
1.  DESCENTRALIZAÇÃO DE MEIOS E DE COM-
PETÊNCIAS NAS FREGUESIAS DE LISBOA

O apoio dado pelos Lisboetas legitimou obviamente a 
opção por parte do executivo municipal de descentralizar 
meios e competências para as novas 24 freguesias de 
Lisboa. A reforma administrativa foi concebida e proposta 
com ampla participação da cidade e debate nos órgãos 
municipais ao longo de 5 anos, foi consagrada em lei da 
Assembleia da República e amplamente apoiada em duas 
eleições autárquicas. Foram descentralizadas muitas com-
petências do município, na área da higiene urbana, gestão 
e manutenção de equipamentos de proximidade ou espaço 
público. Foram também transferidos os meios financeiros, 
instalações, equipamentos e recursos humanos, necessá-
rios para o exercício destas competências. Foi garantido aos 
funcionários municipais transferidos para as freguesias a 
plenitude dos direitos adquiridos, como os direitos próprios 
dos funcionários públicos e ainda os direitos específicos dos 
trabalhadores do município, como o acesso aos serviços de 
medicina do trabalho, creches e refeitórios municipais e os 
serviços sociais da CML.
No dia 10 de Março de 2014 procedeu-se à assinatura dos 
autos de transferência das novas competências para as 
freguesias. Um dia histórico na cidade de Lisboa, e do país, 
traduzindo-se numa das maiores reformas administrativas 
de sempre em Portugal.
Com a assinatura dos 24 autos de transferência, as Juntas 
assumiram a responsabilidade pela limpeza da cidade, pela 
manutenção de mais de uma centena de equipamentos 
desportivos, espaços de jogos, escolas e jardins-de-infân-
cia, mercados e feiras.
Ainda neste âmbito, foi aprovada, na Reunião de Câmara 
Pública de 26 de Março 2014, a atribuição de património 
municipal às novas Juntas de Freguesia (Proposta nº 
115/2014), criando condições para que estas entidades 
públicas possam desenvolver as novas competências e 
atribuições.

1 ANO DE MANDATO,
1 ANO
DE “MAIS PESSOAS, 
MAIS EMPREGO, 
MELHOR CIDADE”

2. REMODELAÇÃO DO MERCADO DE CAMPO DE 
OURIQUE

No dia 26 de Novembro foi inaugurado o remodelado 
Mercado de Campo de Ourique, com um novo conceito de 
oferta alimentar a par da oferta tradicional, que tem tido 
grande sucesso, merecendo grande afluência do público e 
que tem sido alvo de destaque na comunicação social.

3. LISBON & ESTORIL FILME FESTIVAL 2013

Decorreu entre os dias 8 e 18 de Novembro de 2013 mais 
uma edição do Lisbon & Estoril Film Festival, festival de que 
a CML é parceira e que cruza, com originalidade, o cinema 
com outras artes, da música à literatura, passando por 
outras artes visuais, constituindo uma mais-valia para a 
nossa cidade.

4. EXPERIMENTA DESIGN 2013

De 7 de Novembro e 22 de Dezembro realizou-se mais uma 
edição da Experimenta Design, com a parceria da CML, que 
ocupou vários lugares da nossa cidade (no eixo Chiado- 
Belém) e que voltou a marcar a agenda mediática e cultu-
ral. 

5. ENTREGA DAS PRIMEIRAS CHAVES 
 DO PROGRAMA “LOJA NO BAIRRO”

No âmbito do Programa “Loja no Bairro“, foram entregues, 
em Dezembro de 2013, as primeiras 20 chaves de espaços 
em bairros municipais, destinados ao desenvolvimento de 
atividades comerciais e à instalação de projetos de criação 
de microempresas. Esta é uma solução que visa estimular 
a economia local, promovendo o empreendedorismo e a 
criação de emprego através da disponibilização destes 
espaços devolutos e o seu aproveitamento de forma a 
suprimir carências nos bairros. Dos 20 espaços entregues, 
16 destinam-se ao desenvolvimento de actividades comer-
ciais e quatro à instalação de projetos de criação de 
microempresas/empreendedorismo em bairros municipais. 

6. APRESENTAÇÃO DO CARTÃO BLX

As Bibliotecas Municipais de Lisboa em associação com a 
Innovagency apresentaram no dia 10 de Dezembro a app 
(para smartphones e tablets) Cartão BLX, o primeiro cartão 
digital de um serviço público no nosso país. Através desta 
aplicação será possível aos utilizadores da rede de bibliote-
cas da Câmara Municipal de Lisboa requisitar livros e 
conhecer o estado do seu pedido, saber quais os dias e 
locais de paragem da Biblioteca Itinerante ou aceder a 
informação básica como os contactos e localização das 
bibliotecas. 

7. COMEMORAÇÕES DO 1º DE DEZEMBRO

Assinalou-se no dia 1 de Dezembro de 2013 a passagem de 
mais um aniversário do Dia da Restauração (1640), com 
uma cerimónia oficial organizada pela Sociedade Histórica 
de Independência de Portugal e pela Câmara Municipal de 
Lisboa, numa parceria que remonta a 1861. Foi assim man-
tido o compromisso de, independentemente da data ser ou 
não feriado municipal, a Câmara continuar a assinalar uma 
data da maior importância para a História do nosso país, 
com comemorações de natureza eminentemente popula-
res. 

8. OS 500 ANOS DO BAIRRO ALTO

Decorreram entre os dias 7 e 15 de Dezembro de 2013, as 
comemorações dos 500 anos do Bairro Alto, um dos bairros 
populares mais carismáticos da nossa cidade, com uma 
série de actividades que mobilizaram a participação de 
habitantes e comerciantes do bairro, além dos seus muitos 
visitantes. 

9. INÍCIO DA RECOLHA SELECTIVA EM BENFICA

Iniciou-se a implantação do projecto de recolha selectiva 
porta a porta na freguesia de Benfica (16.195 fogos) com a 
entrega de equipamento e realização de acções de sensibi-
lização à população.

10. LISBOA VOLTOU A SER PREMIADA 
INTERNACIONALMENTE COMO GRANDE 
DESTINO TURÍSTICO

Prémio Amadeus&WWTM - City Break On A Budget, anun-
ciado a 6 de Novembro na maior feira de turismo do 
mundo, realizada em Londres. Lisboa venceu pela qualida-
de e pela diversidade turística que oferece em estadias de 
curta duração, de que se destacam os preços acessíveis, os 
alojamentos, as viagens, os passeios e a restauração.
Prémio HolidayCheck Destination Award 2013, na categoria 
de City Trips. A distinção resulta da análise das reações dos 
clientes desta operadora turística online, através dos 
comentários, sugestões e críticas feitas após as viagens.

11. ASSINATURA DE ACORDO TRIPARTIDO

No âmbito da reforma administrativa em curso, após a 
aprovação pela Assembleia Municipal de Lisboa, dos crité-
rios de transição dos recursos humanos do município para 
as juntas de freguesia, a Câmara Municipal de Lisboa, 18 
Juntas de Freguesia da cidade, e o SINTAP - Sindicato dos 
Trabalhadores da Administração Pública e de Entidades 
com Fins Públicos, assinaram, dia 22 de Janeiro de 2014, 
um acordo tripartido que garantiu os direitos dos trabalha-
dores e a manutenção da natureza pública dos seus contra-
tos de trabalho.

12. ACORDO COLECTIVO SOBRE DURAÇÃO 
DO TEMPO DE TRABALHO

Foram assinados com os sindicatos representativos dos 
trabalhadores da CML: Federação de Sindicatos da Admi-
nistração Pública e de Entidades com Fins Públicos 
(FESAP), Sindicato dos Trabalhadores da Administração 
Pública e de Entidades com Fins Públicos (SINTAP), o Sindi-
cato Nacional dos Bombeiros Profissionais (SNBP), Sindica-
to dos Trabalhadores do Município de Lisboa (STML) e com 
o Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local 
(STAL) os contratos coletivos de trabalho com vista à dura-
ção e organização do tempo de trabalho dos trabalhadores 
do Município. Com a assinatura deste acordo coletivo, os 
direitos dos trabalhadores designadamente no que respei-
ta: à manutenção das 7 horas diárias e 35 horas semanais, 
à aplicação do regime de jornada contínua, bem como o 
direito à prestação de trabalho em condições de segurança, 
higiene e saúde.

13. APROVAÇÃO DO PLANO DE ACESSIBILI-
DADE PEDONAL EM LISBOA

Tornar Lisboa uma cidade mais acessível é uma prioridade 
deste executivo da CML, prevenindo a criação de novas 
barreiras, promovendo a adaptação progressiva dos espa-
ços e edifícios já existentes e mobilizando a comunidade 
para a criação de uma cidade para todas as pessoas, inde-
pendente das suas capacidades físicas, sensoriais e cogniti-
vas. A Câmara Municipal determinou, através da Delibera-
ção n.º 566/CM/2009, a elaboração do Plano de Acessibili-
dade Pedonal de Lisboa, tendo por missão definir a melhor 
estratégia para a cidade de lisboa e promover a acessibili-
dade;

14. PROGRAMA DE RENDA CONVENCIONADA

Realizou-se em Janeiro de 2014 o sorteio relativo à 4ª 
edição do Programa de Renda Convencionada. Esta bolsa 
era constituída por 12 habitações municipais, com tipolo-
gias T0 a T2, de rendas que variavam entre os 108€ e 415€ 
(valor médio era 262€).

15. INAUGURADO BALCÃO PRA A PARCERIA 
SOCIAL

Foi inaugurado a 30 de Janeiro, no Edifício Central da CML, 
o Balcão para a Parceria Social, que procura ser uma 
resposta para facilitar o trabalho das organizações institui-
ções e grupos informais ativos no domínio dos Direitos 
Sociais em Lisboa e estimular a sua interação positiva com 
o município.

16. LISBOA-EUROPA 2020

Em reunião de 29 de Janeiro de 2014, a Câmara Municipal 
de Lisboa mandatou a Equipa de Missão Lisboa-Europa 
2020 para uma segunda fase de atuação, atendendo a que 
em Dezembro de 2013 foram publicados os Regulamentos 
europeus que enquadram o próximo Quadro Financeiro 
Plurianual e em Janeiro de 2014 o Governo português apre-
sentou formalmente uma proposta de Acordo de Parceria, 
a assinar entre Portugal e a Comissão Europeia, continuan-
do os trabalhos de preparação dos Programas Operacionais 
(regionais e temáticos) e do Plano Territorial Integrado da 
Área Metropolitana de Lisboa.
Caberá à Equipa de Missão acompanhar o processo de 
negociação do Acordo de Parceria e Programas Operacio-
nais, atenta a Estratégia Lisboa 2020 e o Programa de 
Governo da Cidade, bem como a produção da regulamen-
tação nacional do Quadro Comunitário, tendente a assegu-
rar a maximização de investimento financiável pelos fundos 
comunitários na Cidade de Lisboa.

17. ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2014

A Câmara Municipal de Lisboa prevê para o Orçamento 
Participativo do ano de 2014 uma verba global de 
2.500.000€, que será dividida por dois grupos de projectos: 
1 milhão de euros para o conjunto dos projectos de valor 
igual ou inferior a 500.000 euros e 1,5 milhões de euros 
para o conjunto dos projectos de valor igual ou inferior a 
150.000 euros. A proposta de realização do OP 2014 foi 
aprovada em reunião de Câmara de dia 12 de Março.

18. BIP/ZIP 2014

Em 26 de Março, foi aprovado na Câmara, por unanimida-
de, o Ciclo e Regras do Plano BIP/ZIP 2014. Trata-se de um 
dos mais importantes instrumentos de Desenvolvimento 
Local do Município, iniciado em 2011 com uma dotação de 
1,000,000 euros e envolvendo em 2014 um financiamento 
de 1,632,771 euros É dirigido aos Bairros e Zonas de Inter-
venção Prioritária definidos na Carta BIP/ZIP (8% do 
concelho de Lisboa). Até à data, o programa Bip-Zip envol-
veu o financiamento de 742 actividades, com 4,3 milhões 
de euros, 300 entidades
sem fins lucrativos, e uma abrangência de 67 territórios. A 
edição de 2014 contou com a maior participação de sempre 
o programa, com 138 novas entidades. Entraram na plata-
forma nos
prazos previstos 146 candidaturas, envolvendo 362 entida-
des, com projectos superior a 7,5 milhões de euros, dos 
quais mais de 6 milhões de euros solicitados ao Programa 
BIP/ZIP.

19. REGULAMENTO DE OCUPAÇÃO DA VIA 
PÚBLICA COM ESTALEIROS DE OBRAS

A CML aprovou a 26 de Março o Regulamento de Ocupação 
da Via Pública com Estaleiros de Obras. A prática vinha a 
demonstrar que os estaleiros de obras, em especial quando 
ocupam a via ou outros espaços públicos, determinam 
prejuízos a vários níveis, quer porque contribuem para a 
insegurança e desconforto dos peões, nomeadamente os 
de mobilidade condicionada, quer porque prejudicam o 
normal exercício das actividades económicas, nomeada-
mente o comércio, quer, ainda, porque contribuem para 
uma imagem descuidada da cidade e para a degradação do 
espaço público e das infra-estruturas, o que não é compatí-
vel com os desafios e as exigências a que estão sujeitos os 
modernos centros urbanos.

20. VERSÃO FINAL DO PLANO DE URBANI-
ZAÇÃO DE ALCÂNTARA

Foi aprovada na Reunião de Câmara Pública de 26 de 
Março de 2014, a versão final do Plano de Urbanização de 
Alcântara. Entre os grandes objetivos do plano, destaque 
para a promoção de uma estrutura ecológica contínua que 
relacione o Estuário com o Vale de Alcântara e, através 
deste, o Parque de Monsanto; garantia da drenagem hídri-
ca e atmosférica do sistema do vale; propor soluções 
mitigadoras das situações de risco natural, designadamen-
te sísmico e de inundações; promoção da identificação e 
valorização do património cultural existente, designada-
mente o proveniente de arqueologia industrial; estabeleci-
mento de uma rede de mobilidade suave, que se articule 
com a Frente Ribeirinha, com os percursos históricos, com 
a estrutura ecológica urbana, a rede de equipamentos e o 
sistema de transportes públicos.

21. VERSÃO FINAL DO PLANO DE PORME-
NOR DA PEDREIRA DO ALVITO

Foi aprovada na Reunião de Câmara Pública de 26 de 
Março 2014, a versão final do Plano de Pormenor da Pedrei-
ra do Alvito. Constituem principais objectivos do plano: 
reconversão das áreas industriais obsoletas e vazios urba-
nos existentes, através da criação de uma nova malha 
urbana, que confira uma imagem de modernidade à área 
do Plano e garanta a sua sustentabilidade ambiental; 
articulação das zonas verdes públicas com percursos pedo-
nais, praças, equipamentos e zonas de estadia e lazer, 
criando-se num espaço público com maior conforto 
urbano; valorização da falésia existente a norte da pedrei-
ra, de modo a garantir o espaço memorial e o reforço do 
seu papel cénico; estruturação da rede viária local em 
articulação com a rede viária principal, de forma a melhorar 
as acessibilidades e os índices de mobilidade interna e 
externa.

22. ABERTURA DO PERÍODO DE DISCUSSÃO 
PÚBLICA DA REVISÃO DO PLANO DE 
PORMENOR DA ZONA ENVOLVENTE AO 
MERCADO DE BENFICA

A revisão do Plano de Pormenor da Zona Envolvente ao 
Mercado de Benfica (a área de intervenção do Plano tem 
cerca de 17,73ha e localiza-se na freguesia de Benfica), 
tem como objetivo proceder à reformulação da proposta 
urbanística, procurando soluções para os problemas 
existentes e detectados ao longo da sua implementação. A 
abertura de período de discussão pública foi aprovada na 
Reunião de Câmara Pública de 26 de Fevereiro de 2014.

23. REVISÃO DA CARTA EDUCATIVA DE 
LISBOA

Um novo contexto - novos dados demográficos, reforma 
administrativa, alterações na gestão e configuração dos 
Agrupamentos Escolares e alargamento da escolaridade 
obrigatória (abrangendo a faixa etária compreendida entre 
os 5 e 18 anos de idade), justificam a revisão da Carta 
Educativa de Lisboa, em vigor desde 2008. A Carta Educati-
va é um instrumento de elaboração/actualização obrigató-
rias (DL 7/2003 de 15 de Janeiro), fundamental para o 
ordenamento da rede de oferta de educação e de ensino da 
rede pública a partir do qual são definidas as estratégias de 
investimento municipal nos domínios da construção, manu-
tenção e apetrechamento dos estabelecimentos, e de 
reserva de terrenos, no caso do secundário.

24. CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO PARA A 
INSTALAÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA DE 
ESTUDANTES NO LARGO INTENDENTE 
PINA MANIQUE

Na Reunião de Câmara Pública de 26 de Março 2014, foi 
aprovado de forma condicionada (Proposta n.º 114/2014), 
um pedido de licenciamento para a edificação de uma 
residência de estudantes no Largo do Intendente de Pina 
Manique. O projeto de arquitectura apresentado propõe a 
construção de um edifício destinado a residência de estu-
dantes, que albergará uma diversidade de espaços destina-
dos a comércio (loja / bar / cantina), recepção, área admi-
nistrativa, 239 quartos, áreas de estar, de leitura, de estudo 
e de refeições.

25. PLANO MUNICIPAL PREVENÇÃO E COM-
BATE À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E DE 
GÉNERO

Foi aprovado por unanimidade em reunião pública de 
Câmara, no dia 26 de Fevereiro de 2014, constituindo um 
importante instrumento de trabalho para combater este 
flagelo.

26. ORGANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO NO 
LISBON V-DAY, “ONE BILLION RISING”

No dia 14 de Fevereiro, Lisboa associou-se ao movimento 
One Billion Rising”, que é um movimento, à escala global, 
pelo fim da violência contra mulheres, incluindo violações, 
espancamentos, incestos, mutilações genitais e escravidão 
sexual.

27. ORÇAMENTO PARTICIPATIVO ESCOLAR 
2014

Com a experiência adquirida nas edições anteriores, e o 
impacto positivo que este projecto alcançou junto da comu-
nidade escolar envolvida, a CML entendeu que estava na 
altura de o alargar e proporcionar aos jovens das 24 
Freguesias de Lisboa, a possibilidade de participar, promo-
vendo, assim, os valores da responsabilidade cívica, do 
envolvimento na vida da comunidade, da importância da 
partilha de responsabilidade e, em última instância, desen-
volver competências para a participação.
Na 4ª edição do Orçamento Participativo Escolar participa-
ram 5 escolas, num total de 9 turmas de 8º e 9º ano de 
escolaridade, onde mais de 200 alunos debateram ideias 
para Lisboa. Das 12 propostas apresentadas pelas escolas, 
8 foram adaptadas a projectos pela CML.

28.  FINAIS DA CHAMPIONS LEAGUE

As finais da Champions League feminina (Estádio do Reste-
lo) e masculina (Estádio da Luz) foram um dos grandes 
acontecimentos do ano em Lisboa. Para além da movimen-
tação que trouxe centenas de milhares de pessoas à nossa 
cidade, a audiência televisiva global superou os 380 
milhões, no que foi uma excepcional promoção de Lisboa à 
escala mundial. Destaque ainda para a ajuda da CML na 
efetivação do Champions League Festival, na Praça do 
Comércio e das fan zones dedicadas aos adeptos das duas 
equipas. O grande ambiente que se viveu em Lisboa 
naqueles dias foi devidamente sublinhado por toda a 
imprensa internacional.

29. COMEMORAÇÕES DOS 40 ANOS DO 25 
DE ABRIL

Decorreram, com enorme adesão popular e ampla cobertu-
ra mediática, as comemorações dos 40 anos do 25 de Abril, 
com um sem-número de iniciativas organizadas ou apoia-
das pela CML. Assinalando a data, a CML aprovou ainda, 
por unanimidade, a concessão da medalha da cidade à 
Associação 25 de Abril.

30. 84º FEIRA DO LIVRO

Foi inaugurado no dia 29 de maio a 84ª edição da Feira do 
Livro, no Parque Eduardo VII, com uma série de inovações 
devidamente sublinhadas pela comunicação social, com 
novos pavilhões e um layout diferente, acomodando 
também a instalação de um “mini-estádio” com ecrã gigan-
te, que permitiu aos lisboetas assistir aos jogos do Mundial 
de Futebol 2014.

31. ROCK IN RIO 2014

Decorreu mais uma edição do RiR, com mais de 350 mil 
espectadores, mais um enorme sucesso de afluência, com 
destaque para a presença de muitos estrangeiros, devido à 
atratividade de alguns nomes do cartaz.

32. ABERTURA MERCADO DA RIBEIRA PELA 
TIMEOUT

Dia 17 de maio inaugurou a primeira fase do novo Mercado 
da Ribeira pela revista Time Out. Em paralelo com o merca-
do tradicional de frescos, uma das naves do Mercado da 
Ribeira foi remodelada para dar lugar a um espaço amplo 
ocupado ao centro por mesas e rodeado pelas propostas 
gastronómicas de chefes como Vítor Claro, Marlene Vieira, 
Miguel Castro Silva, Alexandre Silva e Henrique Sá Pessoa, 
ou pelas sugestões das marcas presentes que vão desde 
diversas formas de confeccionar e degustar peixe, pizas, 
croquetes e muitos outras iguarias da nossa gastronomia.

33. REMODELAÇÃO DO JARDIM SÁ DA BAN-
DEIRA (PRAÇA D. LUIS)

A Câmara de Lisboa procedeu à remodelação do Jardim Sá 
da Bandeira, na Praça D. Luis. Procedeu-se a obras de 
construção de rede, substituição de postes e limpeza das 
luminárias, substituição de pavimentos e limpeza de mobi-
liário urbano. Foi ainda substituído o parque infantil existen-
te no local e instalado um quiosque tipo República com 
esplanada.

34. FESTIVAL INDIE LISBOA E FESTIVAL 
ALKANTARA

Duas referências já incontornáveis da agenda cultural da 
nossa cidade e que tiveram as suas edições de 2014, com 
assinalável sucesso, apesar de direccionadas para um 
universo não “mainstream”. O IndieLisboa – Festival Inter-
nacional de Cinema Independente conquistou um reconhe-
cimento internacional notável e firmou a sua posição cimei-
ra no contexto dos festivais nacionais. O Alkantara Festival 
- Mundos em Palco voltou a cumprir o seu papel como 
importante festival internacional contemporâneo de artes 
performativas: internacional e transdisciplinar.

35. SEMANA DO EMPREENDEDORISMO

A Câmara Municipal de Lisboa organizou a 3ª Semana do 
Empreendedorismo de Lisboa, a qual decorreu entre 5 a 10 
de maio. Durante cinco dias Lisboa foi palco de mais de 
duas dezenas de iniciativas que visaram a promoção o 
empreendedorismo e que decorreram em vários locais da 
cidade: seminários, conferências, workshops, sessões 
plenárias, gabinetes de apoio ao empreendedorismo, open 
days, talks.

36. INAUGURAÇÃO DO PARQUE URBANO DO 
REGUENGO, FREGUESIA DE SANTA 
CLARA

O Parque Urbano do Reguengo foi construído através de 
uma estreita colaboração entre a Junta de Freguesia de 
Santa Clara e a Câmara Municipal de Lisboa, que ao abrigo 
de duas candidaturas eleitas através do programa “Agen-
da21”, transferiu o apoio para a Junta de Freguesia, na 
qualidade de representante da candidatura.

37. MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS E 
VIA PÚBLICA

Conservação e Reparação de Arruamentos - Através das 
empreitadas de manutenção de pavimentos betuminosos 
foram executadas recargas de pavimentos numa área total 
aproximada de 9000 m2.

38. PROGRAMA DE ACÇÃO TERRITORIAL 
PARA A COLINA DE SANTANA

Considerando a importância da reabilitação e da requalifi-
cação da Colina de Santana para a regeneração do Centro 
de Lisboa foi assumido pelo executivo da CML o interesse e 
a oportunidade de ser elaborado um instrumento estratégi-
co e programático que, visando uma intervenção integrada 
naquele território, promova e coordene a atuação das 
várias entidades públicas e privadas interessadas na 
concretização do planeamento territorial definido para 
aquela área da cidade.

39. VERSÃO FINAL DO PLANO DE PORME-
NOR DE REABILITAÇÃO URBANA DO 
CAMPUS DE CAMPOLIDE

O Plano de Pormenor de Reabilitação Urbana do Campus 
de Campolide tem como principal objectivo organizar, 
caracterizar e articular com a cidade duas grandes áreas de 
uso público: a Universidade Nova de Lisboa e o Estabeleci-
mento Prisional de Lisboa. A área de intervenção com cerca 
de 37ha pertence às freguesias de Campolide e Avenidas 
Novas, e abrange ainda a área urbana do Palácio da Justi-
ça, o antigo Tribunal de Polícia e o Corredor Verde de 
Lisboa.

40. INAUGURAÇÃO DE MONUMENTO DA 
AUTORIA DE RUI SANCHES, EM HOME-
NAGEM A MARIA JOSÉ NOGUEIRA PINTO 
- 27 DE MAIO – AV. RIBEIRA DAS NAUS

O monumento perpetuará o agradecimento da cidade ao 
importante trabalho desenvolvido por Maria José Nogueira 
Pinto. A localização da obra não podia deixar de ser num 
dos locais mais emblemáticos da cidade, entre o Cais do 
Sodré e a Praça do Comércio, por estar integrada num 
grande plano de reabilitação da zona ribeirinha.

41. CONSELHO MUNICIPAL PARA A IGUAL-
DADE DE OPORTUNIDADES

Foi aprovada em reunião de Câmara de 30 de Abril, a 
proposta de alteração de designação e regulamento geral 
do Conselho Municipal para a Igualdade de Oportunidades 
entre Mulheres e Homens.

42. MÊS DA PREVENÇÃO DOS MAUS-TRATOS 
NA INFÂNCIA

Realização da Campanha do Mês da Prevenção dos Maus-
-Tratos na Infância em parceria com a Comissão Nacional 
de Protecção de Crianças e Jovens em Risco e a Associação 
de Mulheres Contra a Violência. Entre as várias iniciativas 
que decorreram durante o mês de Abril destacam-se: Ciclo 
Cultural que contou com a presença de vários grupos de 
dança, musica, teatro, fotografia, exibição de filmes e 
curtas-metragens.

43. PLANO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO DA 
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

No âmbito do Plano Municipal de Prevenção e Combate a 
Violência Doméstica e de Género, decorreu o período de 
consulta pública da proposta e apreciação dos contributos 
recebidos.

44. POLÍTICAS LOCAIS DE FAMÍLIA E 
INFÂNCIA

Nos dias 7 e 8 de maio, co-organização do II Seminário 
Iberoamericano sobre “Politicas Públicas Locais de Família e 
Infância” e o IV Comité Sectorial de Infância e Educação da 
União das Cidades Capitais Iberoamericanas (UCCI), reuniu 
delegados provenientes de 18 capitais ibero-americanas 
em Lisboa.

45. PRÉMIO EMPREENDEDORISMO

Lisboa recebeu em Bruxelas, no dia 25 de Junho, a distin-
ção de Cidade Empreendedora Europeia, que premeia as 
melhores estratégias regionais para a promoção do 
empreendedorismo e da inovação junto das pequenas e 
médias empresas.

46. INAUGURAÇÃO DA CASA DOS ANIMAIS

A Casa dos Animais de Lisboa (CAL), nova designação do 
canil/gatil municipal situado em Monsanto, foi inaugurada 
numa cerimónia que marca uma nova fase deste equipa-
mento.
Completamente requalificada, quer a nível de instalações, 
como de procedimentos, a CAL tem como lema acolher e 
tratar com dignidade todos os animais, combater o aban-
dono e promover a adopção segura e responsável, porque 
o destino final de cada animal não pode ser outro que não 
o da adopção.
Nesse sentido, se se optar por adoptar um animal na CAL, 
o estabelecimento disponibilizará serviços e actos médicos 
gratuitos, como esterilização, desparasitação, identificação 
electrónica, medicação e até programas de treino.
Mais moderno e funcional, o novo equipamento de Mon-
santo contempla, entre outros espaços, boxes amplas, 
salas para cachorros e gatinhos, blocos de adopção, salas 
de vacinação e quarentena e zonas de recreio para cães.
A inauguração da CAL ficou ainda marcada pela celebração 
de vários acordos de cooperação com faculdades de Medi-
cina Veterinária e grupos ligados à defesa dos animais. O 
objetivo é proporcionar mais e melhores cuidados médicos 
aos animais.

47. RIBEIRA DAS NAUS

A 13 de Julho foi também assinalado o fim dos trabalhos da 
requalificação da Avenida Ribeira das Naus. As obras na 
Caldeirinha, na Doca Seca e na frente da margem da Ribei-
ra das Naus revelaram o que muitos já sabiam e que agora 
passam a poder disfrutar ainda melhor: uma frente de rio 
invejável, com condições naturais únicas, às quais se acres-
centaram outras, criadas para aproveitar esta convivência 
entre Lisboa e o Tejo.

48. INAUGURAÇÃO DA EXPOSIÇÃO MARE-
SIAS

No dia 13 de Julho a CML e a EGEAC inauguraram no 
Torreão Poente do Terreiro do Paço, a exposição Maresias - 
Lisboa e o Tejo 1850-2014, a qual estará patente até 19 de 
Dezembro.

49. INAUGURAÇÃO DO MUSEU DE SANTO 
ANTÓNIO

A Câmara Municipal de Lisboa reabriu o Pólo do Museu de 
Lisboa dedicado a Santo António no dia 18 de Julho. Este 
espaço, ampliado e com uma nova exposição permanente, 
passou a contar também com um centro de documentação 
dedicado a Santo António.

50. INAUGURAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA 
CASA DOS BICOS/NÚCLEO ARQUEOLÓ-
GICO

No dia 14 de Julho a Câmara Municipal de Lisboa inaugurou 
o Núcleo Arqueológico da Casa dos Bicos, revelando um 
valioso espólio que percorre a história da cidade desde a 
ocupação romana até ao século XVIII.

51. FESTAS DAS CIDADE

Tendo como mote principal a celebração dos 400 Anos de 
uma das obras-primas da literatura portuguesa, Peregrina-
ção de Fernão Mendes Pinto, as Festas de Lisboa 2014 
projectou uma vez mais a Cidade de Lisboa a nível nacional 
e internacional, congregando em torno do seu imaginário 
mais de 500.000 pessoas que assistiram presencialmente a 
todos os eventos e ultrapassando os 1,9 milhões de especta-
dores (considerando as transmissões televisivas dos seus 
eventos).

52. ENTREGA DE EPI – BOMBEIROS

No passado dia 18 de agosto, o Presidente da Câmara de 
Lisboa procedeu à entrega de 350 equipamentos de 
protecção individual ao Regimento de Sapadores Bombei-
ros de Lisboa. Esta entrega consubstancia mais uma acção 
que visa a melhoria das condições de trabalho dos elemen-
tos do RSB, que prestam socorro à cidade.

53. APROVADO PLANO DE AÇÃO DOS DIREI-
TOS SOCIAIS

O Plano de Ação dos Direitos Sociais 2014-2017 é uma 
estratégia política estruturada em eixos, objetivos, missões 
e ações, tendo por base a ambição do Programa do Gover-
no da Cidade de Lisboa 2013/2017, a experiência de traba-
lho do município e os inúmeros compromissos assumidos 
com as comunidades nomeadamente a Rede Social de 
Lisboa. Para além de estabelecer e reforçar o trabalho que 
tem sido desenvolvido pela autarquia, o Plano de Acção dos 
Direitos Sociais 2014-2017 assenta numa estrutura que, 
por um lado, permite dar respostas sociais urgentes, por 
outro, estabelece estratégias de intervenção de médio e 
longo-prazo, promovendo e protegendo os direitos dos 
mais excluídos e daqueles que se encontram numa situa-
ção de tal desigualdade, que necessitam de medidas que 
possam minorar o impacto social que ainda hoje persiste.

54. FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL APRO-
VADO POR UNANIMIDADE NA ASSEM-
BLEIA MUNICIPAL

O Fundo do Emergência Social de Lisboa criado em 2012 
(2ºsemestre de 2012) pelo município de Lisboa, tendo em 
conta o quadro de crise económica e social em Portugal, 
visando o apoio financeiro a IPSS e a agregados familiares.
Os pedidos de apoio financeiro destinado às famílias são 
avaliados e prestados através das juntas de freguesia.
No âmbito do Protocolo de Delegação de competências, em 
2013, a CML transferiu para 40 Juntas de Freguesia o valor 
total de 192.000,00€, tendo sido rececionados 176 pedidos 
de apoio e 153 Famílias foram apoiadas.
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1.  DESCENTRALIZAÇÃO DE MEIOS E DE COM-
PETÊNCIAS NAS FREGUESIAS DE LISBOA

O apoio dado pelos Lisboetas legitimou obviamente a 
opção por parte do executivo municipal de descentralizar 
meios e competências para as novas 24 freguesias de 
Lisboa. A reforma administrativa foi concebida e proposta 
com ampla participação da cidade e debate nos órgãos 
municipais ao longo de 5 anos, foi consagrada em lei da 
Assembleia da República e amplamente apoiada em duas 
eleições autárquicas. Foram descentralizadas muitas com-
petências do município, na área da higiene urbana, gestão 
e manutenção de equipamentos de proximidade ou espaço 
público. Foram também transferidos os meios financeiros, 
instalações, equipamentos e recursos humanos, necessá-
rios para o exercício destas competências. Foi garantido aos 
funcionários municipais transferidos para as freguesias a 
plenitude dos direitos adquiridos, como os direitos próprios 
dos funcionários públicos e ainda os direitos específicos dos 
trabalhadores do município, como o acesso aos serviços de 
medicina do trabalho, creches e refeitórios municipais e os 
serviços sociais da CML.
No dia 10 de Março de 2014 procedeu-se à assinatura dos 
autos de transferência das novas competências para as 
freguesias. Um dia histórico na cidade de Lisboa, e do país, 
traduzindo-se numa das maiores reformas administrativas 
de sempre em Portugal.
Com a assinatura dos 24 autos de transferência, as Juntas 
assumiram a responsabilidade pela limpeza da cidade, pela 
manutenção de mais de uma centena de equipamentos 
desportivos, espaços de jogos, escolas e jardins-de-infân-
cia, mercados e feiras.
Ainda neste âmbito, foi aprovada, na Reunião de Câmara 
Pública de 26 de Março 2014, a atribuição de património 
municipal às novas Juntas de Freguesia (Proposta nº 
115/2014), criando condições para que estas entidades 
públicas possam desenvolver as novas competências e 
atribuições.

2. REMODELAÇÃO DO MERCADO DE CAMPO DE 
OURIQUE

No dia 26 de Novembro foi inaugurado o remodelado 
Mercado de Campo de Ourique, com um novo conceito de 
oferta alimentar a par da oferta tradicional, que tem tido 
grande sucesso, merecendo grande afluência do público e 
que tem sido alvo de destaque na comunicação social.

3. LISBON & ESTORIL FILME FESTIVAL 2013

Decorreu entre os dias 8 e 18 de Novembro de 2013 mais 
uma edição do Lisbon & Estoril Film Festival, festival de que 
a CML é parceira e que cruza, com originalidade, o cinema 
com outras artes, da música à literatura, passando por 
outras artes visuais, constituindo uma mais-valia para a 
nossa cidade.

1 ANO DE MANDATO, 1 ANO DE “MAIS PESSOAS, MAIS EMPREGO, MELHOR CIDADE”

4. EXPERIMENTA DESIGN 2013

De 7 de Novembro e 22 de Dezembro realizou-se mais uma 
edição da Experimenta Design, com a parceria da CML, que 
ocupou vários lugares da nossa cidade (no eixo Chiado- 
Belém) e que voltou a marcar a agenda mediática e cultu-
ral. 

5. ENTREGA DAS PRIMEIRAS CHAVES 
 DO PROGRAMA “LOJA NO BAIRRO”

No âmbito do Programa “Loja no Bairro“, foram entregues, 
em Dezembro de 2013, as primeiras 20 chaves de espaços 
em bairros municipais, destinados ao desenvolvimento de 
atividades comerciais e à instalação de projetos de criação 
de microempresas. Esta é uma solução que visa estimular 
a economia local, promovendo o empreendedorismo e a 
criação de emprego através da disponibilização destes 
espaços devolutos e o seu aproveitamento de forma a 
suprimir carências nos bairros. Dos 20 espaços entregues, 
16 destinam-se ao desenvolvimento de actividades comer-
ciais e quatro à instalação de projetos de criação de 
microempresas/empreendedorismo em bairros municipais. 

6. APRESENTAÇÃO DO CARTÃO BLX

As Bibliotecas Municipais de Lisboa em associação com a 
Innovagency apresentaram no dia 10 de Dezembro a app 
(para smartphones e tablets) Cartão BLX, o primeiro cartão 
digital de um serviço público no nosso país. Através desta 
aplicação será possível aos utilizadores da rede de bibliote-
cas da Câmara Municipal de Lisboa requisitar livros e 
conhecer o estado do seu pedido, saber quais os dias e 
locais de paragem da Biblioteca Itinerante ou aceder a 
informação básica como os contactos e localização das 
bibliotecas. 

7. COMEMORAÇÕES DO 1º DE DEZEMBRO

Assinalou-se no dia 1 de Dezembro de 2013 a passagem de 
mais um aniversário do Dia da Restauração (1640), com 
uma cerimónia oficial organizada pela Sociedade Histórica 
de Independência de Portugal e pela Câmara Municipal de 
Lisboa, numa parceria que remonta a 1861. Foi assim man-
tido o compromisso de, independentemente da data ser ou 
não feriado municipal, a Câmara continuar a assinalar uma 
data da maior importância para a História do nosso país, 
com comemorações de natureza eminentemente popula-
res. 

8. OS 500 ANOS DO BAIRRO ALTO

Decorreram entre os dias 7 e 15 de Dezembro de 2013, as 
comemorações dos 500 anos do Bairro Alto, um dos bairros 
populares mais carismáticos da nossa cidade, com uma 
série de actividades que mobilizaram a participação de 
habitantes e comerciantes do bairro, além dos seus muitos 
visitantes. 

9. INÍCIO DA RECOLHA SELECTIVA EM BENFICA

Iniciou-se a implantação do projecto de recolha selectiva 
porta a porta na freguesia de Benfica (16.195 fogos) com a 
entrega de equipamento e realização de acções de sensibi-
lização à população.

10. LISBOA VOLTOU A SER PREMIADA 
INTERNACIONALMENTE COMO GRANDE 
DESTINO TURÍSTICO

Prémio Amadeus&WWTM - City Break On A Budget, anun-
ciado a 6 de Novembro na maior feira de turismo do 
mundo, realizada em Londres. Lisboa venceu pela qualida-
de e pela diversidade turística que oferece em estadias de 
curta duração, de que se destacam os preços acessíveis, os 
alojamentos, as viagens, os passeios e a restauração.
Prémio HolidayCheck Destination Award 2013, na categoria 
de City Trips. A distinção resulta da análise das reações dos 
clientes desta operadora turística online, através dos 
comentários, sugestões e críticas feitas após as viagens.

11. ASSINATURA DE ACORDO TRIPARTIDO

No âmbito da reforma administrativa em curso, após a 
aprovação pela Assembleia Municipal de Lisboa, dos crité-
rios de transição dos recursos humanos do município para 
as juntas de freguesia, a Câmara Municipal de Lisboa, 18 
Juntas de Freguesia da cidade, e o SINTAP - Sindicato dos 
Trabalhadores da Administração Pública e de Entidades 
com Fins Públicos, assinaram, dia 22 de Janeiro de 2014, 
um acordo tripartido que garantiu os direitos dos trabalha-
dores e a manutenção da natureza pública dos seus contra-
tos de trabalho.

12. ACORDO COLECTIVO SOBRE DURAÇÃO 
DO TEMPO DE TRABALHO

Foram assinados com os sindicatos representativos dos 
trabalhadores da CML: Federação de Sindicatos da Admi-
nistração Pública e de Entidades com Fins Públicos 
(FESAP), Sindicato dos Trabalhadores da Administração 
Pública e de Entidades com Fins Públicos (SINTAP), o Sindi-
cato Nacional dos Bombeiros Profissionais (SNBP), Sindica-
to dos Trabalhadores do Município de Lisboa (STML) e com 
o Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local 
(STAL) os contratos coletivos de trabalho com vista à dura-
ção e organização do tempo de trabalho dos trabalhadores 
do Município. Com a assinatura deste acordo coletivo, os 
direitos dos trabalhadores designadamente no que respei-
ta: à manutenção das 7 horas diárias e 35 horas semanais, 
à aplicação do regime de jornada contínua, bem como o 
direito à prestação de trabalho em condições de segurança, 
higiene e saúde.

13. APROVAÇÃO DO PLANO DE ACESSIBILI-
DADE PEDONAL EM LISBOA

Tornar Lisboa uma cidade mais acessível é uma prioridade 
deste executivo da CML, prevenindo a criação de novas 
barreiras, promovendo a adaptação progressiva dos espa-
ços e edifícios já existentes e mobilizando a comunidade 
para a criação de uma cidade para todas as pessoas, inde-
pendente das suas capacidades físicas, sensoriais e cogniti-
vas. A Câmara Municipal determinou, através da Delibera-
ção n.º 566/CM/2009, a elaboração do Plano de Acessibili-
dade Pedonal de Lisboa, tendo por missão definir a melhor 
estratégia para a cidade de lisboa e promover a acessibili-
dade;

14. PROGRAMA DE RENDA CONVENCIONADA

Realizou-se em Janeiro de 2014 o sorteio relativo à 4ª 
edição do Programa de Renda Convencionada. Esta bolsa 
era constituída por 12 habitações municipais, com tipolo-
gias T0 a T2, de rendas que variavam entre os 108€ e 415€ 
(valor médio era 262€).

15. INAUGURADO BALCÃO PRA A PARCERIA 
SOCIAL

Foi inaugurado a 30 de Janeiro, no Edifício Central da CML, 
o Balcão para a Parceria Social, que procura ser uma 
resposta para facilitar o trabalho das organizações institui-
ções e grupos informais ativos no domínio dos Direitos 
Sociais em Lisboa e estimular a sua interação positiva com 
o município.

16. LISBOA-EUROPA 2020

Em reunião de 29 de Janeiro de 2014, a Câmara Municipal 
de Lisboa mandatou a Equipa de Missão Lisboa-Europa 
2020 para uma segunda fase de atuação, atendendo a que 
em Dezembro de 2013 foram publicados os Regulamentos 
europeus que enquadram o próximo Quadro Financeiro 
Plurianual e em Janeiro de 2014 o Governo português apre-
sentou formalmente uma proposta de Acordo de Parceria, 
a assinar entre Portugal e a Comissão Europeia, continuan-
do os trabalhos de preparação dos Programas Operacionais 
(regionais e temáticos) e do Plano Territorial Integrado da 
Área Metropolitana de Lisboa.
Caberá à Equipa de Missão acompanhar o processo de 
negociação do Acordo de Parceria e Programas Operacio-
nais, atenta a Estratégia Lisboa 2020 e o Programa de 
Governo da Cidade, bem como a produção da regulamen-
tação nacional do Quadro Comunitário, tendente a assegu-
rar a maximização de investimento financiável pelos fundos 
comunitários na Cidade de Lisboa.

17. ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2014

A Câmara Municipal de Lisboa prevê para o Orçamento 
Participativo do ano de 2014 uma verba global de 
2.500.000€, que será dividida por dois grupos de projectos: 
1 milhão de euros para o conjunto dos projectos de valor 
igual ou inferior a 500.000 euros e 1,5 milhões de euros 
para o conjunto dos projectos de valor igual ou inferior a 
150.000 euros. A proposta de realização do OP 2014 foi 
aprovada em reunião de Câmara de dia 12 de Março.

18. BIP/ZIP 2014

Em 26 de Março, foi aprovado na Câmara, por unanimida-
de, o Ciclo e Regras do Plano BIP/ZIP 2014. Trata-se de um 
dos mais importantes instrumentos de Desenvolvimento 
Local do Município, iniciado em 2011 com uma dotação de 
1,000,000 euros e envolvendo em 2014 um financiamento 
de 1,632,771 euros É dirigido aos Bairros e Zonas de Inter-
venção Prioritária definidos na Carta BIP/ZIP (8% do 
concelho de Lisboa). Até à data, o programa Bip-Zip envol-
veu o financiamento de 742 actividades, com 4,3 milhões 
de euros, 300 entidades
sem fins lucrativos, e uma abrangência de 67 territórios. A 
edição de 2014 contou com a maior participação de sempre 
o programa, com 138 novas entidades. Entraram na plata-
forma nos
prazos previstos 146 candidaturas, envolvendo 362 entida-
des, com projectos superior a 7,5 milhões de euros, dos 
quais mais de 6 milhões de euros solicitados ao Programa 
BIP/ZIP.

19. REGULAMENTO DE OCUPAÇÃO DA VIA 
PÚBLICA COM ESTALEIROS DE OBRAS

A CML aprovou a 26 de Março o Regulamento de Ocupação 
da Via Pública com Estaleiros de Obras. A prática vinha a 
demonstrar que os estaleiros de obras, em especial quando 
ocupam a via ou outros espaços públicos, determinam 
prejuízos a vários níveis, quer porque contribuem para a 
insegurança e desconforto dos peões, nomeadamente os 
de mobilidade condicionada, quer porque prejudicam o 
normal exercício das actividades económicas, nomeada-
mente o comércio, quer, ainda, porque contribuem para 
uma imagem descuidada da cidade e para a degradação do 
espaço público e das infra-estruturas, o que não é compatí-
vel com os desafios e as exigências a que estão sujeitos os 
modernos centros urbanos.

20. VERSÃO FINAL DO PLANO DE URBANI-
ZAÇÃO DE ALCÂNTARA

Foi aprovada na Reunião de Câmara Pública de 26 de 
Março de 2014, a versão final do Plano de Urbanização de 
Alcântara. Entre os grandes objetivos do plano, destaque 
para a promoção de uma estrutura ecológica contínua que 
relacione o Estuário com o Vale de Alcântara e, através 
deste, o Parque de Monsanto; garantia da drenagem hídri-
ca e atmosférica do sistema do vale; propor soluções 
mitigadoras das situações de risco natural, designadamen-
te sísmico e de inundações; promoção da identificação e 
valorização do património cultural existente, designada-
mente o proveniente de arqueologia industrial; estabeleci-
mento de uma rede de mobilidade suave, que se articule 
com a Frente Ribeirinha, com os percursos históricos, com 
a estrutura ecológica urbana, a rede de equipamentos e o 
sistema de transportes públicos.

21. VERSÃO FINAL DO PLANO DE PORME-
NOR DA PEDREIRA DO ALVITO

Foi aprovada na Reunião de Câmara Pública de 26 de 
Março 2014, a versão final do Plano de Pormenor da Pedrei-
ra do Alvito. Constituem principais objectivos do plano: 
reconversão das áreas industriais obsoletas e vazios urba-
nos existentes, através da criação de uma nova malha 
urbana, que confira uma imagem de modernidade à área 
do Plano e garanta a sua sustentabilidade ambiental; 
articulação das zonas verdes públicas com percursos pedo-
nais, praças, equipamentos e zonas de estadia e lazer, 
criando-se num espaço público com maior conforto 
urbano; valorização da falésia existente a norte da pedrei-
ra, de modo a garantir o espaço memorial e o reforço do 
seu papel cénico; estruturação da rede viária local em 
articulação com a rede viária principal, de forma a melhorar 
as acessibilidades e os índices de mobilidade interna e 
externa.

22. ABERTURA DO PERÍODO DE DISCUSSÃO 
PÚBLICA DA REVISÃO DO PLANO DE 
PORMENOR DA ZONA ENVOLVENTE AO 
MERCADO DE BENFICA

A revisão do Plano de Pormenor da Zona Envolvente ao 
Mercado de Benfica (a área de intervenção do Plano tem 
cerca de 17,73ha e localiza-se na freguesia de Benfica), 
tem como objetivo proceder à reformulação da proposta 
urbanística, procurando soluções para os problemas 
existentes e detectados ao longo da sua implementação. A 
abertura de período de discussão pública foi aprovada na 
Reunião de Câmara Pública de 26 de Fevereiro de 2014.

23. REVISÃO DA CARTA EDUCATIVA DE 
LISBOA

Um novo contexto - novos dados demográficos, reforma 
administrativa, alterações na gestão e configuração dos 
Agrupamentos Escolares e alargamento da escolaridade 
obrigatória (abrangendo a faixa etária compreendida entre 
os 5 e 18 anos de idade), justificam a revisão da Carta 
Educativa de Lisboa, em vigor desde 2008. A Carta Educati-
va é um instrumento de elaboração/actualização obrigató-
rias (DL 7/2003 de 15 de Janeiro), fundamental para o 
ordenamento da rede de oferta de educação e de ensino da 
rede pública a partir do qual são definidas as estratégias de 
investimento municipal nos domínios da construção, manu-
tenção e apetrechamento dos estabelecimentos, e de 
reserva de terrenos, no caso do secundário.

24. CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO PARA A 
INSTALAÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA DE 
ESTUDANTES NO LARGO INTENDENTE 
PINA MANIQUE

Na Reunião de Câmara Pública de 26 de Março 2014, foi 
aprovado de forma condicionada (Proposta n.º 114/2014), 
um pedido de licenciamento para a edificação de uma 
residência de estudantes no Largo do Intendente de Pina 
Manique. O projeto de arquitectura apresentado propõe a 
construção de um edifício destinado a residência de estu-
dantes, que albergará uma diversidade de espaços destina-
dos a comércio (loja / bar / cantina), recepção, área admi-
nistrativa, 239 quartos, áreas de estar, de leitura, de estudo 
e de refeições.

25. PLANO MUNICIPAL PREVENÇÃO E COM-
BATE À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E DE 
GÉNERO

Foi aprovado por unanimidade em reunião pública de 
Câmara, no dia 26 de Fevereiro de 2014, constituindo um 
importante instrumento de trabalho para combater este 
flagelo.

26. ORGANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO NO 
LISBON V-DAY, “ONE BILLION RISING”

No dia 14 de Fevereiro, Lisboa associou-se ao movimento 
One Billion Rising”, que é um movimento, à escala global, 
pelo fim da violência contra mulheres, incluindo violações, 
espancamentos, incestos, mutilações genitais e escravidão 
sexual.

27. ORÇAMENTO PARTICIPATIVO ESCOLAR 
2014

Com a experiência adquirida nas edições anteriores, e o 
impacto positivo que este projecto alcançou junto da comu-
nidade escolar envolvida, a CML entendeu que estava na 
altura de o alargar e proporcionar aos jovens das 24 
Freguesias de Lisboa, a possibilidade de participar, promo-
vendo, assim, os valores da responsabilidade cívica, do 
envolvimento na vida da comunidade, da importância da 
partilha de responsabilidade e, em última instância, desen-
volver competências para a participação.
Na 4ª edição do Orçamento Participativo Escolar participa-
ram 5 escolas, num total de 9 turmas de 8º e 9º ano de 
escolaridade, onde mais de 200 alunos debateram ideias 
para Lisboa. Das 12 propostas apresentadas pelas escolas, 
8 foram adaptadas a projectos pela CML.

28.  FINAIS DA CHAMPIONS LEAGUE

As finais da Champions League feminina (Estádio do Reste-
lo) e masculina (Estádio da Luz) foram um dos grandes 
acontecimentos do ano em Lisboa. Para além da movimen-
tação que trouxe centenas de milhares de pessoas à nossa 
cidade, a audiência televisiva global superou os 380 
milhões, no que foi uma excepcional promoção de Lisboa à 
escala mundial. Destaque ainda para a ajuda da CML na 
efetivação do Champions League Festival, na Praça do 
Comércio e das fan zones dedicadas aos adeptos das duas 
equipas. O grande ambiente que se viveu em Lisboa 
naqueles dias foi devidamente sublinhado por toda a 
imprensa internacional.

29. COMEMORAÇÕES DOS 40 ANOS DO 25 
DE ABRIL

Decorreram, com enorme adesão popular e ampla cobertu-
ra mediática, as comemorações dos 40 anos do 25 de Abril, 
com um sem-número de iniciativas organizadas ou apoia-
das pela CML. Assinalando a data, a CML aprovou ainda, 
por unanimidade, a concessão da medalha da cidade à 
Associação 25 de Abril.

30. 84º FEIRA DO LIVRO

Foi inaugurado no dia 29 de maio a 84ª edição da Feira do 
Livro, no Parque Eduardo VII, com uma série de inovações 
devidamente sublinhadas pela comunicação social, com 
novos pavilhões e um layout diferente, acomodando 
também a instalação de um “mini-estádio” com ecrã gigan-
te, que permitiu aos lisboetas assistir aos jogos do Mundial 
de Futebol 2014.

31. ROCK IN RIO 2014

Decorreu mais uma edição do RiR, com mais de 350 mil 
espectadores, mais um enorme sucesso de afluência, com 
destaque para a presença de muitos estrangeiros, devido à 
atratividade de alguns nomes do cartaz.

32. ABERTURA MERCADO DA RIBEIRA PELA 
TIMEOUT

Dia 17 de maio inaugurou a primeira fase do novo Mercado 
da Ribeira pela revista Time Out. Em paralelo com o merca-
do tradicional de frescos, uma das naves do Mercado da 
Ribeira foi remodelada para dar lugar a um espaço amplo 
ocupado ao centro por mesas e rodeado pelas propostas 
gastronómicas de chefes como Vítor Claro, Marlene Vieira, 
Miguel Castro Silva, Alexandre Silva e Henrique Sá Pessoa, 
ou pelas sugestões das marcas presentes que vão desde 
diversas formas de confeccionar e degustar peixe, pizas, 
croquetes e muitos outras iguarias da nossa gastronomia.

33. REMODELAÇÃO DO JARDIM SÁ DA BAN-
DEIRA (PRAÇA D. LUIS)

A Câmara de Lisboa procedeu à remodelação do Jardim Sá 
da Bandeira, na Praça D. Luis. Procedeu-se a obras de 
construção de rede, substituição de postes e limpeza das 
luminárias, substituição de pavimentos e limpeza de mobi-
liário urbano. Foi ainda substituído o parque infantil existen-
te no local e instalado um quiosque tipo República com 
esplanada.

34. FESTIVAL INDIE LISBOA E FESTIVAL 
ALKANTARA

Duas referências já incontornáveis da agenda cultural da 
nossa cidade e que tiveram as suas edições de 2014, com 
assinalável sucesso, apesar de direccionadas para um 
universo não “mainstream”. O IndieLisboa – Festival Inter-
nacional de Cinema Independente conquistou um reconhe-
cimento internacional notável e firmou a sua posição cimei-
ra no contexto dos festivais nacionais. O Alkantara Festival 
- Mundos em Palco voltou a cumprir o seu papel como 
importante festival internacional contemporâneo de artes 
performativas: internacional e transdisciplinar.

35. SEMANA DO EMPREENDEDORISMO

A Câmara Municipal de Lisboa organizou a 3ª Semana do 
Empreendedorismo de Lisboa, a qual decorreu entre 5 a 10 
de maio. Durante cinco dias Lisboa foi palco de mais de 
duas dezenas de iniciativas que visaram a promoção o 
empreendedorismo e que decorreram em vários locais da 
cidade: seminários, conferências, workshops, sessões 
plenárias, gabinetes de apoio ao empreendedorismo, open 
days, talks.

36. INAUGURAÇÃO DO PARQUE URBANO DO 
REGUENGO, FREGUESIA DE SANTA 
CLARA

O Parque Urbano do Reguengo foi construído através de 
uma estreita colaboração entre a Junta de Freguesia de 
Santa Clara e a Câmara Municipal de Lisboa, que ao abrigo 
de duas candidaturas eleitas através do programa “Agen-
da21”, transferiu o apoio para a Junta de Freguesia, na 
qualidade de representante da candidatura.

37. MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS E 
VIA PÚBLICA

Conservação e Reparação de Arruamentos - Através das 
empreitadas de manutenção de pavimentos betuminosos 
foram executadas recargas de pavimentos numa área total 
aproximada de 9000 m2.

38. PROGRAMA DE ACÇÃO TERRITORIAL 
PARA A COLINA DE SANTANA

Considerando a importância da reabilitação e da requalifi-
cação da Colina de Santana para a regeneração do Centro 
de Lisboa foi assumido pelo executivo da CML o interesse e 
a oportunidade de ser elaborado um instrumento estratégi-
co e programático que, visando uma intervenção integrada 
naquele território, promova e coordene a atuação das 
várias entidades públicas e privadas interessadas na 
concretização do planeamento territorial definido para 
aquela área da cidade.

39. VERSÃO FINAL DO PLANO DE PORME-
NOR DE REABILITAÇÃO URBANA DO 
CAMPUS DE CAMPOLIDE

O Plano de Pormenor de Reabilitação Urbana do Campus 
de Campolide tem como principal objectivo organizar, 
caracterizar e articular com a cidade duas grandes áreas de 
uso público: a Universidade Nova de Lisboa e o Estabeleci-
mento Prisional de Lisboa. A área de intervenção com cerca 
de 37ha pertence às freguesias de Campolide e Avenidas 
Novas, e abrange ainda a área urbana do Palácio da Justi-
ça, o antigo Tribunal de Polícia e o Corredor Verde de 
Lisboa.

40. INAUGURAÇÃO DE MONUMENTO DA 
AUTORIA DE RUI SANCHES, EM HOME-
NAGEM A MARIA JOSÉ NOGUEIRA PINTO 
- 27 DE MAIO – AV. RIBEIRA DAS NAUS

O monumento perpetuará o agradecimento da cidade ao 
importante trabalho desenvolvido por Maria José Nogueira 
Pinto. A localização da obra não podia deixar de ser num 
dos locais mais emblemáticos da cidade, entre o Cais do 
Sodré e a Praça do Comércio, por estar integrada num 
grande plano de reabilitação da zona ribeirinha.

41. CONSELHO MUNICIPAL PARA A IGUAL-
DADE DE OPORTUNIDADES

Foi aprovada em reunião de Câmara de 30 de Abril, a 
proposta de alteração de designação e regulamento geral 
do Conselho Municipal para a Igualdade de Oportunidades 
entre Mulheres e Homens.

42. MÊS DA PREVENÇÃO DOS MAUS-TRATOS 
NA INFÂNCIA

Realização da Campanha do Mês da Prevenção dos Maus-
-Tratos na Infância em parceria com a Comissão Nacional 
de Protecção de Crianças e Jovens em Risco e a Associação 
de Mulheres Contra a Violência. Entre as várias iniciativas 
que decorreram durante o mês de Abril destacam-se: Ciclo 
Cultural que contou com a presença de vários grupos de 
dança, musica, teatro, fotografia, exibição de filmes e 
curtas-metragens.

43. PLANO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO DA 
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

No âmbito do Plano Municipal de Prevenção e Combate a 
Violência Doméstica e de Género, decorreu o período de 
consulta pública da proposta e apreciação dos contributos 
recebidos.

44. POLÍTICAS LOCAIS DE FAMÍLIA E 
INFÂNCIA

Nos dias 7 e 8 de maio, co-organização do II Seminário 
Iberoamericano sobre “Politicas Públicas Locais de Família e 
Infância” e o IV Comité Sectorial de Infância e Educação da 
União das Cidades Capitais Iberoamericanas (UCCI), reuniu 
delegados provenientes de 18 capitais ibero-americanas 
em Lisboa.

45. PRÉMIO EMPREENDEDORISMO

Lisboa recebeu em Bruxelas, no dia 25 de Junho, a distin-
ção de Cidade Empreendedora Europeia, que premeia as 
melhores estratégias regionais para a promoção do 
empreendedorismo e da inovação junto das pequenas e 
médias empresas.

46. INAUGURAÇÃO DA CASA DOS ANIMAIS

A Casa dos Animais de Lisboa (CAL), nova designação do 
canil/gatil municipal situado em Monsanto, foi inaugurada 
numa cerimónia que marca uma nova fase deste equipa-
mento.
Completamente requalificada, quer a nível de instalações, 
como de procedimentos, a CAL tem como lema acolher e 
tratar com dignidade todos os animais, combater o aban-
dono e promover a adopção segura e responsável, porque 
o destino final de cada animal não pode ser outro que não 
o da adopção.
Nesse sentido, se se optar por adoptar um animal na CAL, 
o estabelecimento disponibilizará serviços e actos médicos 
gratuitos, como esterilização, desparasitação, identificação 
electrónica, medicação e até programas de treino.
Mais moderno e funcional, o novo equipamento de Mon-
santo contempla, entre outros espaços, boxes amplas, 
salas para cachorros e gatinhos, blocos de adopção, salas 
de vacinação e quarentena e zonas de recreio para cães.
A inauguração da CAL ficou ainda marcada pela celebração 
de vários acordos de cooperação com faculdades de Medi-
cina Veterinária e grupos ligados à defesa dos animais. O 
objetivo é proporcionar mais e melhores cuidados médicos 
aos animais.

47. RIBEIRA DAS NAUS

A 13 de Julho foi também assinalado o fim dos trabalhos da 
requalificação da Avenida Ribeira das Naus. As obras na 
Caldeirinha, na Doca Seca e na frente da margem da Ribei-
ra das Naus revelaram o que muitos já sabiam e que agora 
passam a poder disfrutar ainda melhor: uma frente de rio 
invejável, com condições naturais únicas, às quais se acres-
centaram outras, criadas para aproveitar esta convivência 
entre Lisboa e o Tejo.

48. INAUGURAÇÃO DA EXPOSIÇÃO MARE-
SIAS

No dia 13 de Julho a CML e a EGEAC inauguraram no 
Torreão Poente do Terreiro do Paço, a exposição Maresias - 
Lisboa e o Tejo 1850-2014, a qual estará patente até 19 de 
Dezembro.

49. INAUGURAÇÃO DO MUSEU DE SANTO 
ANTÓNIO

A Câmara Municipal de Lisboa reabriu o Pólo do Museu de 
Lisboa dedicado a Santo António no dia 18 de Julho. Este 
espaço, ampliado e com uma nova exposição permanente, 
passou a contar também com um centro de documentação 
dedicado a Santo António.

50. INAUGURAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA 
CASA DOS BICOS/NÚCLEO ARQUEOLÓ-
GICO

No dia 14 de Julho a Câmara Municipal de Lisboa inaugurou 
o Núcleo Arqueológico da Casa dos Bicos, revelando um 
valioso espólio que percorre a história da cidade desde a 
ocupação romana até ao século XVIII.

51. FESTAS DAS CIDADE

Tendo como mote principal a celebração dos 400 Anos de 
uma das obras-primas da literatura portuguesa, Peregrina-
ção de Fernão Mendes Pinto, as Festas de Lisboa 2014 
projectou uma vez mais a Cidade de Lisboa a nível nacional 
e internacional, congregando em torno do seu imaginário 
mais de 500.000 pessoas que assistiram presencialmente a 
todos os eventos e ultrapassando os 1,9 milhões de especta-
dores (considerando as transmissões televisivas dos seus 
eventos).

52. ENTREGA DE EPI – BOMBEIROS

No passado dia 18 de agosto, o Presidente da Câmara de 
Lisboa procedeu à entrega de 350 equipamentos de 
protecção individual ao Regimento de Sapadores Bombei-
ros de Lisboa. Esta entrega consubstancia mais uma acção 
que visa a melhoria das condições de trabalho dos elemen-
tos do RSB, que prestam socorro à cidade.

53. APROVADO PLANO DE AÇÃO DOS DIREI-
TOS SOCIAIS

O Plano de Ação dos Direitos Sociais 2014-2017 é uma 
estratégia política estruturada em eixos, objetivos, missões 
e ações, tendo por base a ambição do Programa do Gover-
no da Cidade de Lisboa 2013/2017, a experiência de traba-
lho do município e os inúmeros compromissos assumidos 
com as comunidades nomeadamente a Rede Social de 
Lisboa. Para além de estabelecer e reforçar o trabalho que 
tem sido desenvolvido pela autarquia, o Plano de Acção dos 
Direitos Sociais 2014-2017 assenta numa estrutura que, 
por um lado, permite dar respostas sociais urgentes, por 
outro, estabelece estratégias de intervenção de médio e 
longo-prazo, promovendo e protegendo os direitos dos 
mais excluídos e daqueles que se encontram numa situa-
ção de tal desigualdade, que necessitam de medidas que 
possam minorar o impacto social que ainda hoje persiste.

54. FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL APRO-
VADO POR UNANIMIDADE NA ASSEM-
BLEIA MUNICIPAL

O Fundo do Emergência Social de Lisboa criado em 2012 
(2ºsemestre de 2012) pelo município de Lisboa, tendo em 
conta o quadro de crise económica e social em Portugal, 
visando o apoio financeiro a IPSS e a agregados familiares.
Os pedidos de apoio financeiro destinado às famílias são 
avaliados e prestados através das juntas de freguesia.
No âmbito do Protocolo de Delegação de competências, em 
2013, a CML transferiu para 40 Juntas de Freguesia o valor 
total de 192.000,00€, tendo sido rececionados 176 pedidos 
de apoio e 153 Famílias foram apoiadas.
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1.  DESCENTRALIZAÇÃO DE MEIOS E DE COM-
PETÊNCIAS NAS FREGUESIAS DE LISBOA

O apoio dado pelos Lisboetas legitimou obviamente a 
opção por parte do executivo municipal de descentralizar 
meios e competências para as novas 24 freguesias de 
Lisboa. A reforma administrativa foi concebida e proposta 
com ampla participação da cidade e debate nos órgãos 
municipais ao longo de 5 anos, foi consagrada em lei da 
Assembleia da República e amplamente apoiada em duas 
eleições autárquicas. Foram descentralizadas muitas com-
petências do município, na área da higiene urbana, gestão 
e manutenção de equipamentos de proximidade ou espaço 
público. Foram também transferidos os meios financeiros, 
instalações, equipamentos e recursos humanos, necessá-
rios para o exercício destas competências. Foi garantido aos 
funcionários municipais transferidos para as freguesias a 
plenitude dos direitos adquiridos, como os direitos próprios 
dos funcionários públicos e ainda os direitos específicos dos 
trabalhadores do município, como o acesso aos serviços de 
medicina do trabalho, creches e refeitórios municipais e os 
serviços sociais da CML.
No dia 10 de Março de 2014 procedeu-se à assinatura dos 
autos de transferência das novas competências para as 
freguesias. Um dia histórico na cidade de Lisboa, e do país, 
traduzindo-se numa das maiores reformas administrativas 
de sempre em Portugal.
Com a assinatura dos 24 autos de transferência, as Juntas 
assumiram a responsabilidade pela limpeza da cidade, pela 
manutenção de mais de uma centena de equipamentos 
desportivos, espaços de jogos, escolas e jardins-de-infân-
cia, mercados e feiras.
Ainda neste âmbito, foi aprovada, na Reunião de Câmara 
Pública de 26 de Março 2014, a atribuição de património 
municipal às novas Juntas de Freguesia (Proposta nº 
115/2014), criando condições para que estas entidades 
públicas possam desenvolver as novas competências e 
atribuições.

2. REMODELAÇÃO DO MERCADO DE CAMPO DE 
OURIQUE

No dia 26 de Novembro foi inaugurado o remodelado 
Mercado de Campo de Ourique, com um novo conceito de 
oferta alimentar a par da oferta tradicional, que tem tido 
grande sucesso, merecendo grande afluência do público e 
que tem sido alvo de destaque na comunicação social.

3. LISBON & ESTORIL FILME FESTIVAL 2013

Decorreu entre os dias 8 e 18 de Novembro de 2013 mais 
uma edição do Lisbon & Estoril Film Festival, festival de que 
a CML é parceira e que cruza, com originalidade, o cinema 
com outras artes, da música à literatura, passando por 
outras artes visuais, constituindo uma mais-valia para a 
nossa cidade.

4. EXPERIMENTA DESIGN 2013

De 7 de Novembro e 22 de Dezembro realizou-se mais uma 
edição da Experimenta Design, com a parceria da CML, que 
ocupou vários lugares da nossa cidade (no eixo Chiado- 
Belém) e que voltou a marcar a agenda mediática e cultu-
ral. 

5. ENTREGA DAS PRIMEIRAS CHAVES 
 DO PROGRAMA “LOJA NO BAIRRO”

No âmbito do Programa “Loja no Bairro“, foram entregues, 
em Dezembro de 2013, as primeiras 20 chaves de espaços 
em bairros municipais, destinados ao desenvolvimento de 
atividades comerciais e à instalação de projetos de criação 
de microempresas. Esta é uma solução que visa estimular 
a economia local, promovendo o empreendedorismo e a 
criação de emprego através da disponibilização destes 
espaços devolutos e o seu aproveitamento de forma a 
suprimir carências nos bairros. Dos 20 espaços entregues, 
16 destinam-se ao desenvolvimento de actividades comer-
ciais e quatro à instalação de projetos de criação de 
microempresas/empreendedorismo em bairros municipais. 

6. APRESENTAÇÃO DO CARTÃO BLX

As Bibliotecas Municipais de Lisboa em associação com a 
Innovagency apresentaram no dia 10 de Dezembro a app 
(para smartphones e tablets) Cartão BLX, o primeiro cartão 
digital de um serviço público no nosso país. Através desta 
aplicação será possível aos utilizadores da rede de bibliote-
cas da Câmara Municipal de Lisboa requisitar livros e 
conhecer o estado do seu pedido, saber quais os dias e 
locais de paragem da Biblioteca Itinerante ou aceder a 
informação básica como os contactos e localização das 
bibliotecas. 

1 ANO DE MANDATO, 1 ANO DE “MAIS PESSOAS, MAIS EMPREGO, MELHOR CIDADE”

7. COMEMORAÇÕES DO 1º DE DEZEMBRO

Assinalou-se no dia 1 de Dezembro de 2013 a passagem de 
mais um aniversário do Dia da Restauração (1640), com 
uma cerimónia oficial organizada pela Sociedade Histórica 
de Independência de Portugal e pela Câmara Municipal de 
Lisboa, numa parceria que remonta a 1861. Foi assim man-
tido o compromisso de, independentemente da data ser ou 
não feriado municipal, a Câmara continuar a assinalar uma 
data da maior importância para a História do nosso país, 
com comemorações de natureza eminentemente popula-
res. 

8. OS 500 ANOS DO BAIRRO ALTO

Decorreram entre os dias 7 e 15 de Dezembro de 2013, as 
comemorações dos 500 anos do Bairro Alto, um dos bairros 
populares mais carismáticos da nossa cidade, com uma 
série de actividades que mobilizaram a participação de 
habitantes e comerciantes do bairro, além dos seus muitos 
visitantes. 

9. INÍCIO DA RECOLHA SELECTIVA EM BENFICA

Iniciou-se a implantação do projecto de recolha selectiva 
porta a porta na freguesia de Benfica (16.195 fogos) com a 
entrega de equipamento e realização de acções de sensibi-
lização à população.

10. LISBOA VOLTOU A SER PREMIADA 
INTERNACIONALMENTE COMO GRANDE 
DESTINO TURÍSTICO

Prémio Amadeus&WWTM - City Break On A Budget, anun-
ciado a 6 de Novembro na maior feira de turismo do 
mundo, realizada em Londres. Lisboa venceu pela qualida-
de e pela diversidade turística que oferece em estadias de 
curta duração, de que se destacam os preços acessíveis, os 
alojamentos, as viagens, os passeios e a restauração.
Prémio HolidayCheck Destination Award 2013, na categoria 
de City Trips. A distinção resulta da análise das reações dos 
clientes desta operadora turística online, através dos 
comentários, sugestões e críticas feitas após as viagens.

11. ASSINATURA DE ACORDO TRIPARTIDO

No âmbito da reforma administrativa em curso, após a 
aprovação pela Assembleia Municipal de Lisboa, dos crité-
rios de transição dos recursos humanos do município para 
as juntas de freguesia, a Câmara Municipal de Lisboa, 18 
Juntas de Freguesia da cidade, e o SINTAP - Sindicato dos 
Trabalhadores da Administração Pública e de Entidades 
com Fins Públicos, assinaram, dia 22 de Janeiro de 2014, 
um acordo tripartido que garantiu os direitos dos trabalha-
dores e a manutenção da natureza pública dos seus contra-
tos de trabalho.

12. ACORDO COLECTIVO SOBRE DURAÇÃO 
DO TEMPO DE TRABALHO

Foram assinados com os sindicatos representativos dos 
trabalhadores da CML: Federação de Sindicatos da Admi-
nistração Pública e de Entidades com Fins Públicos 
(FESAP), Sindicato dos Trabalhadores da Administração 
Pública e de Entidades com Fins Públicos (SINTAP), o Sindi-
cato Nacional dos Bombeiros Profissionais (SNBP), Sindica-
to dos Trabalhadores do Município de Lisboa (STML) e com 
o Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local 
(STAL) os contratos coletivos de trabalho com vista à dura-
ção e organização do tempo de trabalho dos trabalhadores 
do Município. Com a assinatura deste acordo coletivo, os 
direitos dos trabalhadores designadamente no que respei-
ta: à manutenção das 7 horas diárias e 35 horas semanais, 
à aplicação do regime de jornada contínua, bem como o 
direito à prestação de trabalho em condições de segurança, 
higiene e saúde.

13. APROVAÇÃO DO PLANO DE ACESSIBILI-
DADE PEDONAL EM LISBOA

Tornar Lisboa uma cidade mais acessível é uma prioridade 
deste executivo da CML, prevenindo a criação de novas 
barreiras, promovendo a adaptação progressiva dos espa-
ços e edifícios já existentes e mobilizando a comunidade 
para a criação de uma cidade para todas as pessoas, inde-
pendente das suas capacidades físicas, sensoriais e cogniti-
vas. A Câmara Municipal determinou, através da Delibera-
ção n.º 566/CM/2009, a elaboração do Plano de Acessibili-
dade Pedonal de Lisboa, tendo por missão definir a melhor 
estratégia para a cidade de lisboa e promover a acessibili-
dade;

14. PROGRAMA DE RENDA CONVENCIONADA

Realizou-se em Janeiro de 2014 o sorteio relativo à 4ª 
edição do Programa de Renda Convencionada. Esta bolsa 
era constituída por 12 habitações municipais, com tipolo-
gias T0 a T2, de rendas que variavam entre os 108€ e 415€ 
(valor médio era 262€).

15. INAUGURADO BALCÃO PRA A PARCERIA 
SOCIAL

Foi inaugurado a 30 de Janeiro, no Edifício Central da CML, 
o Balcão para a Parceria Social, que procura ser uma 
resposta para facilitar o trabalho das organizações institui-
ções e grupos informais ativos no domínio dos Direitos 
Sociais em Lisboa e estimular a sua interação positiva com 
o município.

16. LISBOA-EUROPA 2020

Em reunião de 29 de Janeiro de 2014, a Câmara Municipal 
de Lisboa mandatou a Equipa de Missão Lisboa-Europa 
2020 para uma segunda fase de atuação, atendendo a que 
em Dezembro de 2013 foram publicados os Regulamentos 
europeus que enquadram o próximo Quadro Financeiro 
Plurianual e em Janeiro de 2014 o Governo português apre-
sentou formalmente uma proposta de Acordo de Parceria, 
a assinar entre Portugal e a Comissão Europeia, continuan-
do os trabalhos de preparação dos Programas Operacionais 
(regionais e temáticos) e do Plano Territorial Integrado da 
Área Metropolitana de Lisboa.
Caberá à Equipa de Missão acompanhar o processo de 
negociação do Acordo de Parceria e Programas Operacio-
nais, atenta a Estratégia Lisboa 2020 e o Programa de 
Governo da Cidade, bem como a produção da regulamen-
tação nacional do Quadro Comunitário, tendente a assegu-
rar a maximização de investimento financiável pelos fundos 
comunitários na Cidade de Lisboa.

17. ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2014

A Câmara Municipal de Lisboa prevê para o Orçamento 
Participativo do ano de 2014 uma verba global de 
2.500.000€, que será dividida por dois grupos de projectos: 
1 milhão de euros para o conjunto dos projectos de valor 
igual ou inferior a 500.000 euros e 1,5 milhões de euros 
para o conjunto dos projectos de valor igual ou inferior a 
150.000 euros. A proposta de realização do OP 2014 foi 
aprovada em reunião de Câmara de dia 12 de Março.

18. BIP/ZIP 2014

Em 26 de Março, foi aprovado na Câmara, por unanimida-
de, o Ciclo e Regras do Plano BIP/ZIP 2014. Trata-se de um 
dos mais importantes instrumentos de Desenvolvimento 
Local do Município, iniciado em 2011 com uma dotação de 
1,000,000 euros e envolvendo em 2014 um financiamento 
de 1,632,771 euros É dirigido aos Bairros e Zonas de Inter-
venção Prioritária definidos na Carta BIP/ZIP (8% do 
concelho de Lisboa). Até à data, o programa Bip-Zip envol-
veu o financiamento de 742 actividades, com 4,3 milhões 
de euros, 300 entidades
sem fins lucrativos, e uma abrangência de 67 territórios. A 
edição de 2014 contou com a maior participação de sempre 
o programa, com 138 novas entidades. Entraram na plata-
forma nos
prazos previstos 146 candidaturas, envolvendo 362 entida-
des, com projectos superior a 7,5 milhões de euros, dos 
quais mais de 6 milhões de euros solicitados ao Programa 
BIP/ZIP.

19. REGULAMENTO DE OCUPAÇÃO DA VIA 
PÚBLICA COM ESTALEIROS DE OBRAS

A CML aprovou a 26 de Março o Regulamento de Ocupação 
da Via Pública com Estaleiros de Obras. A prática vinha a 
demonstrar que os estaleiros de obras, em especial quando 
ocupam a via ou outros espaços públicos, determinam 
prejuízos a vários níveis, quer porque contribuem para a 
insegurança e desconforto dos peões, nomeadamente os 
de mobilidade condicionada, quer porque prejudicam o 
normal exercício das actividades económicas, nomeada-
mente o comércio, quer, ainda, porque contribuem para 
uma imagem descuidada da cidade e para a degradação do 
espaço público e das infra-estruturas, o que não é compatí-
vel com os desafios e as exigências a que estão sujeitos os 
modernos centros urbanos.

20. VERSÃO FINAL DO PLANO DE URBANI-
ZAÇÃO DE ALCÂNTARA

Foi aprovada na Reunião de Câmara Pública de 26 de 
Março de 2014, a versão final do Plano de Urbanização de 
Alcântara. Entre os grandes objetivos do plano, destaque 
para a promoção de uma estrutura ecológica contínua que 
relacione o Estuário com o Vale de Alcântara e, através 
deste, o Parque de Monsanto; garantia da drenagem hídri-
ca e atmosférica do sistema do vale; propor soluções 
mitigadoras das situações de risco natural, designadamen-
te sísmico e de inundações; promoção da identificação e 
valorização do património cultural existente, designada-
mente o proveniente de arqueologia industrial; estabeleci-
mento de uma rede de mobilidade suave, que se articule 
com a Frente Ribeirinha, com os percursos históricos, com 
a estrutura ecológica urbana, a rede de equipamentos e o 
sistema de transportes públicos.

21. VERSÃO FINAL DO PLANO DE PORME-
NOR DA PEDREIRA DO ALVITO

Foi aprovada na Reunião de Câmara Pública de 26 de 
Março 2014, a versão final do Plano de Pormenor da Pedrei-
ra do Alvito. Constituem principais objectivos do plano: 
reconversão das áreas industriais obsoletas e vazios urba-
nos existentes, através da criação de uma nova malha 
urbana, que confira uma imagem de modernidade à área 
do Plano e garanta a sua sustentabilidade ambiental; 
articulação das zonas verdes públicas com percursos pedo-
nais, praças, equipamentos e zonas de estadia e lazer, 
criando-se num espaço público com maior conforto 
urbano; valorização da falésia existente a norte da pedrei-
ra, de modo a garantir o espaço memorial e o reforço do 
seu papel cénico; estruturação da rede viária local em 
articulação com a rede viária principal, de forma a melhorar 
as acessibilidades e os índices de mobilidade interna e 
externa.

22. ABERTURA DO PERÍODO DE DISCUSSÃO 
PÚBLICA DA REVISÃO DO PLANO DE 
PORMENOR DA ZONA ENVOLVENTE AO 
MERCADO DE BENFICA

A revisão do Plano de Pormenor da Zona Envolvente ao 
Mercado de Benfica (a área de intervenção do Plano tem 
cerca de 17,73ha e localiza-se na freguesia de Benfica), 
tem como objetivo proceder à reformulação da proposta 
urbanística, procurando soluções para os problemas 
existentes e detectados ao longo da sua implementação. A 
abertura de período de discussão pública foi aprovada na 
Reunião de Câmara Pública de 26 de Fevereiro de 2014.

23. REVISÃO DA CARTA EDUCATIVA DE 
LISBOA

Um novo contexto - novos dados demográficos, reforma 
administrativa, alterações na gestão e configuração dos 
Agrupamentos Escolares e alargamento da escolaridade 
obrigatória (abrangendo a faixa etária compreendida entre 
os 5 e 18 anos de idade), justificam a revisão da Carta 
Educativa de Lisboa, em vigor desde 2008. A Carta Educati-
va é um instrumento de elaboração/actualização obrigató-
rias (DL 7/2003 de 15 de Janeiro), fundamental para o 
ordenamento da rede de oferta de educação e de ensino da 
rede pública a partir do qual são definidas as estratégias de 
investimento municipal nos domínios da construção, manu-
tenção e apetrechamento dos estabelecimentos, e de 
reserva de terrenos, no caso do secundário.

24. CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO PARA A 
INSTALAÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA DE 
ESTUDANTES NO LARGO INTENDENTE 
PINA MANIQUE

Na Reunião de Câmara Pública de 26 de Março 2014, foi 
aprovado de forma condicionada (Proposta n.º 114/2014), 
um pedido de licenciamento para a edificação de uma 
residência de estudantes no Largo do Intendente de Pina 
Manique. O projeto de arquitectura apresentado propõe a 
construção de um edifício destinado a residência de estu-
dantes, que albergará uma diversidade de espaços destina-
dos a comércio (loja / bar / cantina), recepção, área admi-
nistrativa, 239 quartos, áreas de estar, de leitura, de estudo 
e de refeições.

25. PLANO MUNICIPAL PREVENÇÃO E COM-
BATE À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E DE 
GÉNERO

Foi aprovado por unanimidade em reunião pública de 
Câmara, no dia 26 de Fevereiro de 2014, constituindo um 
importante instrumento de trabalho para combater este 
flagelo.

26. ORGANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO NO 
LISBON V-DAY, “ONE BILLION RISING”

No dia 14 de Fevereiro, Lisboa associou-se ao movimento 
One Billion Rising”, que é um movimento, à escala global, 
pelo fim da violência contra mulheres, incluindo violações, 
espancamentos, incestos, mutilações genitais e escravidão 
sexual.

27. ORÇAMENTO PARTICIPATIVO ESCOLAR 
2014

Com a experiência adquirida nas edições anteriores, e o 
impacto positivo que este projecto alcançou junto da comu-
nidade escolar envolvida, a CML entendeu que estava na 
altura de o alargar e proporcionar aos jovens das 24 
Freguesias de Lisboa, a possibilidade de participar, promo-
vendo, assim, os valores da responsabilidade cívica, do 
envolvimento na vida da comunidade, da importância da 
partilha de responsabilidade e, em última instância, desen-
volver competências para a participação.
Na 4ª edição do Orçamento Participativo Escolar participa-
ram 5 escolas, num total de 9 turmas de 8º e 9º ano de 
escolaridade, onde mais de 200 alunos debateram ideias 
para Lisboa. Das 12 propostas apresentadas pelas escolas, 
8 foram adaptadas a projectos pela CML.

28.  FINAIS DA CHAMPIONS LEAGUE

As finais da Champions League feminina (Estádio do Reste-
lo) e masculina (Estádio da Luz) foram um dos grandes 
acontecimentos do ano em Lisboa. Para além da movimen-
tação que trouxe centenas de milhares de pessoas à nossa 
cidade, a audiência televisiva global superou os 380 
milhões, no que foi uma excepcional promoção de Lisboa à 
escala mundial. Destaque ainda para a ajuda da CML na 
efetivação do Champions League Festival, na Praça do 
Comércio e das fan zones dedicadas aos adeptos das duas 
equipas. O grande ambiente que se viveu em Lisboa 
naqueles dias foi devidamente sublinhado por toda a 
imprensa internacional.

29. COMEMORAÇÕES DOS 40 ANOS DO 25 
DE ABRIL

Decorreram, com enorme adesão popular e ampla cobertu-
ra mediática, as comemorações dos 40 anos do 25 de Abril, 
com um sem-número de iniciativas organizadas ou apoia-
das pela CML. Assinalando a data, a CML aprovou ainda, 
por unanimidade, a concessão da medalha da cidade à 
Associação 25 de Abril.

30. 84º FEIRA DO LIVRO

Foi inaugurado no dia 29 de maio a 84ª edição da Feira do 
Livro, no Parque Eduardo VII, com uma série de inovações 
devidamente sublinhadas pela comunicação social, com 
novos pavilhões e um layout diferente, acomodando 
também a instalação de um “mini-estádio” com ecrã gigan-
te, que permitiu aos lisboetas assistir aos jogos do Mundial 
de Futebol 2014.

31. ROCK IN RIO 2014

Decorreu mais uma edição do RiR, com mais de 350 mil 
espectadores, mais um enorme sucesso de afluência, com 
destaque para a presença de muitos estrangeiros, devido à 
atratividade de alguns nomes do cartaz.

32. ABERTURA MERCADO DA RIBEIRA PELA 
TIMEOUT

Dia 17 de maio inaugurou a primeira fase do novo Mercado 
da Ribeira pela revista Time Out. Em paralelo com o merca-
do tradicional de frescos, uma das naves do Mercado da 
Ribeira foi remodelada para dar lugar a um espaço amplo 
ocupado ao centro por mesas e rodeado pelas propostas 
gastronómicas de chefes como Vítor Claro, Marlene Vieira, 
Miguel Castro Silva, Alexandre Silva e Henrique Sá Pessoa, 
ou pelas sugestões das marcas presentes que vão desde 
diversas formas de confeccionar e degustar peixe, pizas, 
croquetes e muitos outras iguarias da nossa gastronomia.

33. REMODELAÇÃO DO JARDIM SÁ DA BAN-
DEIRA (PRAÇA D. LUIS)

A Câmara de Lisboa procedeu à remodelação do Jardim Sá 
da Bandeira, na Praça D. Luis. Procedeu-se a obras de 
construção de rede, substituição de postes e limpeza das 
luminárias, substituição de pavimentos e limpeza de mobi-
liário urbano. Foi ainda substituído o parque infantil existen-
te no local e instalado um quiosque tipo República com 
esplanada.

34. FESTIVAL INDIE LISBOA E FESTIVAL 
ALKANTARA

Duas referências já incontornáveis da agenda cultural da 
nossa cidade e que tiveram as suas edições de 2014, com 
assinalável sucesso, apesar de direccionadas para um 
universo não “mainstream”. O IndieLisboa – Festival Inter-
nacional de Cinema Independente conquistou um reconhe-
cimento internacional notável e firmou a sua posição cimei-
ra no contexto dos festivais nacionais. O Alkantara Festival 
- Mundos em Palco voltou a cumprir o seu papel como 
importante festival internacional contemporâneo de artes 
performativas: internacional e transdisciplinar.

35. SEMANA DO EMPREENDEDORISMO

A Câmara Municipal de Lisboa organizou a 3ª Semana do 
Empreendedorismo de Lisboa, a qual decorreu entre 5 a 10 
de maio. Durante cinco dias Lisboa foi palco de mais de 
duas dezenas de iniciativas que visaram a promoção o 
empreendedorismo e que decorreram em vários locais da 
cidade: seminários, conferências, workshops, sessões 
plenárias, gabinetes de apoio ao empreendedorismo, open 
days, talks.

36. INAUGURAÇÃO DO PARQUE URBANO DO 
REGUENGO, FREGUESIA DE SANTA 
CLARA

O Parque Urbano do Reguengo foi construído através de 
uma estreita colaboração entre a Junta de Freguesia de 
Santa Clara e a Câmara Municipal de Lisboa, que ao abrigo 
de duas candidaturas eleitas através do programa “Agen-
da21”, transferiu o apoio para a Junta de Freguesia, na 
qualidade de representante da candidatura.

37. MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS E 
VIA PÚBLICA

Conservação e Reparação de Arruamentos - Através das 
empreitadas de manutenção de pavimentos betuminosos 
foram executadas recargas de pavimentos numa área total 
aproximada de 9000 m2.

38. PROGRAMA DE ACÇÃO TERRITORIAL 
PARA A COLINA DE SANTANA

Considerando a importância da reabilitação e da requalifi-
cação da Colina de Santana para a regeneração do Centro 
de Lisboa foi assumido pelo executivo da CML o interesse e 
a oportunidade de ser elaborado um instrumento estratégi-
co e programático que, visando uma intervenção integrada 
naquele território, promova e coordene a atuação das 
várias entidades públicas e privadas interessadas na 
concretização do planeamento territorial definido para 
aquela área da cidade.

39. VERSÃO FINAL DO PLANO DE PORME-
NOR DE REABILITAÇÃO URBANA DO 
CAMPUS DE CAMPOLIDE

O Plano de Pormenor de Reabilitação Urbana do Campus 
de Campolide tem como principal objectivo organizar, 
caracterizar e articular com a cidade duas grandes áreas de 
uso público: a Universidade Nova de Lisboa e o Estabeleci-
mento Prisional de Lisboa. A área de intervenção com cerca 
de 37ha pertence às freguesias de Campolide e Avenidas 
Novas, e abrange ainda a área urbana do Palácio da Justi-
ça, o antigo Tribunal de Polícia e o Corredor Verde de 
Lisboa.

40. INAUGURAÇÃO DE MONUMENTO DA 
AUTORIA DE RUI SANCHES, EM HOME-
NAGEM A MARIA JOSÉ NOGUEIRA PINTO 
- 27 DE MAIO – AV. RIBEIRA DAS NAUS

O monumento perpetuará o agradecimento da cidade ao 
importante trabalho desenvolvido por Maria José Nogueira 
Pinto. A localização da obra não podia deixar de ser num 
dos locais mais emblemáticos da cidade, entre o Cais do 
Sodré e a Praça do Comércio, por estar integrada num 
grande plano de reabilitação da zona ribeirinha.

41. CONSELHO MUNICIPAL PARA A IGUAL-
DADE DE OPORTUNIDADES

Foi aprovada em reunião de Câmara de 30 de Abril, a 
proposta de alteração de designação e regulamento geral 
do Conselho Municipal para a Igualdade de Oportunidades 
entre Mulheres e Homens.

42. MÊS DA PREVENÇÃO DOS MAUS-TRATOS 
NA INFÂNCIA

Realização da Campanha do Mês da Prevenção dos Maus-
-Tratos na Infância em parceria com a Comissão Nacional 
de Protecção de Crianças e Jovens em Risco e a Associação 
de Mulheres Contra a Violência. Entre as várias iniciativas 
que decorreram durante o mês de Abril destacam-se: Ciclo 
Cultural que contou com a presença de vários grupos de 
dança, musica, teatro, fotografia, exibição de filmes e 
curtas-metragens.

43. PLANO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO DA 
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

No âmbito do Plano Municipal de Prevenção e Combate a 
Violência Doméstica e de Género, decorreu o período de 
consulta pública da proposta e apreciação dos contributos 
recebidos.

44. POLÍTICAS LOCAIS DE FAMÍLIA E 
INFÂNCIA

Nos dias 7 e 8 de maio, co-organização do II Seminário 
Iberoamericano sobre “Politicas Públicas Locais de Família e 
Infância” e o IV Comité Sectorial de Infância e Educação da 
União das Cidades Capitais Iberoamericanas (UCCI), reuniu 
delegados provenientes de 18 capitais ibero-americanas 
em Lisboa.

45. PRÉMIO EMPREENDEDORISMO

Lisboa recebeu em Bruxelas, no dia 25 de Junho, a distin-
ção de Cidade Empreendedora Europeia, que premeia as 
melhores estratégias regionais para a promoção do 
empreendedorismo e da inovação junto das pequenas e 
médias empresas.

46. INAUGURAÇÃO DA CASA DOS ANIMAIS

A Casa dos Animais de Lisboa (CAL), nova designação do 
canil/gatil municipal situado em Monsanto, foi inaugurada 
numa cerimónia que marca uma nova fase deste equipa-
mento.
Completamente requalificada, quer a nível de instalações, 
como de procedimentos, a CAL tem como lema acolher e 
tratar com dignidade todos os animais, combater o aban-
dono e promover a adopção segura e responsável, porque 
o destino final de cada animal não pode ser outro que não 
o da adopção.
Nesse sentido, se se optar por adoptar um animal na CAL, 
o estabelecimento disponibilizará serviços e actos médicos 
gratuitos, como esterilização, desparasitação, identificação 
electrónica, medicação e até programas de treino.
Mais moderno e funcional, o novo equipamento de Mon-
santo contempla, entre outros espaços, boxes amplas, 
salas para cachorros e gatinhos, blocos de adopção, salas 
de vacinação e quarentena e zonas de recreio para cães.
A inauguração da CAL ficou ainda marcada pela celebração 
de vários acordos de cooperação com faculdades de Medi-
cina Veterinária e grupos ligados à defesa dos animais. O 
objetivo é proporcionar mais e melhores cuidados médicos 
aos animais.

47. RIBEIRA DAS NAUS

A 13 de Julho foi também assinalado o fim dos trabalhos da 
requalificação da Avenida Ribeira das Naus. As obras na 
Caldeirinha, na Doca Seca e na frente da margem da Ribei-
ra das Naus revelaram o que muitos já sabiam e que agora 
passam a poder disfrutar ainda melhor: uma frente de rio 
invejável, com condições naturais únicas, às quais se acres-
centaram outras, criadas para aproveitar esta convivência 
entre Lisboa e o Tejo.

48. INAUGURAÇÃO DA EXPOSIÇÃO MARE-
SIAS

No dia 13 de Julho a CML e a EGEAC inauguraram no 
Torreão Poente do Terreiro do Paço, a exposição Maresias - 
Lisboa e o Tejo 1850-2014, a qual estará patente até 19 de 
Dezembro.

49. INAUGURAÇÃO DO MUSEU DE SANTO 
ANTÓNIO

A Câmara Municipal de Lisboa reabriu o Pólo do Museu de 
Lisboa dedicado a Santo António no dia 18 de Julho. Este 
espaço, ampliado e com uma nova exposição permanente, 
passou a contar também com um centro de documentação 
dedicado a Santo António.

50. INAUGURAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA 
CASA DOS BICOS/NÚCLEO ARQUEOLÓ-
GICO

No dia 14 de Julho a Câmara Municipal de Lisboa inaugurou 
o Núcleo Arqueológico da Casa dos Bicos, revelando um 
valioso espólio que percorre a história da cidade desde a 
ocupação romana até ao século XVIII.

51. FESTAS DAS CIDADE

Tendo como mote principal a celebração dos 400 Anos de 
uma das obras-primas da literatura portuguesa, Peregrina-
ção de Fernão Mendes Pinto, as Festas de Lisboa 2014 
projectou uma vez mais a Cidade de Lisboa a nível nacional 
e internacional, congregando em torno do seu imaginário 
mais de 500.000 pessoas que assistiram presencialmente a 
todos os eventos e ultrapassando os 1,9 milhões de especta-
dores (considerando as transmissões televisivas dos seus 
eventos).

52. ENTREGA DE EPI – BOMBEIROS

No passado dia 18 de agosto, o Presidente da Câmara de 
Lisboa procedeu à entrega de 350 equipamentos de 
protecção individual ao Regimento de Sapadores Bombei-
ros de Lisboa. Esta entrega consubstancia mais uma acção 
que visa a melhoria das condições de trabalho dos elemen-
tos do RSB, que prestam socorro à cidade.

53. APROVADO PLANO DE AÇÃO DOS DIREI-
TOS SOCIAIS

O Plano de Ação dos Direitos Sociais 2014-2017 é uma 
estratégia política estruturada em eixos, objetivos, missões 
e ações, tendo por base a ambição do Programa do Gover-
no da Cidade de Lisboa 2013/2017, a experiência de traba-
lho do município e os inúmeros compromissos assumidos 
com as comunidades nomeadamente a Rede Social de 
Lisboa. Para além de estabelecer e reforçar o trabalho que 
tem sido desenvolvido pela autarquia, o Plano de Acção dos 
Direitos Sociais 2014-2017 assenta numa estrutura que, 
por um lado, permite dar respostas sociais urgentes, por 
outro, estabelece estratégias de intervenção de médio e 
longo-prazo, promovendo e protegendo os direitos dos 
mais excluídos e daqueles que se encontram numa situa-
ção de tal desigualdade, que necessitam de medidas que 
possam minorar o impacto social que ainda hoje persiste.

54. FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL APRO-
VADO POR UNANIMIDADE NA ASSEM-
BLEIA MUNICIPAL

O Fundo do Emergência Social de Lisboa criado em 2012 
(2ºsemestre de 2012) pelo município de Lisboa, tendo em 
conta o quadro de crise económica e social em Portugal, 
visando o apoio financeiro a IPSS e a agregados familiares.
Os pedidos de apoio financeiro destinado às famílias são 
avaliados e prestados através das juntas de freguesia.
No âmbito do Protocolo de Delegação de competências, em 
2013, a CML transferiu para 40 Juntas de Freguesia o valor 
total de 192.000,00€, tendo sido rececionados 176 pedidos 
de apoio e 153 Famílias foram apoiadas.

pág. 3



1.  DESCENTRALIZAÇÃO DE MEIOS E DE COM-
PETÊNCIAS NAS FREGUESIAS DE LISBOA

O apoio dado pelos Lisboetas legitimou obviamente a 
opção por parte do executivo municipal de descentralizar 
meios e competências para as novas 24 freguesias de 
Lisboa. A reforma administrativa foi concebida e proposta 
com ampla participação da cidade e debate nos órgãos 
municipais ao longo de 5 anos, foi consagrada em lei da 
Assembleia da República e amplamente apoiada em duas 
eleições autárquicas. Foram descentralizadas muitas com-
petências do município, na área da higiene urbana, gestão 
e manutenção de equipamentos de proximidade ou espaço 
público. Foram também transferidos os meios financeiros, 
instalações, equipamentos e recursos humanos, necessá-
rios para o exercício destas competências. Foi garantido aos 
funcionários municipais transferidos para as freguesias a 
plenitude dos direitos adquiridos, como os direitos próprios 
dos funcionários públicos e ainda os direitos específicos dos 
trabalhadores do município, como o acesso aos serviços de 
medicina do trabalho, creches e refeitórios municipais e os 
serviços sociais da CML.
No dia 10 de Março de 2014 procedeu-se à assinatura dos 
autos de transferência das novas competências para as 
freguesias. Um dia histórico na cidade de Lisboa, e do país, 
traduzindo-se numa das maiores reformas administrativas 
de sempre em Portugal.
Com a assinatura dos 24 autos de transferência, as Juntas 
assumiram a responsabilidade pela limpeza da cidade, pela 
manutenção de mais de uma centena de equipamentos 
desportivos, espaços de jogos, escolas e jardins-de-infân-
cia, mercados e feiras.
Ainda neste âmbito, foi aprovada, na Reunião de Câmara 
Pública de 26 de Março 2014, a atribuição de património 
municipal às novas Juntas de Freguesia (Proposta nº 
115/2014), criando condições para que estas entidades 
públicas possam desenvolver as novas competências e 
atribuições.

2. REMODELAÇÃO DO MERCADO DE CAMPO DE 
OURIQUE

No dia 26 de Novembro foi inaugurado o remodelado 
Mercado de Campo de Ourique, com um novo conceito de 
oferta alimentar a par da oferta tradicional, que tem tido 
grande sucesso, merecendo grande afluência do público e 
que tem sido alvo de destaque na comunicação social.

3. LISBON & ESTORIL FILME FESTIVAL 2013

Decorreu entre os dias 8 e 18 de Novembro de 2013 mais 
uma edição do Lisbon & Estoril Film Festival, festival de que 
a CML é parceira e que cruza, com originalidade, o cinema 
com outras artes, da música à literatura, passando por 
outras artes visuais, constituindo uma mais-valia para a 
nossa cidade.

4. EXPERIMENTA DESIGN 2013

De 7 de Novembro e 22 de Dezembro realizou-se mais uma 
edição da Experimenta Design, com a parceria da CML, que 
ocupou vários lugares da nossa cidade (no eixo Chiado- 
Belém) e que voltou a marcar a agenda mediática e cultu-
ral. 

5. ENTREGA DAS PRIMEIRAS CHAVES 
 DO PROGRAMA “LOJA NO BAIRRO”

No âmbito do Programa “Loja no Bairro“, foram entregues, 
em Dezembro de 2013, as primeiras 20 chaves de espaços 
em bairros municipais, destinados ao desenvolvimento de 
atividades comerciais e à instalação de projetos de criação 
de microempresas. Esta é uma solução que visa estimular 
a economia local, promovendo o empreendedorismo e a 
criação de emprego através da disponibilização destes 
espaços devolutos e o seu aproveitamento de forma a 
suprimir carências nos bairros. Dos 20 espaços entregues, 
16 destinam-se ao desenvolvimento de actividades comer-
ciais e quatro à instalação de projetos de criação de 
microempresas/empreendedorismo em bairros municipais. 

6. APRESENTAÇÃO DO CARTÃO BLX

As Bibliotecas Municipais de Lisboa em associação com a 
Innovagency apresentaram no dia 10 de Dezembro a app 
(para smartphones e tablets) Cartão BLX, o primeiro cartão 
digital de um serviço público no nosso país. Através desta 
aplicação será possível aos utilizadores da rede de bibliote-
cas da Câmara Municipal de Lisboa requisitar livros e 
conhecer o estado do seu pedido, saber quais os dias e 
locais de paragem da Biblioteca Itinerante ou aceder a 
informação básica como os contactos e localização das 
bibliotecas. 

7. COMEMORAÇÕES DO 1º DE DEZEMBRO

Assinalou-se no dia 1 de Dezembro de 2013 a passagem de 
mais um aniversário do Dia da Restauração (1640), com 
uma cerimónia oficial organizada pela Sociedade Histórica 
de Independência de Portugal e pela Câmara Municipal de 
Lisboa, numa parceria que remonta a 1861. Foi assim man-
tido o compromisso de, independentemente da data ser ou 
não feriado municipal, a Câmara continuar a assinalar uma 
data da maior importância para a História do nosso país, 
com comemorações de natureza eminentemente popula-
res. 

8. OS 500 ANOS DO BAIRRO ALTO

Decorreram entre os dias 7 e 15 de Dezembro de 2013, as 
comemorações dos 500 anos do Bairro Alto, um dos bairros 
populares mais carismáticos da nossa cidade, com uma 
série de actividades que mobilizaram a participação de 
habitantes e comerciantes do bairro, além dos seus muitos 
visitantes. 

9. INÍCIO DA RECOLHA SELECTIVA EM BENFICA

Iniciou-se a implantação do projecto de recolha selectiva 
porta a porta na freguesia de Benfica (16.195 fogos) com a 
entrega de equipamento e realização de acções de sensibi-
lização à população.

1 ANO DE MANDATO, 1 ANO DE “MAIS PESSOAS, MAIS EMPREGO, MELHOR CIDADE”

10. LISBOA VOLTOU A SER PREMIADA 
INTERNACIONALMENTE COMO GRANDE 
DESTINO TURÍSTICO

Prémio Amadeus&WWTM - City Break On A Budget, anun-
ciado a 6 de Novembro na maior feira de turismo do 
mundo, realizada em Londres. Lisboa venceu pela qualida-
de e pela diversidade turística que oferece em estadias de 
curta duração, de que se destacam os preços acessíveis, os 
alojamentos, as viagens, os passeios e a restauração.
Prémio HolidayCheck Destination Award 2013, na categoria 
de City Trips. A distinção resulta da análise das reações dos 
clientes desta operadora turística online, através dos 
comentários, sugestões e críticas feitas após as viagens.

11. ASSINATURA DE ACORDO TRIPARTIDO

No âmbito da reforma administrativa em curso, após a 
aprovação pela Assembleia Municipal de Lisboa, dos crité-
rios de transição dos recursos humanos do município para 
as juntas de freguesia, a Câmara Municipal de Lisboa, 18 
Juntas de Freguesia da cidade, e o SINTAP - Sindicato dos 
Trabalhadores da Administração Pública e de Entidades 
com Fins Públicos, assinaram, dia 22 de Janeiro de 2014, 
um acordo tripartido que garantiu os direitos dos trabalha-
dores e a manutenção da natureza pública dos seus contra-
tos de trabalho.

12. ACORDO COLECTIVO SOBRE DURAÇÃO 
DO TEMPO DE TRABALHO

Foram assinados com os sindicatos representativos dos 
trabalhadores da CML: Federação de Sindicatos da Admi-
nistração Pública e de Entidades com Fins Públicos 
(FESAP), Sindicato dos Trabalhadores da Administração 
Pública e de Entidades com Fins Públicos (SINTAP), o Sindi-
cato Nacional dos Bombeiros Profissionais (SNBP), Sindica-
to dos Trabalhadores do Município de Lisboa (STML) e com 
o Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local 
(STAL) os contratos coletivos de trabalho com vista à dura-
ção e organização do tempo de trabalho dos trabalhadores 
do Município. Com a assinatura deste acordo coletivo, os 
direitos dos trabalhadores designadamente no que respei-
ta: à manutenção das 7 horas diárias e 35 horas semanais, 
à aplicação do regime de jornada contínua, bem como o 
direito à prestação de trabalho em condições de segurança, 
higiene e saúde.

13. APROVAÇÃO DO PLANO DE ACESSIBILI-
DADE PEDONAL EM LISBOA

Tornar Lisboa uma cidade mais acessível é uma prioridade 
deste executivo da CML, prevenindo a criação de novas 
barreiras, promovendo a adaptação progressiva dos espa-
ços e edifícios já existentes e mobilizando a comunidade 
para a criação de uma cidade para todas as pessoas, inde-
pendente das suas capacidades físicas, sensoriais e cogniti-
vas. A Câmara Municipal determinou, através da Delibera-
ção n.º 566/CM/2009, a elaboração do Plano de Acessibili-
dade Pedonal de Lisboa, tendo por missão definir a melhor 
estratégia para a cidade de lisboa e promover a acessibili-
dade;

14. PROGRAMA DE RENDA CONVENCIONADA

Realizou-se em Janeiro de 2014 o sorteio relativo à 4ª 
edição do Programa de Renda Convencionada. Esta bolsa 
era constituída por 12 habitações municipais, com tipolo-
gias T0 a T2, de rendas que variavam entre os 108€ e 415€ 
(valor médio era 262€).

15. INAUGURADO BALCÃO PRA A PARCERIA 
SOCIAL

Foi inaugurado a 30 de Janeiro, no Edifício Central da CML, 
o Balcão para a Parceria Social, que procura ser uma 
resposta para facilitar o trabalho das organizações institui-
ções e grupos informais ativos no domínio dos Direitos 
Sociais em Lisboa e estimular a sua interação positiva com 
o município.

16. LISBOA-EUROPA 2020

Em reunião de 29 de Janeiro de 2014, a Câmara Municipal 
de Lisboa mandatou a Equipa de Missão Lisboa-Europa 
2020 para uma segunda fase de atuação, atendendo a que 
em Dezembro de 2013 foram publicados os Regulamentos 
europeus que enquadram o próximo Quadro Financeiro 
Plurianual e em Janeiro de 2014 o Governo português apre-
sentou formalmente uma proposta de Acordo de Parceria, 
a assinar entre Portugal e a Comissão Europeia, continuan-
do os trabalhos de preparação dos Programas Operacionais 
(regionais e temáticos) e do Plano Territorial Integrado da 
Área Metropolitana de Lisboa.
Caberá à Equipa de Missão acompanhar o processo de 
negociação do Acordo de Parceria e Programas Operacio-
nais, atenta a Estratégia Lisboa 2020 e o Programa de 
Governo da Cidade, bem como a produção da regulamen-
tação nacional do Quadro Comunitário, tendente a assegu-
rar a maximização de investimento financiável pelos fundos 
comunitários na Cidade de Lisboa.

17. ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2014

A Câmara Municipal de Lisboa prevê para o Orçamento 
Participativo do ano de 2014 uma verba global de 
2.500.000€, que será dividida por dois grupos de projectos: 
1 milhão de euros para o conjunto dos projectos de valor 
igual ou inferior a 500.000 euros e 1,5 milhões de euros 
para o conjunto dos projectos de valor igual ou inferior a 
150.000 euros. A proposta de realização do OP 2014 foi 
aprovada em reunião de Câmara de dia 12 de Março.

18. BIP/ZIP 2014

Em 26 de Março, foi aprovado na Câmara, por unanimida-
de, o Ciclo e Regras do Plano BIP/ZIP 2014. Trata-se de um 
dos mais importantes instrumentos de Desenvolvimento 
Local do Município, iniciado em 2011 com uma dotação de 
1,000,000 euros e envolvendo em 2014 um financiamento 
de 1,632,771 euros É dirigido aos Bairros e Zonas de Inter-
venção Prioritária definidos na Carta BIP/ZIP (8% do 
concelho de Lisboa). Até à data, o programa Bip-Zip envol-
veu o financiamento de 742 actividades, com 4,3 milhões 
de euros, 300 entidades
sem fins lucrativos, e uma abrangência de 67 territórios. A 
edição de 2014 contou com a maior participação de sempre 
o programa, com 138 novas entidades. Entraram na plata-
forma nos
prazos previstos 146 candidaturas, envolvendo 362 entida-
des, com projectos superior a 7,5 milhões de euros, dos 
quais mais de 6 milhões de euros solicitados ao Programa 
BIP/ZIP.

19. REGULAMENTO DE OCUPAÇÃO DA VIA 
PÚBLICA COM ESTALEIROS DE OBRAS

A CML aprovou a 26 de Março o Regulamento de Ocupação 
da Via Pública com Estaleiros de Obras. A prática vinha a 
demonstrar que os estaleiros de obras, em especial quando 
ocupam a via ou outros espaços públicos, determinam 
prejuízos a vários níveis, quer porque contribuem para a 
insegurança e desconforto dos peões, nomeadamente os 
de mobilidade condicionada, quer porque prejudicam o 
normal exercício das actividades económicas, nomeada-
mente o comércio, quer, ainda, porque contribuem para 
uma imagem descuidada da cidade e para a degradação do 
espaço público e das infra-estruturas, o que não é compatí-
vel com os desafios e as exigências a que estão sujeitos os 
modernos centros urbanos.

20. VERSÃO FINAL DO PLANO DE URBANI-
ZAÇÃO DE ALCÂNTARA

Foi aprovada na Reunião de Câmara Pública de 26 de 
Março de 2014, a versão final do Plano de Urbanização de 
Alcântara. Entre os grandes objetivos do plano, destaque 
para a promoção de uma estrutura ecológica contínua que 
relacione o Estuário com o Vale de Alcântara e, através 
deste, o Parque de Monsanto; garantia da drenagem hídri-
ca e atmosférica do sistema do vale; propor soluções 
mitigadoras das situações de risco natural, designadamen-
te sísmico e de inundações; promoção da identificação e 
valorização do património cultural existente, designada-
mente o proveniente de arqueologia industrial; estabeleci-
mento de uma rede de mobilidade suave, que se articule 
com a Frente Ribeirinha, com os percursos históricos, com 
a estrutura ecológica urbana, a rede de equipamentos e o 
sistema de transportes públicos.

