PROPOSTA 530/2011 – REVISÃO PDM
2 notas prévias:
1 - trabalho notável do presidente da comissão de acompanhamento do PDM, pela
forma como estudou e aprofundou esta proposta, que resultou num debate
enriquecido na comissão;
2 - forma como se desenvolveu uma pressão insuportável sobre a comissão do PDM.
A Sra Presidente da AML:
-serviu de mensageira de cartas inaceitáveis da Associação de Promotores e
Investidores Imobiliários que pediam contas sobre a aprovação deste
documento neste órgão.
- serviu de mensageira do Sr. Vereador Manuel Salgado com propostas de
priorização para a agenda das comissões, o que também não se compreende
nem se aceite.
- finalmente, agendou esta sessão sem dispor de condições para discussão
deste documento, nomeadamente do parecer da comissão de
acompanhamento do PDM.
Este ponto final não é de somenos importância, visto que determinou uma pressão
insuportável sobre a comissão e que resultou numa discussão amputada e numa
votação precipitada e atabalhoada já depois da hora regimental. (PS enviou parecer dia 10, dia
14 as 8h da manha foram enviadas 27 paginas de parecer em que 2/3 eram completamente novos).

Concluindo estas notas prévias, acrescentar que o BE propôs, em Fevereiro, a
realização de um debate alargado sobre o PDM que permitisse a participação de
alguns especialistas em áreas variadas do urbanismo mas também e sobretudo que

permitisse a participação dos cidadãos de Lisboa. Infelizmente esta proposta não foi
aceite com o argumento de que não dispúnhamos de tempo para a concretizar.

De qualquer forma, e apesar destas limitações, saudamos o facto de finalmente
podermos discutir esta proposta de revisão de PDM que tanto tardou.
Este foi um processo que tardou e que nem por isso o tornou melhor, pelo contrário.
A revisão do PDM de 1994 impunha-se num prazo de 10 anos e para tal foram
aprovados os termos de referência para esta revisão em 2003. Mas de 2003 até 2012
o processo arrastou-se sem que daí tenha resultado um melhor documento.
Durante todo este período o PDM de 1994 não sofreu qualquer acompanhamento,
nenhuma avaliação, zero de adaptações. Foi abandonado à sua sorte e o resultado
está à vista. Mas esta ausência de acompanhamento torna-se mais grave quando o
executivo, os executivos, avançam para uma revisão sem preparem um balanço ou
um diagnóstico do que resultou da anterior versão. Precisávamos de saber como
correu, as razões que fundamentam uma revisão, os desvios, as dificuldades, os
objetivos alcançados e os frustrados. Precisávamos de saber isto para avançar para
uma revisão. E isso não foi feito. Começou mal esta revisão.
Perante esta ausência de um balanço sério e rigoroso que permitisse suster esta
revisão, o executivo opta por uma revisão sem estratégia.
Um processo com a importância da revisão do Plano Diretor impunha claramente
uma definição de linhas orientadoras para a cidade, impunha uma visão estratégica.
Um dos documentos fundamentais para este balanço e definição estratégica para
Lisboa seria a Carta Estratégica 2010-2024 criada a partir do I Plano Estratégico. A
perspetiva e elaboração dos eixos fundamentais de desenvolvimento da cidade que

pretendemos ficaram adormecidas numa Carta Estratégica perdida. Acresce o
empobrecimento da comissão de acompanhamento com a ausência de participação
de entidades relevantes em matérias sociais, ambientais e económicas.
Iniciou-se assim uma revisão do plano diretor sem o balanço necessário e a reflexão
que se impunha.

