governo considera que a
transferência de competências para órgãos com maior proximidade deve ser acompanhada de uma maior legitimidade democrática
desses órgãos, designadamente com base nas seguintes medidas:
(...) A transformação das atuais áreas metropolitanas, reforçando

AML

a sua legitimidade democrática, com órgãos diretamente eleitos,
sendo a Assembleia Metropolitana eleita por sufrágio direto dos cidadãos eleitores, o presidente do órgão executivo o primeiro eleito
da lista mais votada e os restantes membros do órgão eleitos pela
assembleia metropolitana, sob proposta do presidente”.
No documento pode ler-se, ainda que “as áreas metropolitanas terão
competências próprias bem definidas que lhes permitam contribuir
de forma eficaz para a gestão e coordenação de redes de âmbito metropolitano, designadamente nas áreas dos transportes, das águas e
resíduos, da energia, da promoção económica e turística, bem como
na gestão de equipamentos e de programas de incentivo ao desenvolvimento regional dos concelhos que as integram.”

lidade metropolitana, bem como conhecer as dinâmicas da região e
monitorizar os seus aspetos mais críticos; as Orquestras Geração,
um projeto inovador de inclusão social que, através de uma candidatura conjunta da AML e de 6 Municípios, permitiu que centenas
de crianças, provenientes de meios desfavorecidos, melhorassem
o seu desempenho escolar e aumentassem a sua auto-estima; a
Agenda Cultural Metropolitana – que divulga todos os eventos dos e
nos 18 Municípios, e que integra o Directório Cultural Português do
Ministério da Cultura; a Gestão de Fundos Comunitários, quer ao nível da apresentação de candidaturas conjuntas, como o Plano Tecnológico da Educação ou a aquisição de Equipamentos de Proteção
Individual para bombeiros, quer ao nível da gestão dos próprios fun-

Aguarda-se o desenvolvimento deste processo político para se poder concluir aquilo que de concreto trará à atividade intermunicipal
metropolitana.
Apesar de todos os constrangimentos à actividade, nestes 25 anos,
a Área Metropolitana de Lisboa deu provas da sua capacidade, através de variadíssimos projectos que desenvolveu e desenvolve,
alguns deles pioneiros, e que têm merecido a devida atenção por
parte de entidades nacionais e internacionais. Refira-se, a título
de exemplo: a Central de Compras Electrónicas - que tem permitido gerar poupanças financeiras significativas e ganhos ao nível da
eficiência processual; a Formação Profissional Intermunicipal, sendo a AML entidade acreditada para ministrar formação presencial e
a distância; o Centro para a Sustentabilidade Metropolitana – que
tem por objetivo fundar as bases de uma estratégia de sustentabi-

dos. Destacar, ainda, os importantes projetos em desenvolvimento
no âmbito do atlas desmaterializado e do SIG metropolitano.
Mais recentemente, com a entrada em vigor da Lei n.º 52/2015, de
9 de junho, foram extintas as Autoridades Metropolitanas de Transportes de Lisboa (AMTL) e do Porto, tendo as Áreas Metropolitanas
de Lisboa e do Porto sucedido às mesmas, e passando a dispor, no
domínio do transporte público de passageiros, das atribuições e
competências estabelecidas no Regime Jurídico do Serviço Público
de Transportes de Passageiros (RJSPTP).
Estes são alguns exemplos da atividade da área metropolitana, na
qual merecem uma palavra de apreço todos os trabalhadores e colaboradores externos que, com dedicação e empenho, têm permitido
desenvolver e alavancar a atividade da Área Metropolitana de Lisboa.
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O ordenamento territorial
e o uso do solo na AML
Demétrio Alves
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Considera-se que a pista mais consistente para explicar os problemas
existentes na urbanização dos territórios em geral e, particularmente,
na área metropolitana de Lisboa, está no facto desta ser comandada,
de uma forma determinante, por impulsos determinados pelo
mercado imobiliário (solo e edifícios) e de ser só aparente a existência
de um controlo público técnico e administrativo muito intenso; daí a
ineficácia da regulação pública da atividade imobiliária.
Assume-se, como fator também importante, a existência de uma
cultura dominante, muito disseminada na sociedade portuguesa,
portadora de uma reverência extremada aos valores da “propriedade
privada do solo” incluindo neles, tendencialmente, os “direitos de
edificação” e “oportunidades de construção e negócio”, sendo esta
realidade geradora de uma grande força legitimadora de diversos
tipos de usos abusivos do solo, urbanizável ou não, esquecendo que
esse solo é um bem escasso e de interesse coletivo.
Defende-se que o planeamento, e a correlativa gestão e/ou
administração urbanística, são atividades que, embora se fundamentem
em instrumentais técnicos pluridisciplinares, têm contornos políticos.
Assim, considera-se que existem quatro ordens de razões que
justificam o progressivo “enfraquecimento do planeamento”, ou
melhor dizendo, da sua relativa inoperacionalidade prática ao longo
de décadas, não obstante as sucessivas vagas de diferentes “planos”
com que as administrações têm contemplado o território:
a)

O exercício de planeamento e da correspondente gestão
urbanística é um todo que traduz em cada momento os
equilíbrios políticos e sociais existentes num determinado
território, sendo, portanto, influenciados de forma diferente ao
longo do tempo pela conjuntura política local, designadamente
aquela que resulta dos resultados eleitorais locais (ciclos de
quatro anos), mas, também, pela conjuntura e ambiente social,
económico, cultural e político global e do qual resulta a fixação
dos referenciais superestruturais, designadamente as leis;

b)

O planeamento e a gestão urbanística não são atividades política
e socialmente neutras com contornos apenas técnicos, porque,
entre outros motivos, implicam significativas consequências
económicas e financeiras para os diversos intervenientes
económicos diretos, para as entidades públicas, para os territórios
e ambiente e, obviamente, para as populações em geral;

c)

Dos dois pontos anteriores resulta a necessidade de uma
permanente compatibilização entre:

1)

2)

3)

d)

Os valores que se consideram estruturais para os territórios
e para as sociedades, com aqueles outros valores (ou
objetivos) que, legitimamente (por ratificação democrática)
se impõem nas diversas conjunturas e oportunidades;
Os valores resultantes da aplicação dos princípios da
legalidade, da homogeneidade, da tipicidade e da definição
clara dos procedimentos do planeamento (Correia, F.A.,
1989), e ainda da proporcionalidade, da estabilidade e
da equidade, com a necessidade incontornável de os
procedimentos terem flexibilidade e adaptabilidade a
diferentes conjunturas sociais e económicas;
Finalmente, os sistemas de planeamento têm evoluído
para modelos que respondem melhor aos pontos de vista e
interesses dos mercados imobiliário e financeiro, nas suas
tipologias “estratégicas”, “flexíveis” e em “parceria” com os
atores de mercado, potenciando, assim, a especulação.

Sendo a formatação do planeamento feita pelo poder legislativo,
em sede do governo central e da Assembleia da República,
e tendo havido desde sempre (até há pouco tempo) um
grande envolvimento do poder executivo central em muitos
dos procedimentos fundamentais que tiveram a ver com o
planeamento do uso dos solos, afigura-se que, no âmbito de uma
análise racional, seria pouco eficaz procurar encontrar as razões do
“mau urbanismo” exclusivamente no âmbito das entidades que se
limitaram a concretizá-lo e a aplicá-lo, como o são os municípios.
Contudo, esse astigmatismo analítico ocorre frequentemente
nos mais diversos meios e isso é compreensível, porque são as
entidades autárquicas que estão na primeira linha da atuação
no território. Na hipótese considerada, as diferentes gestões
municipais, independentemente das suas opções políticas e
ideológicas, não teriam um grande campo de manobra, até porque
não produzindo leis, não determinam o essencial dos processos.
De facto, parece que pouco restará aos municípios se a legislação
sobre planeamento e gestão do território não abordar de forma
integrada, entre outros, os seguintes aspetos:
1) O direito de alteração do uso do solo;
2) O direito de urbanizar e o direito de construir;
3) A regulamentação das competências para a demarcação
dos perímetros urbanos;
4) A regulamentação da construção fora dos perímetros urbanos;
5) A formulação de um Código de Expropriações, justo para
os expropriados, mas que seja operacional e viável para as
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6)
7)

e)

câmaras municipais e para o Estado, ou seja que opte por
privilegiar os interesses públicos e coletivos;
A efetiva regulação do mercado imobiliário para todos os usos;
A dotação da Administração Pública com os meios técnicos
e financeiros que lhe permitam assumir o protagonismo
que lhe compete como principal agente promotor de espaço
urbanizado.

Defende-se o ponto de vista de que os municípios poderiam
e deveriam, não obstante as limitações formuladas, ter feito
um urbanismo mais exigente e de maior qualidade a partir do
final da década de oitenta, quando o grau de conhecimento dos
instrumentos de planeamento e de gestão atingiu um nível já
razoável. Elencaremos, depois de confirmados, os motivos que
levaram a que isso não tivesse acontecido. Desde já se antecipa
que parece ter existido, em muitos casos, uma apetência municipal
pela “receita imediata” das taxas de urbanização, muitas vezes vital
para equilibrar as contas anuais. Contudo, como veremos, não nos
parece fundamentada a opinião de que esta “anomalia” constitui o
contributo central para a urbanização excessiva e de má qualidade.

f)

O “novo poder municipal”, interventivo e determinante do
desenvolvimento dos territórios, anunciado no elenco de
propostas que o “socialismo municipal” fez em finais da década
de 80 e que teve uma expressão muito particular em Portugal
com a EXPO 98, não se afirmou com o decorrer da globalização
neoliberal e o aprofundamento das contradições.

g)

Apesar das alterações sociais e políticas introduzidas pelo 25 de
Abril, este sector da realidade nacional não teve melhoramentos
muito significativos e, quando isso aconteceu, foram transitórios.

h)

A classe empresarial portuguesa, no seu sentido mais amplo e
incluindo dezenas de milhares de pequenas e médias empresas,
tende atavicamente para as atividades económicas de mais
imediato retorno, sem grandes exigências tecnológicas à partida
e compagináveis com sistemas organizacionais e de gestão
incipientes. Os sectores da construção civil e da promoção
imobiliária são um bom exemplo do que atrás se referiu. E tendo,
como têm, um peso significativo no PIB nacional e na geração de
emprego, são um poderoso centro de pressão e influência política.

i)

A metodologia terapêutica que se configura indispensável
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passa pela concretização de uma política integrada e coerente
dos diversos Instrumentos de Planeamento do Território, da
Política de Solos, da Regulamentação do Mercado Imobiliário,
da Proteção dos Ecossistemas (com interesse científico) e das
Medidas de Salvaguarda e Valorização do Património.
j)

Com base nessa política integrada, a Administração Pública
deveria atuar não apenas como “reguladora do mercado” mas
intervindo ativamente com oferta de solo e produtos imobiliários
a custos controlados. Simultaneamente deveria haver uma
Política Fiscal que desincentivasse a especulação fundiária,
o descontrolo da programação da realização dos Planos e a
apropriação privada das mais-valias.
No contexto desta terapia seria indispensável regular a atividade
financeira das entidades bancárias e congéneres, de forma a
harmonizá-la com as boas práticas urbanísticas.

k)

Parece-nos, contudo, que a metodologia referida é uma hipótese
irrealizável no horizonte histórico visível, tendo em conta os valores
superestruturais determinantes na sociedade portuguesa que não
se vislumbram suscetíveis de alteração nos próximos anos.
Tendo presentes as componentes referidas a investigação vital
do tema incluiria as seguintes linhas de ação:
1) Identificar as razões económicas, financeiras, fiscais,
sociais, culturais e políticas globais que estão na base de
um resultado urbanístico experimentado no território da
AML, que é tido como negativo;
2) Perceber os motivos de natureza institucional nos planos,
político e administrativo, que originaram, permitiram ou
facilitaram a urbanização excessiva, dispersa e de baixa
qualidade, muito em particular o papel desempenhado pela
Administração Pública Central e Local nesse processo;
3) Compreender os motivos económicos e financeiros que
levaram a uma construção excessiva de edifícios novos
destinados à habitação em regime de propriedade, ou seja,
porque motivo o mercado falha no estabelecimento do
equilíbrio oferta - procura e, falhando, por que razão se verifica
uma grande inelasticidade dos preços dos apartamentos;
4) Confirmar (ou infirmar) o carácter “especulativo” da
atividade económica e financeira centrada no imobiliário;
5) Caracterizar os aspetos sociais, económicos e ambientais
das “implosões” correlacionadas com a forma “explosiva”
como se foi fazendo o território urbanizado na AML.

l)
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HABITAT III e a AML
Intervenção do Primeiro-secretário Metropolitano, Demétrio Alves,
no Debate Urban Breakfasts: Desafios Urbanos e Desenvolvimento Sustentável (2016)

O HABITAT III foi a terceira Conferência das Organização das Nações
Unidas no âmbito do seu programa específico para habitação e desenvolvimento urbano sustentável (UN-HABITAT), e teve lugar em
Quito, Equador, em outubro de 2016.
Pretendeu-se, no âmbito desta Conferência, desde a sua fase de preparação ao nível nacional, trazer ao debate e à ação diferentes tipos
de interventores, desde logo os governos e as administrações central, regional e local, mas, também, as instituições técnico-científicas
e outros grupos e organizações relevantes no contexto das políticas
urbanas e da habitação, nomeadamente associações do setor privado, e, de um modo amplo, todos os que integram a sociedade e nela
possam ter um papel comunicacional relevante.
No HABITAT III abordaram-se questões vitais para a sociedade humana e para a sua casa planetária, de modo a identificar as políticas públicas e as estratégias comuns que, de forma participativa concreta,
possam contribuir para a resolução de problemas críticos em matéria
de habitação e de desenvolvimento urbano sustentável.
Foi a terceira conferência desde que o ciclo se iniciou em 1976 e a
sua oportunidade não diminuiu. Poderia mesmo dizer-se que são hoje
mais intensos os problemas que constituem o foco temático HABITAT.
De facto, nas últimas duas décadas, os tradicionais e intensos movimentos migratórios em direção às cidades decorrem não apenas de
linhas de desejo em direção a melhores condições de vida, mas, em
muitas situações, para fugir à morte. E são já muitas as cidades do
globo onde, numa escala massiva e arrastada no tempo, a prioridade
passou ser a de fugir para sobreviver.
Este quadro geral, que não mostra sinais positivos para o futuro próximo, não poderia deixar de se refletir em todas as cidades e em todas
as latitudes.