21. VERSÃO FINAL DO PLANO DE PORME-
NOR DA PEDREIRA DO ALVITO

Foi aprovada na Reunião de Câmara Pública de 26 de 
Março 2014, a versão final do Plano de Pormenor da Pedrei-
ra do Alvito. Constituem principais objectivos do plano: 
reconversão das áreas industriais obsoletas e vazios urba-
nos existentes, através da criação de uma nova malha 
urbana, que confira uma imagem de modernidade à área 
do Plano e garanta a sua sustentabilidade ambiental; 
articulação das zonas verdes públicas com percursos pedo-
nais, praças, equipamentos e zonas de estadia e lazer, 
criando-se num espaço público com maior conforto 
urbano; valorização da falésia existente a norte da pedrei-
ra, de modo a garantir o espaço memorial e o reforço do 
seu papel cénico; estruturação da rede viária local em 
articulação com a rede viária principal, de forma a melhorar 
as acessibilidades e os índices de mobilidade interna e 
externa.

22. ABERTURA DO PERÍODO DE DISCUSSÃO 
PÚBLICA DA REVISÃO DO PLANO DE 
PORMENOR DA ZONA ENVOLVENTE AO 
MERCADO DE BENFICA

A revisão do Plano de Pormenor da Zona Envolvente ao 
Mercado de Benfica (a área de intervenção do Plano tem 
cerca de 17,73ha e localiza-se na freguesia de Benfica), 
tem como objetivo proceder à reformulação da proposta 
urbanística, procurando soluções para os problemas 
existentes e detectados ao longo da sua implementação. A 
abertura de período de discussão pública foi aprovada na 
Reunião de Câmara Pública de 26 de Fevereiro de 2014.

23. REVISÃO DA CARTA EDUCATIVA DE 
LISBOA

Um novo contexto - novos dados demográficos, reforma 
administrativa, alterações na gestão e configuração dos 
Agrupamentos Escolares e alargamento da escolaridade 
obrigatória (abrangendo a faixa etária compreendida entre 
os 5 e 18 anos de idade), justificam a revisão da Carta 
Educativa de Lisboa, em vigor desde 2008. A Carta Educati-
va é um instrumento de elaboração/actualização obrigató-
rias (DL 7/2003 de 15 de Janeiro), fundamental para o 
ordenamento da rede de oferta de educação e de ensino da 
rede pública a partir do qual são definidas as estratégias de 
investimento municipal nos domínios da construção, manu-
tenção e apetrechamento dos estabelecimentos, e de 
reserva de terrenos, no caso do secundário.

24. CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO PARA A 
INSTALAÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA DE 
ESTUDANTES NO LARGO INTENDENTE 
PINA MANIQUE

Na Reunião de Câmara Pública de 26 de Março 2014, foi 
aprovado de forma condicionada (Proposta n.º 114/2014), 
um pedido de licenciamento para a edificação de uma 
residência de estudantes no Largo do Intendente de Pina 
Manique. O projeto de arquitectura apresentado propõe a 
construção de um edifício destinado a residência de estu-
dantes, que albergará uma diversidade de espaços destina-
dos a comércio (loja / bar / cantina), recepção, área admi-
nistrativa, 239 quartos, áreas de estar, de leitura, de estudo 
e de refeições.

25. PLANO MUNICIPAL PREVENÇÃO E COM-
BATE À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E DE 
GÉNERO

Foi aprovado por unanimidade em reunião pública de 
Câmara, no dia 26 de Fevereiro de 2014, constituindo um 
importante instrumento de trabalho para combater este 
flagelo.

26. ORGANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO NO 
LISBON V-DAY, “ONE BILLION RISING”

No dia 14 de Fevereiro, Lisboa associou-se ao movimento 
One Billion Rising”, que é um movimento, à escala global, 
pelo fim da violência contra mulheres, incluindo violações, 
espancamentos, incestos, mutilações genitais e escravidão 
sexual.

27. ORÇAMENTO PARTICIPATIVO ESCOLAR 
2014

Com a experiência adquirida nas edições anteriores, e o 
impacto positivo que este projecto alcançou junto da comu-
nidade escolar envolvida, a CML entendeu que estava na 
altura de o alargar e proporcionar aos jovens das 24 
Freguesias de Lisboa, a possibilidade de participar, promo-
vendo, assim, os valores da responsabilidade cívica, do 
envolvimento na vida da comunidade, da importância da 
partilha de responsabilidade e, em última instância, desen-
volver competências para a participação.
Na 4ª edição do Orçamento Participativo Escolar participa-
ram 5 escolas, num total de 9 turmas de 8º e 9º ano de 
escolaridade, onde mais de 200 alunos debateram ideias 
para Lisboa. Das 12 propostas apresentadas pelas escolas, 
8 foram adaptadas a projectos pela CML.

28.  FINAIS DA CHAMPIONS LEAGUE

As finais da Champions League feminina (Estádio do Reste-
lo) e masculina (Estádio da Luz) foram um dos grandes 
acontecimentos do ano em Lisboa. Para além da movimen-
tação que trouxe centenas de milhares de pessoas à nossa 
cidade, a audiência televisiva global superou os 380 
milhões, no que foi uma excepcional promoção de Lisboa à 
escala mundial. Destaque ainda para a ajuda da CML na 
efetivação do Champions League Festival, na Praça do 
Comércio e das fan zones dedicadas aos adeptos das duas 
equipas. O grande ambiente que se viveu em Lisboa 
naqueles dias foi devidamente sublinhado por toda a 
imprensa internacional.

29. COMEMORAÇÕES DOS 40 ANOS DO 25 
DE ABRIL

Decorreram, com enorme adesão popular e ampla cobertu-
ra mediática, as comemorações dos 40 anos do 25 de Abril, 
com um sem-número de iniciativas organizadas ou apoia-
das pela CML. Assinalando a data, a CML aprovou ainda, 
por unanimidade, a concessão da medalha da cidade à 
Associação 25 de Abril.

30. 84º FEIRA DO LIVRO

Foi inaugurado no dia 29 de maio a 84ª edição da Feira do 
Livro, no Parque Eduardo VII, com uma série de inovações 
devidamente sublinhadas pela comunicação social, com 
novos pavilhões e um layout diferente, acomodando 
também a instalação de um “mini-estádio” com ecrã gigan-
te, que permitiu aos lisboetas assistir aos jogos do Mundial 
de Futebol 2014.

31. ROCK IN RIO 2014

Decorreu mais uma edição do RiR, com mais de 350 mil 
espectadores, mais um enorme sucesso de afluência, com 
destaque para a presença de muitos estrangeiros, devido à 
atratividade de alguns nomes do cartaz.

32. ABERTURA MERCADO DA RIBEIRA PELA 
TIMEOUT

Dia 17 de maio inaugurou a primeira fase do novo Mercado 
da Ribeira pela revista Time Out. Em paralelo com o merca-
do tradicional de frescos, uma das naves do Mercado da 
Ribeira foi remodelada para dar lugar a um espaço amplo 
ocupado ao centro por mesas e rodeado pelas propostas 
gastronómicas de chefes como Vítor Claro, Marlene Vieira, 
Miguel Castro Silva, Alexandre Silva e Henrique Sá Pessoa, 
ou pelas sugestões das marcas presentes que vão desde 
diversas formas de confeccionar e degustar peixe, pizas, 
croquetes e muitos outras iguarias da nossa gastronomia.

33. REMODELAÇÃO DO JARDIM SÁ DA BAN-
DEIRA (PRAÇA D. LUIS)

A Câmara de Lisboa procedeu à remodelação do Jardim Sá 
da Bandeira, na Praça D. Luis. Procedeu-se a obras de 
construção de rede, substituição de postes e limpeza das 
luminárias, substituição de pavimentos e limpeza de mobi-
liário urbano. Foi ainda substituído o parque infantil existen-
te no local e instalado um quiosque tipo República com 
esplanada.

34. FESTIVAL INDIE LISBOA E FESTIVAL 
ALKANTARA

Duas referências já incontornáveis da agenda cultural da 
nossa cidade e que tiveram as suas edições de 2014, com 
assinalável sucesso, apesar de direccionadas para um 
universo não “mainstream”. O IndieLisboa – Festival Inter-
nacional de Cinema Independente conquistou um reconhe-
cimento internacional notável e firmou a sua posição cimei-
ra no contexto dos festivais nacionais. O Alkantara Festival 
- Mundos em Palco voltou a cumprir o seu papel como 
importante festival internacional contemporâneo de artes 
performativas: internacional e transdisciplinar.

35. SEMANA DO EMPREENDEDORISMO

A Câmara Municipal de Lisboa organizou a 3ª Semana do 
Empreendedorismo de Lisboa, a qual decorreu entre 5 a 10 
de maio. Durante cinco dias Lisboa foi palco de mais de 
duas dezenas de iniciativas que visaram a promoção o 
empreendedorismo e que decorreram em vários locais da 
cidade: seminários, conferências, workshops, sessões 
plenárias, gabinetes de apoio ao empreendedorismo, open 
days, talks.

36. INAUGURAÇÃO DO PARQUE URBANO DO 
REGUENGO, FREGUESIA DE SANTA 
CLARA

O Parque Urbano do Reguengo foi construído através de 
uma estreita colaboração entre a Junta de Freguesia de 
Santa Clara e a Câmara Municipal de Lisboa, que ao abrigo 
de duas candidaturas eleitas através do programa “Agen-
da21”, transferiu o apoio para a Junta de Freguesia, na 
qualidade de representante da candidatura.

37. MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS E 
VIA PÚBLICA

Conservação e Reparação de Arruamentos - Através das 
empreitadas de manutenção de pavimentos betuminosos 
foram executadas recargas de pavimentos numa área total 
aproximada de 9000 m2.

38. PROGRAMA DE ACÇÃO TERRITORIAL 
PARA A COLINA DE SANTANA

Considerando a importância da reabilitação e da requalifi-
cação da Colina de Santana para a regeneração do Centro 
de Lisboa foi assumido pelo executivo da CML o interesse e 
a oportunidade de ser elaborado um instrumento estratégi-
co e programático que, visando uma intervenção integrada 
naquele território, promova e coordene a atuação das 
várias entidades públicas e privadas interessadas na 
concretização do planeamento territorial definido para 
aquela área da cidade.

39. VERSÃO FINAL DO PLANO DE PORME-
NOR DE REABILITAÇÃO URBANA DO 
CAMPUS DE CAMPOLIDE

O Plano de Pormenor de Reabilitação Urbana do Campus 
de Campolide tem como principal objectivo organizar, 
caracterizar e articular com a cidade duas grandes áreas de 
uso público: a Universidade Nova de Lisboa e o Estabeleci-
mento Prisional de Lisboa. A área de intervenção com cerca 
de 37ha pertence às freguesias de Campolide e Avenidas 
Novas, e abrange ainda a área urbana do Palácio da Justi-
ça, o antigo Tribunal de Polícia e o Corredor Verde de 
Lisboa.

40. INAUGURAÇÃO DE MONUMENTO DA 
AUTORIA DE RUI SANCHES, EM HOME-
NAGEM A MARIA JOSÉ NOGUEIRA PINTO 
- 27 DE MAIO – AV. RIBEIRA DAS NAUS

O monumento perpetuará o agradecimento da cidade ao 
importante trabalho desenvolvido por Maria José Nogueira 
Pinto. A localização da obra não podia deixar de ser num 
dos locais mais emblemáticos da cidade, entre o Cais do 
Sodré e a Praça do Comércio, por estar integrada num 
grande plano de reabilitação da zona ribeirinha.

41. CONSELHO MUNICIPAL PARA A IGUAL-
DADE DE OPORTUNIDADES

Foi aprovada em reunião de Câmara de 30 de Abril, a 
proposta de alteração de designação e regulamento geral 
do Conselho Municipal para a Igualdade de Oportunidades 
entre Mulheres e Homens.

42. MÊS DA PREVENÇÃO DOS MAUS-TRATOS 
NA INFÂNCIA

Realização da Campanha do Mês da Prevenção dos Maus-
-Tratos na Infância em parceria com a Comissão Nacional 
de Protecção de Crianças e Jovens em Risco e a Associação 
de Mulheres Contra a Violência. Entre as várias iniciativas 
que decorreram durante o mês de Abril destacam-se: Ciclo 
Cultural que contou com a presença de vários grupos de 
dança, musica, teatro, fotografia, exibição de filmes e 
curtas-metragens.

43. PLANO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO DA 
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

No âmbito do Plano Municipal de Prevenção e Combate a 
Violência Doméstica e de Género, decorreu o período de 
consulta pública da proposta e apreciação dos contributos 
recebidos.

44. POLÍTICAS LOCAIS DE FAMÍLIA E 
INFÂNCIA

Nos dias 7 e 8 de maio, co-organização do II Seminário 
Iberoamericano sobre “Politicas Públicas Locais de Família e 
Infância” e o IV Comité Sectorial de Infância e Educação da 
União das Cidades Capitais Iberoamericanas (UCCI), reuniu 
delegados provenientes de 18 capitais ibero-americanas 
em Lisboa.

45. PRÉMIO EMPREENDEDORISMO

Lisboa recebeu em Bruxelas, no dia 25 de Junho, a distin-
ção de Cidade Empreendedora Europeia, que premeia as 
melhores estratégias regionais para a promoção do 
empreendedorismo e da inovação junto das pequenas e 
médias empresas.

46. INAUGURAÇÃO DA CASA DOS ANIMAIS

A Casa dos Animais de Lisboa (CAL), nova designação do 
canil/gatil municipal situado em Monsanto, foi inaugurada 
numa cerimónia que marca uma nova fase deste equipa-
mento.
Completamente requalificada, quer a nível de instalações, 
como de procedimentos, a CAL tem como lema acolher e 
tratar com dignidade todos os animais, combater o aban-
dono e promover a adopção segura e responsável, porque 
o destino final de cada animal não pode ser outro que não 
o da adopção.
Nesse sentido, se se optar por adoptar um animal na CAL, 
o estabelecimento disponibilizará serviços e actos médicos 
gratuitos, como esterilização, desparasitação, identificação 
electrónica, medicação e até programas de treino.
Mais moderno e funcional, o novo equipamento de Mon-
santo contempla, entre outros espaços, boxes amplas, 
salas para cachorros e gatinhos, blocos de adopção, salas 
de vacinação e quarentena e zonas de recreio para cães.
A inauguração da CAL ficou ainda marcada pela celebração 
de vários acordos de cooperação com faculdades de Medi-
cina Veterinária e grupos ligados à defesa dos animais. O 
objetivo é proporcionar mais e melhores cuidados médicos 
aos animais.

47. RIBEIRA DAS NAUS

A 13 de Julho foi também assinalado o fim dos trabalhos da 
requalificação da Avenida Ribeira das Naus. As obras na 
Caldeirinha, na Doca Seca e na frente da margem da Ribei-
ra das Naus revelaram o que muitos já sabiam e que agora 
passam a poder disfrutar ainda melhor: uma frente de rio 
invejável, com condições naturais únicas, às quais se acres-
centaram outras, criadas para aproveitar esta convivência 
entre Lisboa e o Tejo.

48. INAUGURAÇÃO DA EXPOSIÇÃO MARE-
SIAS

No dia 13 de Julho a CML e a EGEAC inauguraram no 
Torreão Poente do Terreiro do Paço, a exposição Maresias - 
Lisboa e o Tejo 1850-2014, a qual estará patente até 19 de 
Dezembro.

49. INAUGURAÇÃO DO MUSEU DE SANTO 
ANTÓNIO

A Câmara Municipal de Lisboa reabriu o Pólo do Museu de 
Lisboa dedicado a Santo António no dia 18 de Julho. Este 
espaço, ampliado e com uma nova exposição permanente, 
passou a contar também com um centro de documentação 
dedicado a Santo António.

50. INAUGURAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA 
CASA DOS BICOS/NÚCLEO ARQUEOLÓ-
GICO

No dia 14 de Julho a Câmara Municipal de Lisboa inaugurou 
o Núcleo Arqueológico da Casa dos Bicos, revelando um 
valioso espólio que percorre a história da cidade desde a 
ocupação romana até ao século XVIII.

51. FESTAS DAS CIDADE

Tendo como mote principal a celebração dos 400 Anos de 
uma das obras-primas da literatura portuguesa, Peregrina-
ção de Fernão Mendes Pinto, as Festas de Lisboa 2014 
projectou uma vez mais a Cidade de Lisboa a nível nacional 
e internacional, congregando em torno do seu imaginário 
mais de 500.000 pessoas que assistiram presencialmente a 
todos os eventos e ultrapassando os 1,9 milhões de especta-
dores (considerando as transmissões televisivas dos seus 
eventos).

52. ENTREGA DE EPI – BOMBEIROS

No passado dia 18 de agosto, o Presidente da Câmara de 
Lisboa procedeu à entrega de 350 equipamentos de 
protecção individual ao Regimento de Sapadores Bombei-
ros de Lisboa. Esta entrega consubstancia mais uma acção 
que visa a melhoria das condições de trabalho dos elemen-
tos do RSB, que prestam socorro à cidade.

53. APROVADO PLANO DE AÇÃO DOS DIREI-
TOS SOCIAIS

O Plano de Ação dos Direitos Sociais 2014-2017 é uma 
estratégia política estruturada em eixos, objetivos, missões 
e ações, tendo por base a ambição do Programa do Gover-
no da Cidade de Lisboa 2013/2017, a experiência de traba-
lho do município e os inúmeros compromissos assumidos 
com as comunidades nomeadamente a Rede Social de 
Lisboa. Para além de estabelecer e reforçar o trabalho que 
tem sido desenvolvido pela autarquia, o Plano de Acção dos 
Direitos Sociais 2014-2017 assenta numa estrutura que, 
por um lado, permite dar respostas sociais urgentes, por 
outro, estabelece estratégias de intervenção de médio e 
longo-prazo, promovendo e protegendo os direitos dos 
mais excluídos e daqueles que se encontram numa situa-
ção de tal desigualdade, que necessitam de medidas que 
possam minorar o impacto social que ainda hoje persiste.

54. FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL APRO-
VADO POR UNANIMIDADE NA ASSEM-
BLEIA MUNICIPAL

O Fundo do Emergência Social de Lisboa criado em 2012 
(2ºsemestre de 2012) pelo município de Lisboa, tendo em 
conta o quadro de crise económica e social em Portugal, 
visando o apoio financeiro a IPSS e a agregados familiares.
Os pedidos de apoio financeiro destinado às famílias são 
avaliados e prestados através das juntas de freguesia.
No âmbito do Protocolo de Delegação de competências, em 
2013, a CML transferiu para 40 Juntas de Freguesia o valor 
total de 192.000,00€, tendo sido rececionados 176 pedidos 
de apoio e 153 Famílias foram apoiadas.
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1.  DESCENTRALIZAÇÃO DE MEIOS E DE COM-
PETÊNCIAS NAS FREGUESIAS DE LISBOA

O apoio dado pelos Lisboetas legitimou obviamente a 
opção por parte do executivo municipal de descentralizar 
meios e competências para as novas 24 freguesias de 
Lisboa. A reforma administrativa foi concebida e proposta 
com ampla participação da cidade e debate nos órgãos 
municipais ao longo de 5 anos, foi consagrada em lei da 
Assembleia da República e amplamente apoiada em duas 
eleições autárquicas. Foram descentralizadas muitas com-
petências do município, na área da higiene urbana, gestão 
e manutenção de equipamentos de proximidade ou espaço 
público. Foram também transferidos os meios financeiros, 
instalações, equipamentos e recursos humanos, necessá-
rios para o exercício destas competências. Foi garantido aos 
funcionários municipais transferidos para as freguesias a 
plenitude dos direitos adquiridos, como os direitos próprios 
dos funcionários públicos e ainda os direitos específicos dos 
trabalhadores do município, como o acesso aos serviços de 
medicina do trabalho, creches e refeitórios municipais e os 
serviços sociais da CML.
No dia 10 de Março de 2014 procedeu-se à assinatura dos 
autos de transferência das novas competências para as 
freguesias. Um dia histórico na cidade de Lisboa, e do país, 
traduzindo-se numa das maiores reformas administrativas 
de sempre em Portugal.
Com a assinatura dos 24 autos de transferência, as Juntas 
assumiram a responsabilidade pela limpeza da cidade, pela 
manutenção de mais de uma centena de equipamentos 
desportivos, espaços de jogos, escolas e jardins-de-infân-
cia, mercados e feiras.
Ainda neste âmbito, foi aprovada, na Reunião de Câmara 
Pública de 26 de Março 2014, a atribuição de património 
municipal às novas Juntas de Freguesia (Proposta nº 
115/2014), criando condições para que estas entidades 
públicas possam desenvolver as novas competências e 
atribuições.

2. REMODELAÇÃO DO MERCADO DE CAMPO DE 
OURIQUE

No dia 26 de Novembro foi inaugurado o remodelado 
Mercado de Campo de Ourique, com um novo conceito de 
oferta alimentar a par da oferta tradicional, que tem tido 
grande sucesso, merecendo grande afluência do público e 
que tem sido alvo de destaque na comunicação social.

3. LISBON & ESTORIL FILME FESTIVAL 2013

Decorreu entre os dias 8 e 18 de Novembro de 2013 mais 
uma edição do Lisbon & Estoril Film Festival, festival de que 
a CML é parceira e que cruza, com originalidade, o cinema 
com outras artes, da música à literatura, passando por 
outras artes visuais, constituindo uma mais-valia para a 
nossa cidade.

4. EXPERIMENTA DESIGN 2013

De 7 de Novembro e 22 de Dezembro realizou-se mais uma 
edição da Experimenta Design, com a parceria da CML, que 
ocupou vários lugares da nossa cidade (no eixo Chiado- 
Belém) e que voltou a marcar a agenda mediática e cultu-
ral. 

5. ENTREGA DAS PRIMEIRAS CHAVES 
 DO PROGRAMA “LOJA NO BAIRRO”

No âmbito do Programa “Loja no Bairro“, foram entregues, 
em Dezembro de 2013, as primeiras 20 chaves de espaços 
em bairros municipais, destinados ao desenvolvimento de 
atividades comerciais e à instalação de projetos de criação 
de microempresas. Esta é uma solução que visa estimular 
a economia local, promovendo o empreendedorismo e a 
criação de emprego através da disponibilização destes 
espaços devolutos e o seu aproveitamento de forma a 
suprimir carências nos bairros. Dos 20 espaços entregues, 
16 destinam-se ao desenvolvimento de actividades comer-
ciais e quatro à instalação de projetos de criação de 
microempresas/empreendedorismo em bairros municipais. 

6. APRESENTAÇÃO DO CARTÃO BLX

As Bibliotecas Municipais de Lisboa em associação com a 
Innovagency apresentaram no dia 10 de Dezembro a app 
(para smartphones e tablets) Cartão BLX, o primeiro cartão 
digital de um serviço público no nosso país. Através desta 
aplicação será possível aos utilizadores da rede de bibliote-
cas da Câmara Municipal de Lisboa requisitar livros e 
conhecer o estado do seu pedido, saber quais os dias e 
locais de paragem da Biblioteca Itinerante ou aceder a 
informação básica como os contactos e localização das 
bibliotecas. 

7. COMEMORAÇÕES DO 1º DE DEZEMBRO

Assinalou-se no dia 1 de Dezembro de 2013 a passagem de 
mais um aniversário do Dia da Restauração (1640), com 
uma cerimónia oficial organizada pela Sociedade Histórica 
de Independência de Portugal e pela Câmara Municipal de 
Lisboa, numa parceria que remonta a 1861. Foi assim man-
tido o compromisso de, independentemente da data ser ou 
não feriado municipal, a Câmara continuar a assinalar uma 
data da maior importância para a História do nosso país, 
com comemorações de natureza eminentemente popula-
res. 

8. OS 500 ANOS DO BAIRRO ALTO

Decorreram entre os dias 7 e 15 de Dezembro de 2013, as 
comemorações dos 500 anos do Bairro Alto, um dos bairros 
populares mais carismáticos da nossa cidade, com uma 
série de actividades que mobilizaram a participação de 
habitantes e comerciantes do bairro, além dos seus muitos 
visitantes. 

9. INÍCIO DA RECOLHA SELECTIVA EM BENFICA

Iniciou-se a implantação do projecto de recolha selectiva 
porta a porta na freguesia de Benfica (16.195 fogos) com a 
entrega de equipamento e realização de acções de sensibi-
lização à população.

10. LISBOA VOLTOU A SER PREMIADA 
INTERNACIONALMENTE COMO GRANDE 
DESTINO TURÍSTICO

Prémio Amadeus&WWTM - City Break On A Budget, anun-
ciado a 6 de Novembro na maior feira de turismo do 
mundo, realizada em Londres. Lisboa venceu pela qualida-
de e pela diversidade turística que oferece em estadias de 
curta duração, de que se destacam os preços acessíveis, os 
alojamentos, as viagens, os passeios e a restauração.
Prémio HolidayCheck Destination Award 2013, na categoria 
de City Trips. A distinção resulta da análise das reações dos 
clientes desta operadora turística online, através dos 
comentários, sugestões e críticas feitas após as viagens.

11. ASSINATURA DE ACORDO TRIPARTIDO

No âmbito da reforma administrativa em curso, após a 
aprovação pela Assembleia Municipal de Lisboa, dos crité-
rios de transição dos recursos humanos do município para 
as juntas de freguesia, a Câmara Municipal de Lisboa, 18 
Juntas de Freguesia da cidade, e o SINTAP - Sindicato dos 
Trabalhadores da Administração Pública e de Entidades 
com Fins Públicos, assinaram, dia 22 de Janeiro de 2014, 
um acordo tripartido que garantiu os direitos dos trabalha-
dores e a manutenção da natureza pública dos seus contra-
tos de trabalho.

1 ANO DE MANDATO, 1 ANO DE “MAIS PESSOAS, MAIS EMPREGO, MELHOR CIDADE”

12. ACORDO COLECTIVO SOBRE DURAÇÃO 
DO TEMPO DE TRABALHO

Foram assinados com os sindicatos representativos dos 
trabalhadores da CML: Federação de Sindicatos da Admi-
nistração Pública e de Entidades com Fins Públicos 
(FESAP), Sindicato dos Trabalhadores da Administração 
Pública e de Entidades com Fins Públicos (SINTAP), o Sindi-
cato Nacional dos Bombeiros Profissionais (SNBP), Sindica-
to dos Trabalhadores do Município de Lisboa (STML) e com 
o Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local 
(STAL) os contratos coletivos de trabalho com vista à dura-
ção e organização do tempo de trabalho dos trabalhadores 
do Município. Com a assinatura deste acordo coletivo, os 
direitos dos trabalhadores designadamente no que respei-
ta: à manutenção das 7 horas diárias e 35 horas semanais, 
à aplicação do regime de jornada contínua, bem como o 
direito à prestação de trabalho em condições de segurança, 
higiene e saúde.

13. APROVAÇÃO DO PLANO DE ACESSIBILI-
DADE PEDONAL EM LISBOA

Tornar Lisboa uma cidade mais acessível é uma prioridade 
deste executivo da CML, prevenindo a criação de novas 
barreiras, promovendo a adaptação progressiva dos espa-
ços e edifícios já existentes e mobilizando a comunidade 
para a criação de uma cidade para todas as pessoas, inde-
pendente das suas capacidades físicas, sensoriais e cogniti-
vas. A Câmara Municipal determinou, através da Delibera-
ção n.º 566/CM/2009, a elaboração do Plano de Acessibili-
dade Pedonal de Lisboa, tendo por missão definir a melhor 
estratégia para a cidade de lisboa e promover a acessibili-
dade;

14. PROGRAMA DE RENDA CONVENCIONADA

Realizou-se em Janeiro de 2014 o sorteio relativo à 4ª 
edição do Programa de Renda Convencionada. Esta bolsa 
era constituída por 12 habitações municipais, com tipolo-
gias T0 a T2, de rendas que variavam entre os 108€ e 415€ 
(valor médio era 262€).

15. INAUGURADO BALCÃO PRA A PARCERIA 
SOCIAL

Foi inaugurado a 30 de Janeiro, no Edifício Central da CML, 
o Balcão para a Parceria Social, que procura ser uma 
resposta para facilitar o trabalho das organizações institui-
ções e grupos informais ativos no domínio dos Direitos 
Sociais em Lisboa e estimular a sua interação positiva com 
o município.

16. LISBOA-EUROPA 2020

Em reunião de 29 de Janeiro de 2014, a Câmara Municipal 
de Lisboa mandatou a Equipa de Missão Lisboa-Europa 
2020 para uma segunda fase de atuação, atendendo a que 
em Dezembro de 2013 foram publicados os Regulamentos 
europeus que enquadram o próximo Quadro Financeiro 
Plurianual e em Janeiro de 2014 o Governo português apre-
sentou formalmente uma proposta de Acordo de Parceria, 
a assinar entre Portugal e a Comissão Europeia, continuan-
do os trabalhos de preparação dos Programas Operacionais 
(regionais e temáticos) e do Plano Territorial Integrado da 
Área Metropolitana de Lisboa.
Caberá à Equipa de Missão acompanhar o processo de 
negociação do Acordo de Parceria e Programas Operacio-
nais, atenta a Estratégia Lisboa 2020 e o Programa de 
Governo da Cidade, bem como a produção da regulamen-
tação nacional do Quadro Comunitário, tendente a assegu-
rar a maximização de investimento financiável pelos fundos 
comunitários na Cidade de Lisboa.

17. ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2014

A Câmara Municipal de Lisboa prevê para o Orçamento 
Participativo do ano de 2014 uma verba global de 
2.500.000€, que será dividida por dois grupos de projectos: 
1 milhão de euros para o conjunto dos projectos de valor 
igual ou inferior a 500.000 euros e 1,5 milhões de euros 
para o conjunto dos projectos de valor igual ou inferior a 
150.000 euros. A proposta de realização do OP 2014 foi 
aprovada em reunião de Câmara de dia 12 de Março.

18. BIP/ZIP 2014

Em 26 de Março, foi aprovado na Câmara, por unanimida-
de, o Ciclo e Regras do Plano BIP/ZIP 2014. Trata-se de um 
dos mais importantes instrumentos de Desenvolvimento 
Local do Município, iniciado em 2011 com uma dotação de 
1,000,000 euros e envolvendo em 2014 um financiamento 
de 1,632,771 euros É dirigido aos Bairros e Zonas de Inter-
venção Prioritária definidos na Carta BIP/ZIP (8% do 
concelho de Lisboa). Até à data, o programa Bip-Zip envol-
veu o financiamento de 742 actividades, com 4,3 milhões 
de euros, 300 entidades
sem fins lucrativos, e uma abrangência de 67 territórios. A 
edição de 2014 contou com a maior participação de sempre 
o programa, com 138 novas entidades. Entraram na plata-
forma nos
prazos previstos 146 candidaturas, envolvendo 362 entida-
des, com projectos superior a 7,5 milhões de euros, dos 
quais mais de 6 milhões de euros solicitados ao Programa 
BIP/ZIP.

19. REGULAMENTO DE OCUPAÇÃO DA VIA 
PÚBLICA COM ESTALEIROS DE OBRAS

A CML aprovou a 26 de Março o Regulamento de Ocupação 
da Via Pública com Estaleiros de Obras. A prática vinha a 
demonstrar que os estaleiros de obras, em especial quando 
ocupam a via ou outros espaços públicos, determinam 
prejuízos a vários níveis, quer porque contribuem para a 
insegurança e desconforto dos peões, nomeadamente os 
de mobilidade condicionada, quer porque prejudicam o 
normal exercício das actividades económicas, nomeada-
mente o comércio, quer, ainda, porque contribuem para 
uma imagem descuidada da cidade e para a degradação do 
espaço público e das infra-estruturas, o que não é compatí-
vel com os desafios e as exigências a que estão sujeitos os 
modernos centros urbanos.

20. VERSÃO FINAL DO PLANO DE URBANI-
ZAÇÃO DE ALCÂNTARA

Foi aprovada na Reunião de Câmara Pública de 26 de 
Março de 2014, a versão final do Plano de Urbanização de 
Alcântara. Entre os grandes objetivos do plano, destaque 
para a promoção de uma estrutura ecológica contínua que 
relacione o Estuário com o Vale de Alcântara e, através 
deste, o Parque de Monsanto; garantia da drenagem hídri-
ca e atmosférica do sistema do vale; propor soluções 
mitigadoras das situações de risco natural, designadamen-
te sísmico e de inundações; promoção da identificação e 
valorização do património cultural existente, designada-
mente o proveniente de arqueologia industrial; estabeleci-
mento de uma rede de mobilidade suave, que se articule 
com a Frente Ribeirinha, com os percursos históricos, com 
a estrutura ecológica urbana, a rede de equipamentos e o 
sistema de transportes públicos.

21. VERSÃO FINAL DO PLANO DE PORME-
NOR DA PEDREIRA DO ALVITO

Foi aprovada na Reunião de Câmara Pública de 26 de 
Março 2014, a versão final do Plano de Pormenor da Pedrei-
ra do Alvito. Constituem principais objectivos do plano: 
reconversão das áreas industriais obsoletas e vazios urba-
nos existentes, através da criação de uma nova malha 
urbana, que confira uma imagem de modernidade à área 
do Plano e garanta a sua sustentabilidade ambiental; 
articulação das zonas verdes públicas com percursos pedo-
nais, praças, equipamentos e zonas de estadia e lazer, 
criando-se num espaço público com maior conforto 
urbano; valorização da falésia existente a norte da pedrei-
ra, de modo a garantir o espaço memorial e o reforço do 
seu papel cénico; estruturação da rede viária local em 
articulação com a rede viária principal, de forma a melhorar 
as acessibilidades e os índices de mobilidade interna e 
externa.

22. ABERTURA DO PERÍODO DE DISCUSSÃO 
PÚBLICA DA REVISÃO DO PLANO DE 
PORMENOR DA ZONA ENVOLVENTE AO 
MERCADO DE BENFICA

A revisão do Plano de Pormenor da Zona Envolvente ao 
Mercado de Benfica (a área de intervenção do Plano tem 
cerca de 17,73ha e localiza-se na freguesia de Benfica), 
tem como objetivo proceder à reformulação da proposta 
urbanística, procurando soluções para os problemas 
existentes e detectados ao longo da sua implementação. A 
abertura de período de discussão pública foi aprovada na 
Reunião de Câmara Pública de 26 de Fevereiro de 2014.

23. REVISÃO DA CARTA EDUCATIVA DE 
LISBOA

Um novo contexto - novos dados demográficos, reforma 
administrativa, alterações na gestão e configuração dos 
Agrupamentos Escolares e alargamento da escolaridade 
obrigatória (abrangendo a faixa etária compreendida entre 
os 5 e 18 anos de idade), justificam a revisão da Carta 
Educativa de Lisboa, em vigor desde 2008. A Carta Educati-
va é um instrumento de elaboração/actualização obrigató-
rias (DL 7/2003 de 15 de Janeiro), fundamental para o 
ordenamento da rede de oferta de educação e de ensino da 
rede pública a partir do qual são definidas as estratégias de 
investimento municipal nos domínios da construção, manu-
tenção e apetrechamento dos estabelecimentos, e de 
reserva de terrenos, no caso do secundário.

24. CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO PARA A 
INSTALAÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA DE 
ESTUDANTES NO LARGO INTENDENTE 
PINA MANIQUE

Na Reunião de Câmara Pública de 26 de Março 2014, foi 
aprovado de forma condicionada (Proposta n.º 114/2014), 
um pedido de licenciamento para a edificação de uma 
residência de estudantes no Largo do Intendente de Pina 
Manique. O projeto de arquitectura apresentado propõe a 
construção de um edifício destinado a residência de estu-
dantes, que albergará uma diversidade de espaços destina-
dos a comércio (loja / bar / cantina), recepção, área admi-
nistrativa, 239 quartos, áreas de estar, de leitura, de estudo 
e de refeições.

25. PLANO MUNICIPAL PREVENÇÃO E COM-
BATE À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E DE 
GÉNERO

Foi aprovado por unanimidade em reunião pública de 
Câmara, no dia 26 de Fevereiro de 2014, constituindo um 
importante instrumento de trabalho para combater este 
flagelo.

26. ORGANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO NO 
LISBON V-DAY, “ONE BILLION RISING”

No dia 14 de Fevereiro, Lisboa associou-se ao movimento 
One Billion Rising”, que é um movimento, à escala global, 
pelo fim da violência contra mulheres, incluindo violações, 
espancamentos, incestos, mutilações genitais e escravidão 
sexual.

27. ORÇAMENTO PARTICIPATIVO ESCOLAR 
2014

Com a experiência adquirida nas edições anteriores, e o 
impacto positivo que este projecto alcançou junto da comu-
nidade escolar envolvida, a CML entendeu que estava na 
altura de o alargar e proporcionar aos jovens das 24 
Freguesias de Lisboa, a possibilidade de participar, promo-
vendo, assim, os valores da responsabilidade cívica, do 
envolvimento na vida da comunidade, da importância da 
partilha de responsabilidade e, em última instância, desen-
volver competências para a participação.
Na 4ª edição do Orçamento Participativo Escolar participa-
ram 5 escolas, num total de 9 turmas de 8º e 9º ano de 
escolaridade, onde mais de 200 alunos debateram ideias 
para Lisboa. Das 12 propostas apresentadas pelas escolas, 
8 foram adaptadas a projectos pela CML.

28.  FINAIS DA CHAMPIONS LEAGUE

As finais da Champions League feminina (Estádio do Reste-
lo) e masculina (Estádio da Luz) foram um dos grandes 
acontecimentos do ano em Lisboa. Para além da movimen-
tação que trouxe centenas de milhares de pessoas à nossa 
cidade, a audiência televisiva global superou os 380 
milhões, no que foi uma excepcional promoção de Lisboa à 
escala mundial. Destaque ainda para a ajuda da CML na 
efetivação do Champions League Festival, na Praça do 
Comércio e das fan zones dedicadas aos adeptos das duas 
equipas. O grande ambiente que se viveu em Lisboa 
naqueles dias foi devidamente sublinhado por toda a 
imprensa internacional.

29. COMEMORAÇÕES DOS 40 ANOS DO 25 
DE ABRIL

Decorreram, com enorme adesão popular e ampla cobertu-
ra mediática, as comemorações dos 40 anos do 25 de Abril, 
com um sem-número de iniciativas organizadas ou apoia-
das pela CML. Assinalando a data, a CML aprovou ainda, 
por unanimidade, a concessão da medalha da cidade à 
Associação 25 de Abril.

30. 84º FEIRA DO LIVRO

Foi inaugurado no dia 29 de maio a 84ª edição da Feira do 
Livro, no Parque Eduardo VII, com uma série de inovações 
devidamente sublinhadas pela comunicação social, com 
novos pavilhões e um layout diferente, acomodando 
também a instalação de um “mini-estádio” com ecrã gigan-
te, que permitiu aos lisboetas assistir aos jogos do Mundial 
de Futebol 2014.

31. ROCK IN RIO 2014

Decorreu mais uma edição do RiR, com mais de 350 mil 
espectadores, mais um enorme sucesso de afluência, com 
destaque para a presença de muitos estrangeiros, devido à 
atratividade de alguns nomes do cartaz.

32. ABERTURA MERCADO DA RIBEIRA PELA 
TIMEOUT

Dia 17 de maio inaugurou a primeira fase do novo Mercado 
da Ribeira pela revista Time Out. Em paralelo com o merca-
do tradicional de frescos, uma das naves do Mercado da 
Ribeira foi remodelada para dar lugar a um espaço amplo 
ocupado ao centro por mesas e rodeado pelas propostas 
gastronómicas de chefes como Vítor Claro, Marlene Vieira, 
Miguel Castro Silva, Alexandre Silva e Henrique Sá Pessoa, 
ou pelas sugestões das marcas presentes que vão desde 
diversas formas de confeccionar e degustar peixe, pizas, 
croquetes e muitos outras iguarias da nossa gastronomia.

33. REMODELAÇÃO DO JARDIM SÁ DA BAN-
DEIRA (PRAÇA D. LUIS)

A Câmara de Lisboa procedeu à remodelação do Jardim Sá 
da Bandeira, na Praça D. Luis. Procedeu-se a obras de 
construção de rede, substituição de postes e limpeza das 
luminárias, substituição de pavimentos e limpeza de mobi-
liário urbano. Foi ainda substituído o parque infantil existen-
te no local e instalado um quiosque tipo República com 
esplanada.

34. FESTIVAL INDIE LISBOA E FESTIVAL 
ALKANTARA

Duas referências já incontornáveis da agenda cultural da 
nossa cidade e que tiveram as suas edições de 2014, com 
assinalável sucesso, apesar de direccionadas para um 
universo não “mainstream”. O IndieLisboa – Festival Inter-
nacional de Cinema Independente conquistou um reconhe-
cimento internacional notável e firmou a sua posição cimei-
ra no contexto dos festivais nacionais. O Alkantara Festival 
- Mundos em Palco voltou a cumprir o seu papel como 
importante festival internacional contemporâneo de artes 
performativas: internacional e transdisciplinar.

35. SEMANA DO EMPREENDEDORISMO

A Câmara Municipal de Lisboa organizou a 3ª Semana do 
Empreendedorismo de Lisboa, a qual decorreu entre 5 a 10 
de maio. Durante cinco dias Lisboa foi palco de mais de 
duas dezenas de iniciativas que visaram a promoção o 
empreendedorismo e que decorreram em vários locais da 
cidade: seminários, conferências, workshops, sessões 
plenárias, gabinetes de apoio ao empreendedorismo, open 
days, talks.

36. INAUGURAÇÃO DO PARQUE URBANO DO 
REGUENGO, FREGUESIA DE SANTA 
CLARA

O Parque Urbano do Reguengo foi construído através de 
uma estreita colaboração entre a Junta de Freguesia de 
Santa Clara e a Câmara Municipal de Lisboa, que ao abrigo 
de duas candidaturas eleitas através do programa “Agen-
da21”, transferiu o apoio para a Junta de Freguesia, na 
qualidade de representante da candidatura.

37. MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS E 
VIA PÚBLICA

Conservação e Reparação de Arruamentos - Através das 
empreitadas de manutenção de pavimentos betuminosos 
foram executadas recargas de pavimentos numa área total 
aproximada de 9000 m2.

38. PROGRAMA DE ACÇÃO TERRITORIAL 
PARA A COLINA DE SANTANA

Considerando a importância da reabilitação e da requalifi-
cação da Colina de Santana para a regeneração do Centro 
de Lisboa foi assumido pelo executivo da CML o interesse e 
a oportunidade de ser elaborado um instrumento estratégi-
co e programático que, visando uma intervenção integrada 
naquele território, promova e coordene a atuação das 
várias entidades públicas e privadas interessadas na 
concretização do planeamento territorial definido para 
aquela área da cidade.

39. VERSÃO FINAL DO PLANO DE PORME-
NOR DE REABILITAÇÃO URBANA DO 
CAMPUS DE CAMPOLIDE

O Plano de Pormenor de Reabilitação Urbana do Campus 
de Campolide tem como principal objectivo organizar, 
caracterizar e articular com a cidade duas grandes áreas de 
uso público: a Universidade Nova de Lisboa e o Estabeleci-
mento Prisional de Lisboa. A área de intervenção com cerca 
de 37ha pertence às freguesias de Campolide e Avenidas 
Novas, e abrange ainda a área urbana do Palácio da Justi-
ça, o antigo Tribunal de Polícia e o Corredor Verde de 
Lisboa.

40. INAUGURAÇÃO DE MONUMENTO DA 
AUTORIA DE RUI SANCHES, EM HOME-
NAGEM A MARIA JOSÉ NOGUEIRA PINTO 
- 27 DE MAIO – AV. RIBEIRA DAS NAUS

O monumento perpetuará o agradecimento da cidade ao 
importante trabalho desenvolvido por Maria José Nogueira 
Pinto. A localização da obra não podia deixar de ser num 
dos locais mais emblemáticos da cidade, entre o Cais do 
Sodré e a Praça do Comércio, por estar integrada num 
grande plano de reabilitação da zona ribeirinha.

41. CONSELHO MUNICIPAL PARA A IGUAL-
DADE DE OPORTUNIDADES

Foi aprovada em reunião de Câmara de 30 de Abril, a 
proposta de alteração de designação e regulamento geral 
do Conselho Municipal para a Igualdade de Oportunidades 
entre Mulheres e Homens.

42. MÊS DA PREVENÇÃO DOS MAUS-TRATOS 
NA INFÂNCIA

Realização da Campanha do Mês da Prevenção dos Maus-
-Tratos na Infância em parceria com a Comissão Nacional 
de Protecção de Crianças e Jovens em Risco e a Associação 
de Mulheres Contra a Violência. Entre as várias iniciativas 
que decorreram durante o mês de Abril destacam-se: Ciclo 
Cultural que contou com a presença de vários grupos de 
dança, musica, teatro, fotografia, exibição de filmes e 
curtas-metragens.

43. PLANO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO DA 
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

No âmbito do Plano Municipal de Prevenção e Combate a 
Violência Doméstica e de Género, decorreu o período de 
consulta pública da proposta e apreciação dos contributos 
recebidos.

44. POLÍTICAS LOCAIS DE FAMÍLIA E 
INFÂNCIA

Nos dias 7 e 8 de maio, co-organização do II Seminário 
Iberoamericano sobre “Politicas Públicas Locais de Família e 
Infância” e o IV Comité Sectorial de Infância e Educação da 
União das Cidades Capitais Iberoamericanas (UCCI), reuniu 
delegados provenientes de 18 capitais ibero-americanas 
em Lisboa.

45. PRÉMIO EMPREENDEDORISMO

Lisboa recebeu em Bruxelas, no dia 25 de Junho, a distin-
ção de Cidade Empreendedora Europeia, que premeia as 
melhores estratégias regionais para a promoção do 
empreendedorismo e da inovação junto das pequenas e 
médias empresas.

46. INAUGURAÇÃO DA CASA DOS ANIMAIS

A Casa dos Animais de Lisboa (CAL), nova designação do 
canil/gatil municipal situado em Monsanto, foi inaugurada 
numa cerimónia que marca uma nova fase deste equipa-
mento.
Completamente requalificada, quer a nível de instalações, 
como de procedimentos, a CAL tem como lema acolher e 
tratar com dignidade todos os animais, combater o aban-
dono e promover a adopção segura e responsável, porque 
o destino final de cada animal não pode ser outro que não 
o da adopção.
Nesse sentido, se se optar por adoptar um animal na CAL, 
o estabelecimento disponibilizará serviços e actos médicos 
gratuitos, como esterilização, desparasitação, identificação 
electrónica, medicação e até programas de treino.
Mais moderno e funcional, o novo equipamento de Mon-
santo contempla, entre outros espaços, boxes amplas, 
salas para cachorros e gatinhos, blocos de adopção, salas 
de vacinação e quarentena e zonas de recreio para cães.
A inauguração da CAL ficou ainda marcada pela celebração 
de vários acordos de cooperação com faculdades de Medi-
cina Veterinária e grupos ligados à defesa dos animais. O 
objetivo é proporcionar mais e melhores cuidados médicos 
aos animais.

47. RIBEIRA DAS NAUS

A 13 de Julho foi também assinalado o fim dos trabalhos da 
requalificação da Avenida Ribeira das Naus. As obras na 
Caldeirinha, na Doca Seca e na frente da margem da Ribei-
ra das Naus revelaram o que muitos já sabiam e que agora 
passam a poder disfrutar ainda melhor: uma frente de rio 
invejável, com condições naturais únicas, às quais se acres-
centaram outras, criadas para aproveitar esta convivência 
entre Lisboa e o Tejo.

48. INAUGURAÇÃO DA EXPOSIÇÃO MARE-
SIAS

No dia 13 de Julho a CML e a EGEAC inauguraram no 
Torreão Poente do Terreiro do Paço, a exposição Maresias - 
Lisboa e o Tejo 1850-2014, a qual estará patente até 19 de 
Dezembro.

49. INAUGURAÇÃO DO MUSEU DE SANTO 
ANTÓNIO

A Câmara Municipal de Lisboa reabriu o Pólo do Museu de 
Lisboa dedicado a Santo António no dia 18 de Julho. Este 
espaço, ampliado e com uma nova exposição permanente, 
passou a contar também com um centro de documentação 
dedicado a Santo António.

50. INAUGURAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA 
CASA DOS BICOS/NÚCLEO ARQUEOLÓ-
GICO

No dia 14 de Julho a Câmara Municipal de Lisboa inaugurou 
o Núcleo Arqueológico da Casa dos Bicos, revelando um 
valioso espólio que percorre a história da cidade desde a 
ocupação romana até ao século XVIII.

51. FESTAS DAS CIDADE

Tendo como mote principal a celebração dos 400 Anos de 
uma das obras-primas da literatura portuguesa, Peregrina-
ção de Fernão Mendes Pinto, as Festas de Lisboa 2014 
projectou uma vez mais a Cidade de Lisboa a nível nacional 
e internacional, congregando em torno do seu imaginário 
mais de 500.000 pessoas que assistiram presencialmente a 
todos os eventos e ultrapassando os 1,9 milhões de especta-
dores (considerando as transmissões televisivas dos seus 
eventos).

52. ENTREGA DE EPI – BOMBEIROS

No passado dia 18 de agosto, o Presidente da Câmara de 
Lisboa procedeu à entrega de 350 equipamentos de 
protecção individual ao Regimento de Sapadores Bombei-
ros de Lisboa. Esta entrega consubstancia mais uma acção 
que visa a melhoria das condições de trabalho dos elemen-
tos do RSB, que prestam socorro à cidade.

53. APROVADO PLANO DE AÇÃO DOS DIREI-
TOS SOCIAIS

O Plano de Ação dos Direitos Sociais 2014-2017 é uma 
estratégia política estruturada em eixos, objetivos, missões 
e ações, tendo por base a ambição do Programa do Gover-
no da Cidade de Lisboa 2013/2017, a experiência de traba-
lho do município e os inúmeros compromissos assumidos 
com as comunidades nomeadamente a Rede Social de 
Lisboa. Para além de estabelecer e reforçar o trabalho que 
tem sido desenvolvido pela autarquia, o Plano de Acção dos 
Direitos Sociais 2014-2017 assenta numa estrutura que, 
por um lado, permite dar respostas sociais urgentes, por 
outro, estabelece estratégias de intervenção de médio e 
longo-prazo, promovendo e protegendo os direitos dos 
mais excluídos e daqueles que se encontram numa situa-
ção de tal desigualdade, que necessitam de medidas que 
possam minorar o impacto social que ainda hoje persiste.

54. FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL APRO-
VADO POR UNANIMIDADE NA ASSEM-
BLEIA MUNICIPAL

O Fundo do Emergência Social de Lisboa criado em 2012 
(2ºsemestre de 2012) pelo município de Lisboa, tendo em 
conta o quadro de crise económica e social em Portugal, 
visando o apoio financeiro a IPSS e a agregados familiares.
Os pedidos de apoio financeiro destinado às famílias são 
avaliados e prestados através das juntas de freguesia.
No âmbito do Protocolo de Delegação de competências, em 
2013, a CML transferiu para 40 Juntas de Freguesia o valor 
total de 192.000,00€, tendo sido rececionados 176 pedidos 
de apoio e 153 Famílias foram apoiadas.
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1.  DESCENTRALIZAÇÃO DE MEIOS E DE COM-
PETÊNCIAS NAS FREGUESIAS DE LISBOA

O apoio dado pelos Lisboetas legitimou obviamente a 
opção por parte do executivo municipal de descentralizar 
meios e competências para as novas 24 freguesias de 
Lisboa. A reforma administrativa foi concebida e proposta 
com ampla participação da cidade e debate nos órgãos 
municipais ao longo de 5 anos, foi consagrada em lei da 
Assembleia da República e amplamente apoiada em duas 
eleições autárquicas. Foram descentralizadas muitas com-
petências do município, na área da higiene urbana, gestão 
e manutenção de equipamentos de proximidade ou espaço 
público. Foram também transferidos os meios financeiros, 
instalações, equipamentos e recursos humanos, necessá-
rios para o exercício destas competências. Foi garantido aos 
funcionários municipais transferidos para as freguesias a 
plenitude dos direitos adquiridos, como os direitos próprios 
dos funcionários públicos e ainda os direitos específicos dos 
trabalhadores do município, como o acesso aos serviços de 
medicina do trabalho, creches e refeitórios municipais e os 
serviços sociais da CML.
No dia 10 de Março de 2014 procedeu-se à assinatura dos 
autos de transferência das novas competências para as 
freguesias. Um dia histórico na cidade de Lisboa, e do país, 
traduzindo-se numa das maiores reformas administrativas 
de sempre em Portugal.
Com a assinatura dos 24 autos de transferência, as Juntas 
assumiram a responsabilidade pela limpeza da cidade, pela 
manutenção de mais de uma centena de equipamentos 
desportivos, espaços de jogos, escolas e jardins-de-infân-
cia, mercados e feiras.
Ainda neste âmbito, foi aprovada, na Reunião de Câmara 
Pública de 26 de Março 2014, a atribuição de património 
municipal às novas Juntas de Freguesia (Proposta nº 
115/2014), criando condições para que estas entidades 
públicas possam desenvolver as novas competências e 
atribuições.

2. REMODELAÇÃO DO MERCADO DE CAMPO DE 
OURIQUE

No dia 26 de Novembro foi inaugurado o remodelado 
Mercado de Campo de Ourique, com um novo conceito de 
oferta alimentar a par da oferta tradicional, que tem tido 
grande sucesso, merecendo grande afluência do público e 
que tem sido alvo de destaque na comunicação social.

3. LISBON & ESTORIL FILME FESTIVAL 2013

Decorreu entre os dias 8 e 18 de Novembro de 2013 mais 
uma edição do Lisbon & Estoril Film Festival, festival de que 
a CML é parceira e que cruza, com originalidade, o cinema 
com outras artes, da música à literatura, passando por 
outras artes visuais, constituindo uma mais-valia para a 
nossa cidade.

4. EXPERIMENTA DESIGN 2013

De 7 de Novembro e 22 de Dezembro realizou-se mais uma 
edição da Experimenta Design, com a parceria da CML, que 
ocupou vários lugares da nossa cidade (no eixo Chiado- 
Belém) e que voltou a marcar a agenda mediática e cultu-
ral. 

5. ENTREGA DAS PRIMEIRAS CHAVES 
 DO PROGRAMA “LOJA NO BAIRRO”

No âmbito do Programa “Loja no Bairro“, foram entregues, 
em Dezembro de 2013, as primeiras 20 chaves de espaços 
em bairros municipais, destinados ao desenvolvimento de 
atividades comerciais e à instalação de projetos de criação 
de microempresas. Esta é uma solução que visa estimular 
a economia local, promovendo o empreendedorismo e a 
criação de emprego através da disponibilização destes 
espaços devolutos e o seu aproveitamento de forma a 
suprimir carências nos bairros. Dos 20 espaços entregues, 
16 destinam-se ao desenvolvimento de actividades comer-
ciais e quatro à instalação de projetos de criação de 
microempresas/empreendedorismo em bairros municipais. 

6. APRESENTAÇÃO DO CARTÃO BLX

As Bibliotecas Municipais de Lisboa em associação com a 
Innovagency apresentaram no dia 10 de Dezembro a app 
(para smartphones e tablets) Cartão BLX, o primeiro cartão 
digital de um serviço público no nosso país. Através desta 
aplicação será possível aos utilizadores da rede de bibliote-
cas da Câmara Municipal de Lisboa requisitar livros e 
conhecer o estado do seu pedido, saber quais os dias e 
locais de paragem da Biblioteca Itinerante ou aceder a 
informação básica como os contactos e localização das 
bibliotecas. 