Ainda assim, e com estas deficiências, o processo de elaboração desta revisão
poderia ter sido outro. Poderia ter sido participado e enriquecido por todos os
lisboetas num processo aberto e incentivado.
Não o foi e essa escolha foi claramente assumida por este executivo.
Este princípio de abertura e de democracia participativa deve aplicar-se a todos os
documentos, os de escala inferior como os planos de pormenor e de urbanização, e
em particular a um plano diretor municipal. A participação dos cidadãos deve ser
promovida da forma mais intensa possível e o resultado dessa participação vertido na
forma final dos planos. O processo que conduziu à elaboração deste PDM foi
deficitário na promoção da participação. No relatório de ponderação da discussão
pública é evidente este défice, destacando-se um limitadíssimo e pouco divulgado
período de 30 dias para este efeito. Uma discussão alargada que promovesse a
democracia participativa incluiria necessariamente a apresentação de um anteprojeto de revisão do PDM a toda a população de Lisboa com a abertura total para
incentivar contributos, ideias, sugestões e alterações.
Não foi assim e lamentamos essa escolha.
Esta revisão do PDM reduziu a participação dos cidadãos ao mínimo exigido
legalmente e por essa razão não é um plano dos lisboetas.

Assim foi avançando esta revisão com especial intensidade e desenvolvimento após
2009.
Sobre este último período não podemos deixar de referir o método adotado pelo
executivo para o planeamento da cidade. Numa fase de conclusão e terminal da
revisão do PDM, optou o Sr. Presidente, por acelerar e carimbar com caráter de
urgência dezenas de planos de pormenor e de urbanização para os últimos territórios
condicionáveis da cidade. Discordamos e discordámos desta estratégia de urbanismo
que dança ao som da especulação imobiliária e que vende a cidade a retalho.
Foi uma opção. É uma opção e por isso opomo-nos.
Sras e Srs deputados,
Chegados aqui, cumpre-nos tomar uma posição sobre esta revisão.
Esta proposta do executivo, entendemos nós, falha nos seus objetivos fundamentais.
Quando a cidade precisava de um plano que lhe permitisse respirar, torna-la mais
aprazível e mais aberta, esta revisão continua a propor “índices de edificabilidade
demasiadamente grandes”, citando um vereador da maioria.
Quando a cidade precisava de medidas que a protegessem ambientalmente e dos
riscos naturais associados às alterações de clima que atravessamos, esta revisão
enuncia boas intenções sobre impermeabilização de solos e mas permite mais
construção em logradouros e em caves, reduzindo a permeabilidade e aumentando
os riscos associados.
Quando a cidade precisava de regras claras para um repovoamento e
rejuvenescimento do centro, para que voltemos a ter jovens e idosos lado a lado,
independentemente da sua condição económica, este plano evoca uma

“multifuncionalidade” nos usos que sabemos todos conduz a densificação de fins não
habitacionais e de maior rentabilidade para os investidores.
Quando a cidade precisava de uma estratégia bem fundamentada e com bases
sólidas para se concretizarem alterações que urgem, esta revisão sustenta-se num
programa de execução e plano de financiamento desajustado e irrealista. Com um
plano de financiamento que cruza receitas não realizáveis com despesas de
investimento já condicionadas noutros programas.
Quando a cidade precisava de um plano ambicioso e de uma estratégia para a
reabilitação e regeneração urbana, esta revisão apresenta-nos como solução um
sistema de créditos de construção que para além de irrealizável, a concretizar-se
definiria regras inaceitáveis de ultrapassagem de volumetrias e índices de
edificabilidade que descaraterizariam a nossa cidade. É até curioso que dos pontos
mais inovadores desta proposta, os créditos, seja afinal o mais obsoleto de todos.
Esta proposta, aliás, teve também fortes críticas de vereadores do executivo. E muito
bem. Para além do efeito perverso de atribuir benefícios de construção que
ultrapassam os índices normais, estes créditos, representam no fundo a criação de
valor transacionável, a criação de uma moeda que deixa de ser controlada por quem
a emitiu e passa a estar ao sabor da especulação imobiliária. Esta solução de créditos
de construção representa a continuidade de uma política de construção e
crescimento da cidade baseada na especulação imobiliária que caracterizou as
últimas duas décadas.

Preocupa-nos que o executivo ao eleger a reabilitação urbana como prioridade
fundamental tenha conscientemente optado por uma solução que não resolve o
problema, mas sim agrava-o.