Se os temas habitação e desenvolvimento urbano sustentável já
eram complexos; se os desafios relacionados com as iniquidades,
com a má distribuição da riqueza, com a pobreza urbana, com a
falta de salubridade, com as implosões sócio-urbanísticas, com a
insegurança e discriminações, com ocupação espontânea e informal de amplos territórios urbanos e suburbanos, eram tradicionalmente enormes, que dizer agora, mesmo aqui neste bonançoso cantinho metropolitano de um continente que era de paz,
desenvolvimento e cultura, num tempo cercado de incertezas e
carregado por ameaças detetáveis já horizontes cada vez mais
próximos?
Na escala modesta do nosso contributo, pretendeu-se, na AML enquanto entidade intermunicipal, ajudar a que a Conferência HABITAT
III decorresse de forma esperançosa para os povos que nela tenham
os olhos e estimulante para os técnicos, cientistas, comunicadores e
decisores públicos e privados.
Tentámos cooperar de forma útil na preparação do Relatório Nacional
em coordenação com a DGT e continuaremos atentos e disponíveis.
Para a AML, todos e cada um dos temas identificados nos seis capítulos transversais, têm atualidade e interesse vital:

I
II
III
IV
V
VI
VII

Demografia Urbana
Ordenamento do território e planeamento urbano
Ambiente e Urbanização
Governação Urbana e Legislação
Economia Urbana
Habitação e Infraestruturas Básicas
Indicadores UN
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Destacaríamos apenas, a título de exemplo, algumas das questões
que carecem de uma atenção prioritária na AML:
a)

Equilíbrio no acesso aos serviços e funções urbanas à escala
metropolitana, com a mobilidade das pessoas garantida de
forma equitativa e sustentável e a conectividade entre os
diversos territórios metropolitanos que, tendo em conta a
cidade central, garanta transversalmente uma fluidez racional
das mercadorias e serviços de rede.

E aqui destacar:
• a necessidade de ter, no mais curto período possível,
soluções de transporte coletivo público suficiente e
acessível, porque a mobilidade é um direito de cidadania
vital para o desenvolvimento económico e para o
ambiente;
• as redes energéticas e de comunicações devem ser
exploradas em subordinação aos interesses públicos e
aos fatores ambientais.
b)

Cidade inclusiva do ponto de vista urbanístico principalmente
no setor habitacional.
Neste domínio será necessário ter presente que as muito reconhecidas e afirmadas necessidades de:
• Contenção da expansão dos aglomerados urbanos;
• Revitalização e reconversão de áreas urbanas industriais
e logísticas desativadas;
• Regeneração de áreas urbanas desqualificadas;
• Reconversão das AUGI e em particular as situadas em
áreas perigosas;
• Controlo e gestão sustentável da urbanização difusa e da
ocupação dispersa;

Não se garantem apenas com bons instrumentos técnicos de planeamento, com ideias e projetos imaginativos, e com sucessivas alterações do quadro legislativo, designadamente quando feitas de forma
anacrónica, prematura e ao sabor de interesses não discutidos de
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forma democrática participativa.
De facto, é necessário que, também nesta matéria, embora assegurando as liberdades e garantias, isto é, os interesses individuais
legítimos e a atividade privada sadia, se subordinem aos interesses
comuns e às políticas públicas.
Sobretudo, o solo, numa perspetiva ampla, não pode continuar cativo
dos interesses imobiliário-financeiros especulativos fortemente lesivos do bem-estar comum.
c)

Governação metropolitana democrática, descentralização
administrativa alargada e sustentável (financeiramente),
aprofundamento da intervenção autónoma e democrática de
municípios e freguesias

Neste contexto chamar a atenção para o novo desfio que nos está
colocado no programa do XXI governo em matéria de descentralização administrativa e democratização da governação das áreas metropolitanas.
Não se tratando da concretização da regionalização prevista na Constituição, de muito difícil realização nos exatos termos em que está
registada, a proposta de descentralização de mais atribuições e competências para as áreas metropolitanas, para os municípios e para as
freguesias, acompanhada pela eleição direta e universal dos órgãos
metropolitanos, é uma reforma importante e indispensável.
A criação de condições para propiciar o muito celebrado desenvolvimento sustentável também passa por aqui. Não sendo, obviamente,
condição suficiente por si mesma, esta possibilidade de maior democraticidade, governabilidade e descentralização é de vital importância para atacar problemas crónicos das áreas metropolitanas. E não é
ela, por muito que se argumente, que porá em causa a regionalização
e o interesse municipal.
d)

Financiamento do investimento público e privado em
infraestruturas e equipamentos com valor socioeconómico e
ambiental prioritário

A região metropolitana de Lisboa é uma NUT 2 que integra, em termos estatísticos, o grupo das regiões europeias mais desenvolvidas. É, no caso português, a única região nessas condições a par
da Madeira.
Nestas duas “ilhas” de desenvolvimento português subsistem, no
entanto, como é amplamente reconhecido, muitos problemas socioeconómicos, falta de cobertura por redes de infraestruturais fun-

damentais, carências de equipamentos em particular nos domínios
do apoio social e de cuidados de saúde primários e continuados, e,
ainda, muita reabilitação/regeneração urbana por fazer.
Contudo, e porque somos estatisticamente ricos na escala europeia,
têm-nos sido disponibilizados cada vez menos fundos estruturais e,
a sua tipologia, é progressivamente reservada para a competitividade, para o apoio social aos casos críticos e, agora, para a descarbonatação socioeconómica
Temos a forte convicção de que o que nos ficou reservado, se não
houver oportunas e adequadas reprogramações, é insuficiente, não
apenas para caminhar no sentido da convergência e coesão europeias, mas mesmo para o fazê-lo à escala submetropolitana.

UM MERO EXEMPLO:
Como se poderá, com cerca de 30 milhões de euros de FEDER para
o período de programação (cerca de sete anos) e para o território
que integra 18 municípios, resolver os problemas da mobilidade
das pessoas e do respetivo sistema de transportes na AML?
Para mais quando nos é imposto, devido ao referencial politicamente
correto europeu, que, em grande medida, o financiamento seja utilizado para por as pessoas a andar a pé e de bicicleta! Ou seja, os
concelebrados modos suáveis comummente designados por suaves!
Mas, é o que temos e será com isso que iremos continuar a pugnar
por um futuro melhor na AML.

AS CONCESSÕES
DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO
DE ELETRICIDADE
No dia 06 de novembro de 2014 realizou-se a primeira reunião Grupo
de Trabalho Metropolitano da Energia realizada no atual mandato.
Este grupo de trabalho surgiu num novo formato imposto pelo diferente enquadramento legal vigente, e veio dar continuidade ao trabalho iniciado no mandato 2009/2013, sendo então orientado especificamente para o acompanhamento das questões relativas à EDP.
Na referida reunião abordaram-se diversas questões:
a) Iluminação Pública, tecnologias, tarifário e faturação (EDP)
b) Contratos de Concessão (EDP)
c) Serviços, relacionamento institucional e investimento (EDP)
d) Manual de Procedimentos (EDP)
e) Anexo 1 (vetustez tecnológica; desadequação face à
necessidade de ganhos na eficiência na IP)
f) Levantamento cadastral das redes (EDP)
g) Financiamento comunitário no âmbito da eficiência energética
h) Abastecimento de veículos a gás natural comprimido
Em geral os representantes municipais mostraram-se preocupados e
críticos para com os serviços da concessionária.
Assim, e tendo em consideração que,
1) Temos na área de influência AML o maior peso de clientes do
País;
2) Nenhum município por si consegue ser um interlocutor da EDP,
pois esta empresa não os trata como concedentes, mas como
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3)

4)

meros clientes;
Os municípios não têm, em geral, gestores dedicados para
acompanhar a relação com a EDP, que possam monitorizar os
contratos de concessão;
Existe uma necessidade objetiva de monitorizar os contratos de
concessão no papel efetivo de concedentes.

Concluiu-se que,
1) Fosse 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 focalize
o acompanhamento das relações contratuais com a EDP
(especificamente com técnicos qualificados e assessoria
jurídica permanente);
2) Essa Comissão/Gabinete seja criado no âmbito das
competências próprias dos órgãos da AML, em particular
da comissão executiva e dos serviços metropolitanos,
nomeadamente para:
• Trabalhar no melhoramento dos contratos com a EDP;
• Normalização de procedimentos;
• Ganhar peso negocial, inclusive para dirimir as diferentes
questões e problemas associados, com o Governo
(nomeadamente incidindo nas questões tarifárias ex. IVA)
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Embora ainda não tenha sido possível concretizar o programa acima
referido, designadamente porque os municípios continuam a querer
intervir diretamente, é neste contexto que surge uma importante nova
questão: o próximo futuro quadro de concessões que se avizinha.
Enquadramento jurídico e ponto de situação
Nos termos do Decreto-Lei n.º 344-B/82, de 1 de setembro (com as
alterações que lhe foram introduzidas posteriormente), ainda compete aos Municípios do continente português o serviço de distribuição de energia elétrica em baixa tensão, estabelecendo-se no mesmo
diploma as formas de gestão de tal serviço.
Os contratos de concessão atualmente em vigor, estabelecidos entre
cada um dos Municípios e a EDP, foram outorgados nos termos da Portaria n.º 454/2001, de 5 de maio, que veio aprovar um novo modelo de
contrato-tipo de concessão de energia elétrica em baixa tensão. Tal
Portaria estabelece ainda as condições de estabelecimento das redes
de iluminação pública e respetivos encargos.
A distribuição de energia elétrica em baixa tensão (BT) a nível nacional
está a cargo de diversos operadores de redes de distribuição, mas, em
grande parte do território, o operador responsável é a EDP Distribuição.
Assim, com base no atual enquadramento legal 278 municípios do
continente concessionaram à EDP a distribuição de energia elétrica
em baixa tensão.
Esses contratos de concessão celebrados entre os municípios do
continente e a EDP cessam nos seguintes prazos:
a) 2016 – São João da Madeira; b) 2017 – Lisboa; c) 2021 – 228 Municípios; d) 2022 – 29 Municípios; e) 2023 – 9 Municípios; f) 2024 – 1
Município; g) 2025 – 5 Municípios; h) 2026 – 3 Municípios; i) 2027
– 1 Município.
Com a publicação do decreto-lei n.º 29/2006, de 15 de fevereiro (com
alterações e republicado através do Decreto-lei n.º 215-A/2012, de 8
de outubro), foram estabelecidos novos princípios de organização e
funcionamento do Sistema Elétrico Nacional (SEN), bem como as regras gerais aplicáveis ao exercício das atividades de produção, transporte, distribuição e comercialização, transpondo-se desta forma, os
princípios da Diretiva europeia n.º 2003/54E. Este decreto-lei, teve
como objetivo estabelecer as bases gerais da organização e funcionamento do Sistema Elétrico Nacional (SEN) na base do paradigma
vigente na UE, bem como as bases gerais aplicáveis ao exercício das
atividades de produção, transporte, distribuição e comercialização
de eletricidade e à organização dos mercados de eletricidade.
No desenvolvimento e concretização dos princípios estabelecidos no
Decreto-Lei n.º 29/2006, de 15 de fevereiro, o Decreto-Lei n.º 172/2006,