7. COMEMORAÇÕES DO 1º DE DEZEMBRO

Assinalou-se no dia 1 de Dezembro de 2013 a passagem de 
mais um aniversário do Dia da Restauração (1640), com 
uma cerimónia oficial organizada pela Sociedade Histórica 
de Independência de Portugal e pela Câmara Municipal de 
Lisboa, numa parceria que remonta a 1861. Foi assim man-
tido o compromisso de, independentemente da data ser ou 
não feriado municipal, a Câmara continuar a assinalar uma 
data da maior importância para a História do nosso país, 
com comemorações de natureza eminentemente popula-
res. 

8. OS 500 ANOS DO BAIRRO ALTO

Decorreram entre os dias 7 e 15 de Dezembro de 2013, as 
comemorações dos 500 anos do Bairro Alto, um dos bairros 
populares mais carismáticos da nossa cidade, com uma 
série de actividades que mobilizaram a participação de 
habitantes e comerciantes do bairro, além dos seus muitos 
visitantes. 

9. INÍCIO DA RECOLHA SELECTIVA EM BENFICA

Iniciou-se a implantação do projecto de recolha selectiva 
porta a porta na freguesia de Benfica (16.195 fogos) com a 
entrega de equipamento e realização de acções de sensibi-
lização à população.

10. LISBOA VOLTOU A SER PREMIADA 
INTERNACIONALMENTE COMO GRANDE 
DESTINO TURÍSTICO

Prémio Amadeus&WWTM - City Break On A Budget, anun-
ciado a 6 de Novembro na maior feira de turismo do 
mundo, realizada em Londres. Lisboa venceu pela qualida-
de e pela diversidade turística que oferece em estadias de 
curta duração, de que se destacam os preços acessíveis, os 
alojamentos, as viagens, os passeios e a restauração.
Prémio HolidayCheck Destination Award 2013, na categoria 
de City Trips. A distinção resulta da análise das reações dos 
clientes desta operadora turística online, através dos 
comentários, sugestões e críticas feitas após as viagens.

11. ASSINATURA DE ACORDO TRIPARTIDO

No âmbito da reforma administrativa em curso, após a 
aprovação pela Assembleia Municipal de Lisboa, dos crité-
rios de transição dos recursos humanos do município para 
as juntas de freguesia, a Câmara Municipal de Lisboa, 18 
Juntas de Freguesia da cidade, e o SINTAP - Sindicato dos 
Trabalhadores da Administração Pública e de Entidades 
com Fins Públicos, assinaram, dia 22 de Janeiro de 2014, 
um acordo tripartido que garantiu os direitos dos trabalha-
dores e a manutenção da natureza pública dos seus contra-
tos de trabalho.

12. ACORDO COLECTIVO SOBRE DURAÇÃO 
DO TEMPO DE TRABALHO

Foram assinados com os sindicatos representativos dos 
trabalhadores da CML: Federação de Sindicatos da Admi-
nistração Pública e de Entidades com Fins Públicos 
(FESAP), Sindicato dos Trabalhadores da Administração 
Pública e de Entidades com Fins Públicos (SINTAP), o Sindi-
cato Nacional dos Bombeiros Profissionais (SNBP), Sindica-
to dos Trabalhadores do Município de Lisboa (STML) e com 
o Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local 
(STAL) os contratos coletivos de trabalho com vista à dura-
ção e organização do tempo de trabalho dos trabalhadores 
do Município. Com a assinatura deste acordo coletivo, os 
direitos dos trabalhadores designadamente no que respei-
ta: à manutenção das 7 horas diárias e 35 horas semanais, 
à aplicação do regime de jornada contínua, bem como o 
direito à prestação de trabalho em condições de segurança, 
higiene e saúde.

13. APROVAÇÃO DO PLANO DE ACESSIBILI-
DADE PEDONAL EM LISBOA

Tornar Lisboa uma cidade mais acessível é uma prioridade 
deste executivo da CML, prevenindo a criação de novas 
barreiras, promovendo a adaptação progressiva dos espa-
ços e edifícios já existentes e mobilizando a comunidade 
para a criação de uma cidade para todas as pessoas, inde-
pendente das suas capacidades físicas, sensoriais e cogniti-
vas. A Câmara Municipal determinou, através da Delibera-
ção n.º 566/CM/2009, a elaboração do Plano de Acessibili-
dade Pedonal de Lisboa, tendo por missão definir a melhor 
estratégia para a cidade de lisboa e promover a acessibili-
dade;

14. PROGRAMA DE RENDA CONVENCIONADA

Realizou-se em Janeiro de 2014 o sorteio relativo à 4ª 
edição do Programa de Renda Convencionada. Esta bolsa 
era constituída por 12 habitações municipais, com tipolo-
gias T0 a T2, de rendas que variavam entre os 108€ e 415€ 
(valor médio era 262€).

1 ANO DE MANDATO, 1 ANO DE “MAIS PESSOAS, MAIS EMPREGO, MELHOR CIDADE”

15. INAUGURADO BALCÃO PRA A PARCERIA 
SOCIAL

Foi inaugurado a 30 de Janeiro, no Edifício Central da CML, 
o Balcão para a Parceria Social, que procura ser uma 
resposta para facilitar o trabalho das organizações institui-
ções e grupos informais ativos no domínio dos Direitos 
Sociais em Lisboa e estimular a sua interação positiva com 
o município.

16. LISBOA-EUROPA 2020

Em reunião de 29 de Janeiro de 2014, a Câmara Municipal 
de Lisboa mandatou a Equipa de Missão Lisboa-Europa 
2020 para uma segunda fase de atuação, atendendo a que 
em Dezembro de 2013 foram publicados os Regulamentos 
europeus que enquadram o próximo Quadro Financeiro 
Plurianual e em Janeiro de 2014 o Governo português apre-
sentou formalmente uma proposta de Acordo de Parceria, 
a assinar entre Portugal e a Comissão Europeia, continuan-
do os trabalhos de preparação dos Programas Operacionais 
(regionais e temáticos) e do Plano Territorial Integrado da 
Área Metropolitana de Lisboa.
Caberá à Equipa de Missão acompanhar o processo de 
negociação do Acordo de Parceria e Programas Operacio-
nais, atenta a Estratégia Lisboa 2020 e o Programa de 
Governo da Cidade, bem como a produção da regulamen-
tação nacional do Quadro Comunitário, tendente a assegu-
rar a maximização de investimento financiável pelos fundos 
comunitários na Cidade de Lisboa.

17. ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2014

A Câmara Municipal de Lisboa prevê para o Orçamento 
Participativo do ano de 2014 uma verba global de 
2.500.000€, que será dividida por dois grupos de projectos: 
1 milhão de euros para o conjunto dos projectos de valor 
igual ou inferior a 500.000 euros e 1,5 milhões de euros 
para o conjunto dos projectos de valor igual ou inferior a 
150.000 euros. A proposta de realização do OP 2014 foi 
aprovada em reunião de Câmara de dia 12 de Março.

18. BIP/ZIP 2014

Em 26 de Março, foi aprovado na Câmara, por unanimida-
de, o Ciclo e Regras do Plano BIP/ZIP 2014. Trata-se de um 
dos mais importantes instrumentos de Desenvolvimento 
Local do Município, iniciado em 2011 com uma dotação de 
1,000,000 euros e envolvendo em 2014 um financiamento 
de 1,632,771 euros É dirigido aos Bairros e Zonas de Inter-
venção Prioritária definidos na Carta BIP/ZIP (8% do 
concelho de Lisboa). Até à data, o programa Bip-Zip envol-
veu o financiamento de 742 actividades, com 4,3 milhões 
de euros, 300 entidades
sem fins lucrativos, e uma abrangência de 67 territórios. A 
edição de 2014 contou com a maior participação de sempre 
o programa, com 138 novas entidades. Entraram na plata-
forma nos
prazos previstos 146 candidaturas, envolvendo 362 entida-
des, com projectos superior a 7,5 milhões de euros, dos 
quais mais de 6 milhões de euros solicitados ao Programa 
BIP/ZIP.

19. REGULAMENTO DE OCUPAÇÃO DA VIA 
PÚBLICA COM ESTALEIROS DE OBRAS

A CML aprovou a 26 de Março o Regulamento de Ocupação 
da Via Pública com Estaleiros de Obras. A prática vinha a 
demonstrar que os estaleiros de obras, em especial quando 
ocupam a via ou outros espaços públicos, determinam 
prejuízos a vários níveis, quer porque contribuem para a 
insegurança e desconforto dos peões, nomeadamente os 
de mobilidade condicionada, quer porque prejudicam o 
normal exercício das actividades económicas, nomeada-
mente o comércio, quer, ainda, porque contribuem para 
uma imagem descuidada da cidade e para a degradação do 
espaço público e das infra-estruturas, o que não é compatí-
vel com os desafios e as exigências a que estão sujeitos os 
modernos centros urbanos.

20. VERSÃO FINAL DO PLANO DE URBANI-
ZAÇÃO DE ALCÂNTARA

Foi aprovada na Reunião de Câmara Pública de 26 de 
Março de 2014, a versão final do Plano de Urbanização de 
Alcântara. Entre os grandes objetivos do plano, destaque 
para a promoção de uma estrutura ecológica contínua que 
relacione o Estuário com o Vale de Alcântara e, através 
deste, o Parque de Monsanto; garantia da drenagem hídri-
ca e atmosférica do sistema do vale; propor soluções 
mitigadoras das situações de risco natural, designadamen-
te sísmico e de inundações; promoção da identificação e 
valorização do património cultural existente, designada-
mente o proveniente de arqueologia industrial; estabeleci-
mento de uma rede de mobilidade suave, que se articule 
com a Frente Ribeirinha, com os percursos históricos, com 
a estrutura ecológica urbana, a rede de equipamentos e o 
sistema de transportes públicos.

21. VERSÃO FINAL DO PLANO DE PORME-
NOR DA PEDREIRA DO ALVITO

Foi aprovada na Reunião de Câmara Pública de 26 de 
Março 2014, a versão final do Plano de Pormenor da Pedrei-
ra do Alvito. Constituem principais objectivos do plano: 
reconversão das áreas industriais obsoletas e vazios urba-
nos existentes, através da criação de uma nova malha 
urbana, que confira uma imagem de modernidade à área 
do Plano e garanta a sua sustentabilidade ambiental; 
articulação das zonas verdes públicas com percursos pedo-
nais, praças, equipamentos e zonas de estadia e lazer, 
criando-se num espaço público com maior conforto 
urbano; valorização da falésia existente a norte da pedrei-
ra, de modo a garantir o espaço memorial e o reforço do 
seu papel cénico; estruturação da rede viária local em 
articulação com a rede viária principal, de forma a melhorar 
as acessibilidades e os índices de mobilidade interna e 
externa.

22. ABERTURA DO PERÍODO DE DISCUSSÃO 
PÚBLICA DA REVISÃO DO PLANO DE 
PORMENOR DA ZONA ENVOLVENTE AO 
MERCADO DE BENFICA

A revisão do Plano de Pormenor da Zona Envolvente ao 
Mercado de Benfica (a área de intervenção do Plano tem 
cerca de 17,73ha e localiza-se na freguesia de Benfica), 
tem como objetivo proceder à reformulação da proposta 
urbanística, procurando soluções para os problemas 
existentes e detectados ao longo da sua implementação. A 
abertura de período de discussão pública foi aprovada na 
Reunião de Câmara Pública de 26 de Fevereiro de 2014.

23. REVISÃO DA CARTA EDUCATIVA DE 
LISBOA

Um novo contexto - novos dados demográficos, reforma 
administrativa, alterações na gestão e configuração dos 
Agrupamentos Escolares e alargamento da escolaridade 
obrigatória (abrangendo a faixa etária compreendida entre 
os 5 e 18 anos de idade), justificam a revisão da Carta 
Educativa de Lisboa, em vigor desde 2008. A Carta Educati-
va é um instrumento de elaboração/actualização obrigató-
rias (DL 7/2003 de 15 de Janeiro), fundamental para o 
ordenamento da rede de oferta de educação e de ensino da 
rede pública a partir do qual são definidas as estratégias de 
investimento municipal nos domínios da construção, manu-
tenção e apetrechamento dos estabelecimentos, e de 
reserva de terrenos, no caso do secundário.

24. CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO PARA A 
INSTALAÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA DE 
ESTUDANTES NO LARGO INTENDENTE 
PINA MANIQUE

Na Reunião de Câmara Pública de 26 de Março 2014, foi 
aprovado de forma condicionada (Proposta n.º 114/2014), 
um pedido de licenciamento para a edificação de uma 
residência de estudantes no Largo do Intendente de Pina 
Manique. O projeto de arquitectura apresentado propõe a 
construção de um edifício destinado a residência de estu-
dantes, que albergará uma diversidade de espaços destina-
dos a comércio (loja / bar / cantina), recepção, área admi-
nistrativa, 239 quartos, áreas de estar, de leitura, de estudo 
e de refeições.

25. PLANO MUNICIPAL PREVENÇÃO E COM-
BATE À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E DE 
GÉNERO

Foi aprovado por unanimidade em reunião pública de 
Câmara, no dia 26 de Fevereiro de 2014, constituindo um 
importante instrumento de trabalho para combater este 
flagelo.

26. ORGANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO NO 
LISBON V-DAY, “ONE BILLION RISING”

No dia 14 de Fevereiro, Lisboa associou-se ao movimento 
One Billion Rising”, que é um movimento, à escala global, 
pelo fim da violência contra mulheres, incluindo violações, 
espancamentos, incestos, mutilações genitais e escravidão 
sexual.

27. ORÇAMENTO PARTICIPATIVO ESCOLAR 
2014

Com a experiência adquirida nas edições anteriores, e o 
impacto positivo que este projecto alcançou junto da comu-
nidade escolar envolvida, a CML entendeu que estava na 
altura de o alargar e proporcionar aos jovens das 24 
Freguesias de Lisboa, a possibilidade de participar, promo-
vendo, assim, os valores da responsabilidade cívica, do 
envolvimento na vida da comunidade, da importância da 
partilha de responsabilidade e, em última instância, desen-
volver competências para a participação.
Na 4ª edição do Orçamento Participativo Escolar participa-
ram 5 escolas, num total de 9 turmas de 8º e 9º ano de 
escolaridade, onde mais de 200 alunos debateram ideias 
para Lisboa. Das 12 propostas apresentadas pelas escolas, 
8 foram adaptadas a projectos pela CML.

28.  FINAIS DA CHAMPIONS LEAGUE

As finais da Champions League feminina (Estádio do Reste-
lo) e masculina (Estádio da Luz) foram um dos grandes 
acontecimentos do ano em Lisboa. Para além da movimen-
tação que trouxe centenas de milhares de pessoas à nossa 
cidade, a audiência televisiva global superou os 380 
milhões, no que foi uma excepcional promoção de Lisboa à 
escala mundial. Destaque ainda para a ajuda da CML na 
efetivação do Champions League Festival, na Praça do 
Comércio e das fan zones dedicadas aos adeptos das duas 
equipas. O grande ambiente que se viveu em Lisboa 
naqueles dias foi devidamente sublinhado por toda a 
imprensa internacional.

29. COMEMORAÇÕES DOS 40 ANOS DO 25 
DE ABRIL

Decorreram, com enorme adesão popular e ampla cobertu-
ra mediática, as comemorações dos 40 anos do 25 de Abril, 
com um sem-número de iniciativas organizadas ou apoia-
das pela CML. Assinalando a data, a CML aprovou ainda, 
por unanimidade, a concessão da medalha da cidade à 
Associação 25 de Abril.

30. 84º FEIRA DO LIVRO

Foi inaugurado no dia 29 de maio a 84ª edição da Feira do 
Livro, no Parque Eduardo VII, com uma série de inovações 
devidamente sublinhadas pela comunicação social, com 
novos pavilhões e um layout diferente, acomodando 
também a instalação de um “mini-estádio” com ecrã gigan-
te, que permitiu aos lisboetas assistir aos jogos do Mundial 
de Futebol 2014.

31. ROCK IN RIO 2014

Decorreu mais uma edição do RiR, com mais de 350 mil 
espectadores, mais um enorme sucesso de afluência, com 
destaque para a presença de muitos estrangeiros, devido à 
atratividade de alguns nomes do cartaz.

32. ABERTURA MERCADO DA RIBEIRA PELA 
TIMEOUT

Dia 17 de maio inaugurou a primeira fase do novo Mercado 
da Ribeira pela revista Time Out. Em paralelo com o merca-
do tradicional de frescos, uma das naves do Mercado da 
Ribeira foi remodelada para dar lugar a um espaço amplo 
ocupado ao centro por mesas e rodeado pelas propostas 
gastronómicas de chefes como Vítor Claro, Marlene Vieira, 
Miguel Castro Silva, Alexandre Silva e Henrique Sá Pessoa, 
ou pelas sugestões das marcas presentes que vão desde 
diversas formas de confeccionar e degustar peixe, pizas, 
croquetes e muitos outras iguarias da nossa gastronomia.

33. REMODELAÇÃO DO JARDIM SÁ DA BAN-
DEIRA (PRAÇA D. LUIS)

A Câmara de Lisboa procedeu à remodelação do Jardim Sá 
da Bandeira, na Praça D. Luis. Procedeu-se a obras de 
construção de rede, substituição de postes e limpeza das 
luminárias, substituição de pavimentos e limpeza de mobi-
liário urbano. Foi ainda substituído o parque infantil existen-
te no local e instalado um quiosque tipo República com 
esplanada.

34. FESTIVAL INDIE LISBOA E FESTIVAL 
ALKANTARA

Duas referências já incontornáveis da agenda cultural da 
nossa cidade e que tiveram as suas edições de 2014, com 
assinalável sucesso, apesar de direccionadas para um 
universo não “mainstream”. O IndieLisboa – Festival Inter-
nacional de Cinema Independente conquistou um reconhe-
cimento internacional notável e firmou a sua posição cimei-
ra no contexto dos festivais nacionais. O Alkantara Festival 
- Mundos em Palco voltou a cumprir o seu papel como 
importante festival internacional contemporâneo de artes 
performativas: internacional e transdisciplinar.

35. SEMANA DO EMPREENDEDORISMO

A Câmara Municipal de Lisboa organizou a 3ª Semana do 
Empreendedorismo de Lisboa, a qual decorreu entre 5 a 10 
de maio. Durante cinco dias Lisboa foi palco de mais de 
duas dezenas de iniciativas que visaram a promoção o 
empreendedorismo e que decorreram em vários locais da 
cidade: seminários, conferências, workshops, sessões 
plenárias, gabinetes de apoio ao empreendedorismo, open 
days, talks.

36. INAUGURAÇÃO DO PARQUE URBANO DO 
REGUENGO, FREGUESIA DE SANTA 
CLARA

O Parque Urbano do Reguengo foi construído através de 
uma estreita colaboração entre a Junta de Freguesia de 
Santa Clara e a Câmara Municipal de Lisboa, que ao abrigo 
de duas candidaturas eleitas através do programa “Agen-
da21”, transferiu o apoio para a Junta de Freguesia, na 
qualidade de representante da candidatura.

37. MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS E 
VIA PÚBLICA

Conservação e Reparação de Arruamentos - Através das 
empreitadas de manutenção de pavimentos betuminosos 
foram executadas recargas de pavimentos numa área total 
aproximada de 9000 m2.

38. PROGRAMA DE ACÇÃO TERRITORIAL 
PARA A COLINA DE SANTANA

Considerando a importância da reabilitação e da requalifi-
cação da Colina de Santana para a regeneração do Centro 
de Lisboa foi assumido pelo executivo da CML o interesse e 
a oportunidade de ser elaborado um instrumento estratégi-
co e programático que, visando uma intervenção integrada 
naquele território, promova e coordene a atuação das 
várias entidades públicas e privadas interessadas na 
concretização do planeamento territorial definido para 
aquela área da cidade.

39. VERSÃO FINAL DO PLANO DE PORME-
NOR DE REABILITAÇÃO URBANA DO 
CAMPUS DE CAMPOLIDE

O Plano de Pormenor de Reabilitação Urbana do Campus 
de Campolide tem como principal objectivo organizar, 
caracterizar e articular com a cidade duas grandes áreas de 
uso público: a Universidade Nova de Lisboa e o Estabeleci-
mento Prisional de Lisboa. A área de intervenção com cerca 
de 37ha pertence às freguesias de Campolide e Avenidas 
Novas, e abrange ainda a área urbana do Palácio da Justi-
ça, o antigo Tribunal de Polícia e o Corredor Verde de 
Lisboa.

40. INAUGURAÇÃO DE MONUMENTO DA 
AUTORIA DE RUI SANCHES, EM HOME-
NAGEM A MARIA JOSÉ NOGUEIRA PINTO 
- 27 DE MAIO – AV. RIBEIRA DAS NAUS

O monumento perpetuará o agradecimento da cidade ao 
importante trabalho desenvolvido por Maria José Nogueira 
Pinto. A localização da obra não podia deixar de ser num 
dos locais mais emblemáticos da cidade, entre o Cais do 
Sodré e a Praça do Comércio, por estar integrada num 
grande plano de reabilitação da zona ribeirinha.

41. CONSELHO MUNICIPAL PARA A IGUAL-
DADE DE OPORTUNIDADES

Foi aprovada em reunião de Câmara de 30 de Abril, a 
proposta de alteração de designação e regulamento geral 
do Conselho Municipal para a Igualdade de Oportunidades 
entre Mulheres e Homens.

42. MÊS DA PREVENÇÃO DOS MAUS-TRATOS 
NA INFÂNCIA

Realização da Campanha do Mês da Prevenção dos Maus-
-Tratos na Infância em parceria com a Comissão Nacional 
de Protecção de Crianças e Jovens em Risco e a Associação 
de Mulheres Contra a Violência. Entre as várias iniciativas 
que decorreram durante o mês de Abril destacam-se: Ciclo 
Cultural que contou com a presença de vários grupos de 
dança, musica, teatro, fotografia, exibição de filmes e 
curtas-metragens.

43. PLANO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO DA 
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

No âmbito do Plano Municipal de Prevenção e Combate a 
Violência Doméstica e de Género, decorreu o período de 
consulta pública da proposta e apreciação dos contributos 
recebidos.

44. POLÍTICAS LOCAIS DE FAMÍLIA E 
INFÂNCIA

Nos dias 7 e 8 de maio, co-organização do II Seminário 
Iberoamericano sobre “Politicas Públicas Locais de Família e 
Infância” e o IV Comité Sectorial de Infância e Educação da 
União das Cidades Capitais Iberoamericanas (UCCI), reuniu 
delegados provenientes de 18 capitais ibero-americanas 
em Lisboa.

45. PRÉMIO EMPREENDEDORISMO

Lisboa recebeu em Bruxelas, no dia 25 de Junho, a distin-
ção de Cidade Empreendedora Europeia, que premeia as 
melhores estratégias regionais para a promoção do 
empreendedorismo e da inovação junto das pequenas e 
médias empresas.

46. INAUGURAÇÃO DA CASA DOS ANIMAIS

A Casa dos Animais de Lisboa (CAL), nova designação do 
canil/gatil municipal situado em Monsanto, foi inaugurada 
numa cerimónia que marca uma nova fase deste equipa-
mento.
Completamente requalificada, quer a nível de instalações, 
como de procedimentos, a CAL tem como lema acolher e 
tratar com dignidade todos os animais, combater o aban-
dono e promover a adopção segura e responsável, porque 
o destino final de cada animal não pode ser outro que não 
o da adopção.
Nesse sentido, se se optar por adoptar um animal na CAL, 
o estabelecimento disponibilizará serviços e actos médicos 
gratuitos, como esterilização, desparasitação, identificação 
electrónica, medicação e até programas de treino.
Mais moderno e funcional, o novo equipamento de Mon-
santo contempla, entre outros espaços, boxes amplas, 
salas para cachorros e gatinhos, blocos de adopção, salas 
de vacinação e quarentena e zonas de recreio para cães.
A inauguração da CAL ficou ainda marcada pela celebração 
de vários acordos de cooperação com faculdades de Medi-
cina Veterinária e grupos ligados à defesa dos animais. O 
objetivo é proporcionar mais e melhores cuidados médicos 
aos animais.

47. RIBEIRA DAS NAUS

A 13 de Julho foi também assinalado o fim dos trabalhos da 
requalificação da Avenida Ribeira das Naus. As obras na 
Caldeirinha, na Doca Seca e na frente da margem da Ribei-
ra das Naus revelaram o que muitos já sabiam e que agora 
passam a poder disfrutar ainda melhor: uma frente de rio 
invejável, com condições naturais únicas, às quais se acres-
centaram outras, criadas para aproveitar esta convivência 
entre Lisboa e o Tejo.

48. INAUGURAÇÃO DA EXPOSIÇÃO MARE-
SIAS

No dia 13 de Julho a CML e a EGEAC inauguraram no 
Torreão Poente do Terreiro do Paço, a exposição Maresias - 
Lisboa e o Tejo 1850-2014, a qual estará patente até 19 de 
Dezembro.

49. INAUGURAÇÃO DO MUSEU DE SANTO 
ANTÓNIO

A Câmara Municipal de Lisboa reabriu o Pólo do Museu de 
Lisboa dedicado a Santo António no dia 18 de Julho. Este 
espaço, ampliado e com uma nova exposição permanente, 
passou a contar também com um centro de documentação 
dedicado a Santo António.

50. INAUGURAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA 
CASA DOS BICOS/NÚCLEO ARQUEOLÓ-
GICO

No dia 14 de Julho a Câmara Municipal de Lisboa inaugurou 
o Núcleo Arqueológico da Casa dos Bicos, revelando um 
valioso espólio que percorre a história da cidade desde a 
ocupação romana até ao século XVIII.

51. FESTAS DAS CIDADE

Tendo como mote principal a celebração dos 400 Anos de 
uma das obras-primas da literatura portuguesa, Peregrina-
ção de Fernão Mendes Pinto, as Festas de Lisboa 2014 
projectou uma vez mais a Cidade de Lisboa a nível nacional 
e internacional, congregando em torno do seu imaginário 
mais de 500.000 pessoas que assistiram presencialmente a 
todos os eventos e ultrapassando os 1,9 milhões de especta-
dores (considerando as transmissões televisivas dos seus 
eventos).

52. ENTREGA DE EPI – BOMBEIROS

No passado dia 18 de agosto, o Presidente da Câmara de 
Lisboa procedeu à entrega de 350 equipamentos de 
protecção individual ao Regimento de Sapadores Bombei-
ros de Lisboa. Esta entrega consubstancia mais uma acção 
que visa a melhoria das condições de trabalho dos elemen-
tos do RSB, que prestam socorro à cidade.

53. APROVADO PLANO DE AÇÃO DOS DIREI-
TOS SOCIAIS

O Plano de Ação dos Direitos Sociais 2014-2017 é uma 
estratégia política estruturada em eixos, objetivos, missões 
e ações, tendo por base a ambição do Programa do Gover-
no da Cidade de Lisboa 2013/2017, a experiência de traba-
lho do município e os inúmeros compromissos assumidos 
com as comunidades nomeadamente a Rede Social de 
Lisboa. Para além de estabelecer e reforçar o trabalho que 
tem sido desenvolvido pela autarquia, o Plano de Acção dos 
Direitos Sociais 2014-2017 assenta numa estrutura que, 
por um lado, permite dar respostas sociais urgentes, por 
outro, estabelece estratégias de intervenção de médio e 
longo-prazo, promovendo e protegendo os direitos dos 
mais excluídos e daqueles que se encontram numa situa-
ção de tal desigualdade, que necessitam de medidas que 
possam minorar o impacto social que ainda hoje persiste.

54. FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL APRO-
VADO POR UNANIMIDADE NA ASSEM-
BLEIA MUNICIPAL

O Fundo do Emergência Social de Lisboa criado em 2012 
(2ºsemestre de 2012) pelo município de Lisboa, tendo em 
conta o quadro de crise económica e social em Portugal, 
visando o apoio financeiro a IPSS e a agregados familiares.
Os pedidos de apoio financeiro destinado às famílias são 
avaliados e prestados através das juntas de freguesia.
No âmbito do Protocolo de Delegação de competências, em 
2013, a CML transferiu para 40 Juntas de Freguesia o valor 
total de 192.000,00€, tendo sido rececionados 176 pedidos 
de apoio e 153 Famílias foram apoiadas.
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1.  DESCENTRALIZAÇÃO DE MEIOS E DE COM-
PETÊNCIAS NAS FREGUESIAS DE LISBOA

O apoio dado pelos Lisboetas legitimou obviamente a 
opção por parte do executivo municipal de descentralizar 
meios e competências para as novas 24 freguesias de 
Lisboa. A reforma administrativa foi concebida e proposta 
com ampla participação da cidade e debate nos órgãos 
municipais ao longo de 5 anos, foi consagrada em lei da 
Assembleia da República e amplamente apoiada em duas 
eleições autárquicas. Foram descentralizadas muitas com-
petências do município, na área da higiene urbana, gestão 
e manutenção de equipamentos de proximidade ou espaço 
público. Foram também transferidos os meios financeiros, 
instalações, equipamentos e recursos humanos, necessá-
rios para o exercício destas competências. Foi garantido aos 
funcionários municipais transferidos para as freguesias a 
plenitude dos direitos adquiridos, como os direitos próprios 
dos funcionários públicos e ainda os direitos específicos dos 
trabalhadores do município, como o acesso aos serviços de 
medicina do trabalho, creches e refeitórios municipais e os 
serviços sociais da CML.
No dia 10 de Março de 2014 procedeu-se à assinatura dos 
autos de transferência das novas competências para as 
freguesias. Um dia histórico na cidade de Lisboa, e do país, 
traduzindo-se numa das maiores reformas administrativas 
de sempre em Portugal.
Com a assinatura dos 24 autos de transferência, as Juntas 
assumiram a responsabilidade pela limpeza da cidade, pela 
manutenção de mais de uma centena de equipamentos 
desportivos, espaços de jogos, escolas e jardins-de-infân-
cia, mercados e feiras.
Ainda neste âmbito, foi aprovada, na Reunião de Câmara 
Pública de 26 de Março 2014, a atribuição de património 
municipal às novas Juntas de Freguesia (Proposta nº 
115/2014), criando condições para que estas entidades 
públicas possam desenvolver as novas competências e 
atribuições.

2. REMODELAÇÃO DO MERCADO DE CAMPO DE 
OURIQUE

No dia 26 de Novembro foi inaugurado o remodelado 
Mercado de Campo de Ourique, com um novo conceito de 
oferta alimentar a par da oferta tradicional, que tem tido 
grande sucesso, merecendo grande afluência do público e 
que tem sido alvo de destaque na comunicação social.

3. LISBON & ESTORIL FILME FESTIVAL 2013

Decorreu entre os dias 8 e 18 de Novembro de 2013 mais 
uma edição do Lisbon & Estoril Film Festival, festival de que 
a CML é parceira e que cruza, com originalidade, o cinema 
com outras artes, da música à literatura, passando por 
outras artes visuais, constituindo uma mais-valia para a 
nossa cidade.

4. EXPERIMENTA DESIGN 2013

De 7 de Novembro e 22 de Dezembro realizou-se mais uma 
edição da Experimenta Design, com a parceria da CML, que 
ocupou vários lugares da nossa cidade (no eixo Chiado- 
Belém) e que voltou a marcar a agenda mediática e cultu-
ral. 

5. ENTREGA DAS PRIMEIRAS CHAVES 
 DO PROGRAMA “LOJA NO BAIRRO”

No âmbito do Programa “Loja no Bairro“, foram entregues, 
em Dezembro de 2013, as primeiras 20 chaves de espaços 
em bairros municipais, destinados ao desenvolvimento de 
atividades comerciais e à instalação de projetos de criação 
de microempresas. Esta é uma solução que visa estimular 
a economia local, promovendo o empreendedorismo e a 
criação de emprego através da disponibilização destes 
espaços devolutos e o seu aproveitamento de forma a 
suprimir carências nos bairros. Dos 20 espaços entregues, 
16 destinam-se ao desenvolvimento de actividades comer-
ciais e quatro à instalação de projetos de criação de 
microempresas/empreendedorismo em bairros municipais. 

6. APRESENTAÇÃO DO CARTÃO BLX

As Bibliotecas Municipais de Lisboa em associação com a 
Innovagency apresentaram no dia 10 de Dezembro a app 
(para smartphones e tablets) Cartão BLX, o primeiro cartão 
digital de um serviço público no nosso país. Através desta 
aplicação será possível aos utilizadores da rede de bibliote-
cas da Câmara Municipal de Lisboa requisitar livros e 
conhecer o estado do seu pedido, saber quais os dias e 
locais de paragem da Biblioteca Itinerante ou aceder a 
informação básica como os contactos e localização das 
bibliotecas. 

7. COMEMORAÇÕES DO 1º DE DEZEMBRO

Assinalou-se no dia 1 de Dezembro de 2013 a passagem de 
mais um aniversário do Dia da Restauração (1640), com 
uma cerimónia oficial organizada pela Sociedade Histórica 
de Independência de Portugal e pela Câmara Municipal de 
Lisboa, numa parceria que remonta a 1861. Foi assim man-
tido o compromisso de, independentemente da data ser ou 
não feriado municipal, a Câmara continuar a assinalar uma 
data da maior importância para a História do nosso país, 
com comemorações de natureza eminentemente popula-
res. 

8. OS 500 ANOS DO BAIRRO ALTO

Decorreram entre os dias 7 e 15 de Dezembro de 2013, as 
comemorações dos 500 anos do Bairro Alto, um dos bairros 
populares mais carismáticos da nossa cidade, com uma 
série de actividades que mobilizaram a participação de 
habitantes e comerciantes do bairro, além dos seus muitos 
visitantes. 

9. INÍCIO DA RECOLHA SELECTIVA EM BENFICA

Iniciou-se a implantação do projecto de recolha selectiva 
porta a porta na freguesia de Benfica (16.195 fogos) com a 
entrega de equipamento e realização de acções de sensibi-
lização à população.

10. LISBOA VOLTOU A SER PREMIADA 
INTERNACIONALMENTE COMO GRANDE 
DESTINO TURÍSTICO

Prémio Amadeus&WWTM - City Break On A Budget, anun-
ciado a 6 de Novembro na maior feira de turismo do 
mundo, realizada em Londres. Lisboa venceu pela qualida-
de e pela diversidade turística que oferece em estadias de 
curta duração, de que se destacam os preços acessíveis, os 
alojamentos, as viagens, os passeios e a restauração.
Prémio HolidayCheck Destination Award 2013, na categoria 
de City Trips. A distinção resulta da análise das reações dos 
clientes desta operadora turística online, através dos 
comentários, sugestões e críticas feitas após as viagens.

11. ASSINATURA DE ACORDO TRIPARTIDO

No âmbito da reforma administrativa em curso, após a 
aprovação pela Assembleia Municipal de Lisboa, dos crité-
rios de transição dos recursos humanos do município para 
as juntas de freguesia, a Câmara Municipal de Lisboa, 18 
Juntas de Freguesia da cidade, e o SINTAP - Sindicato dos 
Trabalhadores da Administração Pública e de Entidades 
com Fins Públicos, assinaram, dia 22 de Janeiro de 2014, 
um acordo tripartido que garantiu os direitos dos trabalha-
dores e a manutenção da natureza pública dos seus contra-
tos de trabalho.

12. ACORDO COLECTIVO SOBRE DURAÇÃO 
DO TEMPO DE TRABALHO

Foram assinados com os sindicatos representativos dos 
trabalhadores da CML: Federação de Sindicatos da Admi-
nistração Pública e de Entidades com Fins Públicos 
(FESAP), Sindicato dos Trabalhadores da Administração 
Pública e de Entidades com Fins Públicos (SINTAP), o Sindi-
cato Nacional dos Bombeiros Profissionais (SNBP), Sindica-
to dos Trabalhadores do Município de Lisboa (STML) e com 
o Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local 
(STAL) os contratos coletivos de trabalho com vista à dura-
ção e organização do tempo de trabalho dos trabalhadores 
do Município. Com a assinatura deste acordo coletivo, os 
direitos dos trabalhadores designadamente no que respei-
ta: à manutenção das 7 horas diárias e 35 horas semanais, 
à aplicação do regime de jornada contínua, bem como o 
direito à prestação de trabalho em condições de segurança, 
higiene e saúde.

13. APROVAÇÃO DO PLANO DE ACESSIBILI-
DADE PEDONAL EM LISBOA

Tornar Lisboa uma cidade mais acessível é uma prioridade 
deste executivo da CML, prevenindo a criação de novas 
barreiras, promovendo a adaptação progressiva dos espa-
ços e edifícios já existentes e mobilizando a comunidade 
para a criação de uma cidade para todas as pessoas, inde-
pendente das suas capacidades físicas, sensoriais e cogniti-
vas. A Câmara Municipal determinou, através da Delibera-
ção n.º 566/CM/2009, a elaboração do Plano de Acessibili-
dade Pedonal de Lisboa, tendo por missão definir a melhor 
estratégia para a cidade de lisboa e promover a acessibili-
dade;

14. PROGRAMA DE RENDA CONVENCIONADA

Realizou-se em Janeiro de 2014 o sorteio relativo à 4ª 
edição do Programa de Renda Convencionada. Esta bolsa 
era constituída por 12 habitações municipais, com tipolo-
gias T0 a T2, de rendas que variavam entre os 108€ e 415€ 
(valor médio era 262€).

15. INAUGURADO BALCÃO PRA A PARCERIA 
SOCIAL

Foi inaugurado a 30 de Janeiro, no Edifício Central da CML, 
o Balcão para a Parceria Social, que procura ser uma 
resposta para facilitar o trabalho das organizações institui-
ções e grupos informais ativos no domínio dos Direitos 
Sociais em Lisboa e estimular a sua interação positiva com 
o município.

16. LISBOA-EUROPA 2020

Em reunião de 29 de Janeiro de 2014, a Câmara Municipal 
de Lisboa mandatou a Equipa de Missão Lisboa-Europa 
2020 para uma segunda fase de atuação, atendendo a que 
em Dezembro de 2013 foram publicados os Regulamentos 
europeus que enquadram o próximo Quadro Financeiro 
Plurianual e em Janeiro de 2014 o Governo português apre-
sentou formalmente uma proposta de Acordo de Parceria, 
a assinar entre Portugal e a Comissão Europeia, continuan-
do os trabalhos de preparação dos Programas Operacionais 
(regionais e temáticos) e do Plano Territorial Integrado da 
Área Metropolitana de Lisboa.
Caberá à Equipa de Missão acompanhar o processo de 
negociação do Acordo de Parceria e Programas Operacio-
nais, atenta a Estratégia Lisboa 2020 e o Programa de 
Governo da Cidade, bem como a produção da regulamen-
tação nacional do Quadro Comunitário, tendente a assegu-
rar a maximização de investimento financiável pelos fundos 
comunitários na Cidade de Lisboa.

17. ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2014

A Câmara Municipal de Lisboa prevê para o Orçamento 
Participativo do ano de 2014 uma verba global de 
2.500.000€, que será dividida por dois grupos de projectos: 
1 milhão de euros para o conjunto dos projectos de valor 
igual ou inferior a 500.000 euros e 1,5 milhões de euros 
para o conjunto dos projectos de valor igual ou inferior a 
150.000 euros. A proposta de realização do OP 2014 foi 
aprovada em reunião de Câmara de dia 12 de Março.

1 ANO DE MANDATO, 1 ANO DE “MAIS PESSOAS, MAIS EMPREGO, MELHOR CIDADE”

18. BIP/ZIP 2014

Em 26 de Março, foi aprovado na Câmara, por unanimida-
de, o Ciclo e Regras do Plano BIP/ZIP 2014. Trata-se de um 
dos mais importantes instrumentos de Desenvolvimento 
Local do Município, iniciado em 2011 com uma dotação de 
1,000,000 euros e envolvendo em 2014 um financiamento 
de 1,632,771 euros É dirigido aos Bairros e Zonas de Inter-
venção Prioritária definidos na Carta BIP/ZIP (8% do 
concelho de Lisboa). Até à data, o programa Bip-Zip envol-
veu o financiamento de 742 actividades, com 4,3 milhões 
de euros, 300 entidades
sem fins lucrativos, e uma abrangência de 67 territórios. A 
edição de 2014 contou com a maior participação de sempre 
o programa, com 138 novas entidades. Entraram na plata-
forma nos
prazos previstos 146 candidaturas, envolvendo 362 entida-
des, com projectos superior a 7,5 milhões de euros, dos 
quais mais de 6 milhões de euros solicitados ao Programa 
BIP/ZIP.

19. REGULAMENTO DE OCUPAÇÃO DA VIA 
PÚBLICA COM ESTALEIROS DE OBRAS

A CML aprovou a 26 de Março o Regulamento de Ocupação 
da Via Pública com Estaleiros de Obras. A prática vinha a 
demonstrar que os estaleiros de obras, em especial quando 
ocupam a via ou outros espaços públicos, determinam 
prejuízos a vários níveis, quer porque contribuem para a 
insegurança e desconforto dos peões, nomeadamente os 
de mobilidade condicionada, quer porque prejudicam o 
normal exercício das actividades económicas, nomeada-
mente o comércio, quer, ainda, porque contribuem para 
uma imagem descuidada da cidade e para a degradação do 
espaço público e das infra-estruturas, o que não é compatí-
vel com os desafios e as exigências a que estão sujeitos os 
modernos centros urbanos.

20. VERSÃO FINAL DO PLANO DE URBANI-
ZAÇÃO DE ALCÂNTARA

Foi aprovada na Reunião de Câmara Pública de 26 de 
Março de 2014, a versão final do Plano de Urbanização de 
Alcântara. Entre os grandes objetivos do plano, destaque 
para a promoção de uma estrutura ecológica contínua que 
relacione o Estuário com o Vale de Alcântara e, através 
deste, o Parque de Monsanto; garantia da drenagem hídri-
ca e atmosférica do sistema do vale; propor soluções 
mitigadoras das situações de risco natural, designadamen-
te sísmico e de inundações; promoção da identificação e 
valorização do património cultural existente, designada-
mente o proveniente de arqueologia industrial; estabeleci-
mento de uma rede de mobilidade suave, que se articule 
com a Frente Ribeirinha, com os percursos históricos, com 
a estrutura ecológica urbana, a rede de equipamentos e o 
sistema de transportes públicos.

21. VERSÃO FINAL DO PLANO DE PORME-
NOR DA PEDREIRA DO ALVITO

Foi aprovada na Reunião de Câmara Pública de 26 de 
Março 2014, a versão final do Plano de Pormenor da Pedrei-
ra do Alvito. Constituem principais objectivos do plano: 
reconversão das áreas industriais obsoletas e vazios urba-
nos existentes, através da criação de uma nova malha 
urbana, que confira uma imagem de modernidade à área 
do Plano e garanta a sua sustentabilidade ambiental; 
articulação das zonas verdes públicas com percursos pedo-
nais, praças, equipamentos e zonas de estadia e lazer, 
criando-se num espaço público com maior conforto 
urbano; valorização da falésia existente a norte da pedrei-
ra, de modo a garantir o espaço memorial e o reforço do 
seu papel cénico; estruturação da rede viária local em 
articulação com a rede viária principal, de forma a melhorar 
as acessibilidades e os índices de mobilidade interna e 
externa.

22. ABERTURA DO PERÍODO DE DISCUSSÃO 
PÚBLICA DA REVISÃO DO PLANO DE 
PORMENOR DA ZONA ENVOLVENTE AO 
MERCADO DE BENFICA

A revisão do Plano de Pormenor da Zona Envolvente ao 
Mercado de Benfica (a área de intervenção do Plano tem 
cerca de 17,73ha e localiza-se na freguesia de Benfica), 
tem como objetivo proceder à reformulação da proposta 
urbanística, procurando soluções para os problemas 
existentes e detectados ao longo da sua implementação. A 
abertura de período de discussão pública foi aprovada na 
Reunião de Câmara Pública de 26 de Fevereiro de 2014.

23. REVISÃO DA CARTA EDUCATIVA DE 
LISBOA

Um novo contexto - novos dados demográficos, reforma 
administrativa, alterações na gestão e configuração dos 
Agrupamentos Escolares e alargamento da escolaridade 
obrigatória (abrangendo a faixa etária compreendida entre 
os 5 e 18 anos de idade), justificam a revisão da Carta 
Educativa de Lisboa, em vigor desde 2008. A Carta Educati-
va é um instrumento de elaboração/actualização obrigató-
rias (DL 7/2003 de 15 de Janeiro), fundamental para o 
ordenamento da rede de oferta de educação e de ensino da 
rede pública a partir do qual são definidas as estratégias de 
investimento municipal nos domínios da construção, manu-
tenção e apetrechamento dos estabelecimentos, e de 
reserva de terrenos, no caso do secundário.

24. CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO PARA A 
INSTALAÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA DE 
ESTUDANTES NO LARGO INTENDENTE 
PINA MANIQUE

Na Reunião de Câmara Pública de 26 de Março 2014, foi 
aprovado de forma condicionada (Proposta n.º 114/2014), 
um pedido de licenciamento para a edificação de uma 
residência de estudantes no Largo do Intendente de Pina 
Manique. O projeto de arquitectura apresentado propõe a 
construção de um edifício destinado a residência de estu-
dantes, que albergará uma diversidade de espaços destina-
dos a comércio (loja / bar / cantina), recepção, área admi-
nistrativa, 239 quartos, áreas de estar, de leitura, de estudo 
e de refeições.

25. PLANO MUNICIPAL PREVENÇÃO E COM-
BATE À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E DE 
GÉNERO

Foi aprovado por unanimidade em reunião pública de 
Câmara, no dia 26 de Fevereiro de 2014, constituindo um 
importante instrumento de trabalho para combater este 
flagelo.

26. ORGANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO NO 
LISBON V-DAY, “ONE BILLION RISING”

No dia 14 de Fevereiro, Lisboa associou-se ao movimento 
One Billion Rising”, que é um movimento, à escala global, 
pelo fim da violência contra mulheres, incluindo violações, 
espancamentos, incestos, mutilações genitais e escravidão 
sexual.

27. ORÇAMENTO PARTICIPATIVO ESCOLAR 
2014

Com a experiência adquirida nas edições anteriores, e o 
impacto positivo que este projecto alcançou junto da comu-
nidade escolar envolvida, a CML entendeu que estava na 
altura de o alargar e proporcionar aos jovens das 24 
Freguesias de Lisboa, a possibilidade de participar, promo-
vendo, assim, os valores da responsabilidade cívica, do 
envolvimento na vida da comunidade, da importância da 
partilha de responsabilidade e, em última instância, desen-
volver competências para a participação.
Na 4ª edição do Orçamento Participativo Escolar participa-
ram 5 escolas, num total de 9 turmas de 8º e 9º ano de 
escolaridade, onde mais de 200 alunos debateram ideias 
para Lisboa. Das 12 propostas apresentadas pelas escolas, 
8 foram adaptadas a projectos pela CML.

28.  FINAIS DA CHAMPIONS LEAGUE

As finais da Champions League feminina (Estádio do Reste-
lo) e masculina (Estádio da Luz) foram um dos grandes 
acontecimentos do ano em Lisboa. Para além da movimen-
tação que trouxe centenas de milhares de pessoas à nossa 
cidade, a audiência televisiva global superou os 380 
milhões, no que foi uma excepcional promoção de Lisboa à 
escala mundial. Destaque ainda para a ajuda da CML na 
efetivação do Champions League Festival, na Praça do 
Comércio e das fan zones dedicadas aos adeptos das duas 
equipas. O grande ambiente que se viveu em Lisboa 
naqueles dias foi devidamente sublinhado por toda a 
imprensa internacional.

29. COMEMORAÇÕES DOS 40 ANOS DO 25 
DE ABRIL

Decorreram, com enorme adesão popular e ampla cobertu-
ra mediática, as comemorações dos 40 anos do 25 de Abril, 
com um sem-número de iniciativas organizadas ou apoia-
das pela CML. Assinalando a data, a CML aprovou ainda, 
por unanimidade, a concessão da medalha da cidade à 
Associação 25 de Abril.

30. 84º FEIRA DO LIVRO

Foi inaugurado no dia 29 de maio a 84ª edição da Feira do 
Livro, no Parque Eduardo VII, com uma série de inovações 
devidamente sublinhadas pela comunicação social, com 
novos pavilhões e um layout diferente, acomodando 
também a instalação de um “mini-estádio” com ecrã gigan-
te, que permitiu aos lisboetas assistir aos jogos do Mundial 
de Futebol 2014.

31. ROCK IN RIO 2014

Decorreu mais uma edição do RiR, com mais de 350 mil 
espectadores, mais um enorme sucesso de afluência, com 
destaque para a presença de muitos estrangeiros, devido à 
atratividade de alguns nomes do cartaz.

32. ABERTURA MERCADO DA RIBEIRA PELA 
TIMEOUT

Dia 17 de maio inaugurou a primeira fase do novo Mercado 
da Ribeira pela revista Time Out. Em paralelo com o merca-
do tradicional de frescos, uma das naves do Mercado da 
Ribeira foi remodelada para dar lugar a um espaço amplo 
ocupado ao centro por mesas e rodeado pelas propostas 
gastronómicas de chefes como Vítor Claro, Marlene Vieira, 
Miguel Castro Silva, Alexandre Silva e Henrique Sá Pessoa, 
ou pelas sugestões das marcas presentes que vão desde 
diversas formas de confeccionar e degustar peixe, pizas, 
croquetes e muitos outras iguarias da nossa gastronomia.

33. REMODELAÇÃO DO JARDIM SÁ DA BAN-
DEIRA (PRAÇA D. LUIS)

A Câmara de Lisboa procedeu à remodelação do Jardim Sá 
da Bandeira, na Praça D. Luis. Procedeu-se a obras de 
construção de rede, substituição de postes e limpeza das 
luminárias, substituição de pavimentos e limpeza de mobi-
liário urbano. Foi ainda substituído o parque infantil existen-
te no local e instalado um quiosque tipo República com 
esplanada.

34. FESTIVAL INDIE LISBOA E FESTIVAL 
ALKANTARA

Duas referências já incontornáveis da agenda cultural da 
nossa cidade e que tiveram as suas edições de 2014, com 
assinalável sucesso, apesar de direccionadas para um 
universo não “mainstream”. O IndieLisboa – Festival Inter-
nacional de Cinema Independente conquistou um reconhe-
cimento internacional notável e firmou a sua posição cimei-
ra no contexto dos festivais nacionais. O Alkantara Festival 
- Mundos em Palco voltou a cumprir o seu papel como 
importante festival internacional contemporâneo de artes 
performativas: internacional e transdisciplinar.

35. SEMANA DO EMPREENDEDORISMO

A Câmara Municipal de Lisboa organizou a 3ª Semana do 
Empreendedorismo de Lisboa, a qual decorreu entre 5 a 10 
de maio. Durante cinco dias Lisboa foi palco de mais de 
duas dezenas de iniciativas que visaram a promoção o 
empreendedorismo e que decorreram em vários locais da 
cidade: seminários, conferências, workshops, sessões 
plenárias, gabinetes de apoio ao empreendedorismo, open 
days, talks.

36. INAUGURAÇÃO DO PARQUE URBANO DO 
REGUENGO, FREGUESIA DE SANTA 
CLARA

O Parque Urbano do Reguengo foi construído através de 
uma estreita colaboração entre a Junta de Freguesia de 
Santa Clara e a Câmara Municipal de Lisboa, que ao abrigo 
de duas candidaturas eleitas através do programa “Agen-
da21”, transferiu o apoio para a Junta de Freguesia, na 
qualidade de representante da candidatura.

37. MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS E 
VIA PÚBLICA

Conservação e Reparação de Arruamentos - Através das 
empreitadas de manutenção de pavimentos betuminosos 
foram executadas recargas de pavimentos numa área total 
aproximada de 9000 m2.

38. PROGRAMA DE ACÇÃO TERRITORIAL 
PARA A COLINA DE SANTANA

Considerando a importância da reabilitação e da requalifi-
cação da Colina de Santana para a regeneração do Centro 
de Lisboa foi assumido pelo executivo da CML o interesse e 
a oportunidade de ser elaborado um instrumento estratégi-
co e programático que, visando uma intervenção integrada 
naquele território, promova e coordene a atuação das 
várias entidades públicas e privadas interessadas na 
concretização do planeamento territorial definido para 
aquela área da cidade.

39. VERSÃO FINAL DO PLANO DE PORME-
NOR DE REABILITAÇÃO URBANA DO 
CAMPUS DE CAMPOLIDE

O Plano de Pormenor de Reabilitação Urbana do Campus 
de Campolide tem como principal objectivo organizar, 
caracterizar e articular com a cidade duas grandes áreas de 
uso público: a Universidade Nova de Lisboa e o Estabeleci-
mento Prisional de Lisboa. A área de intervenção com cerca 
de 37ha pertence às freguesias de Campolide e Avenidas 
Novas, e abrange ainda a área urbana do Palácio da Justi-
ça, o antigo Tribunal de Polícia e o Corredor Verde de 
Lisboa.

40. INAUGURAÇÃO DE MONUMENTO DA 
AUTORIA DE RUI SANCHES, EM HOME-
NAGEM A MARIA JOSÉ NOGUEIRA PINTO 
- 27 DE MAIO – AV. RIBEIRA DAS NAUS

O monumento perpetuará o agradecimento da cidade ao 
importante trabalho desenvolvido por Maria José Nogueira 
Pinto. A localização da obra não podia deixar de ser num 
dos locais mais emblemáticos da cidade, entre o Cais do 
Sodré e a Praça do Comércio, por estar integrada num 
grande plano de reabilitação da zona ribeirinha.

41. CONSELHO MUNICIPAL PARA A IGUAL-
DADE DE OPORTUNIDADES

Foi aprovada em reunião de Câmara de 30 de Abril, a 
proposta de alteração de designação e regulamento geral 
do Conselho Municipal para a Igualdade de Oportunidades 
entre Mulheres e Homens.

42. MÊS DA PREVENÇÃO DOS MAUS-TRATOS 
NA INFÂNCIA

Realização da Campanha do Mês da Prevenção dos Maus-
-Tratos na Infância em parceria com a Comissão Nacional 
de Protecção de Crianças e Jovens em Risco e a Associação 
de Mulheres Contra a Violência. Entre as várias iniciativas 
que decorreram durante o mês de Abril destacam-se: Ciclo 
Cultural que contou com a presença de vários grupos de 
dança, musica, teatro, fotografia, exibição de filmes e 
curtas-metragens.

43. PLANO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO DA 
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

No âmbito do Plano Municipal de Prevenção e Combate a 
Violência Doméstica e de Género, decorreu o período de 
consulta pública da proposta e apreciação dos contributos 
recebidos.

44. POLÍTICAS LOCAIS DE FAMÍLIA E 
INFÂNCIA

Nos dias 7 e 8 de maio, co-organização do II Seminário 
Iberoamericano sobre “Politicas Públicas Locais de Família e 
Infância” e o IV Comité Sectorial de Infância e Educação da 
União das Cidades Capitais Iberoamericanas (UCCI), reuniu 
delegados provenientes de 18 capitais ibero-americanas 
em Lisboa.

45. PRÉMIO EMPREENDEDORISMO

Lisboa recebeu em Bruxelas, no dia 25 de Junho, a distin-
ção de Cidade Empreendedora Europeia, que premeia as 
melhores estratégias regionais para a promoção do 
empreendedorismo e da inovação junto das pequenas e 
médias empresas.

46. INAUGURAÇÃO DA CASA DOS ANIMAIS

A Casa dos Animais de Lisboa (CAL), nova designação do 
canil/gatil municipal situado em Monsanto, foi inaugurada 
numa cerimónia que marca uma nova fase deste equipa-
mento.
Completamente requalificada, quer a nível de instalações, 
como de procedimentos, a CAL tem como lema acolher e 
tratar com dignidade todos os animais, combater o aban-
dono e promover a adopção segura e responsável, porque 
o destino final de cada animal não pode ser outro que não 
o da adopção.
Nesse sentido, se se optar por adoptar um animal na CAL, 
o estabelecimento disponibilizará serviços e actos médicos 
gratuitos, como esterilização, desparasitação, identificação 
electrónica, medicação e até programas de treino.
Mais moderno e funcional, o novo equipamento de Mon-
santo contempla, entre outros espaços, boxes amplas, 
salas para cachorros e gatinhos, blocos de adopção, salas 
de vacinação e quarentena e zonas de recreio para cães.
A inauguração da CAL ficou ainda marcada pela celebração 
de vários acordos de cooperação com faculdades de Medi-
cina Veterinária e grupos ligados à defesa dos animais. O 
objetivo é proporcionar mais e melhores cuidados médicos 
aos animais.