Acresce, que a premissa que sustenta esta tese, a de disponibilidade de investidores
com capacidade de financiamento para obras de reabilitação urbana e construção
nova, é falsa. Este mercado não existe. Está em recessão profunda. Não existe essa
dinâmica e não vai existir nos próximos anos. O paradigma em que assenta esta
revisão ruiu. Estamos em crise profunda. Há um empobrecimento brutal e
generalizado da sociedade e de quem vive na cidade.
Sras e Srs Deputados,
A reconfiguração social em curso resulta necessariamente em novos perfis de
desenvolvimento urbano. Estamos a assistir a alterações drásticas em todos os níveis
da vivência da cidade. Na habitação, na mobilidade, no comércio local, no
investimento público e privado, no recurso a equipamentos sociais e serviços
públicos, no acesso e na produção cultural, nos comportamentos ambientais e
consumos energéticos, nos fluxos migratórios, em todas estas áreas assistimos a
mudanças de tal forma profundas e estruturais que o planeamento da cidade vertido
na atual proposta de revisão do PDM se tornou desajustada, descontextualizada e
sem capacidade de resposta. A revisão do PDM que temos em mãos trata de uma
Lisboa do passado e não do futuro.
Esta revisão do PDM chegou atrasada e já se tornou anacrónica.

Primeira audição do vereador a 2 de Novembro de 2011
- termos de referência aprovados em 2003 – estabilização da população residente na cidade - requalificação e reabilitação urbanas - modernização
das estruturas de apoio às actividades económicas sociais e culturais - melhoria da mobilidade na área central - intervenção ao nível de equipamentos
de proximidade de bairro - defesa e reforço da imagem cidade capital - integração de lisboa num projeto metropolitano
Acompanhamento, elaboração dos REOT – relatórios estado ordenamento território e avaliação em sede de AML.
Grandes equipamentos existentes – tornar em espaços residenciais a consolidar Capuchosm Miguel Bombarda, São Jose, Santa Marta, Penitenciaria.
Substituição dos equipamentos era financiada pelas operações imobiliárias.
“Programa de execução e plano de financiamento” completamente desajustado e irrealista. PDM em contra ciclo. estarmos a assistir a alterações
drásticas em todos os níveis da vivência da cidade. Na habitação, na mobilidade, no comércio local, no investimento público e privado, no recurso a
equipamentos sociais e serviços públicos, no acesso e na produção cultural, nos comportamentos ambientais e consumos energéticos, nos fluxos
migratórios.

DISCORDANCIA – “porventura mais por força da alteração de contexto do que por demérito intrínseco, o PDM proposto
tornou-se algo desajustado e descontextualizado, perdendo inevitavelmente capacidade de resposta.”
Enunciada grande preocupação e objetivo – REABILITAÇAO URBANA - com principal instrumento o sistema de incentivos a operações urbanísticas de
interesse municipal. Artº 84 – CREDITOS D CONSTRUCAO – permitem majorar a volumetria e índices de edificabilidade, seja na própria intervenção
seja em construção nova (não utilizáveis nas zonas históricas, so em zonas de traçado urbano livre – Olivais, Telheiras e Chelas).
Logica: pequenos investidores na reabilitação poderiam vender créditos aos grandes investidores na construção nova.
majoração de índices de edificabilidade em função destes créditos e não em função de critérios que beneficiem a coesão urbana e o bem-estar social.
Onde estão as restrições às grandes superfícies comerciais e proteção pequeno comercio? Nada de natureza programática ou estratégica. Onde esta
incentivo pequeno comercio?
Unidades de execução fora de controlo da AML.
Superficie Vegetal Ponderada – valoriza de forma excessiva o contributo de superfícies vegetais sobre lajes. Não garante permeabilidade dos solos.
Revisao permite impermeabilização de 80% em áreas não construídas e redução de 80% para 65% da permeabilidade de logradouros em zonas
históricas.
Construção em cave em zonas de muito elevada vulnerabilidade de inundações, desde que com projeto de drenagem
Rede de transportes colectivos em grande indefinição pela conjuntura económica. Tudo o que esta planeado não sera executado. Eletricos rápidos,
expansão rede metro. Um PDM que não vai acontecer.
PDM estruturado com TTTejo, novo aeroporto, TGV.
Demorou a chegar e quando chegou já estava atrasado.