de 23 de agosto (com as alterações supervenientes e republicado através do Decreto-lei n.º 215-B/2012, de 8 de outubro), veio estabelecer
os procedimentos para a atribuição das concessões de distribuição de
eletricidade em baixa tensão e as Bases da Concessão.
Um novo e diferente período
Com a intensificação da liberalização verificou-se o surgimento de
novos operadores de rede em baixa tensão integrados em grandes
empresas elétricas a operar no país. Esta realidade implica a criação
de uma nova tarifa para entregas em média tensão aos operadores
de rede em baixa tensão e a definição das responsabilidades de cada
operador de rede perante os restantes agentes.
Determinará, ainda, uma reformulação de diversos parâmetros tarifários, de modo a assegurar a minimização e repartição equilibrada
dos desvios. Tal trabalho deverá ser desenvolvido pela ERSE.
Em 2016 e tendo em conta, desde logo, os casos de S. João da Madeira e de Lisboa, foi necessário analisar e tomar decisões críticas dos
pontos de vista económico, energético e político, porque o paradigma
se tem que vai alterar obrigatoriamente.
De facto, e prevendo-se a realização próxima de concurso (s) público
(s) já apontados para 2019, isso significa, pelo menos à luz de princípios de “abertura concorrencial”, que a atribuição das concessões
poderá vir a ser feita a diversos concessionários.
Ora, como a EDP distribuição é, neste momento, a empresa concessionária em todos os municípios, é de prever fortes impactos e reflexos no ordenamento do sistema elétrico nacional.
Que sucederia, por exemplo, ao nível da uniformidade tarifária e
das rendas percebidas pelos municípios, se não se procedesse
adequadamente?
Sabendo-se que os atuais contratos de concessão celebrados entre cada
um dos municípios e a EDP cessam em momentos diversos, poderíamos
vir a estar perante uma sucessão de concursos com um pico em 2021.
Se avançassem concursos autónomos em 2016 (S. João da Madeira) e 2017 (Lisboa), que consequências adviriam?
Do ponto de vista dos interesses empresariais próprios, e se viesse
a ser possível às empresas potenciais interessadas optarem, com
elevada probabilidade só concorreriam em municípios/concelhos que
sejam economicamente rentáveis em termos de distribuição da energia elétrica em baixa tensão.
Há estudos técnico-económicos que apontam para a existência de cerca de 130 municípios “desinteressantes” do ponto de vista comercial.
Isso, felizmente, já não será possível, porque, entretanto, foi aprova-
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da a Proposta de Lei 224/XIII, de 5 de setembro 2016, agora transformada em Projeto de Lei 29/XII.
Se os municípios, individualmente ou com diversas geometrias intermunicipais, não optarem pela exploração direta da rede de distribuição
em baixa tensão, o que é muito provável acontecer, torna-se imperioso
fazer concurso (s) público (s) para atribuição das concessões.
Nesse sentido é necessário elaborar o (s) caderno (s) de encargos
e o (s) programa (s) do concurso, documentos que terão que ser
aprovados pelos concedentes (um ou mais municípios associados)
depois de auscultada a ERSE, conforme referido no artigo 43º do Decreto-Lei n.º 215-B/2012.
Parece não ser difícil adivinharem-se as complexidades que, num setor
consabidamente marcado por falhas de mercado e por características de
monopólio natural, ocorreriam se se viesse a forçar, sem os adequados
cuidados regulatórios, uma marcha em direção ao “à concorrência”. Pelo
menos por essa razão seria necessário equacionar a alteração dos prazos em que estão a decorrer a diversas concessões, para poder “concentrar” o (s) concurso (s) em atos únicos coerentes e bem regulados.
E é isso mesmo que está registado no Projeto de Lei 24/XII, cuja prévia
proposta de Lei foi aprovada na generalidade e sem votos contra na AR.
O Projeto de Lei aponta, assim, para a sincronização do lançamento
dos procedimentos concursais numa data comum pré-estabelecida
– 2019 – e visa maximizar a coerência e articulação dos numerosos
procedimentos de atribuição de concessão, criando condições favoráveis para a formação dos agrupamentos procedimentais e, assim,
propiciar uma ampla concorrência.
O modelo consagrado assenta, ainda, numa lógica de agregação dos
municípios e de concentração temporal dos referidos procedimentos,
baseada no interesse público, na obtenção de ganhos de eficiência,
equidade e coesão territorial,
Ou seja, numa lógica de realização de concursos por “conjuntos de
Municípios”, com a finalidade de evitar as grandes desvantagens que
adviriam da fragmentação de concessões, foi necessário garantir a
legalidade e a anuência das partes para proceder à antecipação do
termo dos contratos, com a finalidade de que os concursos decorram
de forma simultânea.
No caso concreto da AML há que ponderar proceder a um concurso
já em 2019, para, pelo menos, os 18 municípios. Até lá a concessão
em Lisboa deverá ser estendida, em termos adequados e em sintonia
com o quadro legal.
Se viéssemos a enveredar pela realização de diversos concursos e
adjudicações a distintos concessionários, os cálculos das rendas das
concessões seriam de grande complexidade, havendo, aliás, a possi-
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bilidade de que, para três ou quatro dos municípios considerados menos interessantes comercialmente, os concursos ficassem desertos!
É necessário, contudo, um grande cuidado quando se elencam todas
estas “dificuldades”, porque o corolário “lógico” poderia ser a “inevitabilidade” de que as futuras concessões continuassem EDP Distribuição. Mesmo que de uma forma “concursal translúcida”.
A EDP é hoje uma empresa privada cotada em bolsa e que, sobretudo,
visa o lucro para os seus acionistas. Por outro lado é conhecida a pulsão europeia em direção à liberalização e à concorrência.
Sendo obrigatória a realização de concursos públicos internacionais, para atingir resultados coerentes, socioeconomicamente
equilibrados, tecnicamente racionais e que envolvam uma perequação de interesses que apontem para a coesão territorial, como
deveremos proceder?
Assim sendo há que fazer grandes agregações. Quatro hipóteses se
colocam:
3) Um concurso único para todo o país (continente);
4) Cinco concursos, um por cada CCDR;
5) Vinte e três concursos, um por cada uma das CIM’s e AM’s;
6) Um número de concursos correspondente a “unidades territoriais
homogéneas - UTH”, isto é que fossem determinados “conjuntos
de CIM e AM’s” que conduzissem à garantia, em função das
suas características socioeconómicas e territoriais, de que as
concessões cobririam todos e cada um dos territórios, garantido os
necessários equilíbrios tarifários regulados e as demais garantias
e direitos de concessão fossem equivalentes entre as várias UTH.
Numa breve apreciação, dizer que não se afigura viável promover
vinte e três concursos como referido na hipótese registada no ponto
3, porque as realidades socioeconómica, geográfica e energética das
CIM e AM são muito distintas.
A hipótese de um único concurso nacional, muito embora afigurando-se como a que ofereceria maior potencial de racionalidade técnica,
benefício de escala e coesão sócio territorial num país como é Portugal, poderia configurar-se propícia à empresa que está no terreno,
a EDP. Isso poderia levar a forte reação de entidades europeias das
entidades portuguesas preocupadas com as regras da concorrência.
A hipótese registada no ponto 2 tem bom potencial mas não isenta
de críticas e riscos.
Com condições técnico-económicas bem definidas nas especificações dos cadernos de encargos, em prol dos interesses públicos e
coletivos, admite-se que a hipótese 4, bem desenhada, pudesse vir
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A EDP Distribuição paga, em termos nacionais, €250 milhões por
ano de rendas aos municípios (278 concessões), dos quais €200
milhões retornam imediatamente devido aos pagamentos pela eletricidade usada na iluminação pública. Ou seja, são efetivamente encaminhados € 50 milhões líquidos para os municípios envolvidos, para
aceder ao “filão” da distribuição.
Os proveitos anuais permitidos à empresa distribuidora têm um valor
de € 1100 milhões (este valor atual é fixado pelo regulador ERSE).
No cálculo desta parcela entram os vários custos estimados que aquela empresa tem para assegurar a atividade: amortização dos bens de
equipamento (a uma taxa de 6,5 %); remunerações do fator trabalho;
fornecimento de serviços e equipamentos; gestão/manutenção, etc.
A EDP Distribuição faz significativas poupanças na gestão devido à
introdução de sistemas tecnológicos avançados que fazem descer
custos do fator trabalho.
Trata-se, portanto, de uma atividade de relevância económica e financeira muito grande, num setor de importância estratégica socioeconómica, pelo que aquilo que se vier a passar daqui até 2019 bulirá
muito com o setor energético empresarial.
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Características da rede elétrica em baixa tensão na AML e parâmetros económicos da EDP Distribuição no país
• Nº de Postos de Transformação: 9 962
• Nº de Subestações: 89
• Renda Anual (18 municípios): 48,8 Milhões €
• A EDP Distribuição tem uma concessão de Alta e Média
Tensão concedida em 2009 pelo período de 35 anos.
• Valor de EBIT da EDP Distribuição estimado: 95 M €
• Investimento realizado pela EDP Distribuição: 72,3 Milhões
de €
• Imobilizado líquido técnico específico: 195,6 Milhões €
• Nº de trabalhadores e colaboradores: 3 316 (EDP
Distribuição em todo o país)
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a fazer caminho, impondo-se o princípio de que um potencial concessionário terá sempre que apresentar propostas para todo um todo
territorial que integrasse partes “económica e financeiramente boas”
e partes “desinteressantes do ponto de vista comercial”.
Na situação concreta da AML, dada a sua magnitude e valor estratégico
nacional, deverá ser tratada, pelo menos, como um todo (dezoito municípios), mas, do ponto de vista da racionalidade técnico-económica, poderia integrar territórios de CIM’s adjacentes para que se pudessem defender os interesses das populações e territórios de forma maximizada.
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EDUCAÇÃO / FORMAÇÃO PROFISSIONAL

SANQ
SISTEMA DE ANTECIPAÇÃO
DE NECESSIDADES DE
QUALIFICAÇÕES NA AML

Intervenção do Primeiro-secretário Metropolitano, Demétrio
Alves, no Seminário sobre o Sistema de Antecipação de
Necessidades de Qualificações na Área Metropolitana de
Lisboa (2016)
A gestão pública coordenada e dinâmica da oferta de educação e formação profissional de dupla certificação destinada a jovens e adultos,
assim como a monitorização, avaliação e a regulação dessa oferta são
objetivos centrais para o desenvolvimento socioeconómico da AML.
Da maximização qualitativa e quantitativa destes dois campos, o
educativo e o formativo, dependerá em larga medida o sucesso de
três vetores fundamentais para incrementar a coesão social (formar,
integrar e educar jovens e adultos).
Por outro lado, aumentar a coesão económica exige que se produza
mais e melhores bens transacionáveis e que se opere com maior
eficiência e sustentabilidade os sectores relacionados com os bens
não-transacionáveis.
À ANQEP-Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional
(Decreto-Lei n. º 36/2012, de 15 de fevereiro) cabe coordenar da execução das políticas públicas de educação e formação profissional de
jovens e adultos.
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Mas, o cumprimento destas atribuições passa pela aquisição de conhecimento coevo e exato das linhas de desejo de qualificações no
mercado de trabalho metropolitano.
E, para atingir de forma sistemática esse conhecimento, são necessárias metodologias fundamentadas técnico-cientificamente, cooperação interinstitucional no âmbito do Estado central e desconcentrado, mas, também, a descentralização sustentada de atribuições
nas redes autárquicas já existentes e noutras cristalizações político-administrativas que desejavelmente venham a ocorrer no curto
prazo. Assim como é decisiva a partilha e a inclusão participativa de
intervenientes sociais particulares e de natureza social empresarial
privada.
Embora com insuficiências, a Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro,
que estabelece, entre outros aspetos, o estatuto das entidades intermunicipais, já prevê amplas atribuições para as Áreas Metropolitanas (AM), designadamente “Assegurar a articulação das atuações
entre os municípios e os serviços da administração central no que
respeita especificamente à rede educativa e de formação profissional” e também, “Promover o planeamento e a gestão da estratégia de
desenvolvimento económico, social e ambiental”, neste caso da Área
Metropolitana de Lisboa.
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São, assim, muitas e diversificadas as razões que nos levaram a
aceitar o desafio de cooperar na construção de um Sistema de Antecipação de Necessidades de Qualificações (SANQ) mais eficaz e
articulado, sendo de assinalar o trabalho de acompanhamento e
coordenação direta desenvolvido pelos secretários metropolitanos
Drs. João Domingues e Filipe Ferreira em quem foi delegada a competência.
Se tivermos meios e oportunidades prosseguiremos neste caminho
a fim de dar resposta ao planeamento da oferta de dupla certificação e, nessa medida, à regulação da produção de qualificações de
nível intermédio do Quadro Nacional de Qualificações (QNQ) e que
são abrangidas pelo Catálogo Nacional de Qualificações (Níveis 2, 4
e 5), mas também, e sobretudo, propiciar a todo serem cidadãos de
pleno direito para poderem contribuírem ativamente para projetar a
área metropolitana a nível nacional e internacional.
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A APLICAÇÃO DO SANQ
NA AML

