n cot.~ta-’ ~~4t

CDS-PP
Grupo Municipal de Lisboa
RECOMENDAÇÃO
Por um novo ordenamen.to publicitário na Baixa de lisboa
O actual regulamento da. CMI, aprovado em 1992, possui um ardcuiado que esiiptda desde
o licenciamento à ato o, precavendo as excepções e, também, a fisoiização e coimas
Porém, quem aindR nào reparou nos outdoors, induindo políticos,
frente a imóveis
chssificados? Ou nas chapas, platas, ielnhvs e tabtietzs a ocuirat elementos com iattresse
arquirectânico ou âecozaiivo, conft,r~n.4n t2mbém a Dcliben.ção 146/.AM/95 rekiin
~ Reabiliracio Urbana nos Baiffas }~sróicos da Cidade de Lisboa?
Noutros locais tema o desleiso e o mau-gosto de uca publiddade concebida s~n c±éios
vio]2ndo todas as no~as, gerando impacto neg~úvo no ambiente urbmo.
Por toda a Baixa/Chiado, que quaxemos elevas a P~n~rnAnio da H,,rn~nd,de,um comércio
que j~ nào existe deixou esnnrnr~c pu ,±~,4ac fentgmas e abandonad2s consúmzndo
pe~go eniintate pan os b2IDsetntes.
Assim, importa que a flm~r~ Municipal dc Lisboa acãonc mecanismos de remoçio
coezdva destes dispo siiivos.
A esa situaçio n~o podanos dissocizr, também, a necessidade de ct.~p± OS GbjcCnVOS
aplanados de salvaguarda do pa~mónio histórico, azqiiitectónico e urbanísúco,
particukr das &chad2s dos edificios, cotstantes no Regulamento Piano de Pom~mor e de
Szlv2guzrda da Baixa ?ombdim, publi
o Di&io da Repúbli~ ~? 55, T Sede, de 18

de Março de 2011.
Nesse sentido, o Grupo Mtmidpal do CDS/PP propõe à Assembleia Mnnidpal de
lisboa que recomende à Cinina Mtniicipai de lisboa que:
Em conjunto com a Junm de Freguesia dc S2nta Mina M2i0; elabore um plano
específico para es8 zona da cidade que:
1. Contemple o levantanento de disposiüvos pubhrit4v~os ab2ndonados, ou

—

mau estado de conservaçio;
2. Afim sobre a prolifençào de publicidade e disposiúvos tia licmdados;
3. Prepare um piano de ~ba1hos dc intinncio/remocio cotrciva dos refeiii5os
disposidvos.
Ablvi.ndo que o presente Regubmmto possa esmr desadequado aos novos
suportes e té~icas de publicidade, sugere-se também a revisão do mesmo.
Lisboa, 15 deJunho de 2014
O Grupo Municipal do CDS-PP
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