47. RIBEIRA DAS NAUS

A 13 de Julho foi também assinalado o fim dos trabalhos da 
requalificação da Avenida Ribeira das Naus. As obras na 
Caldeirinha, na Doca Seca e na frente da margem da Ribei-
ra das Naus revelaram o que muitos já sabiam e que agora 
passam a poder disfrutar ainda melhor: uma frente de rio 
invejável, com condições naturais únicas, às quais se acres-
centaram outras, criadas para aproveitar esta convivência 
entre Lisboa e o Tejo.

48. INAUGURAÇÃO DA EXPOSIÇÃO MARE-
SIAS

No dia 13 de Julho a CML e a EGEAC inauguraram no 
Torreão Poente do Terreiro do Paço, a exposição Maresias - 
Lisboa e o Tejo 1850-2014, a qual estará patente até 19 de 
Dezembro.

49. INAUGURAÇÃO DO MUSEU DE SANTO 
ANTÓNIO

A Câmara Municipal de Lisboa reabriu o Pólo do Museu de 
Lisboa dedicado a Santo António no dia 18 de Julho. Este 
espaço, ampliado e com uma nova exposição permanente, 
passou a contar também com um centro de documentação 
dedicado a Santo António.

50. INAUGURAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA 
CASA DOS BICOS/NÚCLEO ARQUEOLÓ-
GICO

No dia 14 de Julho a Câmara Municipal de Lisboa inaugurou 
o Núcleo Arqueológico da Casa dos Bicos, revelando um 
valioso espólio que percorre a história da cidade desde a 
ocupação romana até ao século XVIII.

51. FESTAS DAS CIDADE

Tendo como mote principal a celebração dos 400 Anos de 
uma das obras-primas da literatura portuguesa, Peregrina-
ção de Fernão Mendes Pinto, as Festas de Lisboa 2014 
projectou uma vez mais a Cidade de Lisboa a nível nacional 
e internacional, congregando em torno do seu imaginário 
mais de 500.000 pessoas que assistiram presencialmente a 
todos os eventos e ultrapassando os 1,9 milhões de especta-
dores (considerando as transmissões televisivas dos seus 
eventos).

52. ENTREGA DE EPI – BOMBEIROS

No passado dia 18 de agosto, o Presidente da Câmara de 
Lisboa procedeu à entrega de 350 equipamentos de 
protecção individual ao Regimento de Sapadores Bombei-
ros de Lisboa. Esta entrega consubstancia mais uma acção 
que visa a melhoria das condições de trabalho dos elemen-
tos do RSB, que prestam socorro à cidade.

53. APROVADO PLANO DE AÇÃO DOS DIREI-
TOS SOCIAIS

O Plano de Ação dos Direitos Sociais 2014-2017 é uma 
estratégia política estruturada em eixos, objetivos, missões 
e ações, tendo por base a ambição do Programa do Gover-
no da Cidade de Lisboa 2013/2017, a experiência de traba-
lho do município e os inúmeros compromissos assumidos 
com as comunidades nomeadamente a Rede Social de 
Lisboa. Para além de estabelecer e reforçar o trabalho que 
tem sido desenvolvido pela autarquia, o Plano de Acção dos 
Direitos Sociais 2014-2017 assenta numa estrutura que, 
por um lado, permite dar respostas sociais urgentes, por 
outro, estabelece estratégias de intervenção de médio e 
longo-prazo, promovendo e protegendo os direitos dos 
mais excluídos e daqueles que se encontram numa situa-
ção de tal desigualdade, que necessitam de medidas que 
possam minorar o impacto social que ainda hoje persiste.

54. FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL APRO-
VADO POR UNANIMIDADE NA ASSEM-
BLEIA MUNICIPAL

O Fundo do Emergência Social de Lisboa criado em 2012 
(2ºsemestre de 2012) pelo município de Lisboa, tendo em 
conta o quadro de crise económica e social em Portugal, 
visando o apoio financeiro a IPSS e a agregados familiares.
Os pedidos de apoio financeiro destinado às famílias são 
avaliados e prestados através das juntas de freguesia.
No âmbito do Protocolo de Delegação de competências, em 
2013, a CML transferiu para 40 Juntas de Freguesia o valor 
total de 192.000,00€, tendo sido rececionados 176 pedidos 
de apoio e 153 Famílias foram apoiadas.
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1.  DESCENTRALIZAÇÃO DE MEIOS E DE COM-
PETÊNCIAS NAS FREGUESIAS DE LISBOA

O apoio dado pelos Lisboetas legitimou obviamente a 
opção por parte do executivo municipal de descentralizar 
meios e competências para as novas 24 freguesias de 
Lisboa. A reforma administrativa foi concebida e proposta 
com ampla participação da cidade e debate nos órgãos 
municipais ao longo de 5 anos, foi consagrada em lei da 
Assembleia da República e amplamente apoiada em duas 
eleições autárquicas. Foram descentralizadas muitas com-
petências do município, na área da higiene urbana, gestão 
e manutenção de equipamentos de proximidade ou espaço 
público. Foram também transferidos os meios financeiros, 
instalações, equipamentos e recursos humanos, necessá-
rios para o exercício destas competências. Foi garantido aos 
funcionários municipais transferidos para as freguesias a 
plenitude dos direitos adquiridos, como os direitos próprios 
dos funcionários públicos e ainda os direitos específicos dos 
trabalhadores do município, como o acesso aos serviços de 
medicina do trabalho, creches e refeitórios municipais e os 
serviços sociais da CML.
No dia 10 de Março de 2014 procedeu-se à assinatura dos 
autos de transferência das novas competências para as 
freguesias. Um dia histórico na cidade de Lisboa, e do país, 
traduzindo-se numa das maiores reformas administrativas 
de sempre em Portugal.
Com a assinatura dos 24 autos de transferência, as Juntas 
assumiram a responsabilidade pela limpeza da cidade, pela 
manutenção de mais de uma centena de equipamentos 
desportivos, espaços de jogos, escolas e jardins-de-infân-
cia, mercados e feiras.
Ainda neste âmbito, foi aprovada, na Reunião de Câmara 
Pública de 26 de Março 2014, a atribuição de património 
municipal às novas Juntas de Freguesia (Proposta nº 
115/2014), criando condições para que estas entidades 
públicas possam desenvolver as novas competências e 
atribuições.

2. REMODELAÇÃO DO MERCADO DE CAMPO DE 
OURIQUE

No dia 26 de Novembro foi inaugurado o remodelado 
Mercado de Campo de Ourique, com um novo conceito de 
oferta alimentar a par da oferta tradicional, que tem tido 
grande sucesso, merecendo grande afluência do público e 
que tem sido alvo de destaque na comunicação social.

3. LISBON & ESTORIL FILME FESTIVAL 2013

Decorreu entre os dias 8 e 18 de Novembro de 2013 mais 
uma edição do Lisbon & Estoril Film Festival, festival de que 
a CML é parceira e que cruza, com originalidade, o cinema 
com outras artes, da música à literatura, passando por 
outras artes visuais, constituindo uma mais-valia para a 
nossa cidade.

4. EXPERIMENTA DESIGN 2013

De 7 de Novembro e 22 de Dezembro realizou-se mais uma 
edição da Experimenta Design, com a parceria da CML, que 
ocupou vários lugares da nossa cidade (no eixo Chiado- 
Belém) e que voltou a marcar a agenda mediática e cultu-
ral. 

5. ENTREGA DAS PRIMEIRAS CHAVES 
 DO PROGRAMA “LOJA NO BAIRRO”

No âmbito do Programa “Loja no Bairro“, foram entregues, 
em Dezembro de 2013, as primeiras 20 chaves de espaços 
em bairros municipais, destinados ao desenvolvimento de 
atividades comerciais e à instalação de projetos de criação 
de microempresas. Esta é uma solução que visa estimular 
a economia local, promovendo o empreendedorismo e a 
criação de emprego através da disponibilização destes 
espaços devolutos e o seu aproveitamento de forma a 
suprimir carências nos bairros. Dos 20 espaços entregues, 
16 destinam-se ao desenvolvimento de actividades comer-
ciais e quatro à instalação de projetos de criação de 
microempresas/empreendedorismo em bairros municipais. 

6. APRESENTAÇÃO DO CARTÃO BLX

As Bibliotecas Municipais de Lisboa em associação com a 
Innovagency apresentaram no dia 10 de Dezembro a app 
(para smartphones e tablets) Cartão BLX, o primeiro cartão 
digital de um serviço público no nosso país. Através desta 
aplicação será possível aos utilizadores da rede de bibliote-
cas da Câmara Municipal de Lisboa requisitar livros e 
conhecer o estado do seu pedido, saber quais os dias e 
locais de paragem da Biblioteca Itinerante ou aceder a 
informação básica como os contactos e localização das 
bibliotecas. 

7. COMEMORAÇÕES DO 1º DE DEZEMBRO

Assinalou-se no dia 1 de Dezembro de 2013 a passagem de 
mais um aniversário do Dia da Restauração (1640), com 
uma cerimónia oficial organizada pela Sociedade Histórica 
de Independência de Portugal e pela Câmara Municipal de 
Lisboa, numa parceria que remonta a 1861. Foi assim man-
tido o compromisso de, independentemente da data ser ou 
não feriado municipal, a Câmara continuar a assinalar uma 
data da maior importância para a História do nosso país, 
com comemorações de natureza eminentemente popula-
res. 

8. OS 500 ANOS DO BAIRRO ALTO

Decorreram entre os dias 7 e 15 de Dezembro de 2013, as 
comemorações dos 500 anos do Bairro Alto, um dos bairros 
populares mais carismáticos da nossa cidade, com uma 
série de actividades que mobilizaram a participação de 
habitantes e comerciantes do bairro, além dos seus muitos 
visitantes. 

9. INÍCIO DA RECOLHA SELECTIVA EM BENFICA

Iniciou-se a implantação do projecto de recolha selectiva 
porta a porta na freguesia de Benfica (16.195 fogos) com a 
entrega de equipamento e realização de acções de sensibi-
lização à população.

10. LISBOA VOLTOU A SER PREMIADA 
INTERNACIONALMENTE COMO GRANDE 
DESTINO TURÍSTICO

Prémio Amadeus&WWTM - City Break On A Budget, anun-
ciado a 6 de Novembro na maior feira de turismo do 
mundo, realizada em Londres. Lisboa venceu pela qualida-
de e pela diversidade turística que oferece em estadias de 
curta duração, de que se destacam os preços acessíveis, os 
alojamentos, as viagens, os passeios e a restauração.
Prémio HolidayCheck Destination Award 2013, na categoria 
de City Trips. A distinção resulta da análise das reações dos 
clientes desta operadora turística online, através dos 
comentários, sugestões e críticas feitas após as viagens.

11. ASSINATURA DE ACORDO TRIPARTIDO

No âmbito da reforma administrativa em curso, após a 
aprovação pela Assembleia Municipal de Lisboa, dos crité-
rios de transição dos recursos humanos do município para 
as juntas de freguesia, a Câmara Municipal de Lisboa, 18 
Juntas de Freguesia da cidade, e o SINTAP - Sindicato dos 
Trabalhadores da Administração Pública e de Entidades 
com Fins Públicos, assinaram, dia 22 de Janeiro de 2014, 
um acordo tripartido que garantiu os direitos dos trabalha-
dores e a manutenção da natureza pública dos seus contra-
tos de trabalho.

12. ACORDO COLECTIVO SOBRE DURAÇÃO 
DO TEMPO DE TRABALHO

Foram assinados com os sindicatos representativos dos 
trabalhadores da CML: Federação de Sindicatos da Admi-
nistração Pública e de Entidades com Fins Públicos 
(FESAP), Sindicato dos Trabalhadores da Administração 
Pública e de Entidades com Fins Públicos (SINTAP), o Sindi-
cato Nacional dos Bombeiros Profissionais (SNBP), Sindica-
to dos Trabalhadores do Município de Lisboa (STML) e com 
o Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local 
(STAL) os contratos coletivos de trabalho com vista à dura-
ção e organização do tempo de trabalho dos trabalhadores 
do Município. Com a assinatura deste acordo coletivo, os 
direitos dos trabalhadores designadamente no que respei-
ta: à manutenção das 7 horas diárias e 35 horas semanais, 
à aplicação do regime de jornada contínua, bem como o 
direito à prestação de trabalho em condições de segurança, 
higiene e saúde.

13. APROVAÇÃO DO PLANO DE ACESSIBILI-
DADE PEDONAL EM LISBOA

Tornar Lisboa uma cidade mais acessível é uma prioridade 
deste executivo da CML, prevenindo a criação de novas 
barreiras, promovendo a adaptação progressiva dos espa-
ços e edifícios já existentes e mobilizando a comunidade 
para a criação de uma cidade para todas as pessoas, inde-
pendente das suas capacidades físicas, sensoriais e cogniti-
vas. A Câmara Municipal determinou, através da Delibera-
ção n.º 566/CM/2009, a elaboração do Plano de Acessibili-
dade Pedonal de Lisboa, tendo por missão definir a melhor 
estratégia para a cidade de lisboa e promover a acessibili-
dade;

14. PROGRAMA DE RENDA CONVENCIONADA

Realizou-se em Janeiro de 2014 o sorteio relativo à 4ª 
edição do Programa de Renda Convencionada. Esta bolsa 
era constituída por 12 habitações municipais, com tipolo-
gias T0 a T2, de rendas que variavam entre os 108€ e 415€ 
(valor médio era 262€).

15. INAUGURADO BALCÃO PRA A PARCERIA 
SOCIAL

Foi inaugurado a 30 de Janeiro, no Edifício Central da CML, 
o Balcão para a Parceria Social, que procura ser uma 
resposta para facilitar o trabalho das organizações institui-
ções e grupos informais ativos no domínio dos Direitos 
Sociais em Lisboa e estimular a sua interação positiva com 
o município.

16. LISBOA-EUROPA 2020

Em reunião de 29 de Janeiro de 2014, a Câmara Municipal 
de Lisboa mandatou a Equipa de Missão Lisboa-Europa 
2020 para uma segunda fase de atuação, atendendo a que 
em Dezembro de 2013 foram publicados os Regulamentos 
europeus que enquadram o próximo Quadro Financeiro 
Plurianual e em Janeiro de 2014 o Governo português apre-
sentou formalmente uma proposta de Acordo de Parceria, 
a assinar entre Portugal e a Comissão Europeia, continuan-
do os trabalhos de preparação dos Programas Operacionais 
(regionais e temáticos) e do Plano Territorial Integrado da 
Área Metropolitana de Lisboa.
Caberá à Equipa de Missão acompanhar o processo de 
negociação do Acordo de Parceria e Programas Operacio-
nais, atenta a Estratégia Lisboa 2020 e o Programa de 
Governo da Cidade, bem como a produção da regulamen-
tação nacional do Quadro Comunitário, tendente a assegu-
rar a maximização de investimento financiável pelos fundos 
comunitários na Cidade de Lisboa.

17. ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2014

A Câmara Municipal de Lisboa prevê para o Orçamento 
Participativo do ano de 2014 uma verba global de 
2.500.000€, que será dividida por dois grupos de projectos: 
1 milhão de euros para o conjunto dos projectos de valor 
igual ou inferior a 500.000 euros e 1,5 milhões de euros 
para o conjunto dos projectos de valor igual ou inferior a 
150.000 euros. A proposta de realização do OP 2014 foi 
aprovada em reunião de Câmara de dia 12 de Março.

18. BIP/ZIP 2014

Em 26 de Março, foi aprovado na Câmara, por unanimida-
de, o Ciclo e Regras do Plano BIP/ZIP 2014. Trata-se de um 
dos mais importantes instrumentos de Desenvolvimento 
Local do Município, iniciado em 2011 com uma dotação de 
1,000,000 euros e envolvendo em 2014 um financiamento 
de 1,632,771 euros É dirigido aos Bairros e Zonas de Inter-
venção Prioritária definidos na Carta BIP/ZIP (8% do 
concelho de Lisboa). Até à data, o programa Bip-Zip envol-
veu o financiamento de 742 actividades, com 4,3 milhões 
de euros, 300 entidades
sem fins lucrativos, e uma abrangência de 67 territórios. A 
edição de 2014 contou com a maior participação de sempre 
o programa, com 138 novas entidades. Entraram na plata-
forma nos
prazos previstos 146 candidaturas, envolvendo 362 entida-
des, com projectos superior a 7,5 milhões de euros, dos 
quais mais de 6 milhões de euros solicitados ao Programa 
BIP/ZIP.

19. REGULAMENTO DE OCUPAÇÃO DA VIA 
PÚBLICA COM ESTALEIROS DE OBRAS

A CML aprovou a 26 de Março o Regulamento de Ocupação 
da Via Pública com Estaleiros de Obras. A prática vinha a 
demonstrar que os estaleiros de obras, em especial quando 
ocupam a via ou outros espaços públicos, determinam 
prejuízos a vários níveis, quer porque contribuem para a 
insegurança e desconforto dos peões, nomeadamente os 
de mobilidade condicionada, quer porque prejudicam o 
normal exercício das actividades económicas, nomeada-
mente o comércio, quer, ainda, porque contribuem para 
uma imagem descuidada da cidade e para a degradação do 
espaço público e das infra-estruturas, o que não é compatí-
vel com os desafios e as exigências a que estão sujeitos os 
modernos centros urbanos.

1 ANO DE MANDATO, 1 ANO DE “MAIS PESSOAS, MAIS EMPREGO, MELHOR CIDADE”

20. VERSÃO FINAL DO PLANO DE URBANI-
ZAÇÃO DE ALCÂNTARA

Foi aprovada na Reunião de Câmara Pública de 26 de 
Março de 2014, a versão final do Plano de Urbanização de 
Alcântara. Entre os grandes objetivos do plano, destaque 
para a promoção de uma estrutura ecológica contínua que 
relacione o Estuário com o Vale de Alcântara e, através 
deste, o Parque de Monsanto; garantia da drenagem hídri-
ca e atmosférica do sistema do vale; propor soluções 
mitigadoras das situações de risco natural, designadamen-
te sísmico e de inundações; promoção da identificação e 
valorização do património cultural existente, designada-
mente o proveniente de arqueologia industrial; estabeleci-
mento de uma rede de mobilidade suave, que se articule 
com a Frente Ribeirinha, com os percursos históricos, com 
a estrutura ecológica urbana, a rede de equipamentos e o 
sistema de transportes públicos.

21. VERSÃO FINAL DO PLANO DE PORME-
NOR DA PEDREIRA DO ALVITO

Foi aprovada na Reunião de Câmara Pública de 26 de 
Março 2014, a versão final do Plano de Pormenor da Pedrei-
ra do Alvito. Constituem principais objectivos do plano: 
reconversão das áreas industriais obsoletas e vazios urba-
nos existentes, através da criação de uma nova malha 
urbana, que confira uma imagem de modernidade à área 
do Plano e garanta a sua sustentabilidade ambiental; 
articulação das zonas verdes públicas com percursos pedo-
nais, praças, equipamentos e zonas de estadia e lazer, 
criando-se num espaço público com maior conforto 
urbano; valorização da falésia existente a norte da pedrei-
ra, de modo a garantir o espaço memorial e o reforço do 
seu papel cénico; estruturação da rede viária local em 
articulação com a rede viária principal, de forma a melhorar 
as acessibilidades e os índices de mobilidade interna e 
externa.

22. ABERTURA DO PERÍODO DE DISCUSSÃO 
PÚBLICA DA REVISÃO DO PLANO DE 
PORMENOR DA ZONA ENVOLVENTE AO 
MERCADO DE BENFICA

A revisão do Plano de Pormenor da Zona Envolvente ao 
Mercado de Benfica (a área de intervenção do Plano tem 
cerca de 17,73ha e localiza-se na freguesia de Benfica), 
tem como objetivo proceder à reformulação da proposta 
urbanística, procurando soluções para os problemas 
existentes e detectados ao longo da sua implementação. A 
abertura de período de discussão pública foi aprovada na 
Reunião de Câmara Pública de 26 de Fevereiro de 2014.

23. REVISÃO DA CARTA EDUCATIVA DE 
LISBOA

Um novo contexto - novos dados demográficos, reforma 
administrativa, alterações na gestão e configuração dos 
Agrupamentos Escolares e alargamento da escolaridade 
obrigatória (abrangendo a faixa etária compreendida entre 
os 5 e 18 anos de idade), justificam a revisão da Carta 
Educativa de Lisboa, em vigor desde 2008. A Carta Educati-
va é um instrumento de elaboração/actualização obrigató-
rias (DL 7/2003 de 15 de Janeiro), fundamental para o 
ordenamento da rede de oferta de educação e de ensino da 
rede pública a partir do qual são definidas as estratégias de 
investimento municipal nos domínios da construção, manu-
tenção e apetrechamento dos estabelecimentos, e de 
reserva de terrenos, no caso do secundário.

24. CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO PARA A 
INSTALAÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA DE 
ESTUDANTES NO LARGO INTENDENTE 
PINA MANIQUE

Na Reunião de Câmara Pública de 26 de Março 2014, foi 
aprovado de forma condicionada (Proposta n.º 114/2014), 
um pedido de licenciamento para a edificação de uma 
residência de estudantes no Largo do Intendente de Pina 
Manique. O projeto de arquitectura apresentado propõe a 
construção de um edifício destinado a residência de estu-
dantes, que albergará uma diversidade de espaços destina-
dos a comércio (loja / bar / cantina), recepção, área admi-
nistrativa, 239 quartos, áreas de estar, de leitura, de estudo 
e de refeições.

25. PLANO MUNICIPAL PREVENÇÃO E COM-
BATE À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E DE 
GÉNERO

Foi aprovado por unanimidade em reunião pública de 
Câmara, no dia 26 de Fevereiro de 2014, constituindo um 
importante instrumento de trabalho para combater este 
flagelo.

26. ORGANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO NO 
LISBON V-DAY, “ONE BILLION RISING”

No dia 14 de Fevereiro, Lisboa associou-se ao movimento 
One Billion Rising”, que é um movimento, à escala global, 
pelo fim da violência contra mulheres, incluindo violações, 
espancamentos, incestos, mutilações genitais e escravidão 
sexual.

27. ORÇAMENTO PARTICIPATIVO ESCOLAR 
2014

Com a experiência adquirida nas edições anteriores, e o 
impacto positivo que este projecto alcançou junto da comu-
nidade escolar envolvida, a CML entendeu que estava na 
altura de o alargar e proporcionar aos jovens das 24 
Freguesias de Lisboa, a possibilidade de participar, promo-
vendo, assim, os valores da responsabilidade cívica, do 
envolvimento na vida da comunidade, da importância da 
partilha de responsabilidade e, em última instância, desen-
volver competências para a participação.
Na 4ª edição do Orçamento Participativo Escolar participa-
ram 5 escolas, num total de 9 turmas de 8º e 9º ano de 
escolaridade, onde mais de 200 alunos debateram ideias 
para Lisboa. Das 12 propostas apresentadas pelas escolas, 
8 foram adaptadas a projectos pela CML.

28.  FINAIS DA CHAMPIONS LEAGUE

As finais da Champions League feminina (Estádio do Reste-
lo) e masculina (Estádio da Luz) foram um dos grandes 
acontecimentos do ano em Lisboa. Para além da movimen-
tação que trouxe centenas de milhares de pessoas à nossa 
cidade, a audiência televisiva global superou os 380 
milhões, no que foi uma excepcional promoção de Lisboa à 
escala mundial. Destaque ainda para a ajuda da CML na 
efetivação do Champions League Festival, na Praça do 
Comércio e das fan zones dedicadas aos adeptos das duas 
equipas. O grande ambiente que se viveu em Lisboa 
naqueles dias foi devidamente sublinhado por toda a 
imprensa internacional.

29. COMEMORAÇÕES DOS 40 ANOS DO 25 
DE ABRIL

Decorreram, com enorme adesão popular e ampla cobertu-
ra mediática, as comemorações dos 40 anos do 25 de Abril, 
com um sem-número de iniciativas organizadas ou apoia-
das pela CML. Assinalando a data, a CML aprovou ainda, 
por unanimidade, a concessão da medalha da cidade à 
Associação 25 de Abril.

30. 84º FEIRA DO LIVRO

Foi inaugurado no dia 29 de maio a 84ª edição da Feira do 
Livro, no Parque Eduardo VII, com uma série de inovações 
devidamente sublinhadas pela comunicação social, com 
novos pavilhões e um layout diferente, acomodando 
também a instalação de um “mini-estádio” com ecrã gigan-
te, que permitiu aos lisboetas assistir aos jogos do Mundial 
de Futebol 2014.

31. ROCK IN RIO 2014

Decorreu mais uma edição do RiR, com mais de 350 mil 
espectadores, mais um enorme sucesso de afluência, com 
destaque para a presença de muitos estrangeiros, devido à 
atratividade de alguns nomes do cartaz.

32. ABERTURA MERCADO DA RIBEIRA PELA 
TIMEOUT

Dia 17 de maio inaugurou a primeira fase do novo Mercado 
da Ribeira pela revista Time Out. Em paralelo com o merca-
do tradicional de frescos, uma das naves do Mercado da 
Ribeira foi remodelada para dar lugar a um espaço amplo 
ocupado ao centro por mesas e rodeado pelas propostas 
gastronómicas de chefes como Vítor Claro, Marlene Vieira, 
Miguel Castro Silva, Alexandre Silva e Henrique Sá Pessoa, 
ou pelas sugestões das marcas presentes que vão desde 
diversas formas de confeccionar e degustar peixe, pizas, 
croquetes e muitos outras iguarias da nossa gastronomia.

33. REMODELAÇÃO DO JARDIM SÁ DA BAN-
DEIRA (PRAÇA D. LUIS)

A Câmara de Lisboa procedeu à remodelação do Jardim Sá 
da Bandeira, na Praça D. Luis. Procedeu-se a obras de 
construção de rede, substituição de postes e limpeza das 
luminárias, substituição de pavimentos e limpeza de mobi-
liário urbano. Foi ainda substituído o parque infantil existen-
te no local e instalado um quiosque tipo República com 
esplanada.

34. FESTIVAL INDIE LISBOA E FESTIVAL 
ALKANTARA

Duas referências já incontornáveis da agenda cultural da 
nossa cidade e que tiveram as suas edições de 2014, com 
assinalável sucesso, apesar de direccionadas para um 
universo não “mainstream”. O IndieLisboa – Festival Inter-
nacional de Cinema Independente conquistou um reconhe-
cimento internacional notável e firmou a sua posição cimei-
ra no contexto dos festivais nacionais. O Alkantara Festival 
- Mundos em Palco voltou a cumprir o seu papel como 
importante festival internacional contemporâneo de artes 
performativas: internacional e transdisciplinar.

35. SEMANA DO EMPREENDEDORISMO

A Câmara Municipal de Lisboa organizou a 3ª Semana do 
Empreendedorismo de Lisboa, a qual decorreu entre 5 a 10 
de maio. Durante cinco dias Lisboa foi palco de mais de 
duas dezenas de iniciativas que visaram a promoção o 
empreendedorismo e que decorreram em vários locais da 
cidade: seminários, conferências, workshops, sessões 
plenárias, gabinetes de apoio ao empreendedorismo, open 
days, talks.

36. INAUGURAÇÃO DO PARQUE URBANO DO 
REGUENGO, FREGUESIA DE SANTA 
CLARA

O Parque Urbano do Reguengo foi construído através de 
uma estreita colaboração entre a Junta de Freguesia de 
Santa Clara e a Câmara Municipal de Lisboa, que ao abrigo 
de duas candidaturas eleitas através do programa “Agen-
da21”, transferiu o apoio para a Junta de Freguesia, na 
qualidade de representante da candidatura.

37. MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS E 
VIA PÚBLICA

Conservação e Reparação de Arruamentos - Através das 
empreitadas de manutenção de pavimentos betuminosos 
foram executadas recargas de pavimentos numa área total 
aproximada de 9000 m2.

38. PROGRAMA DE ACÇÃO TERRITORIAL 
PARA A COLINA DE SANTANA

Considerando a importância da reabilitação e da requalifi-
cação da Colina de Santana para a regeneração do Centro 
de Lisboa foi assumido pelo executivo da CML o interesse e 
a oportunidade de ser elaborado um instrumento estratégi-
co e programático que, visando uma intervenção integrada 
naquele território, promova e coordene a atuação das 
várias entidades públicas e privadas interessadas na 
concretização do planeamento territorial definido para 
aquela área da cidade.

39. VERSÃO FINAL DO PLANO DE PORME-
NOR DE REABILITAÇÃO URBANA DO 
CAMPUS DE CAMPOLIDE

O Plano de Pormenor de Reabilitação Urbana do Campus 
de Campolide tem como principal objectivo organizar, 
caracterizar e articular com a cidade duas grandes áreas de 
uso público: a Universidade Nova de Lisboa e o Estabeleci-
mento Prisional de Lisboa. A área de intervenção com cerca 
de 37ha pertence às freguesias de Campolide e Avenidas 
Novas, e abrange ainda a área urbana do Palácio da Justi-
ça, o antigo Tribunal de Polícia e o Corredor Verde de 
Lisboa.

40. INAUGURAÇÃO DE MONUMENTO DA 
AUTORIA DE RUI SANCHES, EM HOME-
NAGEM A MARIA JOSÉ NOGUEIRA PINTO 
- 27 DE MAIO – AV. RIBEIRA DAS NAUS

O monumento perpetuará o agradecimento da cidade ao 
importante trabalho desenvolvido por Maria José Nogueira 
Pinto. A localização da obra não podia deixar de ser num 
dos locais mais emblemáticos da cidade, entre o Cais do 
Sodré e a Praça do Comércio, por estar integrada num 
grande plano de reabilitação da zona ribeirinha.

41. CONSELHO MUNICIPAL PARA A IGUAL-
DADE DE OPORTUNIDADES

Foi aprovada em reunião de Câmara de 30 de Abril, a 
proposta de alteração de designação e regulamento geral 
do Conselho Municipal para a Igualdade de Oportunidades 
entre Mulheres e Homens.

42. MÊS DA PREVENÇÃO DOS MAUS-TRATOS 
NA INFÂNCIA

Realização da Campanha do Mês da Prevenção dos Maus-
-Tratos na Infância em parceria com a Comissão Nacional 
de Protecção de Crianças e Jovens em Risco e a Associação 
de Mulheres Contra a Violência. Entre as várias iniciativas 
que decorreram durante o mês de Abril destacam-se: Ciclo 
Cultural que contou com a presença de vários grupos de 
dança, musica, teatro, fotografia, exibição de filmes e 
curtas-metragens.

43. PLANO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO DA 
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

No âmbito do Plano Municipal de Prevenção e Combate a 
Violência Doméstica e de Género, decorreu o período de 
consulta pública da proposta e apreciação dos contributos 
recebidos.

44. POLÍTICAS LOCAIS DE FAMÍLIA E 
INFÂNCIA

Nos dias 7 e 8 de maio, co-organização do II Seminário 
Iberoamericano sobre “Politicas Públicas Locais de Família e 
Infância” e o IV Comité Sectorial de Infância e Educação da 
União das Cidades Capitais Iberoamericanas (UCCI), reuniu 
delegados provenientes de 18 capitais ibero-americanas 
em Lisboa.

45. PRÉMIO EMPREENDEDORISMO

Lisboa recebeu em Bruxelas, no dia 25 de Junho, a distin-
ção de Cidade Empreendedora Europeia, que premeia as 
melhores estratégias regionais para a promoção do 
empreendedorismo e da inovação junto das pequenas e 
médias empresas.

46. INAUGURAÇÃO DA CASA DOS ANIMAIS

A Casa dos Animais de Lisboa (CAL), nova designação do 
canil/gatil municipal situado em Monsanto, foi inaugurada 
numa cerimónia que marca uma nova fase deste equipa-
mento.
Completamente requalificada, quer a nível de instalações, 
como de procedimentos, a CAL tem como lema acolher e 
tratar com dignidade todos os animais, combater o aban-
dono e promover a adopção segura e responsável, porque 
o destino final de cada animal não pode ser outro que não 
o da adopção.
Nesse sentido, se se optar por adoptar um animal na CAL, 
o estabelecimento disponibilizará serviços e actos médicos 
gratuitos, como esterilização, desparasitação, identificação 
electrónica, medicação e até programas de treino.
Mais moderno e funcional, o novo equipamento de Mon-
santo contempla, entre outros espaços, boxes amplas, 
salas para cachorros e gatinhos, blocos de adopção, salas 
de vacinação e quarentena e zonas de recreio para cães.
A inauguração da CAL ficou ainda marcada pela celebração 
de vários acordos de cooperação com faculdades de Medi-
cina Veterinária e grupos ligados à defesa dos animais. O 
objetivo é proporcionar mais e melhores cuidados médicos 
aos animais.

47. RIBEIRA DAS NAUS

A 13 de Julho foi também assinalado o fim dos trabalhos da 
requalificação da Avenida Ribeira das Naus. As obras na 
Caldeirinha, na Doca Seca e na frente da margem da Ribei-
ra das Naus revelaram o que muitos já sabiam e que agora 
passam a poder disfrutar ainda melhor: uma frente de rio 
invejável, com condições naturais únicas, às quais se acres-
centaram outras, criadas para aproveitar esta convivência 
entre Lisboa e o Tejo.

48. INAUGURAÇÃO DA EXPOSIÇÃO MARE-
SIAS

No dia 13 de Julho a CML e a EGEAC inauguraram no 
Torreão Poente do Terreiro do Paço, a exposição Maresias - 
Lisboa e o Tejo 1850-2014, a qual estará patente até 19 de 
Dezembro.

49. INAUGURAÇÃO DO MUSEU DE SANTO 
ANTÓNIO

A Câmara Municipal de Lisboa reabriu o Pólo do Museu de 
Lisboa dedicado a Santo António no dia 18 de Julho. Este 
espaço, ampliado e com uma nova exposição permanente, 
passou a contar também com um centro de documentação 
dedicado a Santo António.

50. INAUGURAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA 
CASA DOS BICOS/NÚCLEO ARQUEOLÓ-
GICO

No dia 14 de Julho a Câmara Municipal de Lisboa inaugurou 
o Núcleo Arqueológico da Casa dos Bicos, revelando um 
valioso espólio que percorre a história da cidade desde a 
ocupação romana até ao século XVIII.

51. FESTAS DAS CIDADE

Tendo como mote principal a celebração dos 400 Anos de 
uma das obras-primas da literatura portuguesa, Peregrina-
ção de Fernão Mendes Pinto, as Festas de Lisboa 2014 
projectou uma vez mais a Cidade de Lisboa a nível nacional 
e internacional, congregando em torno do seu imaginário 
mais de 500.000 pessoas que assistiram presencialmente a 
todos os eventos e ultrapassando os 1,9 milhões de especta-
dores (considerando as transmissões televisivas dos seus 
eventos).

52. ENTREGA DE EPI – BOMBEIROS

No passado dia 18 de agosto, o Presidente da Câmara de 
Lisboa procedeu à entrega de 350 equipamentos de 
protecção individual ao Regimento de Sapadores Bombei-
ros de Lisboa. Esta entrega consubstancia mais uma acção 
que visa a melhoria das condições de trabalho dos elemen-
tos do RSB, que prestam socorro à cidade.

53. APROVADO PLANO DE AÇÃO DOS DIREI-
TOS SOCIAIS

O Plano de Ação dos Direitos Sociais 2014-2017 é uma 
estratégia política estruturada em eixos, objetivos, missões 
e ações, tendo por base a ambição do Programa do Gover-
no da Cidade de Lisboa 2013/2017, a experiência de traba-
lho do município e os inúmeros compromissos assumidos 
com as comunidades nomeadamente a Rede Social de 
Lisboa. Para além de estabelecer e reforçar o trabalho que 
tem sido desenvolvido pela autarquia, o Plano de Acção dos 
Direitos Sociais 2014-2017 assenta numa estrutura que, 
por um lado, permite dar respostas sociais urgentes, por 
outro, estabelece estratégias de intervenção de médio e 
longo-prazo, promovendo e protegendo os direitos dos 
mais excluídos e daqueles que se encontram numa situa-
ção de tal desigualdade, que necessitam de medidas que 
possam minorar o impacto social que ainda hoje persiste.

54. FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL APRO-
VADO POR UNANIMIDADE NA ASSEM-
BLEIA MUNICIPAL

O Fundo do Emergência Social de Lisboa criado em 2012 
(2ºsemestre de 2012) pelo município de Lisboa, tendo em 
conta o quadro de crise económica e social em Portugal, 
visando o apoio financeiro a IPSS e a agregados familiares.
Os pedidos de apoio financeiro destinado às famílias são 
avaliados e prestados através das juntas de freguesia.
No âmbito do Protocolo de Delegação de competências, em 
2013, a CML transferiu para 40 Juntas de Freguesia o valor 
total de 192.000,00€, tendo sido rececionados 176 pedidos 
de apoio e 153 Famílias foram apoiadas.
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1.  DESCENTRALIZAÇÃO DE MEIOS E DE COM-
PETÊNCIAS NAS FREGUESIAS DE LISBOA

O apoio dado pelos Lisboetas legitimou obviamente a 
opção por parte do executivo municipal de descentralizar 
meios e competências para as novas 24 freguesias de 
Lisboa. A reforma administrativa foi concebida e proposta 
com ampla participação da cidade e debate nos órgãos 
municipais ao longo de 5 anos, foi consagrada em lei da 
Assembleia da República e amplamente apoiada em duas 
eleições autárquicas. Foram descentralizadas muitas com-
petências do município, na área da higiene urbana, gestão 
e manutenção de equipamentos de proximidade ou espaço 
público. Foram também transferidos os meios financeiros, 
instalações, equipamentos e recursos humanos, necessá-
rios para o exercício destas competências. Foi garantido aos 
funcionários municipais transferidos para as freguesias a 
plenitude dos direitos adquiridos, como os direitos próprios 
dos funcionários públicos e ainda os direitos específicos dos 
trabalhadores do município, como o acesso aos serviços de 
medicina do trabalho, creches e refeitórios municipais e os 
serviços sociais da CML.
No dia 10 de Março de 2014 procedeu-se à assinatura dos 
autos de transferência das novas competências para as 
freguesias. Um dia histórico na cidade de Lisboa, e do país, 
traduzindo-se numa das maiores reformas administrativas 
de sempre em Portugal.
Com a assinatura dos 24 autos de transferência, as Juntas 
assumiram a responsabilidade pela limpeza da cidade, pela 
manutenção de mais de uma centena de equipamentos 
desportivos, espaços de jogos, escolas e jardins-de-infân-
cia, mercados e feiras.
Ainda neste âmbito, foi aprovada, na Reunião de Câmara 
Pública de 26 de Março 2014, a atribuição de património 
municipal às novas Juntas de Freguesia (Proposta nº 
115/2014), criando condições para que estas entidades 
públicas possam desenvolver as novas competências e 
atribuições.

2. REMODELAÇÃO DO MERCADO DE CAMPO DE 
OURIQUE

No dia 26 de Novembro foi inaugurado o remodelado 
Mercado de Campo de Ourique, com um novo conceito de 
oferta alimentar a par da oferta tradicional, que tem tido 
grande sucesso, merecendo grande afluência do público e 
que tem sido alvo de destaque na comunicação social.

3. LISBON & ESTORIL FILME FESTIVAL 2013

Decorreu entre os dias 8 e 18 de Novembro de 2013 mais 
uma edição do Lisbon & Estoril Film Festival, festival de que 
a CML é parceira e que cruza, com originalidade, o cinema 
com outras artes, da música à literatura, passando por 
outras artes visuais, constituindo uma mais-valia para a 
nossa cidade.

4. EXPERIMENTA DESIGN 2013

De 7 de Novembro e 22 de Dezembro realizou-se mais uma 
edição da Experimenta Design, com a parceria da CML, que 
ocupou vários lugares da nossa cidade (no eixo Chiado- 
Belém) e que voltou a marcar a agenda mediática e cultu-
ral. 

5. ENTREGA DAS PRIMEIRAS CHAVES 
 DO PROGRAMA “LOJA NO BAIRRO”

No âmbito do Programa “Loja no Bairro“, foram entregues, 
em Dezembro de 2013, as primeiras 20 chaves de espaços 
em bairros municipais, destinados ao desenvolvimento de 
atividades comerciais e à instalação de projetos de criação 
de microempresas. Esta é uma solução que visa estimular 
a economia local, promovendo o empreendedorismo e a 
criação de emprego através da disponibilização destes 
espaços devolutos e o seu aproveitamento de forma a 
suprimir carências nos bairros. Dos 20 espaços entregues, 
16 destinam-se ao desenvolvimento de actividades comer-
ciais e quatro à instalação de projetos de criação de 
microempresas/empreendedorismo em bairros municipais. 

6. APRESENTAÇÃO DO CARTÃO BLX

As Bibliotecas Municipais de Lisboa em associação com a 
Innovagency apresentaram no dia 10 de Dezembro a app 
(para smartphones e tablets) Cartão BLX, o primeiro cartão 
digital de um serviço público no nosso país. Através desta 
aplicação será possível aos utilizadores da rede de bibliote-
cas da Câmara Municipal de Lisboa requisitar livros e 
conhecer o estado do seu pedido, saber quais os dias e 
locais de paragem da Biblioteca Itinerante ou aceder a 
informação básica como os contactos e localização das 
bibliotecas. 

7. COMEMORAÇÕES DO 1º DE DEZEMBRO

Assinalou-se no dia 1 de Dezembro de 2013 a passagem de 
mais um aniversário do Dia da Restauração (1640), com 
uma cerimónia oficial organizada pela Sociedade Histórica 
de Independência de Portugal e pela Câmara Municipal de 
Lisboa, numa parceria que remonta a 1861. Foi assim man-
tido o compromisso de, independentemente da data ser ou 
não feriado municipal, a Câmara continuar a assinalar uma 
data da maior importância para a História do nosso país, 
com comemorações de natureza eminentemente popula-
res. 

8. OS 500 ANOS DO BAIRRO ALTO

Decorreram entre os dias 7 e 15 de Dezembro de 2013, as 
comemorações dos 500 anos do Bairro Alto, um dos bairros 
populares mais carismáticos da nossa cidade, com uma 
série de actividades que mobilizaram a participação de 
habitantes e comerciantes do bairro, além dos seus muitos 
visitantes. 

9. INÍCIO DA RECOLHA SELECTIVA EM BENFICA

Iniciou-se a implantação do projecto de recolha selectiva 
porta a porta na freguesia de Benfica (16.195 fogos) com a 
entrega de equipamento e realização de acções de sensibi-
lização à população.

10. LISBOA VOLTOU A SER PREMIADA 
INTERNACIONALMENTE COMO GRANDE 
DESTINO TURÍSTICO

Prémio Amadeus&WWTM - City Break On A Budget, anun-
ciado a 6 de Novembro na maior feira de turismo do 
mundo, realizada em Londres. Lisboa venceu pela qualida-
de e pela diversidade turística que oferece em estadias de 
curta duração, de que se destacam os preços acessíveis, os 
alojamentos, as viagens, os passeios e a restauração.
Prémio HolidayCheck Destination Award 2013, na categoria 
de City Trips. A distinção resulta da análise das reações dos 
clientes desta operadora turística online, através dos 
comentários, sugestões e críticas feitas após as viagens.

11. ASSINATURA DE ACORDO TRIPARTIDO

No âmbito da reforma administrativa em curso, após a 
aprovação pela Assembleia Municipal de Lisboa, dos crité-
rios de transição dos recursos humanos do município para 
as juntas de freguesia, a Câmara Municipal de Lisboa, 18 
Juntas de Freguesia da cidade, e o SINTAP - Sindicato dos 
Trabalhadores da Administração Pública e de Entidades 
com Fins Públicos, assinaram, dia 22 de Janeiro de 2014, 
um acordo tripartido que garantiu os direitos dos trabalha-
dores e a manutenção da natureza pública dos seus contra-
tos de trabalho.

12. ACORDO COLECTIVO SOBRE DURAÇÃO 
DO TEMPO DE TRABALHO

Foram assinados com os sindicatos representativos dos 
trabalhadores da CML: Federação de Sindicatos da Admi-
nistração Pública e de Entidades com Fins Públicos 
(FESAP), Sindicato dos Trabalhadores da Administração 
Pública e de Entidades com Fins Públicos (SINTAP), o Sindi-
cato Nacional dos Bombeiros Profissionais (SNBP), Sindica-
to dos Trabalhadores do Município de Lisboa (STML) e com 
o Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local 
(STAL) os contratos coletivos de trabalho com vista à dura-
ção e organização do tempo de trabalho dos trabalhadores 
do Município. Com a assinatura deste acordo coletivo, os 
direitos dos trabalhadores designadamente no que respei-
ta: à manutenção das 7 horas diárias e 35 horas semanais, 
à aplicação do regime de jornada contínua, bem como o 
direito à prestação de trabalho em condições de segurança, 
higiene e saúde.

13. APROVAÇÃO DO PLANO DE ACESSIBILI-
DADE PEDONAL EM LISBOA

Tornar Lisboa uma cidade mais acessível é uma prioridade 
deste executivo da CML, prevenindo a criação de novas 
barreiras, promovendo a adaptação progressiva dos espa-
ços e edifícios já existentes e mobilizando a comunidade 
para a criação de uma cidade para todas as pessoas, inde-
pendente das suas capacidades físicas, sensoriais e cogniti-
vas. A Câmara Municipal determinou, através da Delibera-
ção n.º 566/CM/2009, a elaboração do Plano de Acessibili-
dade Pedonal de Lisboa, tendo por missão definir a melhor 
estratégia para a cidade de lisboa e promover a acessibili-
dade;

14. PROGRAMA DE RENDA CONVENCIONADA

Realizou-se em Janeiro de 2014 o sorteio relativo à 4ª 
edição do Programa de Renda Convencionada. Esta bolsa 
era constituída por 12 habitações municipais, com tipolo-
gias T0 a T2, de rendas que variavam entre os 108€ e 415€ 
(valor médio era 262€).

15. INAUGURADO BALCÃO PRA A PARCERIA 
SOCIAL

Foi inaugurado a 30 de Janeiro, no Edifício Central da CML, 
o Balcão para a Parceria Social, que procura ser uma 
resposta para facilitar o trabalho das organizações institui-
ções e grupos informais ativos no domínio dos Direitos 
Sociais em Lisboa e estimular a sua interação positiva com 
o município.

16. LISBOA-EUROPA 2020

Em reunião de 29 de Janeiro de 2014, a Câmara Municipal 
de Lisboa mandatou a Equipa de Missão Lisboa-Europa 
2020 para uma segunda fase de atuação, atendendo a que 
em Dezembro de 2013 foram publicados os Regulamentos 
europeus que enquadram o próximo Quadro Financeiro 
Plurianual e em Janeiro de 2014 o Governo português apre-
sentou formalmente uma proposta de Acordo de Parceria, 
a assinar entre Portugal e a Comissão Europeia, continuan-
do os trabalhos de preparação dos Programas Operacionais 
(regionais e temáticos) e do Plano Territorial Integrado da 
Área Metropolitana de Lisboa.
Caberá à Equipa de Missão acompanhar o processo de 
negociação do Acordo de Parceria e Programas Operacio-
nais, atenta a Estratégia Lisboa 2020 e o Programa de 
Governo da Cidade, bem como a produção da regulamen-
tação nacional do Quadro Comunitário, tendente a assegu-
rar a maximização de investimento financiável pelos fundos 
comunitários na Cidade de Lisboa.

17. ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2014

A Câmara Municipal de Lisboa prevê para o Orçamento 
Participativo do ano de 2014 uma verba global de 
2.500.000€, que será dividida por dois grupos de projectos: 
1 milhão de euros para o conjunto dos projectos de valor 
igual ou inferior a 500.000 euros e 1,5 milhões de euros 
para o conjunto dos projectos de valor igual ou inferior a 
150.000 euros. A proposta de realização do OP 2014 foi 
aprovada em reunião de Câmara de dia 12 de Março.

18. BIP/ZIP 2014

Em 26 de Março, foi aprovado na Câmara, por unanimida-
de, o Ciclo e Regras do Plano BIP/ZIP 2014. Trata-se de um 
dos mais importantes instrumentos de Desenvolvimento 
Local do Município, iniciado em 2011 com uma dotação de 
1,000,000 euros e envolvendo em 2014 um financiamento 
de 1,632,771 euros É dirigido aos Bairros e Zonas de Inter-
venção Prioritária definidos na Carta BIP/ZIP (8% do 
concelho de Lisboa). Até à data, o programa Bip-Zip envol-
veu o financiamento de 742 actividades, com 4,3 milhões 
de euros, 300 entidades
sem fins lucrativos, e uma abrangência de 67 territórios. A 
edição de 2014 contou com a maior participação de sempre 
o programa, com 138 novas entidades. Entraram na plata-
forma nos
prazos previstos 146 candidaturas, envolvendo 362 entida-
des, com projectos superior a 7,5 milhões de euros, dos 
quais mais de 6 milhões de euros solicitados ao Programa 
BIP/ZIP.

19. REGULAMENTO DE OCUPAÇÃO DA VIA 
PÚBLICA COM ESTALEIROS DE OBRAS

A CML aprovou a 26 de Março o Regulamento de Ocupação 
da Via Pública com Estaleiros de Obras. A prática vinha a 
demonstrar que os estaleiros de obras, em especial quando 
ocupam a via ou outros espaços públicos, determinam 
prejuízos a vários níveis, quer porque contribuem para a 
insegurança e desconforto dos peões, nomeadamente os 
de mobilidade condicionada, quer porque prejudicam o 
normal exercício das actividades económicas, nomeada-
mente o comércio, quer, ainda, porque contribuem para 
uma imagem descuidada da cidade e para a degradação do 
espaço público e das infra-estruturas, o que não é compatí-
vel com os desafios e as exigências a que estão sujeitos os 
modernos centros urbanos.

20. VERSÃO FINAL DO PLANO DE URBANI-
ZAÇÃO DE ALCÂNTARA

Foi aprovada na Reunião de Câmara Pública de 26 de 
Março de 2014, a versão final do Plano de Urbanização de 
Alcântara. Entre os grandes objetivos do plano, destaque 
para a promoção de uma estrutura ecológica contínua que 
relacione o Estuário com o Vale de Alcântara e, através 
deste, o Parque de Monsanto; garantia da drenagem hídri-
ca e atmosférica do sistema do vale; propor soluções 
mitigadoras das situações de risco natural, designadamen-
te sísmico e de inundações; promoção da identificação e 
valorização do património cultural existente, designada-
mente o proveniente de arqueologia industrial; estabeleci-
mento de uma rede de mobilidade suave, que se articule 
com a Frente Ribeirinha, com os percursos históricos, com 
a estrutura ecológica urbana, a rede de equipamentos e o 
sistema de transportes públicos.

21. VERSÃO FINAL DO PLANO DE PORME-
NOR DA PEDREIRA DO ALVITO

Foi aprovada na Reunião de Câmara Pública de 26 de 
Março 2014, a versão final do Plano de Pormenor da Pedrei-
ra do Alvito. Constituem principais objectivos do plano: 
reconversão das áreas industriais obsoletas e vazios urba-
nos existentes, através da criação de uma nova malha 
urbana, que confira uma imagem de modernidade à área 
do Plano e garanta a sua sustentabilidade ambiental; 
articulação das zonas verdes públicas com percursos pedo-
nais, praças, equipamentos e zonas de estadia e lazer, 
criando-se num espaço público com maior conforto 
urbano; valorização da falésia existente a norte da pedrei-
ra, de modo a garantir o espaço memorial e o reforço do 
seu papel cénico; estruturação da rede viária local em 
articulação com a rede viária principal, de forma a melhorar 
as acessibilidades e os índices de mobilidade interna e 
externa.

1 ANO DE MANDATO, 1 ANO DE “MAIS PESSOAS, MAIS EMPREGO, MELHOR CIDADE”

22. ABERTURA DO PERÍODO DE DISCUSSÃO 
PÚBLICA DA REVISÃO DO PLANO DE 
PORMENOR DA ZONA ENVOLVENTE AO 
MERCADO DE BENFICA

A revisão do Plano de Pormenor da Zona Envolvente ao 
Mercado de Benfica (a área de intervenção do Plano tem 
cerca de 17,73ha e localiza-se na freguesia de Benfica), 
tem como objetivo proceder à reformulação da proposta 
urbanística, procurando soluções para os problemas 
existentes e detectados ao longo da sua implementação. A 
abertura de período de discussão pública foi aprovada na 
Reunião de Câmara Pública de 26 de Fevereiro de 2014.

23. REVISÃO DA CARTA EDUCATIVA DE 
LISBOA

Um novo contexto - novos dados demográficos, reforma 
administrativa, alterações na gestão e configuração dos 
Agrupamentos Escolares e alargamento da escolaridade 
obrigatória (abrangendo a faixa etária compreendida entre 
os 5 e 18 anos de idade), justificam a revisão da Carta 
Educativa de Lisboa, em vigor desde 2008. A Carta Educati-
va é um instrumento de elaboração/actualização obrigató-
rias (DL 7/2003 de 15 de Janeiro), fundamental para o 
ordenamento da rede de oferta de educação e de ensino da 
rede pública a partir do qual são definidas as estratégias de 
investimento municipal nos domínios da construção, manu-
tenção e apetrechamento dos estabelecimentos, e de 
reserva de terrenos, no caso do secundário.

24. CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO PARA A 
INSTALAÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA DE 
ESTUDANTES NO LARGO INTENDENTE 
PINA MANIQUE

Na Reunião de Câmara Pública de 26 de Março 2014, foi 
aprovado de forma condicionada (Proposta n.º 114/2014), 
um pedido de licenciamento para a edificação de uma 
residência de estudantes no Largo do Intendente de Pina 
Manique. O projeto de arquitectura apresentado propõe a 
construção de um edifício destinado a residência de estu-
dantes, que albergará uma diversidade de espaços destina-
dos a comércio (loja / bar / cantina), recepção, área admi-
nistrativa, 239 quartos, áreas de estar, de leitura, de estudo 
e de refeições.

25. PLANO MUNICIPAL PREVENÇÃO E COM-
BATE À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E DE 
GÉNERO

Foi aprovado por unanimidade em reunião pública de 
Câmara, no dia 26 de Fevereiro de 2014, constituindo um 
importante instrumento de trabalho para combater este 
flagelo.

26. ORGANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO NO 
LISBON V-DAY, “ONE BILLION RISING”

No dia 14 de Fevereiro, Lisboa associou-se ao movimento 
One Billion Rising”, que é um movimento, à escala global, 
pelo fim da violência contra mulheres, incluindo violações, 
espancamentos, incestos, mutilações genitais e escravidão 
sexual.

27. ORÇAMENTO PARTICIPATIVO ESCOLAR 
2014

Com a experiência adquirida nas edições anteriores, e o 
impacto positivo que este projecto alcançou junto da comu-
nidade escolar envolvida, a CML entendeu que estava na 
altura de o alargar e proporcionar aos jovens das 24 
Freguesias de Lisboa, a possibilidade de participar, promo-
vendo, assim, os valores da responsabilidade cívica, do 
envolvimento na vida da comunidade, da importância da 
partilha de responsabilidade e, em última instância, desen-
volver competências para a participação.
Na 4ª edição do Orçamento Participativo Escolar participa-
ram 5 escolas, num total de 9 turmas de 8º e 9º ano de 
escolaridade, onde mais de 200 alunos debateram ideias 
para Lisboa. Das 12 propostas apresentadas pelas escolas, 
8 foram adaptadas a projectos pela CML.