A Lei n 82A/2014 de 31 de dezembro, que aprovou as Grandes Opções do Plano para 2015, reforçou a importância e a necessidade
de o País dispor de um Sistema de Diagnóstico de Necessidades de
Qualificações.
O SANQ é um sistema de identificação de necessidades de qualificações e de indicação de áreas e saídas profissionais prioritárias para a
rede de educação e formação que irá permitir orientações claras para
a definição da rede de ofertas formativas, bem como para a atualização do Catálogo Nacional de Qualificações.
Na elaboração e um sistema Metropolitano de Antecipação de Necessidades de Formação e Qualificação (SANQ) a AML assume uma
lógica de intervenção intermunicipal e responde às incontornáveis
exigências que se colocam nos domínios da educação e da formação
como instrumentos para enfrentar os problemas e desafios de desenvolvimento económico e social. Neste contexto, cabe-lhe, também,
apoiar as estratégias de desenvolvimento regional e o cumprimento
das metas associadas à Estratégia Europa 2020.
Com o desenvolvimento do SANQ, pretende a Área Metropolitana de
Lisboa apoiar o desenho e execução de uma estratégia de ação que
assegure uma visão estratégica de curto e médio prazo para o investimento nos recursos humanos e, mais especificamente, a produção
de um diagnóstico sobre as prioridades de qualificação de âmbito regional que devem orientar a constituição da rede de oferta de formação qualificante de nível 2, 4 e 5 do Quadro Nacional de Qualificações
com início no ano letivo 2016 – 2017.
A abordagem privilegia a perspetiva de valorização dos percursos
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educativos de dupla certificação, a sua relação com o desenvolvimento de percursos de vida, a procura social e a empregabilidade dos
jovens, visando promover respostas, ao nível da produção de qualificações intermédias, aos desafios e apostas de desenvolvimento
económico e social no território AML
A criação do SANQ tem em vista permitir um maior alinhamento entre a oferta de formação de nível intermédio na AML e a procura objetiva de qualificações por parte do tecido empregador. Deste modo,
espera-se contribuir para reforçar a empregabilidade da formação
profissional qualificante e, simultaneamente, elevar o contributo
desta para o desenvolvimento económico e social da região.
A aplicação do SANQ na Área Metropolitana foi implementada através
da existência de 3 módulos:
1)

2)
3)

Relatório de Diagnóstico do Estudo de Antecipação de
Necessidades de Qualificações de nível intermédio na Área
Metropolitana de Lisboa (AML) –
Proposta/ parecer da rede de cursos profissionais para
2016/ 2017
Estratégia de formação para a AML

A concretização do SANQ na Área Metropolitana de Lisboa foi coordenada pela Comissão Executiva Metropolitana, devendo realçar-se
ainda o papel do Grupo Metropolitano de Educação, que teve a oportunidade de debater com a ANQEP e equipa consultora da AML a forma
de interação com os municípios e demais atores territoriais.
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Este processo, com natureza interativa e multidisciplinar, que elabora um tratamento de dados qualitativos e quantitativos, assentou
num número alargado de reuniões de trabalho com os municípios, de
workshops entre a AML, os municípios e os empregadores e, finalmente, de reuniões com as escolas, em estreita colaboração com a DGESTE.
A materialização do SANQ na AML para o ano letivo 2016-2017 concluiu-se com a realização de um Seminário onde participaram representantes da DGESTE - Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares, do IEFP - Instituto do Emprego e Formação Profissional e da
ANQEP - Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional,
de Municípios e Agrupamentos de Escolas bem como o Secretário de
Estado da Educação, Professor João Costa, e onde se apresentou a
publicação com os resultados do Relatório de Diagnóstico do Estudo
de Antecipação de Necessidades de Qualificações de nível intermédio
na Área Metropolitana de Lisboa (AML).

Deste relatório importa considerar alguns indicadores que revelam a
realidade demográfica e institucional na Área Metropolitana de Lisboa
no que concerne ao setor da educação e formação.
É também preocupante o nº de jovens entre os 18 e os 24 anos que
não estão a estudar, nem a trabalhar (Jovens NEET), sendo crucial o
seu retorno à educação e formação, promovendo os seus níveis de
qualificação escolar e profissional e propiciando uma inserção no
mercado de trabalho mais fácil e qualificada.
Face ao sucesso do processo de implementação do SANQ na AML,
pretende-se dar continuidade a este trabalho, estando já definido no
Plano de Ação e Orçamento metropolitanos a sua operacionalização.

1. No espaço territorial da AML verificou-se um crescimento populacional entre 2001-2014 de 5,4% que
representa 28% da população do
continente.
2. Em 15 dos 18 municípios da área
metropolitana há um crescimento
efetivo da população residente e
as crianças e jovens (até 24 anos)
representam 25,8% da população.
3. No Ano Letivo de 2013-2014,
104,788 jovens frequentaram o
Ensino Secundário na área metropolitana e destes 41,865 estavam
na via profissionalizante.

2001-2014

5,4%
Crescimento efetivo
da população residente
em 15 munícipios
2013-2014

104 788 Ensino Secundário
41 865 via profissionalizante

SAÚDE E MOBILIDADE
NA ÁREA METROPOLITANA DE
LISBOA
Viver saudável é um direito
A constituição da República Portuguesa consagra no seu 64º artigo o
direito à Saúde: Todos têm direito à proteção da Saúde e o dever de a
defender e promover.
Este direito, como outros, tem de ser conhecido, reconhecido nas políticas públicas e posto em prática pelas instituições públicas que têm a
principal responsabilidade no sistema público da saúde, ou seja, o Estado.
Viver saudável num contexto metropolitano, além de um direito, deve
ser uma realidade transversal aos 2 milhões e 800 mil cidadãos que
nele habitam, e, nesse sentido, os municípios e a entidade intermunicipal metropolitana, podem dar contributos valiosos.
Edificar espaços e comunidades saudáveis é uma prioridade
A disponibilidade de equipamentos e infraestruturas, os recursos
técnicos e humanos, além de modelos de gestão que garantam cuidados de saúde ajustados às necessidades gerais e específicas dos
cidadãos, são condições sine quanon para a vivência equilibrada e
para o exercício da cidadania plena e ativa.
A existência de um Grupo de Trabalho Metropolitano da Saúde, que
reúne os responsáveis políticos e técnicos dos municípios e da
entidade intermunicipal AML, permite a partilha de informação, pode
incrementar as ações coordenadas e as pontes com as diversas
entidades e favorece o desenho de uma visão conjunta no que
respeita às prioridades de intervenção. Facilita, ainda, a compreensão
dos aspetos que distinguem os territórios concelhos, bem como as
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necessidades comuns aos dezoitos municípios metropolitanos, que
apontam para a resolução dos seguintes problemas:
a) Um elevado número de agregados sem médico de família, e os
impactos que esta carência implica na redução de qualidade
dos cuidados primários e secundários que tende a empurrar
estes cidadãos para os serviços de urgência hospitalares, mais
distantes e onerosos para o próprio e para o Estado;
b) A inadequação de algumas instalações das Unidades de Cuidados de
Saúde existentes, devida à falta de salas/gabinetes, equipamentos
de diagnóstico e instalações degradadas e/ou sem elevador e, por
isso, inacessíveis a pessoas com mobilidade dificultada;
c) A insuficiência dos equipamentos de saúde existentes face
às necessidades sentidas na comunidade, nalguns casos
os equipamentos nunca existiram, noutros deixaram de ter
capacidade de resposta pela fixação de novos residentes ou
pelo acréscimo de necessidades de recurso aos serviços de
saúde inerente ao envelhecimento da população.
d) As carências na Rede Regional de Cuidados Continuados
Integrados (RRCCI), o que implica, de acordo com o Mapeamento
dos Investimentos em Infraestruturas sociais e na (RRCCI),
que em dez concelhos da AML não existe qualquer Unidade de
Cuidados Paliativos, existindo assimetrias na distribuição regional
em todas as tipologias de unidades que constituem a RNCCI.
A AML - Área Metropolitana de Lisboa tem procurado promover o estudo, a elaboração de pareceres, a proposição ativa e o debate daquelas
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que são as preocupações centrais em saúde, dialogando no âmbito
dos dezoito municípios e apresentando questões e propostas às entidades da administração central que actuam neste domínio.
Foi, ainda, assinado um Acordo de colaboração com a Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis, com o objetivo de facilitar e apoiar o desenvolvimento do Roteiro Nacional para a Saúde.
Este Roteiro pretende reunir e organizar um conjunto de indicadores que
traduzam as necessidades e potencialidades da região metropolitana em
Saúde, o que contribuiria para o reforço da existência de uma visão integrada da intervenção municipal e central e da inerente necessária negociação de politicas e medidas que reduzam as desigualdades e contribuam
decisivamente para a melhoria da qualidade de vida das populações.
O Estudo de Mobilidade e Acessibilidade aos equipamentos de Saúde
da Área Metropolitana de Lisboa, cujos resultados serão dentro em
breve publicados, é um bom exemplo do trabalho desenvolvido pela
AML no cruzamento de duas áreas tão importantes: a saúde pública e
a mobilidade/sistema de transportes.
Acessibilidade aos equipamentos de saúde
Os equipamentos/infraestruras de saúde são polos geradores e atractores de deslocações de populações que apresentam necessidades
especiais. Têm, por isso, um significativo impacto no tráfego automóvel
metropolitano e no trânsito de pessoas, ou seja, implicam fortemente o
sistema de transportes e as infraestruras de estacionamento/interface.
Conhecer as soluções e as reais condições de acesso disponíveis aos
utentes e funcionários ao sistema de saúde foi a questão de partida
que se colocou para a realização do estudo mencionado.
O estudo abrangeu todas as unidades de saúde (UCSP e USF), bem
como hospitais públicos, com especial enfoque em 6 hospitais, onde
foram desenvolvidas entrevistas à equipa de gestão e inquéritos aos
utilizadores, a saber: Hospital Beatriz Ângelo (Loures), Hospital Fernando da Fonseca (Amadora), Hospital Garcia de Orta (Almada), Hospital Dr. José de Almeida (Cascais), Hospital de Santa Maria (Lisboa) e
Hospital de São Bernardo (Setúbal).
Este diagnóstico no que toca à mobilidade das pessoas e a sua acessibilidade aos equipamentos de saúde (por transporte público, transporte individual, a pé e de bicicleta) identificou as eventuais prioridades de intervenção por tipologia e equipamento. Um determinado
estabelecimento hospitalar tem, por exemplo, uma despesa superior
a 13 mil euros mensais com o estacionamento.
As propostas de medidas identificadas que vão no sentido de:
e) Uma gestão mais eficiente do estacionamento junto das
unidades de saúde em particular hospitais;

f)

Informação mais fluida e amigável sobre os transportes
públicos existentes;
g) Adoção de medidas corretivas de curto prazo designadamente
quanto a horários e frequências;
h) Planeamento da futura rede de transportes coletivos de serviço
público;
i) Intervenções que melhorem a acessibilidade pedonal aos
equipamentos de saúde, permitem agora lançar a análise e
discussão com as entidades intervenientes que contribuam
para uma mobilidade mais eficiente de todos: autarquias, sector
da saúde da administração central, operadores de transportes,
funcionários, utentes, visitantes e fornecedores.
Entre as vantagens da melhoria da acessibilidade aos equipamentos,
destacam-se a menor pressão no estacionamento automóvel, a melhoria da imagem dos equipamentos de saúde e do setor em geral perante
os parceiros e a sociedade, a otimização do uso do espaço dentro e na
envolvente dos equipamentos, o aumento da acessibilidade dos utilizadores e até mesmo a eventual poupança de custos hoje existentes com
a mobilidade por parte dos utentes e destes equipamentos.
Importa aqui recordar as orientações da Organização Mundial de Saúde
sobre a importância de uma mobilidade mais ativa para a saúde dos
cidadãos, que pode começar exatamente nos equipamentos de saúde.
Assumir um estilo de vida saudável é, também, uma escolha individual.
Diferentes condições se combinam e determinam o estado de saúde
presente e futuro das pessoas:
• a herança genética,
• o género e a idade,
• a fase da vida socioprofissional (empregado,
desempregado, reformado),
• a forma de ocupação do tempo livre e os riscos ambientais,
• a habitação, o tempo e a qualidade das deslocações,
• a quantidade e diversidade dos alimentos que ingerimos,
• o rendimento disponível,
• o acesso a cuidados de saúde e a sua qualidade,
• a atividade física regular,
•
o tempo e qualidade do repouso, etc.,
Algumas destas condições não dependem da vontade individual. Outras, porém, implicam escolha e são importantes para a opção de um
estilo de vida saudável promotor do bem-estar e da qualidade e tempo
de vida que almejamos atingir.
A saúde começa em cada pessoa, mas o sistema publico de referência é determinante.
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OS PRIMEIROS RESULTADOS
DO PDCT-AML

Em agosto de 2015 a Área Metropolitana de Lisboa celebrou o contrato de gestão do Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial
(PDCT-AML) com as autoridades de gestão dos Programas Operacionais (PO) Regional de Lisboa (Lisboa 2020) e o da Sustentabilidade
e Eficiência no Uso de Recursos (PO SEUR), tendo como principais
beneficiários os municípios da Área Metropolitana de Lisboa.
A Área Metropolitana de Lisboa beneficiará de um apoio de 89,3 milhões de euros de fundos da União Europeia, sendo 51 milhões de euros provenientes do FEDER e 37 milhões do Fundo Social Europeu (FSE)
através do Programa Operacional Regional Lisboa 2020 e 1,3 milhões
de euros provenientes do Fundo de Coesão através do PO SEUR.
Em julho de 2016 iniciou-se a gestão do PDCT/AML ao abrigo da delegação de competências da Autoridade de Gestão do PORLisboa 2020
na Área Metropolitana de Lisboa, constituindo-se esta como Organismo Intermédio de Gestão do PORLisboa.
Desde de fevereiro de 2016 que se encontram abertos os avisos para
apresentação de candidaturas da PI 6.3 (conservação, proteção, promoção e desenvolvimento do património natural e cultural) e 10.5
(investimentos nas infraestruturas educativas do pré-escolar ensino
básico e secundário). O aviso da PI 4.3 (Eficiência energética nas infraestruturas públicas) encontra-se aberto desde o dia 4 de outubro
de 2016, não havendo ainda qualquer investimento aprovado.
O PDCT apresenta uma taxa de execução de investimento aprovado
de 8,8% face ao investimento total programado (tabela 1).
Relativamente ao Fundo Social Europeu (FSE) previsto no PDCT/
AML, passados 16 meses da assinatura do PDCT/AML ainda não se
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encontram publicados os respetivos avisos das Prioridades de Investimento: PI 8.3 ( promover a sustentabilidade e a qualidade do
emprego – apoio à criação do próprio emprego, ações de formação
orientadas para os empreendedores); PI 9.1 (projetos de dinamização local da empregabilidade e inclusão social – inovação social);
PI 9.4 ( Apoio a redes de cuidadores de proximidade, inserção de
pessoas em situação de sem abrigo); PI 10.1 (Prevenção do abandono escolar e de promoção do sucesso escolar), existindo áreas
de intervenção que se encontram ou indefinidas ou bloqueadas
pela tutela.
Os investimentos na requalificação e ampliação de infraestruturas escolares (PI 10.5) apresentam uma taxa de execução de
26% prevendo-se que na primeira quinzena de janeiro de 2017 se
atinja uma taxa de execução de 50%, encerrando-se o aviso para
apresentação de candidaturas, tal como para a PI 6.3, em finais
de junho de 2017.
Na PI 6.3 foram analisadas operações que visam a construção, manutenção e requalificação de parques metropolitanos da biodiversidade inseridos em áreas de elevado valor ecológico (Reserva Natura
e Parque Nacional da Arrábida) bem como investimentos de requalificação e beneficiação de património cultural de interesse público e
nacional e ações integradas de promoção cultural em monumentos
de interesse Nacional ou público (Recuperação e Valorização da Sé
Patriarcal de Lisboa e o evento Almenara de promoção cultural do
Castelo de S. Jorge e do Castelo de Palmela). Esta PI apresenta uma
taxa de execução de 7.7%.
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PI

Fundo
POR Lisboa

Investimento
Elegível
Programado

Fundo Programado
FEDER

04.3

12 000 000

22 350 641

11 175 320

06.3

15 000 000

28 453 496

14 226 748

08.3

6 000 000

9 160 572

4 580 286

09.1

10 000 000

9 703 741

4 851 871

09.4

11 000 000

15 996 083

7 998 042

09.7

3 000 000

4 840 278

2 420 139

10.1

10 000 000

14 278 444

7 139 222

10.5

21 000 000

41 962 098

20 981 049

05.1

679 412

339 706

05.2

850 000

425 000

148 274 764

74 137 382

TOTAL

88 000 000

A Almenara é uma operação enquadrada na PI 6.3., que consiste
numa ação de promoção e divulgação do património histórico e cultural de Lisboa e Palmela (candidatura apresentada em conjunto pelos Municípios de Lisboa e Palmela) centrada na reprodução histórica
da crise de 1383-1385, após a morte de D. Fernando I. Durante o cerco
de Lisboa pelos castelhanos, D. Nuno Álvares Pereira, regressando
triunfante da Batalha dos Atoleiros, para em Palmela, onde acende
uma grande almenara no Castelo, um sinal de esperança para o Mestre de Avis e as suas tropas, anunciando a chegada de reforços.

•

A intervenção assenta nos seguintes objetivos:
• Consolidar a imagem turística da região associada à sua
história e património;
• Valorizar o destino turístico através da criação de oferta
de experiências ligadas à memória histórica e à identidade
cultural;
• Aumentar significativamente o fluxo turístico na região a
partir de dois polos - Lisboa e Palmela - ligando a região
física e culturalmente, com base no conceito «Lisboa cidade das duas margens».

•

•

Executado
Valor

FEDER

%

2 191 982

1 095 991

7,7%

10 798 099

5 399 049

25,7%

12 990 081

6 495 041

8,8%

Ligar os dois castelos através do episódio histórico
identificado, criando um programa de novas atividades
partilhadas, que acrescentem interesse e motivos de
visita, assim como aumentar o fluxo turístico nos dois
castelos e em ambos os sentidos;
Criar eventos e atividades únicas, diferenciadores, capazes
de motivar o interesse dos agentes turísticos (empresas
de animação turística, agências de viagens, alojamento),
constituindo entre Palmela e Lisboa, um novo produto
turístico;
Incentivar e apoiar a criação de novos produtos turísticos
de qualidade, ancorados em conteúdos histórico-culturais
cientificamente validados e de carácter inovador, capazes
de atrair apoios institucionais e patrocinadores, que
promovam a sustentabilidade futura da iniciativa

As ações preconizadas nesta operação de parceria Lisboa-Palmela teve o
primeiro momento público com a estreia do projecto de artes performativas “Ritual Almenara”, que decorreu, em simultâneo, nos dois castelos, a
17 de Setembro p.p. às 21:00, contando com 1500 espectadores.
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O projeto foi apresentado pela EGEAC (empresa municipal que tutela
o Castelo de São Jorge), pela Câmara Municipal de Palmela (entidade
responsável pela gestão do Castelo de Palmela), em parceria com o
Turismo da Região de Lisboa, Teatro O Bando e Companhia da Esquina
de artes performativas. O projeto Almenara, pretende dar continuidade e aproximar as duas margens do Tejo, oferecendo aos portugueses
e ao turismo da cidade uma oportunidade de descoberta e de fruição
através de um programa cultural conjunto que terá uma nova edição
em setembro de 2017.

Almenara - Castelo de S. Jorge

Almenara - Castelo de Palmela

Almenara - Castelo de Palmela
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Almenara - Castelo de S. Jorge

FUNDOS COMUNITÁRIOS

AVISOS ABERTOS PARA INVESTIMENTOS NO TERRITÓRIO DA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
Programa

PORLISBOA 2020
Programa Operacional Regional de
Lisboa

Tipologia de projetos

Potenciais beneficiários

Data
de início

Data de
encerramento

Regeneração Socioeconómica e Física
de Comunidades e Zonas Desfavorecidas - PEDU

Os organismos da administração direta e indireta do
Estado; As autarquias locais e suas associações; As
entidades do setor empresarial do Estado e do setor
empresarial local; As pessoas coletivas de direito privado sem fins lucrativos.

31-05-2016

31-05-2017

Mobilidade Urbana Sustentável - PEDU

Entidades públicas; Empresas e concessionárias de
transportes públicos de passageiros.

31-05-2016

31-05-2017

Reabilitação urbana - PEDU

Entidades da administração pública central; Autarquias locais e suas associações; Entidades do setor
empresarial do Estado; Entidades do setor empresarial local.

31-05-2016

31-05-2017

Património Natural e Cultural – PDCT/
AML

Entidades da Administração Pública Central; Autarquias Locais e suas associações; Entidades do Setor
Empresarial do Estado; Entidades do Setor Empresarial
Local; Pessoas coletivas de direito público; Entidades
privadas sem fins lucrativos, agentes culturais e organizações não governamentais da área do ambiente e
proteção da natureza (ONGA), mediante protocolo ou
outras formas de cooperação com as entidades referidas anteriormente.

05-02-2016

30-06-2017

Desenvolvimento das Infraestruturas
de Ensino - Infraestruturas Educativas
para o ensino Escolar (Ensino Pré-Escolar, Básico e Secundário) – PDCT/AML

A administração local para intervenções nas escolas
no ensino pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico; A
administração local para intervenções nas escolas do
2.º e 3.º ciclos do ensino básico e do ensino secundário mediante protocolo a celebrar com o Ministério da
Educação.

18-03-2016

30-06-2017

Investimentos em infraestruturas de
Saúde: Equipamentos

A administração local para intervenções nas escolas
no ensino pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico; A
administração local para intervenções nas escolas do
2.º e 3.º ciclos do ensino básico e do ensino secundário mediante protocolo a celebrar com o Ministério da
Educação;

30-11-2016

31-05-2017

Programa Escolhas

Entidades da Administração Pública Central; Autarquias Locais e suas associações; Entidades do Setor
Empresarial do Estado; Entidades do Setor Empresarial
Local; Pessoas coletivas de direito público; Entidades
privadas sem fins lucrativos, agentes culturais e organizações não governamentais da área do ambiente e
proteção da natureza (ONGA), mediante protocolo ou
outras formas de cooperação com as entidades referidas anteriormente.

04-11-2016

20-12-2016

Eficiência Energética nas Infraestruturas Públicas da Administração Local
– PDCT/AML

Autarquias Locais e suas Associações

04-10-2016

13-04-2017

FUNDOS COMUNITÁRIOS

Programa

POSEUR - Programa Operacional
da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos

Potências beneficiários

Data
de início

Data de
encerramento

Promoção da eficiência energética nos transportes urbanos públicos coletivos de passageiros
incumbidos de missões de serviço publico

Empresas, entidades e concessionárias de
transportes públicos coletivos de passageiros rodoviário

28-10-2016

30-01-2017

Instrumentos de planeamento,
monitorização e comunicação pactos para o desenvolvimento e
coesão – 2º aviso – PDCT

Área Metropolitana de Lisboa

30-11-2016

17-02-2017

Planeamento, produção de informação e conhecimento em adaptação às alterações climáticas
– pactos para o desenvolvimento
e coesão territorial – PDCT

Área Metropolitana de Lisboa

30-11-2016

28-02-2017

Projetos de produção de energia
elétrica a partir de fontes renováveis, com tecnologias testadas e
pouco disseminadas no território
nacional, e respetiva integração
na rede

Entidades com atividades de produção,
transporte, distribuição e comercialização
de eletricidade.

29-07-2016

14-04-2017

Tipologia de projetos

Instrumentos financeiros na implementação do Portugal 2020
Reconhecidos pelo efeito potenciador, pela sua capacidade para
combinar diferentes formas de recursos públicos em prol dos
objetivos de política pública, os instrumentos financeiros (IF)
– ainda em processo de afirmação no Portugal 2020 – são, de
acordo com definição da União Europeia, medidas de apoio financeiro que podendo revestir a forma de investimentos em
capitais próprios ou quase-capital, empréstimos, garantias ou
outros instrumentos de partilha de riscos, deverão cumprir os
seguintes requisitos:
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•

•

•
•

Respondem a problemas de inadequação dos mercados em
matéria de investimento, quando a viabilidade financeira
está estabelecida mas as fontes de financiamento no
mercado não são suficientes;
Não visam substituir os de um Estado-Membro, o
financiamento privado ou outra forma de intervenção
financeira da União;
Não distorcem a concorrência no mercado interno e são
coerentes com as regras relativas aos auxílios estatais;
Têm por objetivo mobilizar um investimento global que

FUNDOS COMUNITÁRIOS

•

•

exceda o montante da contribuição da União de acordo
com indicadores previamente definidos;
Promovem a convergência de interesses, na medida em
que, ao executar instrumentos financeiros, a Comissão
certifica-se de que existe um interesse comum em
atingir os objetivos definidos para um determinado
instrumento financeiro, que pode ser fomentado através
de disposições que prevejam o coinvestimento, requisitos
de partilha de risco ou incentivos financeiros, e evita
concomitantemente conflitos de interesse com outras
atividades da entidade responsável;
São estabelecidos com base numa avaliação ex ante,
incluindo uma avaliação da eventual reutilização dos
recursos adicionais.

As avaliações ex ante regularmente indispensáveis, centradas da
avaliação de gaps de investimento e de financiamento, de falhas de
mercado, e do valor acrescentado e efeito-alavancagem dos instrumentos financeiros em análise, verificaram, no âmbito da implementação do Portugal 2020, pertinência quanto ao desenvolvimento dos
seguintes instrumentos financeiros:
1)

2)

Instrumentos financeiros para o apoio direto às empresas,
centrados no domínio temático da Competitividade
e Internacionalização, mobilizados de acordo com a
estratégia subjacente às prioridades de investimento 3.1
(promoção do espírito empresarial), 3.2 (novos modelos
empresariais de internacionalização para as PME) e 3.3
(criação e alargamento de capacidade avançadas nas
PME) do Portugal 2020 através de dois regimes de auxílio
que correspondem a dois Fundos de Fundos: regime de
auxílios ao financiamento das PME - dívida/garantias e
regime de auxílios para capitalização das PME - capital/
quase capital.
Instrumentos financeiros para a Inovação e
Empreendedorismo Social, vocacionado para atuar
prioritariamente em áreas com forte potencial de inovação
na resposta a problemas sociais e a necessidades sociais
não satisfeitas, nomeadamente, ao combate à pobreza e
exclusão social, à promoção do envelhecimento ativo, à
promoção da empregabilidade – em particular do emprego
jovem -, ao apoio a crianças e famílias e à promoção da
saúde e bem-estar.