28.  FINAIS DA CHAMPIONS LEAGUE

As finais da Champions League feminina (Estádio do Reste-
lo) e masculina (Estádio da Luz) foram um dos grandes 
acontecimentos do ano em Lisboa. Para além da movimen-
tação que trouxe centenas de milhares de pessoas à nossa 
cidade, a audiência televisiva global superou os 380 
milhões, no que foi uma excepcional promoção de Lisboa à 
escala mundial. Destaque ainda para a ajuda da CML na 
efetivação do Champions League Festival, na Praça do 
Comércio e das fan zones dedicadas aos adeptos das duas 
equipas. O grande ambiente que se viveu em Lisboa 
naqueles dias foi devidamente sublinhado por toda a 
imprensa internacional.

29. COMEMORAÇÕES DOS 40 ANOS DO 25 
DE ABRIL

Decorreram, com enorme adesão popular e ampla cobertu-
ra mediática, as comemorações dos 40 anos do 25 de Abril, 
com um sem-número de iniciativas organizadas ou apoia-
das pela CML. Assinalando a data, a CML aprovou ainda, 
por unanimidade, a concessão da medalha da cidade à 
Associação 25 de Abril.

30. 84º FEIRA DO LIVRO

Foi inaugurado no dia 29 de maio a 84ª edição da Feira do 
Livro, no Parque Eduardo VII, com uma série de inovações 
devidamente sublinhadas pela comunicação social, com 
novos pavilhões e um layout diferente, acomodando 
também a instalação de um “mini-estádio” com ecrã gigan-
te, que permitiu aos lisboetas assistir aos jogos do Mundial 
de Futebol 2014.

31. ROCK IN RIO 2014

Decorreu mais uma edição do RiR, com mais de 350 mil 
espectadores, mais um enorme sucesso de afluência, com 
destaque para a presença de muitos estrangeiros, devido à 
atratividade de alguns nomes do cartaz.

32. ABERTURA MERCADO DA RIBEIRA PELA 
TIMEOUT

Dia 17 de maio inaugurou a primeira fase do novo Mercado 
da Ribeira pela revista Time Out. Em paralelo com o merca-
do tradicional de frescos, uma das naves do Mercado da 
Ribeira foi remodelada para dar lugar a um espaço amplo 
ocupado ao centro por mesas e rodeado pelas propostas 
gastronómicas de chefes como Vítor Claro, Marlene Vieira, 
Miguel Castro Silva, Alexandre Silva e Henrique Sá Pessoa, 
ou pelas sugestões das marcas presentes que vão desde 
diversas formas de confeccionar e degustar peixe, pizas, 
croquetes e muitos outras iguarias da nossa gastronomia.

33. REMODELAÇÃO DO JARDIM SÁ DA BAN-
DEIRA (PRAÇA D. LUIS)

A Câmara de Lisboa procedeu à remodelação do Jardim Sá 
da Bandeira, na Praça D. Luis. Procedeu-se a obras de 
construção de rede, substituição de postes e limpeza das 
luminárias, substituição de pavimentos e limpeza de mobi-
liário urbano. Foi ainda substituído o parque infantil existen-
te no local e instalado um quiosque tipo República com 
esplanada.

34. FESTIVAL INDIE LISBOA E FESTIVAL 
ALKANTARA

Duas referências já incontornáveis da agenda cultural da 
nossa cidade e que tiveram as suas edições de 2014, com 
assinalável sucesso, apesar de direccionadas para um 
universo não “mainstream”. O IndieLisboa – Festival Inter-
nacional de Cinema Independente conquistou um reconhe-
cimento internacional notável e firmou a sua posição cimei-
ra no contexto dos festivais nacionais. O Alkantara Festival 
- Mundos em Palco voltou a cumprir o seu papel como 
importante festival internacional contemporâneo de artes 
performativas: internacional e transdisciplinar.

35. SEMANA DO EMPREENDEDORISMO

A Câmara Municipal de Lisboa organizou a 3ª Semana do 
Empreendedorismo de Lisboa, a qual decorreu entre 5 a 10 
de maio. Durante cinco dias Lisboa foi palco de mais de 
duas dezenas de iniciativas que visaram a promoção o 
empreendedorismo e que decorreram em vários locais da 
cidade: seminários, conferências, workshops, sessões 
plenárias, gabinetes de apoio ao empreendedorismo, open 
days, talks.

36. INAUGURAÇÃO DO PARQUE URBANO DO 
REGUENGO, FREGUESIA DE SANTA 
CLARA

O Parque Urbano do Reguengo foi construído através de 
uma estreita colaboração entre a Junta de Freguesia de 
Santa Clara e a Câmara Municipal de Lisboa, que ao abrigo 
de duas candidaturas eleitas através do programa “Agen-
da21”, transferiu o apoio para a Junta de Freguesia, na 
qualidade de representante da candidatura.

37. MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS E 
VIA PÚBLICA

Conservação e Reparação de Arruamentos - Através das 
empreitadas de manutenção de pavimentos betuminosos 
foram executadas recargas de pavimentos numa área total 
aproximada de 9000 m2.

38. PROGRAMA DE ACÇÃO TERRITORIAL 
PARA A COLINA DE SANTANA

Considerando a importância da reabilitação e da requalifi-
cação da Colina de Santana para a regeneração do Centro 
de Lisboa foi assumido pelo executivo da CML o interesse e 
a oportunidade de ser elaborado um instrumento estratégi-
co e programático que, visando uma intervenção integrada 
naquele território, promova e coordene a atuação das 
várias entidades públicas e privadas interessadas na 
concretização do planeamento territorial definido para 
aquela área da cidade.

39. VERSÃO FINAL DO PLANO DE PORME-
NOR DE REABILITAÇÃO URBANA DO 
CAMPUS DE CAMPOLIDE

O Plano de Pormenor de Reabilitação Urbana do Campus 
de Campolide tem como principal objectivo organizar, 
caracterizar e articular com a cidade duas grandes áreas de 
uso público: a Universidade Nova de Lisboa e o Estabeleci-
mento Prisional de Lisboa. A área de intervenção com cerca 
de 37ha pertence às freguesias de Campolide e Avenidas 
Novas, e abrange ainda a área urbana do Palácio da Justi-
ça, o antigo Tribunal de Polícia e o Corredor Verde de 
Lisboa.

40. INAUGURAÇÃO DE MONUMENTO DA 
AUTORIA DE RUI SANCHES, EM HOME-
NAGEM A MARIA JOSÉ NOGUEIRA PINTO 
- 27 DE MAIO – AV. RIBEIRA DAS NAUS

O monumento perpetuará o agradecimento da cidade ao 
importante trabalho desenvolvido por Maria José Nogueira 
Pinto. A localização da obra não podia deixar de ser num 
dos locais mais emblemáticos da cidade, entre o Cais do 
Sodré e a Praça do Comércio, por estar integrada num 
grande plano de reabilitação da zona ribeirinha.

41. CONSELHO MUNICIPAL PARA A IGUAL-
DADE DE OPORTUNIDADES

Foi aprovada em reunião de Câmara de 30 de Abril, a 
proposta de alteração de designação e regulamento geral 
do Conselho Municipal para a Igualdade de Oportunidades 
entre Mulheres e Homens.

42. MÊS DA PREVENÇÃO DOS MAUS-TRATOS 
NA INFÂNCIA

Realização da Campanha do Mês da Prevenção dos Maus-
-Tratos na Infância em parceria com a Comissão Nacional 
de Protecção de Crianças e Jovens em Risco e a Associação 
de Mulheres Contra a Violência. Entre as várias iniciativas 
que decorreram durante o mês de Abril destacam-se: Ciclo 
Cultural que contou com a presença de vários grupos de 
dança, musica, teatro, fotografia, exibição de filmes e 
curtas-metragens.

43. PLANO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO DA 
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

No âmbito do Plano Municipal de Prevenção e Combate a 
Violência Doméstica e de Género, decorreu o período de 
consulta pública da proposta e apreciação dos contributos 
recebidos.

44. POLÍTICAS LOCAIS DE FAMÍLIA E 
INFÂNCIA

Nos dias 7 e 8 de maio, co-organização do II Seminário 
Iberoamericano sobre “Politicas Públicas Locais de Família e 
Infância” e o IV Comité Sectorial de Infância e Educação da 
União das Cidades Capitais Iberoamericanas (UCCI), reuniu 
delegados provenientes de 18 capitais ibero-americanas 
em Lisboa.

45. PRÉMIO EMPREENDEDORISMO

Lisboa recebeu em Bruxelas, no dia 25 de Junho, a distin-
ção de Cidade Empreendedora Europeia, que premeia as 
melhores estratégias regionais para a promoção do 
empreendedorismo e da inovação junto das pequenas e 
médias empresas.

46. INAUGURAÇÃO DA CASA DOS ANIMAIS

A Casa dos Animais de Lisboa (CAL), nova designação do 
canil/gatil municipal situado em Monsanto, foi inaugurada 
numa cerimónia que marca uma nova fase deste equipa-
mento.
Completamente requalificada, quer a nível de instalações, 
como de procedimentos, a CAL tem como lema acolher e 
tratar com dignidade todos os animais, combater o aban-
dono e promover a adopção segura e responsável, porque 
o destino final de cada animal não pode ser outro que não 
o da adopção.
Nesse sentido, se se optar por adoptar um animal na CAL, 
o estabelecimento disponibilizará serviços e actos médicos 
gratuitos, como esterilização, desparasitação, identificação 
electrónica, medicação e até programas de treino.
Mais moderno e funcional, o novo equipamento de Mon-
santo contempla, entre outros espaços, boxes amplas, 
salas para cachorros e gatinhos, blocos de adopção, salas 
de vacinação e quarentena e zonas de recreio para cães.
A inauguração da CAL ficou ainda marcada pela celebração 
de vários acordos de cooperação com faculdades de Medi-
cina Veterinária e grupos ligados à defesa dos animais. O 
objetivo é proporcionar mais e melhores cuidados médicos 
aos animais.

47. RIBEIRA DAS NAUS

A 13 de Julho foi também assinalado o fim dos trabalhos da 
requalificação da Avenida Ribeira das Naus. As obras na 
Caldeirinha, na Doca Seca e na frente da margem da Ribei-
ra das Naus revelaram o que muitos já sabiam e que agora 
passam a poder disfrutar ainda melhor: uma frente de rio 
invejável, com condições naturais únicas, às quais se acres-
centaram outras, criadas para aproveitar esta convivência 
entre Lisboa e o Tejo.

48. INAUGURAÇÃO DA EXPOSIÇÃO MARE-
SIAS

No dia 13 de Julho a CML e a EGEAC inauguraram no 
Torreão Poente do Terreiro do Paço, a exposição Maresias - 
Lisboa e o Tejo 1850-2014, a qual estará patente até 19 de 
Dezembro.

49. INAUGURAÇÃO DO MUSEU DE SANTO 
ANTÓNIO

A Câmara Municipal de Lisboa reabriu o Pólo do Museu de 
Lisboa dedicado a Santo António no dia 18 de Julho. Este 
espaço, ampliado e com uma nova exposição permanente, 
passou a contar também com um centro de documentação 
dedicado a Santo António.

50. INAUGURAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA 
CASA DOS BICOS/NÚCLEO ARQUEOLÓ-
GICO

No dia 14 de Julho a Câmara Municipal de Lisboa inaugurou 
o Núcleo Arqueológico da Casa dos Bicos, revelando um 
valioso espólio que percorre a história da cidade desde a 
ocupação romana até ao século XVIII.

51. FESTAS DAS CIDADE

Tendo como mote principal a celebração dos 400 Anos de 
uma das obras-primas da literatura portuguesa, Peregrina-
ção de Fernão Mendes Pinto, as Festas de Lisboa 2014 
projectou uma vez mais a Cidade de Lisboa a nível nacional 
e internacional, congregando em torno do seu imaginário 
mais de 500.000 pessoas que assistiram presencialmente a 
todos os eventos e ultrapassando os 1,9 milhões de especta-
dores (considerando as transmissões televisivas dos seus 
eventos).

52. ENTREGA DE EPI – BOMBEIROS

No passado dia 18 de agosto, o Presidente da Câmara de 
Lisboa procedeu à entrega de 350 equipamentos de 
protecção individual ao Regimento de Sapadores Bombei-
ros de Lisboa. Esta entrega consubstancia mais uma acção 
que visa a melhoria das condições de trabalho dos elemen-
tos do RSB, que prestam socorro à cidade.

53. APROVADO PLANO DE AÇÃO DOS DIREI-
TOS SOCIAIS

O Plano de Ação dos Direitos Sociais 2014-2017 é uma 
estratégia política estruturada em eixos, objetivos, missões 
e ações, tendo por base a ambição do Programa do Gover-
no da Cidade de Lisboa 2013/2017, a experiência de traba-
lho do município e os inúmeros compromissos assumidos 
com as comunidades nomeadamente a Rede Social de 
Lisboa. Para além de estabelecer e reforçar o trabalho que 
tem sido desenvolvido pela autarquia, o Plano de Acção dos 
Direitos Sociais 2014-2017 assenta numa estrutura que, 
por um lado, permite dar respostas sociais urgentes, por 
outro, estabelece estratégias de intervenção de médio e 
longo-prazo, promovendo e protegendo os direitos dos 
mais excluídos e daqueles que se encontram numa situa-
ção de tal desigualdade, que necessitam de medidas que 
possam minorar o impacto social que ainda hoje persiste.

54. FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL APRO-
VADO POR UNANIMIDADE NA ASSEM-
BLEIA MUNICIPAL

O Fundo do Emergência Social de Lisboa criado em 2012 
(2ºsemestre de 2012) pelo município de Lisboa, tendo em 
conta o quadro de crise económica e social em Portugal, 
visando o apoio financeiro a IPSS e a agregados familiares.
Os pedidos de apoio financeiro destinado às famílias são 
avaliados e prestados através das juntas de freguesia.
No âmbito do Protocolo de Delegação de competências, em 
2013, a CML transferiu para 40 Juntas de Freguesia o valor 
total de 192.000,00€, tendo sido rececionados 176 pedidos 
de apoio e 153 Famílias foram apoiadas.
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1.  DESCENTRALIZAÇÃO DE MEIOS E DE COM-
PETÊNCIAS NAS FREGUESIAS DE LISBOA

O apoio dado pelos Lisboetas legitimou obviamente a 
opção por parte do executivo municipal de descentralizar 
meios e competências para as novas 24 freguesias de 
Lisboa. A reforma administrativa foi concebida e proposta 
com ampla participação da cidade e debate nos órgãos 
municipais ao longo de 5 anos, foi consagrada em lei da 
Assembleia da República e amplamente apoiada em duas 
eleições autárquicas. Foram descentralizadas muitas com-
petências do município, na área da higiene urbana, gestão 
e manutenção de equipamentos de proximidade ou espaço 
público. Foram também transferidos os meios financeiros, 
instalações, equipamentos e recursos humanos, necessá-
rios para o exercício destas competências. Foi garantido aos 
funcionários municipais transferidos para as freguesias a 
plenitude dos direitos adquiridos, como os direitos próprios 
dos funcionários públicos e ainda os direitos específicos dos 
trabalhadores do município, como o acesso aos serviços de 
medicina do trabalho, creches e refeitórios municipais e os 
serviços sociais da CML.
No dia 10 de Março de 2014 procedeu-se à assinatura dos 
autos de transferência das novas competências para as 
freguesias. Um dia histórico na cidade de Lisboa, e do país, 
traduzindo-se numa das maiores reformas administrativas 
de sempre em Portugal.
Com a assinatura dos 24 autos de transferência, as Juntas 
assumiram a responsabilidade pela limpeza da cidade, pela 
manutenção de mais de uma centena de equipamentos 
desportivos, espaços de jogos, escolas e jardins-de-infân-
cia, mercados e feiras.
Ainda neste âmbito, foi aprovada, na Reunião de Câmara 
Pública de 26 de Março 2014, a atribuição de património 
municipal às novas Juntas de Freguesia (Proposta nº 
115/2014), criando condições para que estas entidades 
públicas possam desenvolver as novas competências e 
atribuições.

2. REMODELAÇÃO DO MERCADO DE CAMPO DE 
OURIQUE

No dia 26 de Novembro foi inaugurado o remodelado 
Mercado de Campo de Ourique, com um novo conceito de 
oferta alimentar a par da oferta tradicional, que tem tido 
grande sucesso, merecendo grande afluência do público e 
que tem sido alvo de destaque na comunicação social.

3. LISBON & ESTORIL FILME FESTIVAL 2013

Decorreu entre os dias 8 e 18 de Novembro de 2013 mais 
uma edição do Lisbon & Estoril Film Festival, festival de que 
a CML é parceira e que cruza, com originalidade, o cinema 
com outras artes, da música à literatura, passando por 
outras artes visuais, constituindo uma mais-valia para a 
nossa cidade.

4. EXPERIMENTA DESIGN 2013

De 7 de Novembro e 22 de Dezembro realizou-se mais uma 
edição da Experimenta Design, com a parceria da CML, que 
ocupou vários lugares da nossa cidade (no eixo Chiado- 
Belém) e que voltou a marcar a agenda mediática e cultu-
ral. 

5. ENTREGA DAS PRIMEIRAS CHAVES 
 DO PROGRAMA “LOJA NO BAIRRO”

No âmbito do Programa “Loja no Bairro“, foram entregues, 
em Dezembro de 2013, as primeiras 20 chaves de espaços 
em bairros municipais, destinados ao desenvolvimento de 
atividades comerciais e à instalação de projetos de criação 
de microempresas. Esta é uma solução que visa estimular 
a economia local, promovendo o empreendedorismo e a 
criação de emprego através da disponibilização destes 
espaços devolutos e o seu aproveitamento de forma a 
suprimir carências nos bairros. Dos 20 espaços entregues, 
16 destinam-se ao desenvolvimento de actividades comer-
ciais e quatro à instalação de projetos de criação de 
microempresas/empreendedorismo em bairros municipais. 

6. APRESENTAÇÃO DO CARTÃO BLX

As Bibliotecas Municipais de Lisboa em associação com a 
Innovagency apresentaram no dia 10 de Dezembro a app 
(para smartphones e tablets) Cartão BLX, o primeiro cartão 
digital de um serviço público no nosso país. Através desta 
aplicação será possível aos utilizadores da rede de bibliote-
cas da Câmara Municipal de Lisboa requisitar livros e 
conhecer o estado do seu pedido, saber quais os dias e 
locais de paragem da Biblioteca Itinerante ou aceder a 
informação básica como os contactos e localização das 
bibliotecas. 

7. COMEMORAÇÕES DO 1º DE DEZEMBRO

Assinalou-se no dia 1 de Dezembro de 2013 a passagem de 
mais um aniversário do Dia da Restauração (1640), com 
uma cerimónia oficial organizada pela Sociedade Histórica 
de Independência de Portugal e pela Câmara Municipal de 
Lisboa, numa parceria que remonta a 1861. Foi assim man-
tido o compromisso de, independentemente da data ser ou 
não feriado municipal, a Câmara continuar a assinalar uma 
data da maior importância para a História do nosso país, 
com comemorações de natureza eminentemente popula-
res. 

8. OS 500 ANOS DO BAIRRO ALTO

Decorreram entre os dias 7 e 15 de Dezembro de 2013, as 
comemorações dos 500 anos do Bairro Alto, um dos bairros 
populares mais carismáticos da nossa cidade, com uma 
série de actividades que mobilizaram a participação de 
habitantes e comerciantes do bairro, além dos seus muitos 
visitantes. 

9. INÍCIO DA RECOLHA SELECTIVA EM BENFICA

Iniciou-se a implantação do projecto de recolha selectiva 
porta a porta na freguesia de Benfica (16.195 fogos) com a 
entrega de equipamento e realização de acções de sensibi-
lização à população.

10. LISBOA VOLTOU A SER PREMIADA 
INTERNACIONALMENTE COMO GRANDE 
DESTINO TURÍSTICO

Prémio Amadeus&WWTM - City Break On A Budget, anun-
ciado a 6 de Novembro na maior feira de turismo do 
mundo, realizada em Londres. Lisboa venceu pela qualida-
de e pela diversidade turística que oferece em estadias de 
curta duração, de que se destacam os preços acessíveis, os 
alojamentos, as viagens, os passeios e a restauração.
Prémio HolidayCheck Destination Award 2013, na categoria 
de City Trips. A distinção resulta da análise das reações dos 
clientes desta operadora turística online, através dos 
comentários, sugestões e críticas feitas após as viagens.

11. ASSINATURA DE ACORDO TRIPARTIDO

No âmbito da reforma administrativa em curso, após a 
aprovação pela Assembleia Municipal de Lisboa, dos crité-
rios de transição dos recursos humanos do município para 
as juntas de freguesia, a Câmara Municipal de Lisboa, 18 
Juntas de Freguesia da cidade, e o SINTAP - Sindicato dos 
Trabalhadores da Administração Pública e de Entidades 
com Fins Públicos, assinaram, dia 22 de Janeiro de 2014, 
um acordo tripartido que garantiu os direitos dos trabalha-
dores e a manutenção da natureza pública dos seus contra-
tos de trabalho.

12. ACORDO COLECTIVO SOBRE DURAÇÃO 
DO TEMPO DE TRABALHO

Foram assinados com os sindicatos representativos dos 
trabalhadores da CML: Federação de Sindicatos da Admi-
nistração Pública e de Entidades com Fins Públicos 
(FESAP), Sindicato dos Trabalhadores da Administração 
Pública e de Entidades com Fins Públicos (SINTAP), o Sindi-
cato Nacional dos Bombeiros Profissionais (SNBP), Sindica-
to dos Trabalhadores do Município de Lisboa (STML) e com 
o Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local 
(STAL) os contratos coletivos de trabalho com vista à dura-
ção e organização do tempo de trabalho dos trabalhadores 
do Município. Com a assinatura deste acordo coletivo, os 
direitos dos trabalhadores designadamente no que respei-
ta: à manutenção das 7 horas diárias e 35 horas semanais, 
à aplicação do regime de jornada contínua, bem como o 
direito à prestação de trabalho em condições de segurança, 
higiene e saúde.

13. APROVAÇÃO DO PLANO DE ACESSIBILI-
DADE PEDONAL EM LISBOA

Tornar Lisboa uma cidade mais acessível é uma prioridade 
deste executivo da CML, prevenindo a criação de novas 
barreiras, promovendo a adaptação progressiva dos espa-
ços e edifícios já existentes e mobilizando a comunidade 
para a criação de uma cidade para todas as pessoas, inde-
pendente das suas capacidades físicas, sensoriais e cogniti-
vas. A Câmara Municipal determinou, através da Delibera-
ção n.º 566/CM/2009, a elaboração do Plano de Acessibili-
dade Pedonal de Lisboa, tendo por missão definir a melhor 
estratégia para a cidade de lisboa e promover a acessibili-
dade;

14. PROGRAMA DE RENDA CONVENCIONADA

Realizou-se em Janeiro de 2014 o sorteio relativo à 4ª 
edição do Programa de Renda Convencionada. Esta bolsa 
era constituída por 12 habitações municipais, com tipolo-
gias T0 a T2, de rendas que variavam entre os 108€ e 415€ 
(valor médio era 262€).

15. INAUGURADO BALCÃO PRA A PARCERIA 
SOCIAL

Foi inaugurado a 30 de Janeiro, no Edifício Central da CML, 
o Balcão para a Parceria Social, que procura ser uma 
resposta para facilitar o trabalho das organizações institui-
ções e grupos informais ativos no domínio dos Direitos 
Sociais em Lisboa e estimular a sua interação positiva com 
o município.

16. LISBOA-EUROPA 2020

Em reunião de 29 de Janeiro de 2014, a Câmara Municipal 
de Lisboa mandatou a Equipa de Missão Lisboa-Europa 
2020 para uma segunda fase de atuação, atendendo a que 
em Dezembro de 2013 foram publicados os Regulamentos 
europeus que enquadram o próximo Quadro Financeiro 
Plurianual e em Janeiro de 2014 o Governo português apre-
sentou formalmente uma proposta de Acordo de Parceria, 
a assinar entre Portugal e a Comissão Europeia, continuan-
do os trabalhos de preparação dos Programas Operacionais 
(regionais e temáticos) e do Plano Territorial Integrado da 
Área Metropolitana de Lisboa.
Caberá à Equipa de Missão acompanhar o processo de 
negociação do Acordo de Parceria e Programas Operacio-
nais, atenta a Estratégia Lisboa 2020 e o Programa de 
Governo da Cidade, bem como a produção da regulamen-
tação nacional do Quadro Comunitário, tendente a assegu-
rar a maximização de investimento financiável pelos fundos 
comunitários na Cidade de Lisboa.

17. ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2014

A Câmara Municipal de Lisboa prevê para o Orçamento 
Participativo do ano de 2014 uma verba global de 
2.500.000€, que será dividida por dois grupos de projectos: 
1 milhão de euros para o conjunto dos projectos de valor 
igual ou inferior a 500.000 euros e 1,5 milhões de euros 
para o conjunto dos projectos de valor igual ou inferior a 
150.000 euros. A proposta de realização do OP 2014 foi 
aprovada em reunião de Câmara de dia 12 de Março.

18. BIP/ZIP 2014

Em 26 de Março, foi aprovado na Câmara, por unanimida-
de, o Ciclo e Regras do Plano BIP/ZIP 2014. Trata-se de um 
dos mais importantes instrumentos de Desenvolvimento 
Local do Município, iniciado em 2011 com uma dotação de 
1,000,000 euros e envolvendo em 2014 um financiamento 
de 1,632,771 euros É dirigido aos Bairros e Zonas de Inter-
venção Prioritária definidos na Carta BIP/ZIP (8% do 
concelho de Lisboa). Até à data, o programa Bip-Zip envol-
veu o financiamento de 742 actividades, com 4,3 milhões 
de euros, 300 entidades
sem fins lucrativos, e uma abrangência de 67 territórios. A 
edição de 2014 contou com a maior participação de sempre 
o programa, com 138 novas entidades. Entraram na plata-
forma nos
prazos previstos 146 candidaturas, envolvendo 362 entida-
des, com projectos superior a 7,5 milhões de euros, dos 
quais mais de 6 milhões de euros solicitados ao Programa 
BIP/ZIP.

19. REGULAMENTO DE OCUPAÇÃO DA VIA 
PÚBLICA COM ESTALEIROS DE OBRAS

A CML aprovou a 26 de Março o Regulamento de Ocupação 
da Via Pública com Estaleiros de Obras. A prática vinha a 
demonstrar que os estaleiros de obras, em especial quando 
ocupam a via ou outros espaços públicos, determinam 
prejuízos a vários níveis, quer porque contribuem para a 
insegurança e desconforto dos peões, nomeadamente os 
de mobilidade condicionada, quer porque prejudicam o 
normal exercício das actividades económicas, nomeada-
mente o comércio, quer, ainda, porque contribuem para 
uma imagem descuidada da cidade e para a degradação do 
espaço público e das infra-estruturas, o que não é compatí-
vel com os desafios e as exigências a que estão sujeitos os 
modernos centros urbanos.

20. VERSÃO FINAL DO PLANO DE URBANI-
ZAÇÃO DE ALCÂNTARA

Foi aprovada na Reunião de Câmara Pública de 26 de 
Março de 2014, a versão final do Plano de Urbanização de 
Alcântara. Entre os grandes objetivos do plano, destaque 
para a promoção de uma estrutura ecológica contínua que 
relacione o Estuário com o Vale de Alcântara e, através 
deste, o Parque de Monsanto; garantia da drenagem hídri-
ca e atmosférica do sistema do vale; propor soluções 
mitigadoras das situações de risco natural, designadamen-
te sísmico e de inundações; promoção da identificação e 
valorização do património cultural existente, designada-
mente o proveniente de arqueologia industrial; estabeleci-
mento de uma rede de mobilidade suave, que se articule 
com a Frente Ribeirinha, com os percursos históricos, com 
a estrutura ecológica urbana, a rede de equipamentos e o 
sistema de transportes públicos.

21. VERSÃO FINAL DO PLANO DE PORME-
NOR DA PEDREIRA DO ALVITO

Foi aprovada na Reunião de Câmara Pública de 26 de 
Março 2014, a versão final do Plano de Pormenor da Pedrei-
ra do Alvito. Constituem principais objectivos do plano: 
reconversão das áreas industriais obsoletas e vazios urba-
nos existentes, através da criação de uma nova malha 
urbana, que confira uma imagem de modernidade à área 
do Plano e garanta a sua sustentabilidade ambiental; 
articulação das zonas verdes públicas com percursos pedo-
nais, praças, equipamentos e zonas de estadia e lazer, 
criando-se num espaço público com maior conforto 
urbano; valorização da falésia existente a norte da pedrei-
ra, de modo a garantir o espaço memorial e o reforço do 
seu papel cénico; estruturação da rede viária local em 
articulação com a rede viária principal, de forma a melhorar 
as acessibilidades e os índices de mobilidade interna e 
externa.

22. ABERTURA DO PERÍODO DE DISCUSSÃO 
PÚBLICA DA REVISÃO DO PLANO DE 
PORMENOR DA ZONA ENVOLVENTE AO 
MERCADO DE BENFICA

A revisão do Plano de Pormenor da Zona Envolvente ao 
Mercado de Benfica (a área de intervenção do Plano tem 
cerca de 17,73ha e localiza-se na freguesia de Benfica), 
tem como objetivo proceder à reformulação da proposta 
urbanística, procurando soluções para os problemas 
existentes e detectados ao longo da sua implementação. A 
abertura de período de discussão pública foi aprovada na 
Reunião de Câmara Pública de 26 de Fevereiro de 2014.

23. REVISÃO DA CARTA EDUCATIVA DE 
LISBOA

Um novo contexto - novos dados demográficos, reforma 
administrativa, alterações na gestão e configuração dos 
Agrupamentos Escolares e alargamento da escolaridade 
obrigatória (abrangendo a faixa etária compreendida entre 
os 5 e 18 anos de idade), justificam a revisão da Carta 
Educativa de Lisboa, em vigor desde 2008. A Carta Educati-
va é um instrumento de elaboração/actualização obrigató-
rias (DL 7/2003 de 15 de Janeiro), fundamental para o 
ordenamento da rede de oferta de educação e de ensino da 
rede pública a partir do qual são definidas as estratégias de 
investimento municipal nos domínios da construção, manu-
tenção e apetrechamento dos estabelecimentos, e de 
reserva de terrenos, no caso do secundário.

1 ANO DE MANDATO, 1 ANO DE “MAIS PESSOAS, MAIS EMPREGO, MELHOR CIDADE”

24. CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO PARA A 
INSTALAÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA DE 
ESTUDANTES NO LARGO INTENDENTE 
PINA MANIQUE

Na Reunião de Câmara Pública de 26 de Março 2014, foi 
aprovado de forma condicionada (Proposta n.º 114/2014), 
um pedido de licenciamento para a edificação de uma 
residência de estudantes no Largo do Intendente de Pina 
Manique. O projeto de arquitectura apresentado propõe a 
construção de um edifício destinado a residência de estu-
dantes, que albergará uma diversidade de espaços destina-
dos a comércio (loja / bar / cantina), recepção, área admi-
nistrativa, 239 quartos, áreas de estar, de leitura, de estudo 
e de refeições.

25. PLANO MUNICIPAL PREVENÇÃO E COM-
BATE À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E DE 
GÉNERO

Foi aprovado por unanimidade em reunião pública de 
Câmara, no dia 26 de Fevereiro de 2014, constituindo um 
importante instrumento de trabalho para combater este 
flagelo.

26. ORGANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO NO 
LISBON V-DAY, “ONE BILLION RISING”

No dia 14 de Fevereiro, Lisboa associou-se ao movimento 
One Billion Rising”, que é um movimento, à escala global, 
pelo fim da violência contra mulheres, incluindo violações, 
espancamentos, incestos, mutilações genitais e escravidão 
sexual.

27. ORÇAMENTO PARTICIPATIVO ESCOLAR 
2014

Com a experiência adquirida nas edições anteriores, e o 
impacto positivo que este projecto alcançou junto da comu-
nidade escolar envolvida, a CML entendeu que estava na 
altura de o alargar e proporcionar aos jovens das 24 
Freguesias de Lisboa, a possibilidade de participar, promo-
vendo, assim, os valores da responsabilidade cívica, do 
envolvimento na vida da comunidade, da importância da 
partilha de responsabilidade e, em última instância, desen-
volver competências para a participação.
Na 4ª edição do Orçamento Participativo Escolar participa-
ram 5 escolas, num total de 9 turmas de 8º e 9º ano de 
escolaridade, onde mais de 200 alunos debateram ideias 
para Lisboa. Das 12 propostas apresentadas pelas escolas, 
8 foram adaptadas a projectos pela CML.

28.  FINAIS DA CHAMPIONS LEAGUE

As finais da Champions League feminina (Estádio do Reste-
lo) e masculina (Estádio da Luz) foram um dos grandes 
acontecimentos do ano em Lisboa. Para além da movimen-
tação que trouxe centenas de milhares de pessoas à nossa 
cidade, a audiência televisiva global superou os 380 
milhões, no que foi uma excepcional promoção de Lisboa à 
escala mundial. Destaque ainda para a ajuda da CML na 
efetivação do Champions League Festival, na Praça do 
Comércio e das fan zones dedicadas aos adeptos das duas 
equipas. O grande ambiente que se viveu em Lisboa 
naqueles dias foi devidamente sublinhado por toda a 
imprensa internacional.

29. COMEMORAÇÕES DOS 40 ANOS DO 25 
DE ABRIL

Decorreram, com enorme adesão popular e ampla cobertu-
ra mediática, as comemorações dos 40 anos do 25 de Abril, 
com um sem-número de iniciativas organizadas ou apoia-
das pela CML. Assinalando a data, a CML aprovou ainda, 
por unanimidade, a concessão da medalha da cidade à 
Associação 25 de Abril.

30. 84º FEIRA DO LIVRO

Foi inaugurado no dia 29 de maio a 84ª edição da Feira do 
Livro, no Parque Eduardo VII, com uma série de inovações 
devidamente sublinhadas pela comunicação social, com 
novos pavilhões e um layout diferente, acomodando 
também a instalação de um “mini-estádio” com ecrã gigan-
te, que permitiu aos lisboetas assistir aos jogos do Mundial 
de Futebol 2014.

31. ROCK IN RIO 2014

Decorreu mais uma edição do RiR, com mais de 350 mil 
espectadores, mais um enorme sucesso de afluência, com 
destaque para a presença de muitos estrangeiros, devido à 
atratividade de alguns nomes do cartaz.

32. ABERTURA MERCADO DA RIBEIRA PELA 
TIMEOUT

Dia 17 de maio inaugurou a primeira fase do novo Mercado 
da Ribeira pela revista Time Out. Em paralelo com o merca-
do tradicional de frescos, uma das naves do Mercado da 
Ribeira foi remodelada para dar lugar a um espaço amplo 
ocupado ao centro por mesas e rodeado pelas propostas 
gastronómicas de chefes como Vítor Claro, Marlene Vieira, 
Miguel Castro Silva, Alexandre Silva e Henrique Sá Pessoa, 
ou pelas sugestões das marcas presentes que vão desde 
diversas formas de confeccionar e degustar peixe, pizas, 
croquetes e muitos outras iguarias da nossa gastronomia.

33. REMODELAÇÃO DO JARDIM SÁ DA BAN-
DEIRA (PRAÇA D. LUIS)

A Câmara de Lisboa procedeu à remodelação do Jardim Sá 
da Bandeira, na Praça D. Luis. Procedeu-se a obras de 
construção de rede, substituição de postes e limpeza das 
luminárias, substituição de pavimentos e limpeza de mobi-
liário urbano. Foi ainda substituído o parque infantil existen-
te no local e instalado um quiosque tipo República com 
esplanada.

34. FESTIVAL INDIE LISBOA E FESTIVAL 
ALKANTARA

Duas referências já incontornáveis da agenda cultural da 
nossa cidade e que tiveram as suas edições de 2014, com 
assinalável sucesso, apesar de direccionadas para um 
universo não “mainstream”. O IndieLisboa – Festival Inter-
nacional de Cinema Independente conquistou um reconhe-
cimento internacional notável e firmou a sua posição cimei-
ra no contexto dos festivais nacionais. O Alkantara Festival 
- Mundos em Palco voltou a cumprir o seu papel como 
importante festival internacional contemporâneo de artes 
performativas: internacional e transdisciplinar.

35. SEMANA DO EMPREENDEDORISMO

A Câmara Municipal de Lisboa organizou a 3ª Semana do 
Empreendedorismo de Lisboa, a qual decorreu entre 5 a 10 
de maio. Durante cinco dias Lisboa foi palco de mais de 
duas dezenas de iniciativas que visaram a promoção o 
empreendedorismo e que decorreram em vários locais da 
cidade: seminários, conferências, workshops, sessões 
plenárias, gabinetes de apoio ao empreendedorismo, open 
days, talks.

36. INAUGURAÇÃO DO PARQUE URBANO DO 
REGUENGO, FREGUESIA DE SANTA 
CLARA

O Parque Urbano do Reguengo foi construído através de 
uma estreita colaboração entre a Junta de Freguesia de 
Santa Clara e a Câmara Municipal de Lisboa, que ao abrigo 
de duas candidaturas eleitas através do programa “Agen-
da21”, transferiu o apoio para a Junta de Freguesia, na 
qualidade de representante da candidatura.

37. MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS E 
VIA PÚBLICA

Conservação e Reparação de Arruamentos - Através das 
empreitadas de manutenção de pavimentos betuminosos 
foram executadas recargas de pavimentos numa área total 
aproximada de 9000 m2.

38. PROGRAMA DE ACÇÃO TERRITORIAL 
PARA A COLINA DE SANTANA

Considerando a importância da reabilitação e da requalifi-
cação da Colina de Santana para a regeneração do Centro 
de Lisboa foi assumido pelo executivo da CML o interesse e 
a oportunidade de ser elaborado um instrumento estratégi-
co e programático que, visando uma intervenção integrada 
naquele território, promova e coordene a atuação das 
várias entidades públicas e privadas interessadas na 
concretização do planeamento territorial definido para 
aquela área da cidade.

39. VERSÃO FINAL DO PLANO DE PORME-
NOR DE REABILITAÇÃO URBANA DO 
CAMPUS DE CAMPOLIDE

O Plano de Pormenor de Reabilitação Urbana do Campus 
de Campolide tem como principal objectivo organizar, 
caracterizar e articular com a cidade duas grandes áreas de 
uso público: a Universidade Nova de Lisboa e o Estabeleci-
mento Prisional de Lisboa. A área de intervenção com cerca 
de 37ha pertence às freguesias de Campolide e Avenidas 
Novas, e abrange ainda a área urbana do Palácio da Justi-
ça, o antigo Tribunal de Polícia e o Corredor Verde de 
Lisboa.

40. INAUGURAÇÃO DE MONUMENTO DA 
AUTORIA DE RUI SANCHES, EM HOME-
NAGEM A MARIA JOSÉ NOGUEIRA PINTO 
- 27 DE MAIO – AV. RIBEIRA DAS NAUS

O monumento perpetuará o agradecimento da cidade ao 
importante trabalho desenvolvido por Maria José Nogueira 
Pinto. A localização da obra não podia deixar de ser num 
dos locais mais emblemáticos da cidade, entre o Cais do 
Sodré e a Praça do Comércio, por estar integrada num 
grande plano de reabilitação da zona ribeirinha.

41. CONSELHO MUNICIPAL PARA A IGUAL-
DADE DE OPORTUNIDADES

Foi aprovada em reunião de Câmara de 30 de Abril, a 
proposta de alteração de designação e regulamento geral 
do Conselho Municipal para a Igualdade de Oportunidades 
entre Mulheres e Homens.

42. MÊS DA PREVENÇÃO DOS MAUS-TRATOS 
NA INFÂNCIA

Realização da Campanha do Mês da Prevenção dos Maus-
-Tratos na Infância em parceria com a Comissão Nacional 
de Protecção de Crianças e Jovens em Risco e a Associação 
de Mulheres Contra a Violência. Entre as várias iniciativas 
que decorreram durante o mês de Abril destacam-se: Ciclo 
Cultural que contou com a presença de vários grupos de 
dança, musica, teatro, fotografia, exibição de filmes e 
curtas-metragens.

43. PLANO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO DA 
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

No âmbito do Plano Municipal de Prevenção e Combate a 
Violência Doméstica e de Género, decorreu o período de 
consulta pública da proposta e apreciação dos contributos 
recebidos.

44. POLÍTICAS LOCAIS DE FAMÍLIA E 
INFÂNCIA

Nos dias 7 e 8 de maio, co-organização do II Seminário 
Iberoamericano sobre “Politicas Públicas Locais de Família e 
Infância” e o IV Comité Sectorial de Infância e Educação da 
União das Cidades Capitais Iberoamericanas (UCCI), reuniu 
delegados provenientes de 18 capitais ibero-americanas 
em Lisboa.

45. PRÉMIO EMPREENDEDORISMO

Lisboa recebeu em Bruxelas, no dia 25 de Junho, a distin-
ção de Cidade Empreendedora Europeia, que premeia as 
melhores estratégias regionais para a promoção do 
empreendedorismo e da inovação junto das pequenas e 
médias empresas.

46. INAUGURAÇÃO DA CASA DOS ANIMAIS

A Casa dos Animais de Lisboa (CAL), nova designação do 
canil/gatil municipal situado em Monsanto, foi inaugurada 
numa cerimónia que marca uma nova fase deste equipa-
mento.
Completamente requalificada, quer a nível de instalações, 
como de procedimentos, a CAL tem como lema acolher e 
tratar com dignidade todos os animais, combater o aban-
dono e promover a adopção segura e responsável, porque 
o destino final de cada animal não pode ser outro que não 
o da adopção.
Nesse sentido, se se optar por adoptar um animal na CAL, 
o estabelecimento disponibilizará serviços e actos médicos 
gratuitos, como esterilização, desparasitação, identificação 
electrónica, medicação e até programas de treino.
Mais moderno e funcional, o novo equipamento de Mon-
santo contempla, entre outros espaços, boxes amplas, 
salas para cachorros e gatinhos, blocos de adopção, salas 
de vacinação e quarentena e zonas de recreio para cães.
A inauguração da CAL ficou ainda marcada pela celebração 
de vários acordos de cooperação com faculdades de Medi-
cina Veterinária e grupos ligados à defesa dos animais. O 
objetivo é proporcionar mais e melhores cuidados médicos 
aos animais.

47. RIBEIRA DAS NAUS

A 13 de Julho foi também assinalado o fim dos trabalhos da 
requalificação da Avenida Ribeira das Naus. As obras na 
Caldeirinha, na Doca Seca e na frente da margem da Ribei-
ra das Naus revelaram o que muitos já sabiam e que agora 
passam a poder disfrutar ainda melhor: uma frente de rio 
invejável, com condições naturais únicas, às quais se acres-
centaram outras, criadas para aproveitar esta convivência 
entre Lisboa e o Tejo.

48. INAUGURAÇÃO DA EXPOSIÇÃO MARE-
SIAS

No dia 13 de Julho a CML e a EGEAC inauguraram no 
Torreão Poente do Terreiro do Paço, a exposição Maresias - 
Lisboa e o Tejo 1850-2014, a qual estará patente até 19 de 
Dezembro.

49. INAUGURAÇÃO DO MUSEU DE SANTO 
ANTÓNIO

A Câmara Municipal de Lisboa reabriu o Pólo do Museu de 
Lisboa dedicado a Santo António no dia 18 de Julho. Este 
espaço, ampliado e com uma nova exposição permanente, 
passou a contar também com um centro de documentação 
dedicado a Santo António.

50. INAUGURAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA 
CASA DOS BICOS/NÚCLEO ARQUEOLÓ-
GICO

No dia 14 de Julho a Câmara Municipal de Lisboa inaugurou 
o Núcleo Arqueológico da Casa dos Bicos, revelando um 
valioso espólio que percorre a história da cidade desde a 
ocupação romana até ao século XVIII.

51. FESTAS DAS CIDADE

Tendo como mote principal a celebração dos 400 Anos de 
uma das obras-primas da literatura portuguesa, Peregrina-
ção de Fernão Mendes Pinto, as Festas de Lisboa 2014 
projectou uma vez mais a Cidade de Lisboa a nível nacional 
e internacional, congregando em torno do seu imaginário 
mais de 500.000 pessoas que assistiram presencialmente a 
todos os eventos e ultrapassando os 1,9 milhões de especta-
dores (considerando as transmissões televisivas dos seus 
eventos).

52. ENTREGA DE EPI – BOMBEIROS

No passado dia 18 de agosto, o Presidente da Câmara de 
Lisboa procedeu à entrega de 350 equipamentos de 
protecção individual ao Regimento de Sapadores Bombei-
ros de Lisboa. Esta entrega consubstancia mais uma acção 
que visa a melhoria das condições de trabalho dos elemen-
tos do RSB, que prestam socorro à cidade.

53. APROVADO PLANO DE AÇÃO DOS DIREI-
TOS SOCIAIS

O Plano de Ação dos Direitos Sociais 2014-2017 é uma 
estratégia política estruturada em eixos, objetivos, missões 
e ações, tendo por base a ambição do Programa do Gover-
no da Cidade de Lisboa 2013/2017, a experiência de traba-
lho do município e os inúmeros compromissos assumidos 
com as comunidades nomeadamente a Rede Social de 
Lisboa. Para além de estabelecer e reforçar o trabalho que 
tem sido desenvolvido pela autarquia, o Plano de Acção dos 
Direitos Sociais 2014-2017 assenta numa estrutura que, 
por um lado, permite dar respostas sociais urgentes, por 
outro, estabelece estratégias de intervenção de médio e 
longo-prazo, promovendo e protegendo os direitos dos 
mais excluídos e daqueles que se encontram numa situa-
ção de tal desigualdade, que necessitam de medidas que 
possam minorar o impacto social que ainda hoje persiste.

54. FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL APRO-
VADO POR UNANIMIDADE NA ASSEM-
BLEIA MUNICIPAL

O Fundo do Emergência Social de Lisboa criado em 2012 
(2ºsemestre de 2012) pelo município de Lisboa, tendo em 
conta o quadro de crise económica e social em Portugal, 
visando o apoio financeiro a IPSS e a agregados familiares.
Os pedidos de apoio financeiro destinado às famílias são 
avaliados e prestados através das juntas de freguesia.
No âmbito do Protocolo de Delegação de competências, em 
2013, a CML transferiu para 40 Juntas de Freguesia o valor 
total de 192.000,00€, tendo sido rececionados 176 pedidos 
de apoio e 153 Famílias foram apoiadas.
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1.  DESCENTRALIZAÇÃO DE MEIOS E DE COM-
PETÊNCIAS NAS FREGUESIAS DE LISBOA

O apoio dado pelos Lisboetas legitimou obviamente a 
opção por parte do executivo municipal de descentralizar 
meios e competências para as novas 24 freguesias de 
Lisboa. A reforma administrativa foi concebida e proposta 
com ampla participação da cidade e debate nos órgãos 
municipais ao longo de 5 anos, foi consagrada em lei da 
Assembleia da República e amplamente apoiada em duas 
eleições autárquicas. Foram descentralizadas muitas com-
petências do município, na área da higiene urbana, gestão 
e manutenção de equipamentos de proximidade ou espaço 
público. Foram também transferidos os meios financeiros, 
instalações, equipamentos e recursos humanos, necessá-
rios para o exercício destas competências. Foi garantido aos 
funcionários municipais transferidos para as freguesias a 
plenitude dos direitos adquiridos, como os direitos próprios 
dos funcionários públicos e ainda os direitos específicos dos 
trabalhadores do município, como o acesso aos serviços de 
medicina do trabalho, creches e refeitórios municipais e os 
serviços sociais da CML.
No dia 10 de Março de 2014 procedeu-se à assinatura dos 
autos de transferência das novas competências para as 
freguesias. Um dia histórico na cidade de Lisboa, e do país, 
traduzindo-se numa das maiores reformas administrativas 
de sempre em Portugal.
Com a assinatura dos 24 autos de transferência, as Juntas 
assumiram a responsabilidade pela limpeza da cidade, pela 
manutenção de mais de uma centena de equipamentos 
desportivos, espaços de jogos, escolas e jardins-de-infân-
cia, mercados e feiras.
Ainda neste âmbito, foi aprovada, na Reunião de Câmara 
Pública de 26 de Março 2014, a atribuição de património 
municipal às novas Juntas de Freguesia (Proposta nº 
115/2014), criando condições para que estas entidades 
públicas possam desenvolver as novas competências e 
atribuições.

2. REMODELAÇÃO DO MERCADO DE CAMPO DE 
OURIQUE

No dia 26 de Novembro foi inaugurado o remodelado 
Mercado de Campo de Ourique, com um novo conceito de 
oferta alimentar a par da oferta tradicional, que tem tido 
grande sucesso, merecendo grande afluência do público e 
que tem sido alvo de destaque na comunicação social.

3. LISBON & ESTORIL FILME FESTIVAL 2013

Decorreu entre os dias 8 e 18 de Novembro de 2013 mais 
uma edição do Lisbon & Estoril Film Festival, festival de que 
a CML é parceira e que cruza, com originalidade, o cinema 
com outras artes, da música à literatura, passando por 
outras artes visuais, constituindo uma mais-valia para a 
nossa cidade.

4. EXPERIMENTA DESIGN 2013

De 7 de Novembro e 22 de Dezembro realizou-se mais uma 
edição da Experimenta Design, com a parceria da CML, que 
ocupou vários lugares da nossa cidade (no eixo Chiado- 
Belém) e que voltou a marcar a agenda mediática e cultu-
ral. 

5. ENTREGA DAS PRIMEIRAS CHAVES 
 DO PROGRAMA “LOJA NO BAIRRO”

No âmbito do Programa “Loja no Bairro“, foram entregues, 
em Dezembro de 2013, as primeiras 20 chaves de espaços 
em bairros municipais, destinados ao desenvolvimento de 
atividades comerciais e à instalação de projetos de criação 
de microempresas. Esta é uma solução que visa estimular 
a economia local, promovendo o empreendedorismo e a 
criação de emprego através da disponibilização destes 
espaços devolutos e o seu aproveitamento de forma a 
suprimir carências nos bairros. Dos 20 espaços entregues, 
16 destinam-se ao desenvolvimento de actividades comer-
ciais e quatro à instalação de projetos de criação de 
microempresas/empreendedorismo em bairros municipais. 

6. APRESENTAÇÃO DO CARTÃO BLX

As Bibliotecas Municipais de Lisboa em associação com a 
Innovagency apresentaram no dia 10 de Dezembro a app 
(para smartphones e tablets) Cartão BLX, o primeiro cartão 
digital de um serviço público no nosso país. Através desta 
aplicação será possível aos utilizadores da rede de bibliote-
cas da Câmara Municipal de Lisboa requisitar livros e 
conhecer o estado do seu pedido, saber quais os dias e 
locais de paragem da Biblioteca Itinerante ou aceder a 
informação básica como os contactos e localização das 
bibliotecas. 

7. COMEMORAÇÕES DO 1º DE DEZEMBRO

Assinalou-se no dia 1 de Dezembro de 2013 a passagem de 
mais um aniversário do Dia da Restauração (1640), com 
uma cerimónia oficial organizada pela Sociedade Histórica 
de Independência de Portugal e pela Câmara Municipal de 
Lisboa, numa parceria que remonta a 1861. Foi assim man-
tido o compromisso de, independentemente da data ser ou 
não feriado municipal, a Câmara continuar a assinalar uma 
data da maior importância para a História do nosso país, 
com comemorações de natureza eminentemente popula-
res. 

8. OS 500 ANOS DO BAIRRO ALTO

Decorreram entre os dias 7 e 15 de Dezembro de 2013, as 
comemorações dos 500 anos do Bairro Alto, um dos bairros 
populares mais carismáticos da nossa cidade, com uma 
série de actividades que mobilizaram a participação de 
habitantes e comerciantes do bairro, além dos seus muitos 
visitantes. 

9. INÍCIO DA RECOLHA SELECTIVA EM BENFICA

Iniciou-se a implantação do projecto de recolha selectiva 
porta a porta na freguesia de Benfica (16.195 fogos) com a 
entrega de equipamento e realização de acções de sensibi-
lização à população.

10. LISBOA VOLTOU A SER PREMIADA 
INTERNACIONALMENTE COMO GRANDE 
DESTINO TURÍSTICO

Prémio Amadeus&WWTM - City Break On A Budget, anun-
ciado a 6 de Novembro na maior feira de turismo do 
mundo, realizada em Londres. Lisboa venceu pela qualida-
de e pela diversidade turística que oferece em estadias de 
curta duração, de que se destacam os preços acessíveis, os 
alojamentos, as viagens, os passeios e a restauração.
Prémio HolidayCheck Destination Award 2013, na categoria 
de City Trips. A distinção resulta da análise das reações dos 
clientes desta operadora turística online, através dos 
comentários, sugestões e críticas feitas após as viagens.

11. ASSINATURA DE ACORDO TRIPARTIDO

No âmbito da reforma administrativa em curso, após a 
aprovação pela Assembleia Municipal de Lisboa, dos crité-
rios de transição dos recursos humanos do município para 
as juntas de freguesia, a Câmara Municipal de Lisboa, 18 
Juntas de Freguesia da cidade, e o SINTAP - Sindicato dos 
Trabalhadores da Administração Pública e de Entidades 
com Fins Públicos, assinaram, dia 22 de Janeiro de 2014, 
um acordo tripartido que garantiu os direitos dos trabalha-
dores e a manutenção da natureza pública dos seus contra-
tos de trabalho.

12. ACORDO COLECTIVO SOBRE DURAÇÃO 
DO TEMPO DE TRABALHO

Foram assinados com os sindicatos representativos dos 
trabalhadores da CML: Federação de Sindicatos da Admi-
nistração Pública e de Entidades com Fins Públicos 
(FESAP), Sindicato dos Trabalhadores da Administração 
Pública e de Entidades com Fins Públicos (SINTAP), o Sindi-
cato Nacional dos Bombeiros Profissionais (SNBP), Sindica-
to dos Trabalhadores do Município de Lisboa (STML) e com 
o Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local 
(STAL) os contratos coletivos de trabalho com vista à dura-
ção e organização do tempo de trabalho dos trabalhadores 
do Município. Com a assinatura deste acordo coletivo, os 
direitos dos trabalhadores designadamente no que respei-
ta: à manutenção das 7 horas diárias e 35 horas semanais, 
à aplicação do regime de jornada contínua, bem como o 
direito à prestação de trabalho em condições de segurança, 
higiene e saúde.

13. APROVAÇÃO DO PLANO DE ACESSIBILI-
DADE PEDONAL EM LISBOA

Tornar Lisboa uma cidade mais acessível é uma prioridade 
deste executivo da CML, prevenindo a criação de novas 
barreiras, promovendo a adaptação progressiva dos espa-
ços e edifícios já existentes e mobilizando a comunidade 
para a criação de uma cidade para todas as pessoas, inde-
pendente das suas capacidades físicas, sensoriais e cogniti-
vas. A Câmara Municipal determinou, através da Delibera-
ção n.º 566/CM/2009, a elaboração do Plano de Acessibili-
dade Pedonal de Lisboa, tendo por missão definir a melhor 
estratégia para a cidade de lisboa e promover a acessibili-
dade;

14. PROGRAMA DE RENDA CONVENCIONADA

Realizou-se em Janeiro de 2014 o sorteio relativo à 4ª 
edição do Programa de Renda Convencionada. Esta bolsa 
era constituída por 12 habitações municipais, com tipolo-
gias T0 a T2, de rendas que variavam entre os 108€ e 415€ 
(valor médio era 262€).

15. INAUGURADO BALCÃO PRA A PARCERIA 
SOCIAL

Foi inaugurado a 30 de Janeiro, no Edifício Central da CML, 
o Balcão para a Parceria Social, que procura ser uma 
resposta para facilitar o trabalho das organizações institui-
ções e grupos informais ativos no domínio dos Direitos 
Sociais em Lisboa e estimular a sua interação positiva com 
o município.

16. LISBOA-EUROPA 2020

Em reunião de 29 de Janeiro de 2014, a Câmara Municipal 
de Lisboa mandatou a Equipa de Missão Lisboa-Europa 
2020 para uma segunda fase de atuação, atendendo a que 
em Dezembro de 2013 foram publicados os Regulamentos 
europeus que enquadram o próximo Quadro Financeiro 
Plurianual e em Janeiro de 2014 o Governo português apre-
sentou formalmente uma proposta de Acordo de Parceria, 
a assinar entre Portugal e a Comissão Europeia, continuan-
do os trabalhos de preparação dos Programas Operacionais 
(regionais e temáticos) e do Plano Territorial Integrado da 
Área Metropolitana de Lisboa.
Caberá à Equipa de Missão acompanhar o processo de 
negociação do Acordo de Parceria e Programas Operacio-
nais, atenta a Estratégia Lisboa 2020 e o Programa de 
Governo da Cidade, bem como a produção da regulamen-
tação nacional do Quadro Comunitário, tendente a assegu-
rar a maximização de investimento financiável pelos fundos 
comunitários na Cidade de Lisboa.

17. ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2014

A Câmara Municipal de Lisboa prevê para o Orçamento 
Participativo do ano de 2014 uma verba global de 
2.500.000€, que será dividida por dois grupos de projectos: 
1 milhão de euros para o conjunto dos projectos de valor 
igual ou inferior a 500.000 euros e 1,5 milhões de euros 
para o conjunto dos projectos de valor igual ou inferior a 
150.000 euros. A proposta de realização do OP 2014 foi 
aprovada em reunião de Câmara de dia 12 de Março.

18. BIP/ZIP 2014

Em 26 de Março, foi aprovado na Câmara, por unanimida-
de, o Ciclo e Regras do Plano BIP/ZIP 2014. Trata-se de um 
dos mais importantes instrumentos de Desenvolvimento 
Local do Município, iniciado em 2011 com uma dotação de 
1,000,000 euros e envolvendo em 2014 um financiamento 
de 1,632,771 euros É dirigido aos Bairros e Zonas de Inter-
venção Prioritária definidos na Carta BIP/ZIP (8% do 
concelho de Lisboa). Até à data, o programa Bip-Zip envol-
veu o financiamento de 742 actividades, com 4,3 milhões 
de euros, 300 entidades
sem fins lucrativos, e uma abrangência de 67 territórios. A 
edição de 2014 contou com a maior participação de sempre 
o programa, com 138 novas entidades. Entraram na plata-
forma nos
prazos previstos 146 candidaturas, envolvendo 362 entida-
des, com projectos superior a 7,5 milhões de euros, dos 
quais mais de 6 milhões de euros solicitados ao Programa 
BIP/ZIP.

19. REGULAMENTO DE OCUPAÇÃO DA VIA 
PÚBLICA COM ESTALEIROS DE OBRAS

A CML aprovou a 26 de Março o Regulamento de Ocupação 
da Via Pública com Estaleiros de Obras. A prática vinha a 
demonstrar que os estaleiros de obras, em especial quando 
ocupam a via ou outros espaços públicos, determinam 
prejuízos a vários níveis, quer porque contribuem para a 
insegurança e desconforto dos peões, nomeadamente os 
de mobilidade condicionada, quer porque prejudicam o 
normal exercício das actividades económicas, nomeada-
mente o comércio, quer, ainda, porque contribuem para 
uma imagem descuidada da cidade e para a degradação do 
espaço público e das infra-estruturas, o que não é compatí-
vel com os desafios e as exigências a que estão sujeitos os 
modernos centros urbanos.

20. VERSÃO FINAL DO PLANO DE URBANI-
ZAÇÃO DE ALCÂNTARA

Foi aprovada na Reunião de Câmara Pública de 26 de 
Março de 2014, a versão final do Plano de Urbanização de 
Alcântara. Entre os grandes objetivos do plano, destaque 
para a promoção de uma estrutura ecológica contínua que 
relacione o Estuário com o Vale de Alcântara e, através 
deste, o Parque de Monsanto; garantia da drenagem hídri-
ca e atmosférica do sistema do vale; propor soluções 
mitigadoras das situações de risco natural, designadamen-
te sísmico e de inundações; promoção da identificação e 
valorização do património cultural existente, designada-
mente o proveniente de arqueologia industrial; estabeleci-
mento de uma rede de mobilidade suave, que se articule 
com a Frente Ribeirinha, com os percursos históricos, com 
a estrutura ecológica urbana, a rede de equipamentos e o 
sistema de transportes públicos.

21. VERSÃO FINAL DO PLANO DE PORME-
NOR DA PEDREIRA DO ALVITO

Foi aprovada na Reunião de Câmara Pública de 26 de 
Março 2014, a versão final do Plano de Pormenor da Pedrei-
ra do Alvito. Constituem principais objectivos do plano: 
reconversão das áreas industriais obsoletas e vazios urba-
nos existentes, através da criação de uma nova malha 
urbana, que confira uma imagem de modernidade à área 
do Plano e garanta a sua sustentabilidade ambiental; 
articulação das zonas verdes públicas com percursos pedo-
nais, praças, equipamentos e zonas de estadia e lazer, 
criando-se num espaço público com maior conforto 
urbano; valorização da falésia existente a norte da pedrei-
ra, de modo a garantir o espaço memorial e o reforço do 
seu papel cénico; estruturação da rede viária local em 
articulação com a rede viária principal, de forma a melhorar 
as acessibilidades e os índices de mobilidade interna e 
externa.

22. ABERTURA DO PERÍODO DE DISCUSSÃO 
PÚBLICA DA REVISÃO DO PLANO DE 
PORMENOR DA ZONA ENVOLVENTE AO 
MERCADO DE BENFICA

A revisão do Plano de Pormenor da Zona Envolvente ao 
Mercado de Benfica (a área de intervenção do Plano tem 
cerca de 17,73ha e localiza-se na freguesia de Benfica), 
tem como objetivo proceder à reformulação da proposta 
urbanística, procurando soluções para os problemas 
existentes e detectados ao longo da sua implementação. A 
abertura de período de discussão pública foi aprovada na 
Reunião de Câmara Pública de 26 de Fevereiro de 2014.

23. REVISÃO DA CARTA EDUCATIVA DE 
LISBOA

Um novo contexto - novos dados demográficos, reforma 
administrativa, alterações na gestão e configuração dos 
Agrupamentos Escolares e alargamento da escolaridade 
obrigatória (abrangendo a faixa etária compreendida entre 
os 5 e 18 anos de idade), justificam a revisão da Carta 
Educativa de Lisboa, em vigor desde 2008. A Carta Educati-
va é um instrumento de elaboração/actualização obrigató-
rias (DL 7/2003 de 15 de Janeiro), fundamental para o 
ordenamento da rede de oferta de educação e de ensino da 
rede pública a partir do qual são definidas as estratégias de 
investimento municipal nos domínios da construção, manu-
tenção e apetrechamento dos estabelecimentos, e de 
reserva de terrenos, no caso do secundário.

24. CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO PARA A 
INSTALAÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA DE 
ESTUDANTES NO LARGO INTENDENTE 
PINA MANIQUE

Na Reunião de Câmara Pública de 26 de Março 2014, foi 
aprovado de forma condicionada (Proposta n.º 114/2014), 
um pedido de licenciamento para a edificação de uma 
residência de estudantes no Largo do Intendente de Pina 
Manique. O projeto de arquitectura apresentado propõe a 
construção de um edifício destinado a residência de estu-
dantes, que albergará uma diversidade de espaços destina-
dos a comércio (loja / bar / cantina), recepção, área admi-
nistrativa, 239 quartos, áreas de estar, de leitura, de estudo 
e de refeições.

25. PLANO MUNICIPAL PREVENÇÃO E COM-
BATE À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E DE 
GÉNERO

Foi aprovado por unanimidade em reunião pública de 
Câmara, no dia 26 de Fevereiro de 2014, constituindo um 
importante instrumento de trabalho para combater este 
flagelo.

26. ORGANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO NO 
LISBON V-DAY, “ONE BILLION RISING”

No dia 14 de Fevereiro, Lisboa associou-se ao movimento 
One Billion Rising”, que é um movimento, à escala global, 
pelo fim da violência contra mulheres, incluindo violações, 
espancamentos, incestos, mutilações genitais e escravidão 
sexual.

pág. 11

1 ANO DE MANDATO, 1 ANO DE “MAIS PESSOAS, MAIS EMPREGO, MELHOR CIDADE”

27. ORÇAMENTO PARTICIPATIVO ESCOLAR 
2014

Com a experiência adquirida nas edições anteriores, e o 
impacto positivo que este projecto alcançou junto da comu-
nidade escolar envolvida, a CML entendeu que estava na 
altura de o alargar e proporcionar aos jovens das 24 
Freguesias de Lisboa, a possibilidade de participar, promo-
vendo, assim, os valores da responsabilidade cívica, do 
envolvimento na vida da comunidade, da importância da 
partilha de responsabilidade e, em última instância, desen-
volver competências para a participação.
Na 4ª edição do Orçamento Participativo Escolar participa-
ram 5 escolas, num total de 9 turmas de 8º e 9º ano de 
escolaridade, onde mais de 200 alunos debateram ideias 
para Lisboa. Das 12 propostas apresentadas pelas escolas, 
8 foram adaptadas a projectos pela CML.

28.  FINAIS DA CHAMPIONS LEAGUE

As finais da Champions League feminina (Estádio do Reste-
lo) e masculina (Estádio da Luz) foram um dos grandes 
acontecimentos do ano em Lisboa. Para além da movimen-
tação que trouxe centenas de milhares de pessoas à nossa 
cidade, a audiência televisiva global superou os 380 
milhões, no que foi uma excepcional promoção de Lisboa à 
escala mundial. Destaque ainda para a ajuda da CML na 
efetivação do Champions League Festival, na Praça do 
Comércio e das fan zones dedicadas aos adeptos das duas 
equipas. O grande ambiente que se viveu em Lisboa 
naqueles dias foi devidamente sublinhado por toda a 
imprensa internacional.

29. COMEMORAÇÕES DOS 40 ANOS DO 25 
DE ABRIL

Decorreram, com enorme adesão popular e ampla cobertu-
ra mediática, as comemorações dos 40 anos do 25 de Abril, 
com um sem-número de iniciativas organizadas ou apoia-
das pela CML. Assinalando a data, a CML aprovou ainda, 
por unanimidade, a concessão da medalha da cidade à 
Associação 25 de Abril.

30. 84º FEIRA DO LIVRO

Foi inaugurado no dia 29 de maio a 84ª edição da Feira do 
Livro, no Parque Eduardo VII, com uma série de inovações 
devidamente sublinhadas pela comunicação social, com 
novos pavilhões e um layout diferente, acomodando 
também a instalação de um “mini-estádio” com ecrã gigan-
te, que permitiu aos lisboetas assistir aos jogos do Mundial 
de Futebol 2014.

31. ROCK IN RIO 2014

Decorreu mais uma edição do RiR, com mais de 350 mil 
espectadores, mais um enorme sucesso de afluência, com 
destaque para a presença de muitos estrangeiros, devido à 
atratividade de alguns nomes do cartaz.

32. ABERTURA MERCADO DA RIBEIRA PELA 
TIMEOUT

Dia 17 de maio inaugurou a primeira fase do novo Mercado 
da Ribeira pela revista Time Out. Em paralelo com o merca-
do tradicional de frescos, uma das naves do Mercado da 
Ribeira foi remodelada para dar lugar a um espaço amplo 
ocupado ao centro por mesas e rodeado pelas propostas 
gastronómicas de chefes como Vítor Claro, Marlene Vieira, 
Miguel Castro Silva, Alexandre Silva e Henrique Sá Pessoa, 
ou pelas sugestões das marcas presentes que vão desde 
diversas formas de confeccionar e degustar peixe, pizas, 
croquetes e muitos outras iguarias da nossa gastronomia.

33. REMODELAÇÃO DO JARDIM SÁ DA BAN-
DEIRA (PRAÇA D. LUIS)

A Câmara de Lisboa procedeu à remodelação do Jardim Sá 
da Bandeira, na Praça D. Luis. Procedeu-se a obras de 
construção de rede, substituição de postes e limpeza das 
luminárias, substituição de pavimentos e limpeza de mobi-
liário urbano. Foi ainda substituído o parque infantil existen-
te no local e instalado um quiosque tipo República com 
esplanada.

34. FESTIVAL INDIE LISBOA E FESTIVAL 
ALKANTARA

Duas referências já incontornáveis da agenda cultural da 
nossa cidade e que tiveram as suas edições de 2014, com 
assinalável sucesso, apesar de direccionadas para um 
universo não “mainstream”. O IndieLisboa – Festival Inter-
nacional de Cinema Independente conquistou um reconhe-
cimento internacional notável e firmou a sua posição cimei-
ra no contexto dos festivais nacionais. O Alkantara Festival 
- Mundos em Palco voltou a cumprir o seu papel como 
importante festival internacional contemporâneo de artes 
performativas: internacional e transdisciplinar.

35. SEMANA DO EMPREENDEDORISMO

A Câmara Municipal de Lisboa organizou a 3ª Semana do 
Empreendedorismo de Lisboa, a qual decorreu entre 5 a 10 
de maio. Durante cinco dias Lisboa foi palco de mais de 
duas dezenas de iniciativas que visaram a promoção o 
empreendedorismo e que decorreram em vários locais da 
cidade: seminários, conferências, workshops, sessões 
plenárias, gabinetes de apoio ao empreendedorismo, open 
days, talks.

36. INAUGURAÇÃO DO PARQUE URBANO DO 
REGUENGO, FREGUESIA DE SANTA 
CLARA

O Parque Urbano do Reguengo foi construído através de 
uma estreita colaboração entre a Junta de Freguesia de 
Santa Clara e a Câmara Municipal de Lisboa, que ao abrigo 
de duas candidaturas eleitas através do programa “Agen-
da21”, transferiu o apoio para a Junta de Freguesia, na 
qualidade de representante da candidatura.

37. MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS E 
VIA PÚBLICA

Conservação e Reparação de Arruamentos - Através das 
empreitadas de manutenção de pavimentos betuminosos 
foram executadas recargas de pavimentos numa área total 
aproximada de 9000 m2.

38. PROGRAMA DE ACÇÃO TERRITORIAL 
PARA A COLINA DE SANTANA

Considerando a importância da reabilitação e da requalifi-
cação da Colina de Santana para a regeneração do Centro 
de Lisboa foi assumido pelo executivo da CML o interesse e 
a oportunidade de ser elaborado um instrumento estratégi-
co e programático que, visando uma intervenção integrada 
naquele território, promova e coordene a atuação das 
várias entidades públicas e privadas interessadas na 
concretização do planeamento territorial definido para 
aquela área da cidade.

39. VERSÃO FINAL DO PLANO DE PORME-
NOR DE REABILITAÇÃO URBANA DO 
CAMPUS DE CAMPOLIDE

O Plano de Pormenor de Reabilitação Urbana do Campus 
de Campolide tem como principal objectivo organizar, 
caracterizar e articular com a cidade duas grandes áreas de 
uso público: a Universidade Nova de Lisboa e o Estabeleci-
mento Prisional de Lisboa. A área de intervenção com cerca 
de 37ha pertence às freguesias de Campolide e Avenidas 
Novas, e abrange ainda a área urbana do Palácio da Justi-
ça, o antigo Tribunal de Polícia e o Corredor Verde de 
Lisboa.

40. INAUGURAÇÃO DE MONUMENTO DA 
AUTORIA DE RUI SANCHES, EM HOME-
NAGEM A MARIA JOSÉ NOGUEIRA PINTO 
- 27 DE MAIO – AV. RIBEIRA DAS NAUS

O monumento perpetuará o agradecimento da cidade ao 
importante trabalho desenvolvido por Maria José Nogueira 
Pinto. A localização da obra não podia deixar de ser num 
dos locais mais emblemáticos da cidade, entre o Cais do 
Sodré e a Praça do Comércio, por estar integrada num 
grande plano de reabilitação da zona ribeirinha.

41. CONSELHO MUNICIPAL PARA A IGUAL-
DADE DE OPORTUNIDADES

Foi aprovada em reunião de Câmara de 30 de Abril, a 
proposta de alteração de designação e regulamento geral 
do Conselho Municipal para a Igualdade de Oportunidades 
entre Mulheres e Homens.

42. MÊS DA PREVENÇÃO DOS MAUS-TRATOS 
NA INFÂNCIA

Realização da Campanha do Mês da Prevenção dos Maus-
-Tratos na Infância em parceria com a Comissão Nacional 
de Protecção de Crianças e Jovens em Risco e a Associação 
de Mulheres Contra a Violência. Entre as várias iniciativas 
que decorreram durante o mês de Abril destacam-se: Ciclo 
Cultural que contou com a presença de vários grupos de 
dança, musica, teatro, fotografia, exibição de filmes e 
curtas-metragens.

43. PLANO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO DA 
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

No âmbito do Plano Municipal de Prevenção e Combate a 
Violência Doméstica e de Género, decorreu o período de 
consulta pública da proposta e apreciação dos contributos 
recebidos.

44. POLÍTICAS LOCAIS DE FAMÍLIA E 
INFÂNCIA

Nos dias 7 e 8 de maio, co-organização do II Seminário 
Iberoamericano sobre “Politicas Públicas Locais de Família e 
Infância” e o IV Comité Sectorial de Infância e Educação da 
União das Cidades Capitais Iberoamericanas (UCCI), reuniu 
delegados provenientes de 18 capitais ibero-americanas 
em Lisboa.

45. PRÉMIO EMPREENDEDORISMO

Lisboa recebeu em Bruxelas, no dia 25 de Junho, a distin-
ção de Cidade Empreendedora Europeia, que premeia as 
melhores estratégias regionais para a promoção do 
empreendedorismo e da inovação junto das pequenas e 
médias empresas.

46. INAUGURAÇÃO DA CASA DOS ANIMAIS

A Casa dos Animais de Lisboa (CAL), nova designação do 
canil/gatil municipal situado em Monsanto, foi inaugurada 
numa cerimónia que marca uma nova fase deste equipa-
mento.
Completamente requalificada, quer a nível de instalações, 
como de procedimentos, a CAL tem como lema acolher e 
tratar com dignidade todos os animais, combater o aban-
dono e promover a adopção segura e responsável, porque 
o destino final de cada animal não pode ser outro que não 
o da adopção.
Nesse sentido, se se optar por adoptar um animal na CAL, 
o estabelecimento disponibilizará serviços e actos médicos 
gratuitos, como esterilização, desparasitação, identificação 
electrónica, medicação e até programas de treino.
Mais moderno e funcional, o novo equipamento de Mon-
santo contempla, entre outros espaços, boxes amplas, 
salas para cachorros e gatinhos, blocos de adopção, salas 
de vacinação e quarentena e zonas de recreio para cães.
A inauguração da CAL ficou ainda marcada pela celebração 
de vários acordos de cooperação com faculdades de Medi-
cina Veterinária e grupos ligados à defesa dos animais. O 
objetivo é proporcionar mais e melhores cuidados médicos 
aos animais.

47. RIBEIRA DAS NAUS

A 13 de Julho foi também assinalado o fim dos trabalhos da 
requalificação da Avenida Ribeira das Naus. As obras na 
Caldeirinha, na Doca Seca e na frente da margem da Ribei-
ra das Naus revelaram o que muitos já sabiam e que agora 
passam a poder disfrutar ainda melhor: uma frente de rio 
invejável, com condições naturais únicas, às quais se acres-
centaram outras, criadas para aproveitar esta convivência 
entre Lisboa e o Tejo.

48. INAUGURAÇÃO DA EXPOSIÇÃO MARE-
SIAS

No dia 13 de Julho a CML e a EGEAC inauguraram no 
Torreão Poente do Terreiro do Paço, a exposição Maresias - 
Lisboa e o Tejo 1850-2014, a qual estará patente até 19 de 
Dezembro.

49. INAUGURAÇÃO DO MUSEU DE SANTO 
ANTÓNIO

A Câmara Municipal de Lisboa reabriu o Pólo do Museu de 
Lisboa dedicado a Santo António no dia 18 de Julho. Este 
espaço, ampliado e com uma nova exposição permanente, 
passou a contar também com um centro de documentação 
dedicado a Santo António.

50. INAUGURAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA 
CASA DOS BICOS/NÚCLEO ARQUEOLÓ-
GICO

No dia 14 de Julho a Câmara Municipal de Lisboa inaugurou 
o Núcleo Arqueológico da Casa dos Bicos, revelando um 
valioso espólio que percorre a história da cidade desde a 
ocupação romana até ao século XVIII.

51. FESTAS DAS CIDADE

Tendo como mote principal a celebração dos 400 Anos de 
uma das obras-primas da literatura portuguesa, Peregrina-
ção de Fernão Mendes Pinto, as Festas de Lisboa 2014 
projectou uma vez mais a Cidade de Lisboa a nível nacional 
e internacional, congregando em torno do seu imaginário 
mais de 500.000 pessoas que assistiram presencialmente a 
todos os eventos e ultrapassando os 1,9 milhões de especta-
dores (considerando as transmissões televisivas dos seus 
eventos).

52. ENTREGA DE EPI – BOMBEIROS

No passado dia 18 de agosto, o Presidente da Câmara de 
Lisboa procedeu à entrega de 350 equipamentos de 
protecção individual ao Regimento de Sapadores Bombei-
ros de Lisboa. Esta entrega consubstancia mais uma acção 
que visa a melhoria das condições de trabalho dos elemen-
tos do RSB, que prestam socorro à cidade.

53. APROVADO PLANO DE AÇÃO DOS DIREI-
TOS SOCIAIS

O Plano de Ação dos Direitos Sociais 2014-2017 é uma 
estratégia política estruturada em eixos, objetivos, missões 
e ações, tendo por base a ambição do Programa do Gover-
no da Cidade de Lisboa 2013/2017, a experiência de traba-
lho do município e os inúmeros compromissos assumidos 
com as comunidades nomeadamente a Rede Social de 
Lisboa. Para além de estabelecer e reforçar o trabalho que 
tem sido desenvolvido pela autarquia, o Plano de Acção dos 
Direitos Sociais 2014-2017 assenta numa estrutura que, 
por um lado, permite dar respostas sociais urgentes, por 
outro, estabelece estratégias de intervenção de médio e 
longo-prazo, promovendo e protegendo os direitos dos 
mais excluídos e daqueles que se encontram numa situa-
ção de tal desigualdade, que necessitam de medidas que 
possam minorar o impacto social que ainda hoje persiste.

54. FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL APRO-
VADO POR UNANIMIDADE NA ASSEM-
BLEIA MUNICIPAL

O Fundo do Emergência Social de Lisboa criado em 2012 
(2ºsemestre de 2012) pelo município de Lisboa, tendo em 
conta o quadro de crise económica e social em Portugal, 
visando o apoio financeiro a IPSS e a agregados familiares.
Os pedidos de apoio financeiro destinado às famílias são 
avaliados e prestados através das juntas de freguesia.
No âmbito do Protocolo de Delegação de competências, em 
2013, a CML transferiu para 40 Juntas de Freguesia o valor 
total de 192.000,00€, tendo sido rececionados 176 pedidos 
de apoio e 153 Famílias foram apoiadas.



1.  DESCENTRALIZAÇÃO DE MEIOS E DE COM-
PETÊNCIAS NAS FREGUESIAS DE LISBOA

O apoio dado pelos Lisboetas legitimou obviamente a 
opção por parte do executivo municipal de descentralizar 
meios e competências para as novas 24 freguesias de 
Lisboa. A reforma administrativa foi concebida e proposta 
com ampla participação da cidade e debate nos órgãos 
municipais ao longo de 5 anos, foi consagrada em lei da 
Assembleia da República e amplamente apoiada em duas 
eleições autárquicas. Foram descentralizadas muitas com-
petências do município, na área da higiene urbana, gestão 
e manutenção de equipamentos de proximidade ou espaço 
público. Foram também transferidos os meios financeiros, 
instalações, equipamentos e recursos humanos, necessá-
rios para o exercício destas competências. Foi garantido aos 
funcionários municipais transferidos para as freguesias a 
plenitude dos direitos adquiridos, como os direitos próprios 
dos funcionários públicos e ainda os direitos específicos dos 
trabalhadores do município, como o acesso aos serviços de 
medicina do trabalho, creches e refeitórios municipais e os 
serviços sociais da CML.
No dia 10 de Março de 2014 procedeu-se à assinatura dos 
autos de transferência das novas competências para as 
freguesias. Um dia histórico na cidade de Lisboa, e do país, 
traduzindo-se numa das maiores reformas administrativas 
de sempre em Portugal.
Com a assinatura dos 24 autos de transferência, as Juntas 
assumiram a responsabilidade pela limpeza da cidade, pela 
manutenção de mais de uma centena de equipamentos 
desportivos, espaços de jogos, escolas e jardins-de-infân-
cia, mercados e feiras.
Ainda neste âmbito, foi aprovada, na Reunião de Câmara 
Pública de 26 de Março 2014, a atribuição de património 
municipal às novas Juntas de Freguesia (Proposta nº 
115/2014), criando condições para que estas entidades 
públicas possam desenvolver as novas competências e 
atribuições.

2. REMODELAÇÃO DO MERCADO DE CAMPO DE 
OURIQUE

No dia 26 de Novembro foi inaugurado o remodelado 
Mercado de Campo de Ourique, com um novo conceito de 
oferta alimentar a par da oferta tradicional, que tem tido 
grande sucesso, merecendo grande afluência do público e 
que tem sido alvo de destaque na comunicação social.

3. LISBON & ESTORIL FILME FESTIVAL 2013

Decorreu entre os dias 8 e 18 de Novembro de 2013 mais 
uma edição do Lisbon & Estoril Film Festival, festival de que 
a CML é parceira e que cruza, com originalidade, o cinema 
com outras artes, da música à literatura, passando por 
outras artes visuais, constituindo uma mais-valia para a 
nossa cidade.

4. EXPERIMENTA DESIGN 2013

De 7 de Novembro e 22 de Dezembro realizou-se mais uma 
edição da Experimenta Design, com a parceria da CML, que 
ocupou vários lugares da nossa cidade (no eixo Chiado- 
Belém) e que voltou a marcar a agenda mediática e cultu-
ral. 

5. ENTREGA DAS PRIMEIRAS CHAVES 
 DO PROGRAMA “LOJA NO BAIRRO”

No âmbito do Programa “Loja no Bairro“, foram entregues, 
em Dezembro de 2013, as primeiras 20 chaves de espaços 
em bairros municipais, destinados ao desenvolvimento de 
atividades comerciais e à instalação de projetos de criação 
de microempresas. Esta é uma solução que visa estimular 
a economia local, promovendo o empreendedorismo e a 
criação de emprego através da disponibilização destes 
espaços devolutos e o seu aproveitamento de forma a 
suprimir carências nos bairros. Dos 20 espaços entregues, 
16 destinam-se ao desenvolvimento de actividades comer-
ciais e quatro à instalação de projetos de criação de 
microempresas/empreendedorismo em bairros municipais. 

6. APRESENTAÇÃO DO CARTÃO BLX

As Bibliotecas Municipais de Lisboa em associação com a 
Innovagency apresentaram no dia 10 de Dezembro a app 
(para smartphones e tablets) Cartão BLX, o primeiro cartão 
digital de um serviço público no nosso país. Através desta 
aplicação será possível aos utilizadores da rede de bibliote-
cas da Câmara Municipal de Lisboa requisitar livros e 
conhecer o estado do seu pedido, saber quais os dias e 
locais de paragem da Biblioteca Itinerante ou aceder a 
informação básica como os contactos e localização das 
bibliotecas. 

7. COMEMORAÇÕES DO 1º DE DEZEMBRO

Assinalou-se no dia 1 de Dezembro de 2013 a passagem de 
mais um aniversário do Dia da Restauração (1640), com 
uma cerimónia oficial organizada pela Sociedade Histórica 
de Independência de Portugal e pela Câmara Municipal de 
Lisboa, numa parceria que remonta a 1861. Foi assim man-
tido o compromisso de, independentemente da data ser ou 
não feriado municipal, a Câmara continuar a assinalar uma 
data da maior importância para a História do nosso país, 
com comemorações de natureza eminentemente popula-
res. 

8. OS 500 ANOS DO BAIRRO ALTO

Decorreram entre os dias 7 e 15 de Dezembro de 2013, as 
comemorações dos 500 anos do Bairro Alto, um dos bairros 
populares mais carismáticos da nossa cidade, com uma 
série de actividades que mobilizaram a participação de 
habitantes e comerciantes do bairro, além dos seus muitos 
visitantes. 

9. INÍCIO DA RECOLHA SELECTIVA EM BENFICA

Iniciou-se a implantação do projecto de recolha selectiva 
porta a porta na freguesia de Benfica (16.195 fogos) com a 
entrega de equipamento e realização de acções de sensibi-
lização à população.

10. LISBOA VOLTOU A SER PREMIADA 
INTERNACIONALMENTE COMO GRANDE 
DESTINO TURÍSTICO

Prémio Amadeus&WWTM - City Break On A Budget, anun-
ciado a 6 de Novembro na maior feira de turismo do 
mundo, realizada em Londres. Lisboa venceu pela qualida-
de e pela diversidade turística que oferece em estadias de 
curta duração, de que se destacam os preços acessíveis, os 
alojamentos, as viagens, os passeios e a restauração.
Prémio HolidayCheck Destination Award 2013, na categoria 
de City Trips. A distinção resulta da análise das reações dos 
clientes desta operadora turística online, através dos 
comentários, sugestões e críticas feitas após as viagens.

11. ASSINATURA DE ACORDO TRIPARTIDO

No âmbito da reforma administrativa em curso, após a 
aprovação pela Assembleia Municipal de Lisboa, dos crité-
rios de transição dos recursos humanos do município para 
as juntas de freguesia, a Câmara Municipal de Lisboa, 18 
Juntas de Freguesia da cidade, e o SINTAP - Sindicato dos 
Trabalhadores da Administração Pública e de Entidades 
com Fins Públicos, assinaram, dia 22 de Janeiro de 2014, 
um acordo tripartido que garantiu os direitos dos trabalha-
dores e a manutenção da natureza pública dos seus contra-
tos de trabalho.

12. ACORDO COLECTIVO SOBRE DURAÇÃO 
DO TEMPO DE TRABALHO

Foram assinados com os sindicatos representativos dos 
trabalhadores da CML: Federação de Sindicatos da Admi-
nistração Pública e de Entidades com Fins Públicos 
(FESAP), Sindicato dos Trabalhadores da Administração 
Pública e de Entidades com Fins Públicos (SINTAP), o Sindi-
cato Nacional dos Bombeiros Profissionais (SNBP), Sindica-
to dos Trabalhadores do Município de Lisboa (STML) e com 
o Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local 
(STAL) os contratos coletivos de trabalho com vista à dura-
ção e organização do tempo de trabalho dos trabalhadores 
do Município. Com a assinatura deste acordo coletivo, os 
direitos dos trabalhadores designadamente no que respei-
ta: à manutenção das 7 horas diárias e 35 horas semanais, 
à aplicação do regime de jornada contínua, bem como o 
direito à prestação de trabalho em condições de segurança, 
higiene e saúde.

13. APROVAÇÃO DO PLANO DE ACESSIBILI-
DADE PEDONAL EM LISBOA

Tornar Lisboa uma cidade mais acessível é uma prioridade 
deste executivo da CML, prevenindo a criação de novas 
barreiras, promovendo a adaptação progressiva dos espa-
ços e edifícios já existentes e mobilizando a comunidade 
para a criação de uma cidade para todas as pessoas, inde-
pendente das suas capacidades físicas, sensoriais e cogniti-
vas. A Câmara Municipal determinou, através da Delibera-
ção n.º 566/CM/2009, a elaboração do Plano de Acessibili-
dade Pedonal de Lisboa, tendo por missão definir a melhor 
estratégia para a cidade de lisboa e promover a acessibili-
dade;

14. PROGRAMA DE RENDA CONVENCIONADA

Realizou-se em Janeiro de 2014 o sorteio relativo à 4ª 
edição do Programa de Renda Convencionada. Esta bolsa 
era constituída por 12 habitações municipais, com tipolo-
gias T0 a T2, de rendas que variavam entre os 108€ e 415€ 
(valor médio era 262€).

15. INAUGURADO BALCÃO PRA A PARCERIA 
SOCIAL

Foi inaugurado a 30 de Janeiro, no Edifício Central da CML, 
o Balcão para a Parceria Social, que procura ser uma 
resposta para facilitar o trabalho das organizações institui-
ções e grupos informais ativos no domínio dos Direitos 
Sociais em Lisboa e estimular a sua interação positiva com 
o município.

16. LISBOA-EUROPA 2020

Em reunião de 29 de Janeiro de 2014, a Câmara Municipal 
de Lisboa mandatou a Equipa de Missão Lisboa-Europa 
2020 para uma segunda fase de atuação, atendendo a que 
em Dezembro de 2013 foram publicados os Regulamentos 
europeus que enquadram o próximo Quadro Financeiro 
Plurianual e em Janeiro de 2014 o Governo português apre-
sentou formalmente uma proposta de Acordo de Parceria, 
a assinar entre Portugal e a Comissão Europeia, continuan-
do os trabalhos de preparação dos Programas Operacionais 
(regionais e temáticos) e do Plano Territorial Integrado da 
Área Metropolitana de Lisboa.
Caberá à Equipa de Missão acompanhar o processo de 
negociação do Acordo de Parceria e Programas Operacio-
nais, atenta a Estratégia Lisboa 2020 e o Programa de 
Governo da Cidade, bem como a produção da regulamen-
tação nacional do Quadro Comunitário, tendente a assegu-
rar a maximização de investimento financiável pelos fundos 
comunitários na Cidade de Lisboa.

17. ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2014

A Câmara Municipal de Lisboa prevê para o Orçamento 
Participativo do ano de 2014 uma verba global de 
2.500.000€, que será dividida por dois grupos de projectos: 
1 milhão de euros para o conjunto dos projectos de valor 
igual ou inferior a 500.000 euros e 1,5 milhões de euros 
para o conjunto dos projectos de valor igual ou inferior a 
150.000 euros. A proposta de realização do OP 2014 foi 
aprovada em reunião de Câmara de dia 12 de Março.

18. BIP/ZIP 2014

Em 26 de Março, foi aprovado na Câmara, por unanimida-
de, o Ciclo e Regras do Plano BIP/ZIP 2014. Trata-se de um 
dos mais importantes instrumentos de Desenvolvimento 
Local do Município, iniciado em 2011 com uma dotação de 
1,000,000 euros e envolvendo em 2014 um financiamento 
de 1,632,771 euros É dirigido aos Bairros e Zonas de Inter-
venção Prioritária definidos na Carta BIP/ZIP (8% do 
concelho de Lisboa). Até à data, o programa Bip-Zip envol-
veu o financiamento de 742 actividades, com 4,3 milhões 
de euros, 300 entidades
sem fins lucrativos, e uma abrangência de 67 territórios. A 
edição de 2014 contou com a maior participação de sempre 
o programa, com 138 novas entidades. Entraram na plata-
forma nos
prazos previstos 146 candidaturas, envolvendo 362 entida-
des, com projectos superior a 7,5 milhões de euros, dos 
quais mais de 6 milhões de euros solicitados ao Programa 
BIP/ZIP.

19. REGULAMENTO DE OCUPAÇÃO DA VIA 
PÚBLICA COM ESTALEIROS DE OBRAS

A CML aprovou a 26 de Março o Regulamento de Ocupação 
da Via Pública com Estaleiros de Obras. A prática vinha a 
demonstrar que os estaleiros de obras, em especial quando 
ocupam a via ou outros espaços públicos, determinam 
prejuízos a vários níveis, quer porque contribuem para a 
insegurança e desconforto dos peões, nomeadamente os 
de mobilidade condicionada, quer porque prejudicam o 
normal exercício das actividades económicas, nomeada-
mente o comércio, quer, ainda, porque contribuem para 
uma imagem descuidada da cidade e para a degradação do 
espaço público e das infra-estruturas, o que não é compatí-
vel com os desafios e as exigências a que estão sujeitos os 
modernos centros urbanos.

20. VERSÃO FINAL DO PLANO DE URBANI-
ZAÇÃO DE ALCÂNTARA

Foi aprovada na Reunião de Câmara Pública de 26 de 
Março de 2014, a versão final do Plano de Urbanização de 
Alcântara. Entre os grandes objetivos do plano, destaque 
para a promoção de uma estrutura ecológica contínua que 
relacione o Estuário com o Vale de Alcântara e, através 
deste, o Parque de Monsanto; garantia da drenagem hídri-
ca e atmosférica do sistema do vale; propor soluções 
mitigadoras das situações de risco natural, designadamen-
te sísmico e de inundações; promoção da identificação e 
valorização do património cultural existente, designada-
mente o proveniente de arqueologia industrial; estabeleci-
mento de uma rede de mobilidade suave, que se articule 
com a Frente Ribeirinha, com os percursos históricos, com 
a estrutura ecológica urbana, a rede de equipamentos e o 
sistema de transportes públicos.

21. VERSÃO FINAL DO PLANO DE PORME-
NOR DA PEDREIRA DO ALVITO

Foi aprovada na Reunião de Câmara Pública de 26 de 
Março 2014, a versão final do Plano de Pormenor da Pedrei-
ra do Alvito. Constituem principais objectivos do plano: 
reconversão das áreas industriais obsoletas e vazios urba-
nos existentes, através da criação de uma nova malha 
urbana, que confira uma imagem de modernidade à área 
do Plano e garanta a sua sustentabilidade ambiental; 
articulação das zonas verdes públicas com percursos pedo-
nais, praças, equipamentos e zonas de estadia e lazer, 
criando-se num espaço público com maior conforto 
urbano; valorização da falésia existente a norte da pedrei-
ra, de modo a garantir o espaço memorial e o reforço do 
seu papel cénico; estruturação da rede viária local em 
articulação com a rede viária principal, de forma a melhorar 
as acessibilidades e os índices de mobilidade interna e 
externa.

22. ABERTURA DO PERÍODO DE DISCUSSÃO 
PÚBLICA DA REVISÃO DO PLANO DE 
PORMENOR DA ZONA ENVOLVENTE AO 
MERCADO DE BENFICA

A revisão do Plano de Pormenor da Zona Envolvente ao 
Mercado de Benfica (a área de intervenção do Plano tem 
cerca de 17,73ha e localiza-se na freguesia de Benfica), 
tem como objetivo proceder à reformulação da proposta 
urbanística, procurando soluções para os problemas 
existentes e detectados ao longo da sua implementação. A 
abertura de período de discussão pública foi aprovada na 
Reunião de Câmara Pública de 26 de Fevereiro de 2014.

23. REVISÃO DA CARTA EDUCATIVA DE 
LISBOA

Um novo contexto - novos dados demográficos, reforma 
administrativa, alterações na gestão e configuração dos 
Agrupamentos Escolares e alargamento da escolaridade 
obrigatória (abrangendo a faixa etária compreendida entre 
os 5 e 18 anos de idade), justificam a revisão da Carta 
Educativa de Lisboa, em vigor desde 2008. A Carta Educati-
va é um instrumento de elaboração/actualização obrigató-
rias (DL 7/2003 de 15 de Janeiro), fundamental para o 
ordenamento da rede de oferta de educação e de ensino da 
rede pública a partir do qual são definidas as estratégias de 
investimento municipal nos domínios da construção, manu-
tenção e apetrechamento dos estabelecimentos, e de 
reserva de terrenos, no caso do secundário.

24. CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO PARA A 
INSTALAÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA DE 
ESTUDANTES NO LARGO INTENDENTE 
PINA MANIQUE

Na Reunião de Câmara Pública de 26 de Março 2014, foi 
aprovado de forma condicionada (Proposta n.º 114/2014), 
um pedido de licenciamento para a edificação de uma 
residência de estudantes no Largo do Intendente de Pina 
Manique. O projeto de arquitectura apresentado propõe a 
construção de um edifício destinado a residência de estu-
dantes, que albergará uma diversidade de espaços destina-
dos a comércio (loja / bar / cantina), recepção, área admi-
nistrativa, 239 quartos, áreas de estar, de leitura, de estudo 
e de refeições.

25. PLANO MUNICIPAL PREVENÇÃO E COM-
BATE À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E DE 
GÉNERO

Foi aprovado por unanimidade em reunião pública de 
Câmara, no dia 26 de Fevereiro de 2014, constituindo um 
importante instrumento de trabalho para combater este 
flagelo.

26. ORGANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO NO 
LISBON V-DAY, “ONE BILLION RISING”

No dia 14 de Fevereiro, Lisboa associou-se ao movimento 
One Billion Rising”, que é um movimento, à escala global, 
pelo fim da violência contra mulheres, incluindo violações, 
espancamentos, incestos, mutilações genitais e escravidão 
sexual.

27. ORÇAMENTO PARTICIPATIVO ESCOLAR 
2014

Com a experiência adquirida nas edições anteriores, e o 
impacto positivo que este projecto alcançou junto da comu-
nidade escolar envolvida, a CML entendeu que estava na 
altura de o alargar e proporcionar aos jovens das 24 
Freguesias de Lisboa, a possibilidade de participar, promo-
vendo, assim, os valores da responsabilidade cívica, do 
envolvimento na vida da comunidade, da importância da 
partilha de responsabilidade e, em última instância, desen-
volver competências para a participação.
Na 4ª edição do Orçamento Participativo Escolar participa-
ram 5 escolas, num total de 9 turmas de 8º e 9º ano de 
escolaridade, onde mais de 200 alunos debateram ideias 
para Lisboa. Das 12 propostas apresentadas pelas escolas, 
8 foram adaptadas a projectos pela CML.

28.  FINAIS DA CHAMPIONS LEAGUE

As finais da Champions League feminina (Estádio do Reste-
lo) e masculina (Estádio da Luz) foram um dos grandes 
acontecimentos do ano em Lisboa. Para além da movimen-
tação que trouxe centenas de milhares de pessoas à nossa 
cidade, a audiência televisiva global superou os 380 
milhões, no que foi uma excepcional promoção de Lisboa à 
escala mundial. Destaque ainda para a ajuda da CML na 
efetivação do Champions League Festival, na Praça do 
Comércio e das fan zones dedicadas aos adeptos das duas 
equipas. O grande ambiente que se viveu em Lisboa 
naqueles dias foi devidamente sublinhado por toda a 
imprensa internacional.

29. COMEMORAÇÕES DOS 40 ANOS DO 25 
DE ABRIL

Decorreram, com enorme adesão popular e ampla cobertu-
ra mediática, as comemorações dos 40 anos do 25 de Abril, 
com um sem-número de iniciativas organizadas ou apoia-
das pela CML. Assinalando a data, a CML aprovou ainda, 
por unanimidade, a concessão da medalha da cidade à 
Associação 25 de Abril.
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30. 84º FEIRA DO LIVRO

Foi inaugurado no dia 29 de maio a 84ª edição da Feira do 
Livro, no Parque Eduardo VII, com uma série de inovações 
devidamente sublinhadas pela comunicação social, com 
novos pavilhões e um layout diferente, acomodando 
também a instalação de um “mini-estádio” com ecrã gigan-
te, que permitiu aos lisboetas assistir aos jogos do Mundial 
de Futebol 2014.

31. ROCK IN RIO 2014

Decorreu mais uma edição do RiR, com mais de 350 mil 
espectadores, mais um enorme sucesso de afluência, com 
destaque para a presença de muitos estrangeiros, devido à 
atratividade de alguns nomes do cartaz.

32. ABERTURA MERCADO DA RIBEIRA PELA 
TIMEOUT

Dia 17 de maio inaugurou a primeira fase do novo Mercado 
da Ribeira pela revista Time Out. Em paralelo com o merca-
do tradicional de frescos, uma das naves do Mercado da 
Ribeira foi remodelada para dar lugar a um espaço amplo 
ocupado ao centro por mesas e rodeado pelas propostas 
gastronómicas de chefes como Vítor Claro, Marlene Vieira, 
Miguel Castro Silva, Alexandre Silva e Henrique Sá Pessoa, 
ou pelas sugestões das marcas presentes que vão desde 
diversas formas de confeccionar e degustar peixe, pizas, 
croquetes e muitos outras iguarias da nossa gastronomia.

33. REMODELAÇÃO DO JARDIM SÁ DA BAN-
DEIRA (PRAÇA D. LUIS)

A Câmara de Lisboa procedeu à remodelação do Jardim Sá 
da Bandeira, na Praça D. Luis. Procedeu-se a obras de 
construção de rede, substituição de postes e limpeza das 
luminárias, substituição de pavimentos e limpeza de mobi-
liário urbano. Foi ainda substituído o parque infantil existen-
te no local e instalado um quiosque tipo República com 
esplanada.

34. FESTIVAL INDIE LISBOA E FESTIVAL 
ALKANTARA

Duas referências já incontornáveis da agenda cultural da 
nossa cidade e que tiveram as suas edições de 2014, com 
assinalável sucesso, apesar de direccionadas para um 
universo não “mainstream”. O IndieLisboa – Festival Inter-
nacional de Cinema Independente conquistou um reconhe-
cimento internacional notável e firmou a sua posição cimei-
ra no contexto dos festivais nacionais. O Alkantara Festival 
- Mundos em Palco voltou a cumprir o seu papel como 
importante festival internacional contemporâneo de artes 
performativas: internacional e transdisciplinar.

35. SEMANA DO EMPREENDEDORISMO

A Câmara Municipal de Lisboa organizou a 3ª Semana do 
Empreendedorismo de Lisboa, a qual decorreu entre 5 a 10 
de maio. Durante cinco dias Lisboa foi palco de mais de 
duas dezenas de iniciativas que visaram a promoção o 
empreendedorismo e que decorreram em vários locais da 
cidade: seminários, conferências, workshops, sessões 
plenárias, gabinetes de apoio ao empreendedorismo, open 
days, talks.

36. INAUGURAÇÃO DO PARQUE URBANO DO 
REGUENGO, FREGUESIA DE SANTA 
CLARA

O Parque Urbano do Reguengo foi construído através de 
uma estreita colaboração entre a Junta de Freguesia de 
Santa Clara e a Câmara Municipal de Lisboa, que ao abrigo 
de duas candidaturas eleitas através do programa “Agen-
da21”, transferiu o apoio para a Junta de Freguesia, na 
qualidade de representante da candidatura.

37. MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS E 
VIA PÚBLICA

Conservação e Reparação de Arruamentos - Através das 
empreitadas de manutenção de pavimentos betuminosos 
foram executadas recargas de pavimentos numa área total 
aproximada de 9000 m2.

38. PROGRAMA DE ACÇÃO TERRITORIAL 
PARA A COLINA DE SANTANA

Considerando a importância da reabilitação e da requalifi-
cação da Colina de Santana para a regeneração do Centro 
de Lisboa foi assumido pelo executivo da CML o interesse e 
a oportunidade de ser elaborado um instrumento estratégi-
co e programático que, visando uma intervenção integrada 
naquele território, promova e coordene a atuação das 
várias entidades públicas e privadas interessadas na 
concretização do planeamento territorial definido para 
aquela área da cidade.

39. VERSÃO FINAL DO PLANO DE PORME-
NOR DE REABILITAÇÃO URBANA DO 
CAMPUS DE CAMPOLIDE

O Plano de Pormenor de Reabilitação Urbana do Campus 
de Campolide tem como principal objectivo organizar, 
caracterizar e articular com a cidade duas grandes áreas de 
uso público: a Universidade Nova de Lisboa e o Estabeleci-
mento Prisional de Lisboa. A área de intervenção com cerca 
de 37ha pertence às freguesias de Campolide e Avenidas 
Novas, e abrange ainda a área urbana do Palácio da Justi-
ça, o antigo Tribunal de Polícia e o Corredor Verde de 
Lisboa.

40. INAUGURAÇÃO DE MONUMENTO DA 
AUTORIA DE RUI SANCHES, EM HOME-
NAGEM A MARIA JOSÉ NOGUEIRA PINTO 
- 27 DE MAIO – AV. RIBEIRA DAS NAUS

O monumento perpetuará o agradecimento da cidade ao 
importante trabalho desenvolvido por Maria José Nogueira 
Pinto. A localização da obra não podia deixar de ser num 
dos locais mais emblemáticos da cidade, entre o Cais do 
Sodré e a Praça do Comércio, por estar integrada num 
grande plano de reabilitação da zona ribeirinha.

41. CONSELHO MUNICIPAL PARA A IGUAL-
DADE DE OPORTUNIDADES

Foi aprovada em reunião de Câmara de 30 de Abril, a 
proposta de alteração de designação e regulamento geral 
do Conselho Municipal para a Igualdade de Oportunidades 
entre Mulheres e Homens.

42. MÊS DA PREVENÇÃO DOS MAUS-TRATOS 
NA INFÂNCIA

Realização da Campanha do Mês da Prevenção dos Maus-
-Tratos na Infância em parceria com a Comissão Nacional 
de Protecção de Crianças e Jovens em Risco e a Associação 
de Mulheres Contra a Violência. Entre as várias iniciativas 
que decorreram durante o mês de Abril destacam-se: Ciclo 
Cultural que contou com a presença de vários grupos de 
dança, musica, teatro, fotografia, exibição de filmes e 
curtas-metragens.

43. PLANO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO DA 
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

No âmbito do Plano Municipal de Prevenção e Combate a 
Violência Doméstica e de Género, decorreu o período de 
consulta pública da proposta e apreciação dos contributos 
recebidos.

44. POLÍTICAS LOCAIS DE FAMÍLIA E 
INFÂNCIA

Nos dias 7 e 8 de maio, co-organização do II Seminário 
Iberoamericano sobre “Politicas Públicas Locais de Família e 
Infância” e o IV Comité Sectorial de Infância e Educação da 
União das Cidades Capitais Iberoamericanas (UCCI), reuniu 
delegados provenientes de 18 capitais ibero-americanas 
em Lisboa.

45. PRÉMIO EMPREENDEDORISMO

Lisboa recebeu em Bruxelas, no dia 25 de Junho, a distin-
ção de Cidade Empreendedora Europeia, que premeia as 
melhores estratégias regionais para a promoção do 
empreendedorismo e da inovação junto das pequenas e 
médias empresas.

46. INAUGURAÇÃO DA CASA DOS ANIMAIS

A Casa dos Animais de Lisboa (CAL), nova designação do 
canil/gatil municipal situado em Monsanto, foi inaugurada 
numa cerimónia que marca uma nova fase deste equipa-
mento.
Completamente requalificada, quer a nível de instalações, 
como de procedimentos, a CAL tem como lema acolher e 
tratar com dignidade todos os animais, combater o aban-
dono e promover a adopção segura e responsável, porque 
o destino final de cada animal não pode ser outro que não 
o da adopção.
Nesse sentido, se se optar por adoptar um animal na CAL, 
o estabelecimento disponibilizará serviços e actos médicos 
gratuitos, como esterilização, desparasitação, identificação 
electrónica, medicação e até programas de treino.
Mais moderno e funcional, o novo equipamento de Mon-
santo contempla, entre outros espaços, boxes amplas, 
salas para cachorros e gatinhos, blocos de adopção, salas 
de vacinação e quarentena e zonas de recreio para cães.
A inauguração da CAL ficou ainda marcada pela celebração 
de vários acordos de cooperação com faculdades de Medi-
cina Veterinária e grupos ligados à defesa dos animais. O 
objetivo é proporcionar mais e melhores cuidados médicos 
aos animais.

47. RIBEIRA DAS NAUS

A 13 de Julho foi também assinalado o fim dos trabalhos da 
requalificação da Avenida Ribeira das Naus. As obras na 
Caldeirinha, na Doca Seca e na frente da margem da Ribei-
ra das Naus revelaram o que muitos já sabiam e que agora 
passam a poder disfrutar ainda melhor: uma frente de rio 
invejável, com condições naturais únicas, às quais se acres-
centaram outras, criadas para aproveitar esta convivência 
entre Lisboa e o Tejo.

48. INAUGURAÇÃO DA EXPOSIÇÃO MARE-
SIAS

No dia 13 de Julho a CML e a EGEAC inauguraram no 
Torreão Poente do Terreiro do Paço, a exposição Maresias - 
Lisboa e o Tejo 1850-2014, a qual estará patente até 19 de 
Dezembro.

49. INAUGURAÇÃO DO MUSEU DE SANTO 
ANTÓNIO

A Câmara Municipal de Lisboa reabriu o Pólo do Museu de 
Lisboa dedicado a Santo António no dia 18 de Julho. Este 
espaço, ampliado e com uma nova exposição permanente, 
passou a contar também com um centro de documentação 
dedicado a Santo António.

50. INAUGURAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA 
CASA DOS BICOS/NÚCLEO ARQUEOLÓ-
GICO

No dia 14 de Julho a Câmara Municipal de Lisboa inaugurou 
o Núcleo Arqueológico da Casa dos Bicos, revelando um 
valioso espólio que percorre a história da cidade desde a 
ocupação romana até ao século XVIII.

51. FESTAS DAS CIDADE

Tendo como mote principal a celebração dos 400 Anos de 
uma das obras-primas da literatura portuguesa, Peregrina-
ção de Fernão Mendes Pinto, as Festas de Lisboa 2014 
projectou uma vez mais a Cidade de Lisboa a nível nacional 
e internacional, congregando em torno do seu imaginário 
mais de 500.000 pessoas que assistiram presencialmente a 
todos os eventos e ultrapassando os 1,9 milhões de especta-
dores (considerando as transmissões televisivas dos seus 
eventos).

52. ENTREGA DE EPI – BOMBEIROS

No passado dia 18 de agosto, o Presidente da Câmara de 
Lisboa procedeu à entrega de 350 equipamentos de 
protecção individual ao Regimento de Sapadores Bombei-
ros de Lisboa. Esta entrega consubstancia mais uma acção 
que visa a melhoria das condições de trabalho dos elemen-
tos do RSB, que prestam socorro à cidade.

53. APROVADO PLANO DE AÇÃO DOS DIREI-
TOS SOCIAIS

O Plano de Ação dos Direitos Sociais 2014-2017 é uma 
estratégia política estruturada em eixos, objetivos, missões 
e ações, tendo por base a ambição do Programa do Gover-
no da Cidade de Lisboa 2013/2017, a experiência de traba-
lho do município e os inúmeros compromissos assumidos 
com as comunidades nomeadamente a Rede Social de 
Lisboa. Para além de estabelecer e reforçar o trabalho que 
tem sido desenvolvido pela autarquia, o Plano de Acção dos 
Direitos Sociais 2014-2017 assenta numa estrutura que, 
por um lado, permite dar respostas sociais urgentes, por 
outro, estabelece estratégias de intervenção de médio e 
longo-prazo, promovendo e protegendo os direitos dos 
mais excluídos e daqueles que se encontram numa situa-
ção de tal desigualdade, que necessitam de medidas que 
possam minorar o impacto social que ainda hoje persiste.

54. FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL APRO-
VADO POR UNANIMIDADE NA ASSEM-
BLEIA MUNICIPAL

O Fundo do Emergência Social de Lisboa criado em 2012 
(2ºsemestre de 2012) pelo município de Lisboa, tendo em 
conta o quadro de crise económica e social em Portugal, 
visando o apoio financeiro a IPSS e a agregados familiares.
Os pedidos de apoio financeiro destinado às famílias são 
avaliados e prestados através das juntas de freguesia.
No âmbito do Protocolo de Delegação de competências, em 
2013, a CML transferiu para 40 Juntas de Freguesia o valor 
total de 192.000,00€, tendo sido rececionados 176 pedidos 
de apoio e 153 Famílias foram apoiadas.