3)

4)

Instrumentos financeiros para a eficiência energética e
gestão eficiente da água e dos resíduos, centrada nos
ganhos de eficiência e de eficácia dos sistemas.
Instrumentos financeiros para a regeneração e
revitalização física, económica e social em zonas urbanas
– com o objetivo de facilitar o acesso a financiamento
por parte dos promotores de investimentos na área
da reabilitação urbana, melhorando as condições
de financiamento, adequadas às circunstâncias e
especificidades dos projetos, e diversificando a oferta de
soluções de financiamento em condições mais favoráveis
do que as disponíveis no mercado, o IFRRU 2020 destinase a pessoas singulares ou coletivas, públicas ou privadas,
incluindo-se os condomínios, sendo que a utilização a dar
aos edifícios poderá ser para habitação própria, atividades
económicas ou equipamentos de uso coletivo.

IMAGENS METROPOLITANAS

José Frade
Nasceu em Estremoz em 1961.
Fez o curso de Fotografia no Instituto Português de Fotografia, em 1979 e o curso de
aperfeiçoamento em Fotojornalismo no CENJOR, em 1993.
É fotojornalista profissional desde 1984 e freelancer desde 1990.
Na sua vasta experiência profissional colaborou com diversas entidades, entre as
quais: Teatro S. Luiz, Teatro Maria Matos, Casa Fernando Pessoa, Companhia de Teatro
de Almada. Fez várias exposições individuais e coletivas, nacionais e internacionais,
capas de catálogos, de livros e cd’s.
Detentor de vários prémios, tem imagens publicadas na imprensa nacional
e estrangeira.

Lisboa
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Lisboa, Cinema S. Jorge

Teatro S. Luiz, Companhia Paulo Ribeiro

IMAGENS METROPOLITANAS

Lisboa, Alfama
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Costa da Caparica

IMAGENS METROPOLITANAS

Lisboa, Desfile da Máscara Ibérica

Lisboa
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Lisboa

DEIXEMOS RESPIRAR
LIVREMENTE
AS ORTOGRAFIAS NACIONAIS
Artur Anselmo, Presidente da Academia das Ciências de Lisboa

Partidários e opositores do chamado Acordo Ortográfico de 1990,
posto em vigor desde 2011, juntaram-se recentemente na Academia
das Ciências de Lisboa para participarem no colóquio “Ortografia e
bom-senso”. Foi, se a memória não me falha, a primeira vez em que,
num clima de tolerância e de respeito mútuos, personalidades portuguesas e brasileiras, de grande prestígio na área das ciências filológicas, discutiram com elevação um problema que toca a todos os
falantes da língua portuguesa.
Por coincidência, na mesma semana do colóquio, uma reunião de
trabalho juntou, também na Academia das Ciências, representantes
da Ordem dos Advogados do Brasil e da sua congénere portuguesa,
com o objectivo de se criar uma base de entendimento profissional
capaz de ultrapassar divergências lexicais, semânticas e sintácticas
que ocorrem nos textos jurídicos de ambos os países.
Em ambas as ocasiões tive oportunidade de recordar o ponto-de-vista
de quantos – como eu próprio – defendem sem hesitação o direito,
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inalienável e irrestrito, à Ortografia Nacional, com base em princípios
cada vez mais pertinentes, reflectidos no uso da língua, tais como a
mentalidade, a educação, o estilo de vida, as relações sociais e os valores
éticos da Nação. A ortografia, ao tentar reproduzir em signos alfabéticos
os sons da oralidade, deve, antes de mais, respeitar as normas ortoépicas
da comunidade falante – e se digo, no plural, “normas ortoépicas” é
porque estou consciente das variedades dialectais que ocorrem em
qualquer sistema de signos (domínio próprio da fonologia). As línguas,
ao contrário do que defendia, por exemplo, o linguista soviético Nikolai
Marr – aliás, com a oposição das autoridades comunistas, incluindo o
próprio Estaline –, não podem ser analisadas apenas com superstruturas
e fenómenos de classe, mas antes como veículos de comunicação
adaptados à utilização social que deles se faz.
Quando as regras da ortografia não levam em consideração as
particularidades fonéticas de uma determinada comunidade falante,
não apenas no momento da fala (visão sincrónica) mas também,

LÍNGUA PORTUGUESA

em certos casos, ao longo da sua história verbal (visão diacrónica),
prestam um mau serviço à Nação, que, por desatenção ou
ignorância, põe à disposição do Estado (ou da Nação politicamente
organizada) instrumentos de trabalho – como os chamados “Acordos
Ortográficos”– redigidos de costas voltadas para a realidade social.
Todo o cuidado é pouco nesta matéria, razão por que, na dúvida, a
Nação tem o direito de se interrogar acerca da utilidade dos acordos
supranacionais que tocam na língua – e, mais ainda, quando esta
serve comunidades cuja autonomia cultural é indiscutível.
No caso particular da língua portuguesa falada no continente europeu, no Brasil, em África ou na Ásia, vale a pena lembrar as profundas
alterações políticas que se verificaram nos últimos anos. Do país politicamente independente mas ainda culturalmente ancilar, como era
o Brasil em 1945, quando se assinou o chamado Acordo Ortográfico
Luso-Brasileiro; desse país que então tinha 40 milhões de habitantes
e que hoje tem perto de 200 milhões, passou-se, já no século XXI,
a uma super-potência, dita “emergente”, é certo, mas claramente na
vanguarda das nações mais avançadas do mundo. Em contrapartida,
sem prejuízo de Angola e Moçambique virem a seguir caminho semelhante ao do Brasil, os restantes países lusófonos de África não
estão neste momento em condições de utilizarem a língua portuguesa como verdadeiros idiomas nacionais. (Deixo propositadamente
de fora o caso de Cabo Verde, país independente já dotado de língua
própria, em larga medida criada a partir do português pidginizado.)
Seja qual for a evolução do paradigma linguístico de Angola e Moçambique, afigura-se oportuno recordar o essencial da polémica sobre a
língua portuguesa utilizada no Brasil, à qual, em tempos, uns chamaram o “português do Brasil”, outros o “português luso-brasileiro” e
outros até a “língua brasileira”. Da vasta bibliografia sobre o assunto,
sirvo-me apenas – por ordem cronológica – dos seguintes ensaios:
A questão da língua brasileira (1957), de Herbert Parentes Fortes; A
língua portuguesa e a unidade do Brasil (1958), da autoria de Barbosa Lima Sobrinho; O problema socio-biológico da língua brasileira
(1963), de Altamirando Requião; e o já hoje clássico Língua portuguesa e realidade brasileira (1968), de Celso Cunha.
Que concluir a leitura destes trabalhos? Antes de mais, a consciência comum do direito da Nação Brasileira a uma fala e uma escrita
que, cada vez mais afastadas do padrão europeu do português, têm
todo o direito a constituirem-se como ramos autónomos da mesma
língua. Em segundo lugar, posições diferentes quanto ao futuro do
português do Brasil: para Barbosa Lima Sobrinho e para Celso Cunha,
tendência para se aceitarem como naturais os fenómenos de independência linguística da fala brasileira, mas sem se pôr em causa

a chamada “unidade e diversidade” da língua comum; para Herbert
Parentes e Altamirando Requião, a inevitável projecção do idioma falado no Brasil como uma nova língua, derivada em larga medida do
português. Falando na Universidade de Coimbra, perante a plateia
onde havia reputados filólogos e linguistas de Portugal e do Brasil,
afirmava Requião: “Em que pese o muito que amamos Portugal, pelo
muito que lhe devemos por sua obra admirável de colonização e de
cristianização, de que promanou, floresceu e se engrandeceu a maior
Nação da América Latina, o facto é que somos uma Nação soberana, e
todo dialecto de Nação independente é língua.” (Actas do 5º Colóquio
Internacional de Estudos Luso-Brasileiros, vol. 3º, p. 405.)
Entretanto, é curioso notar que as particularidades ortográficas não
mereceram atenção especial dos quatro especialistas, porque – convém recordá-lo – há cinquenta anos era pacífica a ideia de que a ortografia devia seguir o seu caminho natural, em consonância com as
tradições nacionais de Portugal e do Brasil: os Portugueses aceitando
o chamado Acordo de 1945 e os Brasileiros regressando pacificamente
ao seu próprio Vocabulário de 1943, depois de a maioria dos deputados
no Congresso ter rasgado a famigerada Convenção assinada com Portugal no tempo de Getúlio Vargas, falecido tragicamente em 1954. Sunt
lacrymae rerum ...
À distância de meio século do livro de Celso Cunha, cuja memória é
indistintamente venerada por filólogos portugueses e brasileiros,
é particularmente actual o recado que as suas palavras nos transmitem: “Qualquer acção que vise à unidade idiomática deve processar-se com absoluto respeito às variedades nacionais”, já que
– acrescenta - “o português de Portugal e do Brasil têm, assim, necessariamente, que ser considerados em nível de norma” (p. 81). Ora,
a verdade é que a unidade idiomática do português europeu (ou norma, na terminologia de Coseriu) saiu muito maltratada da resolução
da Assembleia da República que, em 1990, assentou as bases as bases do chamado Acordo Ortográfico, alegadamente em vigor em cinco
países lusófonos. Salvo melhor opinião, cometeram-se, sem utilidade
para ninguém, os mesmos erros que estiveram na base da recusa,
pelo Congresso Federal Brasileiro, do Acordo de 1945. Curiosamente, o período mais pacífico da guerrilha ortográfica foi o que ocorreu
entre 1955 (ano da “insubordinação” do Congresso Brasileiro) e o de
2011, quando os Governos de Portugal e do Brasil decretaram a “unificação”. Meditem nisto os interessados.
É tempo de se abandonarem utopias estéreis e de se respeitar o direito à ortografia nacional, em Portugal, no Brasil ou em qualquer outro
país lusófono onde a marca da autonomia cultural esteja claramente
presente no uso da língua. Deixemos respirar a diferença.

SANTO ANTÓNIO
NA AZULEJARIA
DA ÁREA METROPOLITANA
DE LISBOA
Pedro Teotónio Pereira, Coordenador do Museu de Lisboa – Santo António
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PATRIMÓNIO

O Património Azulejar lusitano e de tradição portuguesa, existente em
diversos espaços públicos da região metropolitana, é de uma riqueza
e valor incalculáveis, destacando-se pela sua extensão, qualidade,
estilos, temas, materiais e técnicas. Verdadeiramente diferenciador
e ‘identitário’ da cultura portuguesa e de influência/tradição portuguesa, ocupa um lugar de relevo no Património da Humanidade. Urge,
por isso, defendê-lo e preservá-lo, por todos os meios lícitos ao nosso
alcance.
A devoção que Portugal sempre manifestou a Santo António reflete-se na omnipresença da sua imagem de norte a sul do país, não só
nas igrejas, mas extravasando o carácter puramente sagrado, alargando-o a um fenómeno cultural e de identidade popular. De facto,
mais do que um simples santo da Igreja, Santo António revela-se um
elemento essencial para compreender a cultura portuguesa e a riqueza das festas e tradições populares.
O único santo português doutor da igreja, o padroeiro secundário de
Portugal, é também um dos santos populares mais festejados nas
festas de junho, o santo casamenteiro das raparigas, o santo que encontra os objetos perdidos, o protetor do lar e da família, considerado
como um parente muito próximo, a quem se recorre em caso de aflição e de necessidade. Já era assim quando no séc. XVII António Vieira
dizia nos seus sermões:

António é simultaneamente um símbolo religioso e traço identitário
do património imaterial. São painéis que estão aplicados in loco,
dispersos no território, o que dificulta por vezes a sua monitorização,
conhecimento e observação, mas que ao mesmo tempo atestam as
vivências sociais e culturais dos locais onde permanecem aplicados.
Foi baseado nestes pressupostos que o Museu de Lisboa – Santo
António lançou o repto à Área Metropolitana de Lisboa para que os
municípios seus associados participassem no projeto de recolha e
levantamento dos painéis e registos de azulejos com a imagem de
Santo António, existentes na área metropolitana de Lisboa.
O envolvimento da Área Metropolitana de Lisboa neste projeto permite a materialização da investigação e recolha de imagens, fomentando a divulgação cultural, artística e turística da região e, paralelamente, promover, contribuir e divulgar o vasto Património Azulejar
lusitano e de tradição portuguesa que ocupa um lugar de relevo no

Se nos adoece o filho, Santo António; se nos foge o escravo, Santo
António; se mandais as encomendas, Santo António; se esperais o
retorno, Santo António; se aguardais a sentença, Santo António; se
perdeis a menor miudeza da vossa casa, Santo António; e, talvez, se
quereis os bens da alheia, Santo António.
E continua a sê-lo na atualidade. Basta para isso ver a devoção com
que se celebra o dia 13 de junho ou os inúmeros registos de azulejos
que ainda hoje se continuam a aplicar nas fachadas das casas.
Daqui resulta uma iconografia muito rica e um património artístico
muito vasto, que se materializa na pintura, na escultura e em inúmeros outros suportes, de onde salientamos a azulejaria, uma das artes
decorativas que se destaca em Portugal.
A representação de Santo António na azulejaria adquire uma
importância especial, já que está muito presente em inúmeros
painéis de edifícios religiosos que muitas vezes já perderam a
sua função e foram adaptados a outros usos sendo por isso um
testemunho importante da história do local. Do mesmo modo surge
em inúmeros registos de azulejos que povoam os bairros das vilas
e cidades e são um testemunho de identidade cultural, onde Santo

Lisboa, Igreja do Vale de Santo António
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Azeitão, Quinta das Torres

Ericeira, Travessa de Santo António

Sintra, Penedo, Capela de Santo António

Seixal, Travessa da Estalagem

Património da região metropolitana; dar a conhecer a azulejaria
como uma das verdadeiras manifestações artísticas mais versáteis
e genuínas que, apesar das vicissitudes históricas e dos diversos
desastres naturais, permanece um património azulejar muito rico,
diversificado e original.
A figura de Santo António varia entre as narrações de circunstâncias
históricas, de, iconografia religiosa que surge numa longa série
de componentes de decoração (geométricos, vegetalistas, etc.)
empregues nas paredes, pavimentos, tetos de palácios, jardins, igrejas,
conventos, habitacionais e públicos existentes nos 18 Municípios
da AML, como alguns exemplos da temática antoniana na azulejaria
na região metropolitana podemos referir: o Mosteiro de S. Dinis e S.
Bernardo, em Odivelas, antigo refeitório das religiosas, onde somos
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deparados com um painel de tema religioso, que terá feito parte de
uma ou várias séries narrativas, provenientes de qualquer convento
mendicante, encerrado em 1834. Numa das paredes da sala do
refeitório, um quadro com a representação de Santo António, de cima de
uma barca, é ouvido por peixes grandes e pequenos e até por um animal
estranho, em que a ingenuidade do pintor quis figurar uma baleia.1
Em Alcochete surge-nos o Pórtico do antigo convento de S. Francisco,
pórtico é de três vãos em arco, assentes em pilares quadrangulares,
encimado por três frontões. Os tímpanos dos arcos estão revestidos
dos dois lados por azulejos setecentistas figurados em azul e branco,

1 SARAIVA, Carlota Abrantes (1986) Contribuição para o estudo dos azulejos do
Instituto de Odivelas, Lisboa
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representando, do lado Norte, São Salvador de Horta, São Pascoal Bailão, Santo António com o Menino, emblemas (dados, asas, trombeta);
e do lado Sul, São Boaventura, São Luís, São Francisco recebendo os
estigmas e motivos emblemáticos (coroa, plumas, sol, castelo, dados).
Em Sintra surge-nos a Capela de Santo António cujo Interior é revestido a azulejos de padrão organizados em dois níveis, sendo o superior
policromo, no qual se integram vários painéis, também policromos,
alusivos a Santo António.
A Capela de Santo António, na Moita, instituída por Sancha Martins,
sob a invocação de Santo Estevão, no início do século XVI, uma vez
que já aparece citada na Visitação de 1523. Tem dois painéis de azulejos do século XVIII, não datados, alusivos ao martírio do Santo.
O envolvimento da Área Metropolitana de Lisboa, neste importante
projeto de levantamento, em parceria com O Museu de Lisboa, Núcleo de Santo António, pretende assim, contribuir para o reconhecimento, valorização, visibilidade e fomentação de ações de proteção
e salvaguarda do património azulejar português e/ou de origem/
tradição portuguesa; alertando para a importância da segurança,
a conservação e o restauro certificados, o estudo, o usufruto e a
divulgação adequados do património azulejar português; reforçar e
incentivar a ligação e o orgulho das populações e das instituições
em território português pelo seu património azulejar; e encorajar e
apoiar projetos, estudos e ações de qualidade que aproveitem, valorizem e dinamizem o potencial do património azulejar português.
O objetivo é que este levantamento dos testemunhos azulejares com a
imagem de Santo António permita não só dar a conhecer o vasto património artístico por vezes pouco divulgado e valorizado, mas também
possibilitar obter uma visão de conjunto da constante e profusa presença deste santo tão popular. Permitirá ainda observar a amplitude
da presença antoniana, assim como divulgar um património existente,
material e imaterial, uma vez que falamos não só de azulejos com carácter histórico e artístico evidente, mas também das representações
azulejares do século XX que visam sobretudo a exteriorização de valências culturais e de identidade, que urge valorizar e estimar.
Como resultado deste projeto, será produzida uma publicação-álbum
(bilingue) que conta com a participação de reconhecidos especialistas em azulejaria, editado numa parceria da CML/Museu de Lisboa-Santo António e a AML com a Imprensa Nacional Casa da Moeda.
Através do envolvimento das entidades públicas que conhecem bem
o seu território, pensamos que se possam desenvolver projetos em
parceria que potenciem a divulgação cultural, artística e turística das
regiões envolvidas, resultando em trabalhos de qualidade e profícuos
para as suas populações.

Barreiro, Santo António da Charneca, Igreja Paroquial de Santo António

Cascais, Edificio da Câmara Municipal

VINHOS DE LER,
LIVROS DE BEBER (II) - TEJO
João Paulo Martins, Jornalista
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Tal como prometemos na anterior crónica, hoje falamos sobre vinhos e livros do Tejo. Uns mais vocacionados para as questões específicas da região, outros mais abrangentes que podem e devem
ser conhecidos por quem se interessa, não só pelos vinhos, mas
também pelos outros temas que normalmente associamos com o
vinho: o azeite e, mais genericamente, a culinária regional. Na próxima edição, e em terceira intervenção sobre este tema, falaremos
da região de Setúbal.

A região do Ribatejo foi desde sempre uma zona de produção vinícola,
desde o norte da região até às areias que se estendem de Vila Franca
de Xira até Alcochete. Num país onde por norma os vinhos tintos foram os preferidos dos consumidores é curioso verificar que esta zona
sempre produziu mais branco do que tinto. O elemento mais marcante da região é o rio, é ele que condiciona a produção e o ritmo da
vida das gentes ribeirinhas. Outrora mais agreste e mesmo perigoso
quando repentinamente inundava margens e casas, hoje mais tranquilo e menos agressivo. As duas margens do rio Tejo são diferentes
do ponto de vista geológico e as cheias periódicas a que o rio estava
sujeito também determinaram sempre onde ficavam as terras mais
férteis e onde estavam as zonas mais secas e pobres. Genericamente
a região divide-se em três zonas: o Bairro, na margem direita do rio
e onde dominam os solos argilo-calcários, com grande vocação para
os tintos; o Campo, terrenos nas margens do Tejo, sujeitos às cheias
e altamente produtivos e a Charneca, zona de areias da margem esquerda e que liga o Ribatejo ao Alto Alentejo e à região de Setúbal. Nas
zonas férteis a produção de uva pode atingir quantidades incríveis.
Há um ano, um lavrador disse-me que tinha uma vinha de Arinto que
produzia 30 toneladas por hectare quando o normal para brancos
anda pelas 10 toneladas) e na charneca, nas terras mais arenosas
e secas a produção desce para valores “normais” e é aí que alguns
dos melhores vinhos são produzidos, nomeadamente os brancos. A
actual legislação contempla uma produção máxima de 80 hl/ha para
o tinto e 90 para o branco.
A região está assim muito longe de ser um todo homogéneo e os solos são muito diversificados. Na zona de Tomar, por exemplo, existem
terrenos xistosos que nada ficam a dever aos solos do Douro: ali é a
pedra solta que surge em quantidade, a mesma pedra que tradicionalmente era usada pelos habitantes da região para fazer as suas casas.
Ora, como se imagina, o comportamento do Arinto ou do Fernão Pires
nestes terenos pobres e de difícil granjeio é muito diferente dos terenos fundos e férteis das margens do Tejo.

Terá sido esta diversidade, a que devemos associar as pretensões
políticas e regionalistas das várias zonas do Ribatejo que levaram a
que em 1989 se fizesse uma primeira demarcação da região, contemplando as pretensões das “forças vivas” de cada uma das subzonas.
O erro não tardou a ser reconhecido: cada subzona queria ter a sua
Comissão Vitivinícola (CVR) e a sua Câmara de Provadores. Parecia
que todos se queriam “demarcar” da supremacia de Almeirim e Cartaxo, exibindo as virtudes regionais. Mas rapidamente se verificou
que a diversidade era aqui inimiga da eficácia e em 2000 foram então
aprovados por decreto os Estatutos da região, agora unificada, com
uma só CVR. Mais tarde houve uma alteração do nome, passando de
Ribatejo a “Do Tejo”. Algumas das tais subzonas desapareceram e outras quedaram-se em segundo plano; fecharam adegas cooperativas
e, como seria natural, foram de facto as zonas do Cartaxo e Almeirim
as que mais notoriedade acabaram por ter.
A região contempla produtores com pergaminhos antigos, hoje herdeiros de um passado marcado pelas produções que se contavam
aos milhões de litros. Nomes como Quinta da Alorna, Fiúza, Qta. da
Lagoalva, Falua e Casa Cadaval são alguns do nomes que continuam
a marcar os vinhos da região, hoje com novos conceitos e novas castas. Curiosamente a casta branca mais marcante continua a ser muito
cultivada. Fernão Pires de seu nome (na Bairrada é conhecida como
Maria Gomes), gera vinhos com fruta madura, sobretudo pensados
para o consumo em jovem; aparece com frequência ligada à ubíqua
Arinto, sempre fornecedora de acidez nos vinhos em cujos lotes entra. Quase perdidas no tempo (por reconhecida falta de mérito ou, o
que também é provável, insuficiente estudo) ficaram a Trincadeira
das Pratas, o Tamarez e o Vital. Nas tintas é bom verificar que a Trincadeira e o Aragonez ainda cá estão, cada vez mais a fazer companhia
às que chegaram de fora e que se habituaram ao clima, como a Syrah
e a Touriga Nacional, entre outras.
Do galinheiro, da adega e do fogo de chão
Em terra de produção de vinho, em zona de produção de azeite
(contemplada com uma Denominação de Origem Protegida – Azeite
do Ribatejo), nada estranha que a gastronomia tenha acompanhado
estes dois produtos da terra. Peixes de rio e caldeiradas, enguias e
lampreias, enchidos e porco criado em casa, queijos de cabra e ovelha (vulgarmente misturados) são outros tantos ex-libris regionais.
As variantes não são de zonas ou subzonas, por vezes são mesmo
familiares, com receitas que passam de pais para filhos mas dentro da mesma família. Aqui estamos nas terras da sopa da pedra
(Almeirim), da fataça na telha de Vila Franca, aqui nos restauramos
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com as morcelas de arroz (Tomar) ou com os maranhos e tigeladas de Abrantes. Terra de hortas, de produção para autoconsumo,
de couves e hortaliças variadas, daqui muitos carros partiam ao
domingo em direcção à capital, levando as famílias que tinham largado os campos e vieram servir para a cidade, quer na construção
civil (os famosos patos-bravos) quer para os trabalhos a ela ligados,
trazendo as couves, o azeite e os garrafões de vinho feito em casa.
Sem tecnologia, sem objectivos comercias, apenas como lembrança de um passado saudoso, este vinho do lavrador alimentou gerações de ribatejanos e deixou no imaginário popular a ideia que o
vinho do lavrador era o puro e, por isso mesmo, o melhor. O tempo
encarregava-se no entanto de confirmar que aquela pureza por vezes nem um ano durava, o vinho não raramente azedava por falta
de protecção quando já levava um ano de vida. Mas isso não era
muito importante porque entretanto estaria a chegar o vinho novo
e os ânimos voltavam.
A riqueza da gastronomia regional está bem patente no livro de
Armando Fernandes, À mesa em Mação, editado em 2012 pela Câmara Municipal e também na obra editada em 1987 pelas Fábricas
Mendes Godinho, Roteiro Gastronómico da Região dos Templários.
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O livro sobre Mação tem uma particularidade que merece todo o
destaque: à recolha das receitas familiares associou-se quem de
direito as elaborou. A lista de fotografias de gente simples que nos
relata a sua experiência de vida e a sua relação com o parco alimento a que muitas vezes tinham direito, é um testemunho de
inegável valor. É destas gentes que saem as receitas: simples,
sem artifícios, sem tecnologia, sem saber académico; só e só o
saber herdado dos antepassados. O resultado é brilhante e a obra
ganha imenso com isso. O Roteiro Gastronómico é menos ambicioso nos propósitos mas reúne um conjunto de receitas muito
interessantes, algumas delas, dir-se-ia hoje, completamente fora
dos hábitos alimentares, como mioleira de porco, por exemplo.
Fica a memória e a vontade de experimentar.
No fogo de chão onde sempre estavam panelas de ferro, uma com
água a aquecer (para o que fosse preciso) e outra onde se iriam
cozer as couves acabadas de chegar da horta, nesse mesmo local
estavam pendurados os enchidos no fumeiro caseiro e ali permaneciam meses, curando lentamente. Na capoeira estavam galinhas e
perus à espera do momento de festa em que fossem sacrificados.
Ritmos rurais, saberes antigos, práticas em vias de extinção.
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entretanto mas, como que a justificar a fama que então tinham,
alguns brancos e tintos de Francisco Ribeiro foram provados em
2016. Enorme surpresa ver um Fernão Pires sobreviver a 40 anos
de garrafa. A demonstração que ter preconceitos vínicos dá muito
mau resultado. O Ribatejo e os vinhos do Tejo têm ainda muito para
nos surpreender.

DESTAQUES
A região contempla produtores com pergaminhos antigos, hoje herdeiros de um
passado marcado pelas produções que se
contavam aos milhões de litros.
Os vinhos que hoje melhor representam a região vêm sobretudo
de quatro zonas: o Cartaxo, onde a Adega Cooperativa local se tem
mostrado activa e atenta às tendências do mercado; Almeirim onde,
ainda hoje estão os maiores e principais produtores, acima citados e
na zona das terras de areia pontificam os vinhos da Companhia das
Lezírias, um verdadeiro império agrícola que soube adaptar-se aos
novos tempos. Almeirim tem também uma das maiores adegas cooperativas do país, onde se vinificam cerca de 30 milhões de litros de
vinho por ano. Do norte ribatejano, onde fechou a adega cooperativa
de Tomar subsistem alguns produtores, com destaque para as Encostas do Sobral com vinhas em terras xistosas e vinhos de muito boa
qualidade.
Outrora, digamos anos 60 e 70 do século passado, quando a região
era sobretudo produtora de vinho a granel para as tascas de Lisboa,
existiam algumas empresas com vinhos de qualidade que faziam figura de produtos de luxo: eram os vinhos da firma Carvalho, Ribeiro
& Ferreira, a C. Vinhas (marca Ribalta) e os tintos e brancos de Francisco Ribeiro, este último com a particularidade de ter sido pioneiro na comercialização de vinhos varietais brancos, apresentando
uma colecção notável de marcas. Estas empresas desapareceram

Na capoeira estavam galinhas e perus à
espera do momento de festa em que fossem sacrificados. Ritmos rurais, saberes
antigos, práticas em vias de extinção.

AML CELEBRA
ACORDO DE COOPERAÇÃO
COM A PROVÍNCIA
DE JIANGSU
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A Área Metropolitana de Lisboa celebrou um Acordo de Cooperação
com o Governo da Província de Jiangsu, no dia 24 de junho na sede da
AML, com o objetivo de reforçar os laços histórico-culturais, de amizade e confiança mútua que unem Portugal e a China.
O acordo, que terá a duração de quatro anos, pretende ampliar e reforçar a cooperação em diversas áreas de interesse comum, bem como
estabelecer um quadro formal para promoção e os intercâmbios entre as partes que assegure a permanência dessas ações.
As áreas de colaboração incidem sobre questões institucionais
e administrativas, desenvolvimento económico, promoção mútua das exportações e do investimento, inovação e investigação
científica, questões sociais, culturais, educacionais e de saúde,
sistema de transportes e mobilidade, proteção do ambiente e desenvolvimento sustentável, entre outras questões de interesse
comum.
Nesse âmbito, foram efetuadas várias visitas e reuniões de trabalho,
tendo ainda sido realizado, em colaboração com a AML, um espetáculo sobre a cultura de Jiangsu (danças e músicas tradicionais).

Reunião de trabalho

Visita ao Hospital de Santa Maria - Centro Hospitalar de Lisboa Norte, EPE

Assinatura do Acordo de Cooperação

Espétaculo de danças e músicas tradicionais de Jiangsu - Teatro Tivoli BBVA
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CONCURSO
C.A.S.A.
1º Prémio - Frederico Martinho e Cláudia Franco

A AML – Área Metropolitana de Lisboa, em cooperação com a OASRS
– Secção Regional Sul da Ordem dos Arquitectos, promoveu o Concurso C.A.S.A. pós-catástrofe (Centro de Apoio Social e Administrativo),
onde se pretendeu obter respostas institucionais para a realidade
muito condicionada e crítica resultante da ocorrência de catástrofes
naturais ou/e antropogénicas, situações que, em territórios muito urbanizados, e em particular metropolitanos, determinam a destruição
de imóveis, desde os edifícios às infraestruturas e equipamentos,
num grau superlativo.
Nestas situações, que provocam, para além da destruição física e da
escassez imediata de recursos em bens e serviços essenciais, o sofrimento, a tensão social e a insegurança, foi considerado relevante
que, entre as respostas de primeira linha, deveriam encontrar-se centros polivalentes de primeiro socorro e apoio técnico, administrativo
e logístico, em áreas essenciais.
Ao júri, presidido pelo Eng. Demétrio Alves, Primeiro-secretário Metropolitano acompanhado pelos arquitetos Jorge Moura, Diretor do
Departamento de Gestão do Território da AML e Pedro Campos Costa,
indicado pela OASRS, coube selecionar os três primeiros classificados
de um procedimento que, pela primeira vez, teve uma tramitação
totalmente digital feita através da recém-criada Plataforma da Encomenda da OASRS.
A distinção maior, o 1º prémio, coube à proposta dos jovens arquitetos Frederico Martinho e Cláudia Franco.
O 2.º prémio foi atribuído ao arquiteto César Augusto Costa Marques e
o 3º prémio ao arquiteto Simão Silveira Botelho.
Na cerimónia de atribuição dos prémios, realizada a 13 de dezembro,
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2º Prémio - César Augusto Costa Marques

3 Prémio - Simão Silveira Botelho

estiveram presentes o Primeiro-Secretário da AML, o Presidente da
OASRS, Arq. Rui Alexandre, bem como o júri que avaliou as propostas
concorrentes. Nesse dia foi também inaugurada a exposição dos trabalhos a concurso, que ficou patente ao público até 20 de dezembro,
na sede da AML.

AINDA EM DESTAQUE NA AML

PRÉMIOS
METRÓPOLES

A Área Metropolitana levou a cabo, em 2016, a promoção e organização da 1ª edição do Prémio Metrópoles Artes Plásticas e Prémio
Metrópoles Ciência.
O lançamento do Prémio Metrópoles Artes Plásticas tem como objetivo
primeiro estimular o panorama cultural da Área Metropolitana de Lisboa,
na área das artes plásticas, a promoção a inclusão cultural e social, na
AML, divulgando, paralelamente a oferta cultural e apoiando a cultura.
Este Prémio será promovido anualmente, havendo rotatividade nas
temáticas disciplinares a concurso, iniciando-se este ano com a pintura que, obteve uma grande adesão de artistas nacionais com idades compreendidas entre os 18 e 35 anos, que concorreram, através
de duas obras inéditas e originais, com uma total liberdade, admitindo-se todas as tendências e correntes artísticas.
Foram avaliadas, pelo Júri composto pelo Primeiro-secretário Metropolitano, Eng.º Demétrio Alves, pelo Secretário Metropolitano Dr. João
Pedro Domingues, Professor Miguel Ângelo Rocha, em representação
da Faculdade de Belas Artes de Lisboa e pela Professora Maria Gabriel,
em representação da Sociedade Portuguesa de Autores, cinquenta e
sete obras de trinta e oito artistas bem como as memórias descritivas
de cada uma. A análise das obras para a premiação foi pormenorizada pela defesa de critérios relacionados com a evidente qualidade
das peças escolhidas, salientando o hibridismo que, na maioria dos
exemplos expostos na exposição, se tornou o elemento estruturante,
indicador de um tempo presente e que é de multiplicidade.
Para além das três obras premiadas, estiveram também incluídas
na exposição, parente ao público no Centro Cultural Casapiano, em
Lisboa, um conjunto de outras cujas experimentações plásticas se
revelaram de nota.

Pintura vencedora do Prémio Metrópoles Artes Plásticas 2016,
da autoria de Francisco Venâncio

À pintura de Francisco Venâncio, obra “Sem título”, pintura a acrílico
sobre tela, 200 x 185 cm, foi atribuído o primeiro prémio. A obra, aparentemente herdeira das experiências de Cy Twombly e de António
Sena, constitui-se por elementos, fragmentos expressivos de gestos,
incluindo a linha e a mancha. Uma ordem interna organiza toda a superfície da pintura também reveladora do seu processo. De carácter
essencialmente abstrato é, por via do gesto e das marcas resultantes, sugestiva de “figurações”. Isto é: cada marca deixada é testemunho de si mesma e, assim sendo, o seu concretismo é configuração.
Deste modo, também, assumindo uma ambiguidade muito produtiva
pois é capaz de convocar um universo, domínio do poético, em associações e relações com o real.
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O segundo prémio coube à obra “Sem título” de Frederico Ventura, em
acrílico, pintura composta por duas telas e cada uma medindo 180 x
250 cm. A síntese dos elementos lineares, executados a negro, junta
a abstração geométrica a uma ideia de representação através de um
elemento que se repete e sugestivo da forma de um balão. Se na sua
qualidade excecionalmente gráfica a obra refere a superfície, a evocação à terceira dimensão é denunciada pela inclusão do objeto reconhecível. A ironia e o humor resultantes daquela relação tornam operativos
um pensamento intelectual e outro, que se lhe justapõe ou mistura, de
raiz sensível.
Viagem psicológica de um caminho, é o título da pintura de Ana
Carvalho, executada a acrílico e pastel sobre tela, 150 x 100 cm.
Também esta obra, como as restantes, é de atributos ambíguos: a
pintura procura o seu corpo convocando uma linguagem híbrida.
Nada nesta pintura, na sua imagem, pode ser efetivamente descrito ou nomeado e enquanto representação. As palavras, sendo justas, poderão referir-se a esta obra no sentido de apontar as características das formas, abstratas, orgânicas, se assim quisermos,
mas impuras, pois esta “abstração” é sugestiva de “coisas” que
conhecemos do mundo: um “caminho”, uma “estrada”, a “ideia de
mapa”.
De destacar a forma como diversas expressões artísticas/técnicas – se evidenciaram na primeira edição do concurso do Prémio
Metrópoles – Artes Plásticas criando uma identidade única; considerando ser este um princípio essencial do Prémio Artes Plásticas,
promovido e organizado pela Área Metropolitana de Lisboa, com a
preocupação sempre demonstrada na criação de conceitos, ambientes e cenografias sempre renovados em cada edição do Prémio
Metrópoles Artes Plásticas.
No que concerne o Prémio Metrópoles Ciência, a Área Metropolitana
de Lisboa instituiu o Prémio pretendendo, assim, incentivar a investigação em temáticas de notório interesse público metropolitano nas
diversas disciplinas científicas.
Consideraram-se incluídos trabalhos científicos de diverso tipo, designadamente, dissertações de mestrado e teses de doutoramento
que não tivessem sido ainda objeto de publicação, privilegiando-se as
obras que incidissem sobre temas atuais e inovadores na realidade
da Área Metropolitana de Lisboa, designadamente, a sua aplicabilidade em termos de políticas públicas e a qualidade científica, tendo em
conta a dicotomia inovação e atualidade.
A análise dos trabalhos para a premiação foi pormenorizada
pela defesa de critérios relacionados com a evidente qualidade,
originalidade e aplicabilidade do trabalho escolhido e, assim, foi
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decidido atribuir, por unanimidade o primeiro prémio a João Rafael
Marques Santos, da Faculdade de Arquitetura da Universidade
Técnica de Lisboa, “Espaços de mediação infraestrutural –
Interpretação e projeto na produção do urbano no território
metropolitano de Lisboa”.
Os elementos do Júri, composto pelo Primeiro-secretário Metropolitano, Eng.º Demétrio Alves, Secretário Metropolitano, Dr. Filipe Ferreira,
Professor Doutor José António Tenedório, da Faculdade de Ciências
Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, Professor Doutor
João Miranda, do Instituto de Ciências Jurídico-Políticas da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e do Professor Doutor Paulo
Seixas, do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa decidiram ainda designar duas menções honrosas:
“Urbanismo Escolar nas cidades médias em Portugal” do autor Paulo
Jorge da Silva Pisco e a obra “A incerteza no processo urbano. A produção do espaço da Margem Sul do Estuário do Tejo” da autora Ana
Luísa Gonçalves Brandão Estêvão, da Universidade de Barcelona.
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Interpretação e Projeto na Produção
do Urbano no Território Metropolitano
de Lisboa

João Rafael Marques Santos
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