1.  DESCENTRALIZAÇÃO DE MEIOS E DE COM-
PETÊNCIAS NAS FREGUESIAS DE LISBOA

O apoio dado pelos Lisboetas legitimou obviamente a 
opção por parte do executivo municipal de descentralizar 
meios e competências para as novas 24 freguesias de 
Lisboa. A reforma administrativa foi concebida e proposta 
com ampla participação da cidade e debate nos órgãos 
municipais ao longo de 5 anos, foi consagrada em lei da 
Assembleia da República e amplamente apoiada em duas 
eleições autárquicas. Foram descentralizadas muitas com-
petências do município, na área da higiene urbana, gestão 
e manutenção de equipamentos de proximidade ou espaço 
público. Foram também transferidos os meios financeiros, 
instalações, equipamentos e recursos humanos, necessá-
rios para o exercício destas competências. Foi garantido aos 
funcionários municipais transferidos para as freguesias a 
plenitude dos direitos adquiridos, como os direitos próprios 
dos funcionários públicos e ainda os direitos específicos dos 
trabalhadores do município, como o acesso aos serviços de 
medicina do trabalho, creches e refeitórios municipais e os 
serviços sociais da CML.
No dia 10 de Março de 2014 procedeu-se à assinatura dos 
autos de transferência das novas competências para as 
freguesias. Um dia histórico na cidade de Lisboa, e do país, 
traduzindo-se numa das maiores reformas administrativas 
de sempre em Portugal.
Com a assinatura dos 24 autos de transferência, as Juntas 
assumiram a responsabilidade pela limpeza da cidade, pela 
manutenção de mais de uma centena de equipamentos 
desportivos, espaços de jogos, escolas e jardins-de-infân-
cia, mercados e feiras.
Ainda neste âmbito, foi aprovada, na Reunião de Câmara 
Pública de 26 de Março 2014, a atribuição de património 
municipal às novas Juntas de Freguesia (Proposta nº 
115/2014), criando condições para que estas entidades 
públicas possam desenvolver as novas competências e 
atribuições.

2. REMODELAÇÃO DO MERCADO DE CAMPO DE 
OURIQUE

No dia 26 de Novembro foi inaugurado o remodelado 
Mercado de Campo de Ourique, com um novo conceito de 
oferta alimentar a par da oferta tradicional, que tem tido 
grande sucesso, merecendo grande afluência do público e 
que tem sido alvo de destaque na comunicação social.

3. LISBON & ESTORIL FILME FESTIVAL 2013

Decorreu entre os dias 8 e 18 de Novembro de 2013 mais 
uma edição do Lisbon & Estoril Film Festival, festival de que 
a CML é parceira e que cruza, com originalidade, o cinema 
com outras artes, da música à literatura, passando por 
outras artes visuais, constituindo uma mais-valia para a 
nossa cidade.

4. EXPERIMENTA DESIGN 2013

De 7 de Novembro e 22 de Dezembro realizou-se mais uma 
edição da Experimenta Design, com a parceria da CML, que 
ocupou vários lugares da nossa cidade (no eixo Chiado- 
Belém) e que voltou a marcar a agenda mediática e cultu-
ral. 

5. ENTREGA DAS PRIMEIRAS CHAVES 
 DO PROGRAMA “LOJA NO BAIRRO”

No âmbito do Programa “Loja no Bairro“, foram entregues, 
em Dezembro de 2013, as primeiras 20 chaves de espaços 
em bairros municipais, destinados ao desenvolvimento de 
atividades comerciais e à instalação de projetos de criação 
de microempresas. Esta é uma solução que visa estimular 
a economia local, promovendo o empreendedorismo e a 
criação de emprego através da disponibilização destes 
espaços devolutos e o seu aproveitamento de forma a 
suprimir carências nos bairros. Dos 20 espaços entregues, 
16 destinam-se ao desenvolvimento de actividades comer-
ciais e quatro à instalação de projetos de criação de 
microempresas/empreendedorismo em bairros municipais. 

6. APRESENTAÇÃO DO CARTÃO BLX

As Bibliotecas Municipais de Lisboa em associação com a 
Innovagency apresentaram no dia 10 de Dezembro a app 
(para smartphones e tablets) Cartão BLX, o primeiro cartão 
digital de um serviço público no nosso país. Através desta 
aplicação será possível aos utilizadores da rede de bibliote-
cas da Câmara Municipal de Lisboa requisitar livros e 
conhecer o estado do seu pedido, saber quais os dias e 
locais de paragem da Biblioteca Itinerante ou aceder a 
informação básica como os contactos e localização das 
bibliotecas. 

7. COMEMORAÇÕES DO 1º DE DEZEMBRO

Assinalou-se no dia 1 de Dezembro de 2013 a passagem de 
mais um aniversário do Dia da Restauração (1640), com 
uma cerimónia oficial organizada pela Sociedade Histórica 
de Independência de Portugal e pela Câmara Municipal de 
Lisboa, numa parceria que remonta a 1861. Foi assim man-
tido o compromisso de, independentemente da data ser ou 
não feriado municipal, a Câmara continuar a assinalar uma 
data da maior importância para a História do nosso país, 
com comemorações de natureza eminentemente popula-
res. 

8. OS 500 ANOS DO BAIRRO ALTO

Decorreram entre os dias 7 e 15 de Dezembro de 2013, as 
comemorações dos 500 anos do Bairro Alto, um dos bairros 
populares mais carismáticos da nossa cidade, com uma 
série de actividades que mobilizaram a participação de 
habitantes e comerciantes do bairro, além dos seus muitos 
visitantes. 

9. INÍCIO DA RECOLHA SELECTIVA EM BENFICA

Iniciou-se a implantação do projecto de recolha selectiva 
porta a porta na freguesia de Benfica (16.195 fogos) com a 
entrega de equipamento e realização de acções de sensibi-
lização à população.

10. LISBOA VOLTOU A SER PREMIADA 
INTERNACIONALMENTE COMO GRANDE 
DESTINO TURÍSTICO

Prémio Amadeus&WWTM - City Break On A Budget, anun-
ciado a 6 de Novembro na maior feira de turismo do 
mundo, realizada em Londres. Lisboa venceu pela qualida-
de e pela diversidade turística que oferece em estadias de 
curta duração, de que se destacam os preços acessíveis, os 
alojamentos, as viagens, os passeios e a restauração.
Prémio HolidayCheck Destination Award 2013, na categoria 
de City Trips. A distinção resulta da análise das reações dos 
clientes desta operadora turística online, através dos 
comentários, sugestões e críticas feitas após as viagens.

11. ASSINATURA DE ACORDO TRIPARTIDO

No âmbito da reforma administrativa em curso, após a 
aprovação pela Assembleia Municipal de Lisboa, dos crité-
rios de transição dos recursos humanos do município para 
as juntas de freguesia, a Câmara Municipal de Lisboa, 18 
Juntas de Freguesia da cidade, e o SINTAP - Sindicato dos 
Trabalhadores da Administração Pública e de Entidades 
com Fins Públicos, assinaram, dia 22 de Janeiro de 2014, 
um acordo tripartido que garantiu os direitos dos trabalha-
dores e a manutenção da natureza pública dos seus contra-
tos de trabalho.

12. ACORDO COLECTIVO SOBRE DURAÇÃO 
DO TEMPO DE TRABALHO

Foram assinados com os sindicatos representativos dos 
trabalhadores da CML: Federação de Sindicatos da Admi-
nistração Pública e de Entidades com Fins Públicos 
(FESAP), Sindicato dos Trabalhadores da Administração 
Pública e de Entidades com Fins Públicos (SINTAP), o Sindi-
cato Nacional dos Bombeiros Profissionais (SNBP), Sindica-
to dos Trabalhadores do Município de Lisboa (STML) e com 
o Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local 
(STAL) os contratos coletivos de trabalho com vista à dura-
ção e organização do tempo de trabalho dos trabalhadores 
do Município. Com a assinatura deste acordo coletivo, os 
direitos dos trabalhadores designadamente no que respei-
ta: à manutenção das 7 horas diárias e 35 horas semanais, 
à aplicação do regime de jornada contínua, bem como o 
direito à prestação de trabalho em condições de segurança, 
higiene e saúde.

13. APROVAÇÃO DO PLANO DE ACESSIBILI-
DADE PEDONAL EM LISBOA

Tornar Lisboa uma cidade mais acessível é uma prioridade 
deste executivo da CML, prevenindo a criação de novas 
barreiras, promovendo a adaptação progressiva dos espa-
ços e edifícios já existentes e mobilizando a comunidade 
para a criação de uma cidade para todas as pessoas, inde-
pendente das suas capacidades físicas, sensoriais e cogniti-
vas. A Câmara Municipal determinou, através da Delibera-
ção n.º 566/CM/2009, a elaboração do Plano de Acessibili-
dade Pedonal de Lisboa, tendo por missão definir a melhor 
estratégia para a cidade de lisboa e promover a acessibili-
dade;

14. PROGRAMA DE RENDA CONVENCIONADA

Realizou-se em Janeiro de 2014 o sorteio relativo à 4ª 
edição do Programa de Renda Convencionada. Esta bolsa 
era constituída por 12 habitações municipais, com tipolo-
gias T0 a T2, de rendas que variavam entre os 108€ e 415€ 
(valor médio era 262€).

15. INAUGURADO BALCÃO PRA A PARCERIA 
SOCIAL

Foi inaugurado a 30 de Janeiro, no Edifício Central da CML, 
o Balcão para a Parceria Social, que procura ser uma 
resposta para facilitar o trabalho das organizações institui-
ções e grupos informais ativos no domínio dos Direitos 
Sociais em Lisboa e estimular a sua interação positiva com 
o município.

16. LISBOA-EUROPA 2020

Em reunião de 29 de Janeiro de 2014, a Câmara Municipal 
de Lisboa mandatou a Equipa de Missão Lisboa-Europa 
2020 para uma segunda fase de atuação, atendendo a que 
em Dezembro de 2013 foram publicados os Regulamentos 
europeus que enquadram o próximo Quadro Financeiro 
Plurianual e em Janeiro de 2014 o Governo português apre-
sentou formalmente uma proposta de Acordo de Parceria, 
a assinar entre Portugal e a Comissão Europeia, continuan-
do os trabalhos de preparação dos Programas Operacionais 
(regionais e temáticos) e do Plano Territorial Integrado da 
Área Metropolitana de Lisboa.
Caberá à Equipa de Missão acompanhar o processo de 
negociação do Acordo de Parceria e Programas Operacio-
nais, atenta a Estratégia Lisboa 2020 e o Programa de 
Governo da Cidade, bem como a produção da regulamen-
tação nacional do Quadro Comunitário, tendente a assegu-
rar a maximização de investimento financiável pelos fundos 
comunitários na Cidade de Lisboa.

17. ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2014

A Câmara Municipal de Lisboa prevê para o Orçamento 
Participativo do ano de 2014 uma verba global de 
2.500.000€, que será dividida por dois grupos de projectos: 
1 milhão de euros para o conjunto dos projectos de valor 
igual ou inferior a 500.000 euros e 1,5 milhões de euros 
para o conjunto dos projectos de valor igual ou inferior a 
150.000 euros. A proposta de realização do OP 2014 foi 
aprovada em reunião de Câmara de dia 12 de Março.

18. BIP/ZIP 2014

Em 26 de Março, foi aprovado na Câmara, por unanimida-
de, o Ciclo e Regras do Plano BIP/ZIP 2014. Trata-se de um 
dos mais importantes instrumentos de Desenvolvimento 
Local do Município, iniciado em 2011 com uma dotação de 
1,000,000 euros e envolvendo em 2014 um financiamento 
de 1,632,771 euros É dirigido aos Bairros e Zonas de Inter-
venção Prioritária definidos na Carta BIP/ZIP (8% do 
concelho de Lisboa). Até à data, o programa Bip-Zip envol-
veu o financiamento de 742 actividades, com 4,3 milhões 
de euros, 300 entidades
sem fins lucrativos, e uma abrangência de 67 territórios. A 
edição de 2014 contou com a maior participação de sempre 
o programa, com 138 novas entidades. Entraram na plata-
forma nos
prazos previstos 146 candidaturas, envolvendo 362 entida-
des, com projectos superior a 7,5 milhões de euros, dos 
quais mais de 6 milhões de euros solicitados ao Programa 
BIP/ZIP.

19. REGULAMENTO DE OCUPAÇÃO DA VIA 
PÚBLICA COM ESTALEIROS DE OBRAS

A CML aprovou a 26 de Março o Regulamento de Ocupação 
da Via Pública com Estaleiros de Obras. A prática vinha a 
demonstrar que os estaleiros de obras, em especial quando 
ocupam a via ou outros espaços públicos, determinam 
prejuízos a vários níveis, quer porque contribuem para a 
insegurança e desconforto dos peões, nomeadamente os 
de mobilidade condicionada, quer porque prejudicam o 
normal exercício das actividades económicas, nomeada-
mente o comércio, quer, ainda, porque contribuem para 
uma imagem descuidada da cidade e para a degradação do 
espaço público e das infra-estruturas, o que não é compatí-
vel com os desafios e as exigências a que estão sujeitos os 
modernos centros urbanos.

20. VERSÃO FINAL DO PLANO DE URBANI-
ZAÇÃO DE ALCÂNTARA

Foi aprovada na Reunião de Câmara Pública de 26 de 
Março de 2014, a versão final do Plano de Urbanização de 
Alcântara. Entre os grandes objetivos do plano, destaque 
para a promoção de uma estrutura ecológica contínua que 
relacione o Estuário com o Vale de Alcântara e, através 
deste, o Parque de Monsanto; garantia da drenagem hídri-
ca e atmosférica do sistema do vale; propor soluções 
mitigadoras das situações de risco natural, designadamen-
te sísmico e de inundações; promoção da identificação e 
valorização do património cultural existente, designada-
mente o proveniente de arqueologia industrial; estabeleci-
mento de uma rede de mobilidade suave, que se articule 
com a Frente Ribeirinha, com os percursos históricos, com 
a estrutura ecológica urbana, a rede de equipamentos e o 
sistema de transportes públicos.

21. VERSÃO FINAL DO PLANO DE PORME-
NOR DA PEDREIRA DO ALVITO

Foi aprovada na Reunião de Câmara Pública de 26 de 
Março 2014, a versão final do Plano de Pormenor da Pedrei-
ra do Alvito. Constituem principais objectivos do plano: 
reconversão das áreas industriais obsoletas e vazios urba-
nos existentes, através da criação de uma nova malha 
urbana, que confira uma imagem de modernidade à área 
do Plano e garanta a sua sustentabilidade ambiental; 
articulação das zonas verdes públicas com percursos pedo-
nais, praças, equipamentos e zonas de estadia e lazer, 
criando-se num espaço público com maior conforto 
urbano; valorização da falésia existente a norte da pedrei-
ra, de modo a garantir o espaço memorial e o reforço do 
seu papel cénico; estruturação da rede viária local em 
articulação com a rede viária principal, de forma a melhorar 
as acessibilidades e os índices de mobilidade interna e 
externa.

22. ABERTURA DO PERÍODO DE DISCUSSÃO 
PÚBLICA DA REVISÃO DO PLANO DE 
PORMENOR DA ZONA ENVOLVENTE AO 
MERCADO DE BENFICA

A revisão do Plano de Pormenor da Zona Envolvente ao 
Mercado de Benfica (a área de intervenção do Plano tem 
cerca de 17,73ha e localiza-se na freguesia de Benfica), 
tem como objetivo proceder à reformulação da proposta 
urbanística, procurando soluções para os problemas 
existentes e detectados ao longo da sua implementação. A 
abertura de período de discussão pública foi aprovada na 
Reunião de Câmara Pública de 26 de Fevereiro de 2014.

23. REVISÃO DA CARTA EDUCATIVA DE 
LISBOA

Um novo contexto - novos dados demográficos, reforma 
administrativa, alterações na gestão e configuração dos 
Agrupamentos Escolares e alargamento da escolaridade 
obrigatória (abrangendo a faixa etária compreendida entre 
os 5 e 18 anos de idade), justificam a revisão da Carta 
Educativa de Lisboa, em vigor desde 2008. A Carta Educati-
va é um instrumento de elaboração/actualização obrigató-
rias (DL 7/2003 de 15 de Janeiro), fundamental para o 
ordenamento da rede de oferta de educação e de ensino da 
rede pública a partir do qual são definidas as estratégias de 
investimento municipal nos domínios da construção, manu-
tenção e apetrechamento dos estabelecimentos, e de 
reserva de terrenos, no caso do secundário.

24. CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO PARA A 
INSTALAÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA DE 
ESTUDANTES NO LARGO INTENDENTE 
PINA MANIQUE

Na Reunião de Câmara Pública de 26 de Março 2014, foi 
aprovado de forma condicionada (Proposta n.º 114/2014), 
um pedido de licenciamento para a edificação de uma 
residência de estudantes no Largo do Intendente de Pina 
Manique. O projeto de arquitectura apresentado propõe a 
construção de um edifício destinado a residência de estu-
dantes, que albergará uma diversidade de espaços destina-
dos a comércio (loja / bar / cantina), recepção, área admi-
nistrativa, 239 quartos, áreas de estar, de leitura, de estudo 
e de refeições.

25. PLANO MUNICIPAL PREVENÇÃO E COM-
BATE À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E DE 
GÉNERO

Foi aprovado por unanimidade em reunião pública de 
Câmara, no dia 26 de Fevereiro de 2014, constituindo um 
importante instrumento de trabalho para combater este 
flagelo.

26. ORGANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO NO 
LISBON V-DAY, “ONE BILLION RISING”

No dia 14 de Fevereiro, Lisboa associou-se ao movimento 
One Billion Rising”, que é um movimento, à escala global, 
pelo fim da violência contra mulheres, incluindo violações, 
espancamentos, incestos, mutilações genitais e escravidão 
sexual.

27. ORÇAMENTO PARTICIPATIVO ESCOLAR 
2014

Com a experiência adquirida nas edições anteriores, e o 
impacto positivo que este projecto alcançou junto da comu-
nidade escolar envolvida, a CML entendeu que estava na 
altura de o alargar e proporcionar aos jovens das 24 
Freguesias de Lisboa, a possibilidade de participar, promo-
vendo, assim, os valores da responsabilidade cívica, do 
envolvimento na vida da comunidade, da importância da 
partilha de responsabilidade e, em última instância, desen-
volver competências para a participação.
Na 4ª edição do Orçamento Participativo Escolar participa-
ram 5 escolas, num total de 9 turmas de 8º e 9º ano de 
escolaridade, onde mais de 200 alunos debateram ideias 
para Lisboa. Das 12 propostas apresentadas pelas escolas, 
8 foram adaptadas a projectos pela CML.

28.  FINAIS DA CHAMPIONS LEAGUE

As finais da Champions League feminina (Estádio do Reste-
lo) e masculina (Estádio da Luz) foram um dos grandes 
acontecimentos do ano em Lisboa. Para além da movimen-
tação que trouxe centenas de milhares de pessoas à nossa 
cidade, a audiência televisiva global superou os 380 
milhões, no que foi uma excepcional promoção de Lisboa à 
escala mundial. Destaque ainda para a ajuda da CML na 
efetivação do Champions League Festival, na Praça do 
Comércio e das fan zones dedicadas aos adeptos das duas 
equipas. O grande ambiente que se viveu em Lisboa 
naqueles dias foi devidamente sublinhado por toda a 
imprensa internacional.

29. COMEMORAÇÕES DOS 40 ANOS DO 25 
DE ABRIL

Decorreram, com enorme adesão popular e ampla cobertu-
ra mediática, as comemorações dos 40 anos do 25 de Abril, 
com um sem-número de iniciativas organizadas ou apoia-
das pela CML. Assinalando a data, a CML aprovou ainda, 
por unanimidade, a concessão da medalha da cidade à 
Associação 25 de Abril.

30. 84º FEIRA DO LIVRO

Foi inaugurado no dia 29 de maio a 84ª edição da Feira do 
Livro, no Parque Eduardo VII, com uma série de inovações 
devidamente sublinhadas pela comunicação social, com 
novos pavilhões e um layout diferente, acomodando 
também a instalação de um “mini-estádio” com ecrã gigan-
te, que permitiu aos lisboetas assistir aos jogos do Mundial 
de Futebol 2014.

31. ROCK IN RIO 2014

Decorreu mais uma edição do RiR, com mais de 350 mil 
espectadores, mais um enorme sucesso de afluência, com 
destaque para a presença de muitos estrangeiros, devido à 
atratividade de alguns nomes do cartaz.

32. ABERTURA MERCADO DA RIBEIRA PELA 
TIMEOUT

Dia 17 de maio inaugurou a primeira fase do novo Mercado 
da Ribeira pela revista Time Out. Em paralelo com o merca-
do tradicional de frescos, uma das naves do Mercado da 
Ribeira foi remodelada para dar lugar a um espaço amplo 
ocupado ao centro por mesas e rodeado pelas propostas 
gastronómicas de chefes como Vítor Claro, Marlene Vieira, 
Miguel Castro Silva, Alexandre Silva e Henrique Sá Pessoa, 
ou pelas sugestões das marcas presentes que vão desde 
diversas formas de confeccionar e degustar peixe, pizas, 
croquetes e muitos outras iguarias da nossa gastronomia.

33. REMODELAÇÃO DO JARDIM SÁ DA BAN-
DEIRA (PRAÇA D. LUIS)

A Câmara de Lisboa procedeu à remodelação do Jardim Sá 
da Bandeira, na Praça D. Luis. Procedeu-se a obras de 
construção de rede, substituição de postes e limpeza das 
luminárias, substituição de pavimentos e limpeza de mobi-
liário urbano. Foi ainda substituído o parque infantil existen-
te no local e instalado um quiosque tipo República com 
esplanada.
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34. FESTIVAL INDIE LISBOA E FESTIVAL 
ALKANTARA

Duas referências já incontornáveis da agenda cultural da 
nossa cidade e que tiveram as suas edições de 2014, com 
assinalável sucesso, apesar de direccionadas para um 
universo não “mainstream”. O IndieLisboa – Festival Inter-
nacional de Cinema Independente conquistou um reconhe-
cimento internacional notável e firmou a sua posição cimei-
ra no contexto dos festivais nacionais. O Alkantara Festival 
- Mundos em Palco voltou a cumprir o seu papel como 
importante festival internacional contemporâneo de artes 
performativas: internacional e transdisciplinar.

35. SEMANA DO EMPREENDEDORISMO

A Câmara Municipal de Lisboa organizou a 3ª Semana do 
Empreendedorismo de Lisboa, a qual decorreu entre 5 a 10 
de maio. Durante cinco dias Lisboa foi palco de mais de 
duas dezenas de iniciativas que visaram a promoção o 
empreendedorismo e que decorreram em vários locais da 
cidade: seminários, conferências, workshops, sessões 
plenárias, gabinetes de apoio ao empreendedorismo, open 
days, talks.

36. INAUGURAÇÃO DO PARQUE URBANO DO 
REGUENGO, FREGUESIA DE SANTA 
CLARA

O Parque Urbano do Reguengo foi construído através de 
uma estreita colaboração entre a Junta de Freguesia de 
Santa Clara e a Câmara Municipal de Lisboa, que ao abrigo 
de duas candidaturas eleitas através do programa “Agen-
da21”, transferiu o apoio para a Junta de Freguesia, na 
qualidade de representante da candidatura.

37. MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS E 
VIA PÚBLICA

Conservação e Reparação de Arruamentos - Através das 
empreitadas de manutenção de pavimentos betuminosos 
foram executadas recargas de pavimentos numa área total 
aproximada de 9000 m2.

38. PROGRAMA DE ACÇÃO TERRITORIAL 
PARA A COLINA DE SANTANA

Considerando a importância da reabilitação e da requalifi-
cação da Colina de Santana para a regeneração do Centro 
de Lisboa foi assumido pelo executivo da CML o interesse e 
a oportunidade de ser elaborado um instrumento estratégi-
co e programático que, visando uma intervenção integrada 
naquele território, promova e coordene a atuação das 
várias entidades públicas e privadas interessadas na 
concretização do planeamento territorial definido para 
aquela área da cidade.

39. VERSÃO FINAL DO PLANO DE PORME-
NOR DE REABILITAÇÃO URBANA DO 
CAMPUS DE CAMPOLIDE

O Plano de Pormenor de Reabilitação Urbana do Campus 
de Campolide tem como principal objectivo organizar, 
caracterizar e articular com a cidade duas grandes áreas de 
uso público: a Universidade Nova de Lisboa e o Estabeleci-
mento Prisional de Lisboa. A área de intervenção com cerca 
de 37ha pertence às freguesias de Campolide e Avenidas 
Novas, e abrange ainda a área urbana do Palácio da Justi-
ça, o antigo Tribunal de Polícia e o Corredor Verde de 
Lisboa.

40. INAUGURAÇÃO DE MONUMENTO DA 
AUTORIA DE RUI SANCHES, EM HOME-
NAGEM A MARIA JOSÉ NOGUEIRA PINTO 
- 27 DE MAIO – AV. RIBEIRA DAS NAUS

O monumento perpetuará o agradecimento da cidade ao 
importante trabalho desenvolvido por Maria José Nogueira 
Pinto. A localização da obra não podia deixar de ser num 
dos locais mais emblemáticos da cidade, entre o Cais do 
Sodré e a Praça do Comércio, por estar integrada num 
grande plano de reabilitação da zona ribeirinha.

41. CONSELHO MUNICIPAL PARA A IGUAL-
DADE DE OPORTUNIDADES

Foi aprovada em reunião de Câmara de 30 de Abril, a 
proposta de alteração de designação e regulamento geral 
do Conselho Municipal para a Igualdade de Oportunidades 
entre Mulheres e Homens.

42. MÊS DA PREVENÇÃO DOS MAUS-TRATOS 
NA INFÂNCIA

Realização da Campanha do Mês da Prevenção dos Maus-
-Tratos na Infância em parceria com a Comissão Nacional 
de Protecção de Crianças e Jovens em Risco e a Associação 
de Mulheres Contra a Violência. Entre as várias iniciativas 
que decorreram durante o mês de Abril destacam-se: Ciclo 
Cultural que contou com a presença de vários grupos de 
dança, musica, teatro, fotografia, exibição de filmes e 
curtas-metragens.

43. PLANO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO DA 
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

No âmbito do Plano Municipal de Prevenção e Combate a 
Violência Doméstica e de Género, decorreu o período de 
consulta pública da proposta e apreciação dos contributos 
recebidos.

44. POLÍTICAS LOCAIS DE FAMÍLIA E 
INFÂNCIA

Nos dias 7 e 8 de maio, co-organização do II Seminário 
Iberoamericano sobre “Politicas Públicas Locais de Família e 
Infância” e o IV Comité Sectorial de Infância e Educação da 
União das Cidades Capitais Iberoamericanas (UCCI), reuniu 
delegados provenientes de 18 capitais ibero-americanas 
em Lisboa.

45. PRÉMIO EMPREENDEDORISMO

Lisboa recebeu em Bruxelas, no dia 25 de Junho, a distin-
ção de Cidade Empreendedora Europeia, que premeia as 
melhores estratégias regionais para a promoção do 
empreendedorismo e da inovação junto das pequenas e 
médias empresas.

46. INAUGURAÇÃO DA CASA DOS ANIMAIS

A Casa dos Animais de Lisboa (CAL), nova designação do 
canil/gatil municipal situado em Monsanto, foi inaugurada 
numa cerimónia que marca uma nova fase deste equipa-
mento.
Completamente requalificada, quer a nível de instalações, 
como de procedimentos, a CAL tem como lema acolher e 
tratar com dignidade todos os animais, combater o aban-
dono e promover a adopção segura e responsável, porque 
o destino final de cada animal não pode ser outro que não 
o da adopção.
Nesse sentido, se se optar por adoptar um animal na CAL, 
o estabelecimento disponibilizará serviços e actos médicos 
gratuitos, como esterilização, desparasitação, identificação 
electrónica, medicação e até programas de treino.
Mais moderno e funcional, o novo equipamento de Mon-
santo contempla, entre outros espaços, boxes amplas, 
salas para cachorros e gatinhos, blocos de adopção, salas 
de vacinação e quarentena e zonas de recreio para cães.
A inauguração da CAL ficou ainda marcada pela celebração 
de vários acordos de cooperação com faculdades de Medi-
cina Veterinária e grupos ligados à defesa dos animais. O 
objetivo é proporcionar mais e melhores cuidados médicos 
aos animais.

47. RIBEIRA DAS NAUS

A 13 de Julho foi também assinalado o fim dos trabalhos da 
requalificação da Avenida Ribeira das Naus. As obras na 
Caldeirinha, na Doca Seca e na frente da margem da Ribei-
ra das Naus revelaram o que muitos já sabiam e que agora 
passam a poder disfrutar ainda melhor: uma frente de rio 
invejável, com condições naturais únicas, às quais se acres-
centaram outras, criadas para aproveitar esta convivência 
entre Lisboa e o Tejo.

48. INAUGURAÇÃO DA EXPOSIÇÃO MARE-
SIAS

No dia 13 de Julho a CML e a EGEAC inauguraram no 
Torreão Poente do Terreiro do Paço, a exposição Maresias - 
Lisboa e o Tejo 1850-2014, a qual estará patente até 19 de 
Dezembro.

49. INAUGURAÇÃO DO MUSEU DE SANTO 
ANTÓNIO

A Câmara Municipal de Lisboa reabriu o Pólo do Museu de 
Lisboa dedicado a Santo António no dia 18 de Julho. Este 
espaço, ampliado e com uma nova exposição permanente, 
passou a contar também com um centro de documentação 
dedicado a Santo António.

50. INAUGURAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA 
CASA DOS BICOS/NÚCLEO ARQUEOLÓ-
GICO

No dia 14 de Julho a Câmara Municipal de Lisboa inaugurou 
o Núcleo Arqueológico da Casa dos Bicos, revelando um 
valioso espólio que percorre a história da cidade desde a 
ocupação romana até ao século XVIII.

51. FESTAS DAS CIDADE

Tendo como mote principal a celebração dos 400 Anos de 
uma das obras-primas da literatura portuguesa, Peregrina-
ção de Fernão Mendes Pinto, as Festas de Lisboa 2014 
projectou uma vez mais a Cidade de Lisboa a nível nacional 
e internacional, congregando em torno do seu imaginário 
mais de 500.000 pessoas que assistiram presencialmente a 
todos os eventos e ultrapassando os 1,9 milhões de especta-
dores (considerando as transmissões televisivas dos seus 
eventos).

52. ENTREGA DE EPI – BOMBEIROS

No passado dia 18 de agosto, o Presidente da Câmara de 
Lisboa procedeu à entrega de 350 equipamentos de 
protecção individual ao Regimento de Sapadores Bombei-
ros de Lisboa. Esta entrega consubstancia mais uma acção 
que visa a melhoria das condições de trabalho dos elemen-
tos do RSB, que prestam socorro à cidade.

53. APROVADO PLANO DE AÇÃO DOS DIREI-
TOS SOCIAIS

O Plano de Ação dos Direitos Sociais 2014-2017 é uma 
estratégia política estruturada em eixos, objetivos, missões 
e ações, tendo por base a ambição do Programa do Gover-
no da Cidade de Lisboa 2013/2017, a experiência de traba-
lho do município e os inúmeros compromissos assumidos 
com as comunidades nomeadamente a Rede Social de 
Lisboa. Para além de estabelecer e reforçar o trabalho que 
tem sido desenvolvido pela autarquia, o Plano de Acção dos 
Direitos Sociais 2014-2017 assenta numa estrutura que, 
por um lado, permite dar respostas sociais urgentes, por 
outro, estabelece estratégias de intervenção de médio e 
longo-prazo, promovendo e protegendo os direitos dos 
mais excluídos e daqueles que se encontram numa situa-
ção de tal desigualdade, que necessitam de medidas que 
possam minorar o impacto social que ainda hoje persiste.

54. FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL APRO-
VADO POR UNANIMIDADE NA ASSEM-
BLEIA MUNICIPAL

O Fundo do Emergência Social de Lisboa criado em 2012 
(2ºsemestre de 2012) pelo município de Lisboa, tendo em 
conta o quadro de crise económica e social em Portugal, 
visando o apoio financeiro a IPSS e a agregados familiares.
Os pedidos de apoio financeiro destinado às famílias são 
avaliados e prestados através das juntas de freguesia.
No âmbito do Protocolo de Delegação de competências, em 
2013, a CML transferiu para 40 Juntas de Freguesia o valor 
total de 192.000,00€, tendo sido rececionados 176 pedidos 
de apoio e 153 Famílias foram apoiadas.



1.  DESCENTRALIZAÇÃO DE MEIOS E DE COM-
PETÊNCIAS NAS FREGUESIAS DE LISBOA

O apoio dado pelos Lisboetas legitimou obviamente a 
opção por parte do executivo municipal de descentralizar 
meios e competências para as novas 24 freguesias de 
Lisboa. A reforma administrativa foi concebida e proposta 
com ampla participação da cidade e debate nos órgãos 
municipais ao longo de 5 anos, foi consagrada em lei da 
Assembleia da República e amplamente apoiada em duas 
eleições autárquicas. Foram descentralizadas muitas com-
petências do município, na área da higiene urbana, gestão 
e manutenção de equipamentos de proximidade ou espaço 
público. Foram também transferidos os meios financeiros, 
instalações, equipamentos e recursos humanos, necessá-
rios para o exercício destas competências. Foi garantido aos 
funcionários municipais transferidos para as freguesias a 
plenitude dos direitos adquiridos, como os direitos próprios 
dos funcionários públicos e ainda os direitos específicos dos 
trabalhadores do município, como o acesso aos serviços de 
medicina do trabalho, creches e refeitórios municipais e os 
serviços sociais da CML.
No dia 10 de Março de 2014 procedeu-se à assinatura dos 
autos de transferência das novas competências para as 
freguesias. Um dia histórico na cidade de Lisboa, e do país, 
traduzindo-se numa das maiores reformas administrativas 
de sempre em Portugal.
Com a assinatura dos 24 autos de transferência, as Juntas 
assumiram a responsabilidade pela limpeza da cidade, pela 
manutenção de mais de uma centena de equipamentos 
desportivos, espaços de jogos, escolas e jardins-de-infân-
cia, mercados e feiras.
Ainda neste âmbito, foi aprovada, na Reunião de Câmara 
Pública de 26 de Março 2014, a atribuição de património 
municipal às novas Juntas de Freguesia (Proposta nº 
115/2014), criando condições para que estas entidades 
públicas possam desenvolver as novas competências e 
atribuições.

2. REMODELAÇÃO DO MERCADO DE CAMPO DE 
OURIQUE

No dia 26 de Novembro foi inaugurado o remodelado 
Mercado de Campo de Ourique, com um novo conceito de 
oferta alimentar a par da oferta tradicional, que tem tido 
grande sucesso, merecendo grande afluência do público e 
que tem sido alvo de destaque na comunicação social.

3. LISBON & ESTORIL FILME FESTIVAL 2013

Decorreu entre os dias 8 e 18 de Novembro de 2013 mais 
uma edição do Lisbon & Estoril Film Festival, festival de que 
a CML é parceira e que cruza, com originalidade, o cinema 
com outras artes, da música à literatura, passando por 
outras artes visuais, constituindo uma mais-valia para a 
nossa cidade.

4. EXPERIMENTA DESIGN 2013

De 7 de Novembro e 22 de Dezembro realizou-se mais uma 
edição da Experimenta Design, com a parceria da CML, que 
ocupou vários lugares da nossa cidade (no eixo Chiado- 
Belém) e que voltou a marcar a agenda mediática e cultu-
ral. 

5. ENTREGA DAS PRIMEIRAS CHAVES 
 DO PROGRAMA “LOJA NO BAIRRO”

No âmbito do Programa “Loja no Bairro“, foram entregues, 
em Dezembro de 2013, as primeiras 20 chaves de espaços 
em bairros municipais, destinados ao desenvolvimento de 
atividades comerciais e à instalação de projetos de criação 
de microempresas. Esta é uma solução que visa estimular 
a economia local, promovendo o empreendedorismo e a 
criação de emprego através da disponibilização destes 
espaços devolutos e o seu aproveitamento de forma a 
suprimir carências nos bairros. Dos 20 espaços entregues, 
16 destinam-se ao desenvolvimento de actividades comer-
ciais e quatro à instalação de projetos de criação de 
microempresas/empreendedorismo em bairros municipais. 

6. APRESENTAÇÃO DO CARTÃO BLX

As Bibliotecas Municipais de Lisboa em associação com a 
Innovagency apresentaram no dia 10 de Dezembro a app 
(para smartphones e tablets) Cartão BLX, o primeiro cartão 
digital de um serviço público no nosso país. Através desta 
aplicação será possível aos utilizadores da rede de bibliote-
cas da Câmara Municipal de Lisboa requisitar livros e 
conhecer o estado do seu pedido, saber quais os dias e 
locais de paragem da Biblioteca Itinerante ou aceder a 
informação básica como os contactos e localização das 
bibliotecas. 

7. COMEMORAÇÕES DO 1º DE DEZEMBRO

Assinalou-se no dia 1 de Dezembro de 2013 a passagem de 
mais um aniversário do Dia da Restauração (1640), com 
uma cerimónia oficial organizada pela Sociedade Histórica 
de Independência de Portugal e pela Câmara Municipal de 
Lisboa, numa parceria que remonta a 1861. Foi assim man-
tido o compromisso de, independentemente da data ser ou 
não feriado municipal, a Câmara continuar a assinalar uma 
data da maior importância para a História do nosso país, 
com comemorações de natureza eminentemente popula-
res. 

8. OS 500 ANOS DO BAIRRO ALTO

Decorreram entre os dias 7 e 15 de Dezembro de 2013, as 
comemorações dos 500 anos do Bairro Alto, um dos bairros 
populares mais carismáticos da nossa cidade, com uma 
série de actividades que mobilizaram a participação de 
habitantes e comerciantes do bairro, além dos seus muitos 
visitantes. 

9. INÍCIO DA RECOLHA SELECTIVA EM BENFICA

Iniciou-se a implantação do projecto de recolha selectiva 
porta a porta na freguesia de Benfica (16.195 fogos) com a 
entrega de equipamento e realização de acções de sensibi-
lização à população.

10. LISBOA VOLTOU A SER PREMIADA 
INTERNACIONALMENTE COMO GRANDE 
DESTINO TURÍSTICO

Prémio Amadeus&WWTM - City Break On A Budget, anun-
ciado a 6 de Novembro na maior feira de turismo do 
mundo, realizada em Londres. Lisboa venceu pela qualida-
de e pela diversidade turística que oferece em estadias de 
curta duração, de que se destacam os preços acessíveis, os 
alojamentos, as viagens, os passeios e a restauração.
Prémio HolidayCheck Destination Award 2013, na categoria 
de City Trips. A distinção resulta da análise das reações dos 
clientes desta operadora turística online, através dos 
comentários, sugestões e críticas feitas após as viagens.

11. ASSINATURA DE ACORDO TRIPARTIDO

No âmbito da reforma administrativa em curso, após a 
aprovação pela Assembleia Municipal de Lisboa, dos crité-
rios de transição dos recursos humanos do município para 
as juntas de freguesia, a Câmara Municipal de Lisboa, 18 
Juntas de Freguesia da cidade, e o SINTAP - Sindicato dos 
Trabalhadores da Administração Pública e de Entidades 
com Fins Públicos, assinaram, dia 22 de Janeiro de 2014, 
um acordo tripartido que garantiu os direitos dos trabalha-
dores e a manutenção da natureza pública dos seus contra-
tos de trabalho.

12. ACORDO COLECTIVO SOBRE DURAÇÃO 
DO TEMPO DE TRABALHO

Foram assinados com os sindicatos representativos dos 
trabalhadores da CML: Federação de Sindicatos da Admi-
nistração Pública e de Entidades com Fins Públicos 
(FESAP), Sindicato dos Trabalhadores da Administração 
Pública e de Entidades com Fins Públicos (SINTAP), o Sindi-
cato Nacional dos Bombeiros Profissionais (SNBP), Sindica-
to dos Trabalhadores do Município de Lisboa (STML) e com 
o Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local 
(STAL) os contratos coletivos de trabalho com vista à dura-
ção e organização do tempo de trabalho dos trabalhadores 
do Município. Com a assinatura deste acordo coletivo, os 
direitos dos trabalhadores designadamente no que respei-
ta: à manutenção das 7 horas diárias e 35 horas semanais, 
à aplicação do regime de jornada contínua, bem como o 
direito à prestação de trabalho em condições de segurança, 
higiene e saúde.

13. APROVAÇÃO DO PLANO DE ACESSIBILI-
DADE PEDONAL EM LISBOA

Tornar Lisboa uma cidade mais acessível é uma prioridade 
deste executivo da CML, prevenindo a criação de novas 
barreiras, promovendo a adaptação progressiva dos espa-
ços e edifícios já existentes e mobilizando a comunidade 
para a criação de uma cidade para todas as pessoas, inde-
pendente das suas capacidades físicas, sensoriais e cogniti-
vas. A Câmara Municipal determinou, através da Delibera-
ção n.º 566/CM/2009, a elaboração do Plano de Acessibili-
dade Pedonal de Lisboa, tendo por missão definir a melhor 
estratégia para a cidade de lisboa e promover a acessibili-
dade;

14. PROGRAMA DE RENDA CONVENCIONADA

Realizou-se em Janeiro de 2014 o sorteio relativo à 4ª 
edição do Programa de Renda Convencionada. Esta bolsa 
era constituída por 12 habitações municipais, com tipolo-
gias T0 a T2, de rendas que variavam entre os 108€ e 415€ 
(valor médio era 262€).

15. INAUGURADO BALCÃO PRA A PARCERIA 
SOCIAL

Foi inaugurado a 30 de Janeiro, no Edifício Central da CML, 
o Balcão para a Parceria Social, que procura ser uma 
resposta para facilitar o trabalho das organizações institui-
ções e grupos informais ativos no domínio dos Direitos 
Sociais em Lisboa e estimular a sua interação positiva com 
o município.

16. LISBOA-EUROPA 2020

Em reunião de 29 de Janeiro de 2014, a Câmara Municipal 
de Lisboa mandatou a Equipa de Missão Lisboa-Europa 
2020 para uma segunda fase de atuação, atendendo a que 
em Dezembro de 2013 foram publicados os Regulamentos 
europeus que enquadram o próximo Quadro Financeiro 
Plurianual e em Janeiro de 2014 o Governo português apre-
sentou formalmente uma proposta de Acordo de Parceria, 
a assinar entre Portugal e a Comissão Europeia, continuan-
do os trabalhos de preparação dos Programas Operacionais 
(regionais e temáticos) e do Plano Territorial Integrado da 
Área Metropolitana de Lisboa.
Caberá à Equipa de Missão acompanhar o processo de 
negociação do Acordo de Parceria e Programas Operacio-
nais, atenta a Estratégia Lisboa 2020 e o Programa de 
Governo da Cidade, bem como a produção da regulamen-
tação nacional do Quadro Comunitário, tendente a assegu-
rar a maximização de investimento financiável pelos fundos 
comunitários na Cidade de Lisboa.

17. ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2014

A Câmara Municipal de Lisboa prevê para o Orçamento 
Participativo do ano de 2014 uma verba global de 
2.500.000€, que será dividida por dois grupos de projectos: 
1 milhão de euros para o conjunto dos projectos de valor 
igual ou inferior a 500.000 euros e 1,5 milhões de euros 
para o conjunto dos projectos de valor igual ou inferior a 
150.000 euros. A proposta de realização do OP 2014 foi 
aprovada em reunião de Câmara de dia 12 de Março.

18. BIP/ZIP 2014

Em 26 de Março, foi aprovado na Câmara, por unanimida-
de, o Ciclo e Regras do Plano BIP/ZIP 2014. Trata-se de um 
dos mais importantes instrumentos de Desenvolvimento 
Local do Município, iniciado em 2011 com uma dotação de 
1,000,000 euros e envolvendo em 2014 um financiamento 
de 1,632,771 euros É dirigido aos Bairros e Zonas de Inter-
venção Prioritária definidos na Carta BIP/ZIP (8% do 
concelho de Lisboa). Até à data, o programa Bip-Zip envol-
veu o financiamento de 742 actividades, com 4,3 milhões 
de euros, 300 entidades
sem fins lucrativos, e uma abrangência de 67 territórios. A 
edição de 2014 contou com a maior participação de sempre 
o programa, com 138 novas entidades. Entraram na plata-
forma nos
prazos previstos 146 candidaturas, envolvendo 362 entida-
des, com projectos superior a 7,5 milhões de euros, dos 
quais mais de 6 milhões de euros solicitados ao Programa 
BIP/ZIP.

19. REGULAMENTO DE OCUPAÇÃO DA VIA 
PÚBLICA COM ESTALEIROS DE OBRAS

A CML aprovou a 26 de Março o Regulamento de Ocupação 
da Via Pública com Estaleiros de Obras. A prática vinha a 
demonstrar que os estaleiros de obras, em especial quando 
ocupam a via ou outros espaços públicos, determinam 
prejuízos a vários níveis, quer porque contribuem para a 
insegurança e desconforto dos peões, nomeadamente os 
de mobilidade condicionada, quer porque prejudicam o 
normal exercício das actividades económicas, nomeada-
mente o comércio, quer, ainda, porque contribuem para 
uma imagem descuidada da cidade e para a degradação do 
espaço público e das infra-estruturas, o que não é compatí-
vel com os desafios e as exigências a que estão sujeitos os 
modernos centros urbanos.

20. VERSÃO FINAL DO PLANO DE URBANI-
ZAÇÃO DE ALCÂNTARA

Foi aprovada na Reunião de Câmara Pública de 26 de 
Março de 2014, a versão final do Plano de Urbanização de 
Alcântara. Entre os grandes objetivos do plano, destaque 
para a promoção de uma estrutura ecológica contínua que 
relacione o Estuário com o Vale de Alcântara e, através 
deste, o Parque de Monsanto; garantia da drenagem hídri-
ca e atmosférica do sistema do vale; propor soluções 
mitigadoras das situações de risco natural, designadamen-
te sísmico e de inundações; promoção da identificação e 
valorização do património cultural existente, designada-
mente o proveniente de arqueologia industrial; estabeleci-
mento de uma rede de mobilidade suave, que se articule 
com a Frente Ribeirinha, com os percursos históricos, com 
a estrutura ecológica urbana, a rede de equipamentos e o 
sistema de transportes públicos.

21. VERSÃO FINAL DO PLANO DE PORME-
NOR DA PEDREIRA DO ALVITO

Foi aprovada na Reunião de Câmara Pública de 26 de 
Março 2014, a versão final do Plano de Pormenor da Pedrei-
ra do Alvito. Constituem principais objectivos do plano: 
reconversão das áreas industriais obsoletas e vazios urba-
nos existentes, através da criação de uma nova malha 
urbana, que confira uma imagem de modernidade à área 
do Plano e garanta a sua sustentabilidade ambiental; 
articulação das zonas verdes públicas com percursos pedo-
nais, praças, equipamentos e zonas de estadia e lazer, 
criando-se num espaço público com maior conforto 
urbano; valorização da falésia existente a norte da pedrei-
ra, de modo a garantir o espaço memorial e o reforço do 
seu papel cénico; estruturação da rede viária local em 
articulação com a rede viária principal, de forma a melhorar 
as acessibilidades e os índices de mobilidade interna e 
externa.

22. ABERTURA DO PERÍODO DE DISCUSSÃO 
PÚBLICA DA REVISÃO DO PLANO DE 
PORMENOR DA ZONA ENVOLVENTE AO 
MERCADO DE BENFICA

A revisão do Plano de Pormenor da Zona Envolvente ao 
Mercado de Benfica (a área de intervenção do Plano tem 
cerca de 17,73ha e localiza-se na freguesia de Benfica), 
tem como objetivo proceder à reformulação da proposta 
urbanística, procurando soluções para os problemas 
existentes e detectados ao longo da sua implementação. A 
abertura de período de discussão pública foi aprovada na 
Reunião de Câmara Pública de 26 de Fevereiro de 2014.

23. REVISÃO DA CARTA EDUCATIVA DE 
LISBOA

Um novo contexto - novos dados demográficos, reforma 
administrativa, alterações na gestão e configuração dos 
Agrupamentos Escolares e alargamento da escolaridade 
obrigatória (abrangendo a faixa etária compreendida entre 
os 5 e 18 anos de idade), justificam a revisão da Carta 
Educativa de Lisboa, em vigor desde 2008. A Carta Educati-
va é um instrumento de elaboração/actualização obrigató-
rias (DL 7/2003 de 15 de Janeiro), fundamental para o 
ordenamento da rede de oferta de educação e de ensino da 
rede pública a partir do qual são definidas as estratégias de 
investimento municipal nos domínios da construção, manu-
tenção e apetrechamento dos estabelecimentos, e de 
reserva de terrenos, no caso do secundário.

24. CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO PARA A 
INSTALAÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA DE 
ESTUDANTES NO LARGO INTENDENTE 
PINA MANIQUE

Na Reunião de Câmara Pública de 26 de Março 2014, foi 
aprovado de forma condicionada (Proposta n.º 114/2014), 
um pedido de licenciamento para a edificação de uma 
residência de estudantes no Largo do Intendente de Pina 
Manique. O projeto de arquitectura apresentado propõe a 
construção de um edifício destinado a residência de estu-
dantes, que albergará uma diversidade de espaços destina-
dos a comércio (loja / bar / cantina), recepção, área admi-
nistrativa, 239 quartos, áreas de estar, de leitura, de estudo 
e de refeições.

25. PLANO MUNICIPAL PREVENÇÃO E COM-
BATE À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E DE 
GÉNERO

Foi aprovado por unanimidade em reunião pública de 
Câmara, no dia 26 de Fevereiro de 2014, constituindo um 
importante instrumento de trabalho para combater este 
flagelo.

26. ORGANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO NO 
LISBON V-DAY, “ONE BILLION RISING”

No dia 14 de Fevereiro, Lisboa associou-se ao movimento 
One Billion Rising”, que é um movimento, à escala global, 
pelo fim da violência contra mulheres, incluindo violações, 
espancamentos, incestos, mutilações genitais e escravidão 
sexual.

27. ORÇAMENTO PARTICIPATIVO ESCOLAR 
2014

Com a experiência adquirida nas edições anteriores, e o 
impacto positivo que este projecto alcançou junto da comu-
nidade escolar envolvida, a CML entendeu que estava na 
altura de o alargar e proporcionar aos jovens das 24 
Freguesias de Lisboa, a possibilidade de participar, promo-
vendo, assim, os valores da responsabilidade cívica, do 
envolvimento na vida da comunidade, da importância da 
partilha de responsabilidade e, em última instância, desen-
volver competências para a participação.
Na 4ª edição do Orçamento Participativo Escolar participa-
ram 5 escolas, num total de 9 turmas de 8º e 9º ano de 
escolaridade, onde mais de 200 alunos debateram ideias 
para Lisboa. Das 12 propostas apresentadas pelas escolas, 
8 foram adaptadas a projectos pela CML.

28.  FINAIS DA CHAMPIONS LEAGUE

As finais da Champions League feminina (Estádio do Reste-
lo) e masculina (Estádio da Luz) foram um dos grandes 
acontecimentos do ano em Lisboa. Para além da movimen-
tação que trouxe centenas de milhares de pessoas à nossa 
cidade, a audiência televisiva global superou os 380 
milhões, no que foi uma excepcional promoção de Lisboa à 
escala mundial. Destaque ainda para a ajuda da CML na 
efetivação do Champions League Festival, na Praça do 
Comércio e das fan zones dedicadas aos adeptos das duas 
equipas. O grande ambiente que se viveu em Lisboa 
naqueles dias foi devidamente sublinhado por toda a 
imprensa internacional.

29. COMEMORAÇÕES DOS 40 ANOS DO 25 
DE ABRIL

Decorreram, com enorme adesão popular e ampla cobertu-
ra mediática, as comemorações dos 40 anos do 25 de Abril, 
com um sem-número de iniciativas organizadas ou apoia-
das pela CML. Assinalando a data, a CML aprovou ainda, 
por unanimidade, a concessão da medalha da cidade à 
Associação 25 de Abril.

30. 84º FEIRA DO LIVRO

Foi inaugurado no dia 29 de maio a 84ª edição da Feira do 
Livro, no Parque Eduardo VII, com uma série de inovações 
devidamente sublinhadas pela comunicação social, com 
novos pavilhões e um layout diferente, acomodando 
também a instalação de um “mini-estádio” com ecrã gigan-
te, que permitiu aos lisboetas assistir aos jogos do Mundial 
de Futebol 2014.

31. ROCK IN RIO 2014

Decorreu mais uma edição do RiR, com mais de 350 mil 
espectadores, mais um enorme sucesso de afluência, com 
destaque para a presença de muitos estrangeiros, devido à 
atratividade de alguns nomes do cartaz.

32. ABERTURA MERCADO DA RIBEIRA PELA 
TIMEOUT

Dia 17 de maio inaugurou a primeira fase do novo Mercado 
da Ribeira pela revista Time Out. Em paralelo com o merca-
do tradicional de frescos, uma das naves do Mercado da 
Ribeira foi remodelada para dar lugar a um espaço amplo 
ocupado ao centro por mesas e rodeado pelas propostas 
gastronómicas de chefes como Vítor Claro, Marlene Vieira, 
Miguel Castro Silva, Alexandre Silva e Henrique Sá Pessoa, 
ou pelas sugestões das marcas presentes que vão desde 
diversas formas de confeccionar e degustar peixe, pizas, 
croquetes e muitos outras iguarias da nossa gastronomia.

33. REMODELAÇÃO DO JARDIM SÁ DA BAN-
DEIRA (PRAÇA D. LUIS)

A Câmara de Lisboa procedeu à remodelação do Jardim Sá 
da Bandeira, na Praça D. Luis. Procedeu-se a obras de 
construção de rede, substituição de postes e limpeza das 
luminárias, substituição de pavimentos e limpeza de mobi-
liário urbano. Foi ainda substituído o parque infantil existen-
te no local e instalado um quiosque tipo República com 
esplanada.

34. FESTIVAL INDIE LISBOA E FESTIVAL 
ALKANTARA

Duas referências já incontornáveis da agenda cultural da 
nossa cidade e que tiveram as suas edições de 2014, com 
assinalável sucesso, apesar de direccionadas para um 
universo não “mainstream”. O IndieLisboa – Festival Inter-
nacional de Cinema Independente conquistou um reconhe-
cimento internacional notável e firmou a sua posição cimei-
ra no contexto dos festivais nacionais. O Alkantara Festival 
- Mundos em Palco voltou a cumprir o seu papel como 
importante festival internacional contemporâneo de artes 
performativas: internacional e transdisciplinar.

35. SEMANA DO EMPREENDEDORISMO

A Câmara Municipal de Lisboa organizou a 3ª Semana do 
Empreendedorismo de Lisboa, a qual decorreu entre 5 a 10 
de maio. Durante cinco dias Lisboa foi palco de mais de 
duas dezenas de iniciativas que visaram a promoção o 
empreendedorismo e que decorreram em vários locais da 
cidade: seminários, conferências, workshops, sessões 
plenárias, gabinetes de apoio ao empreendedorismo, open 
days, talks.

36. INAUGURAÇÃO DO PARQUE URBANO DO 
REGUENGO, FREGUESIA DE SANTA 
CLARA

O Parque Urbano do Reguengo foi construído através de 
uma estreita colaboração entre a Junta de Freguesia de 
Santa Clara e a Câmara Municipal de Lisboa, que ao abrigo 
de duas candidaturas eleitas através do programa “Agen-
da21”, transferiu o apoio para a Junta de Freguesia, na 
qualidade de representante da candidatura.
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37. MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS E 
VIA PÚBLICA

Conservação e Reparação de Arruamentos - Através das 
empreitadas de manutenção de pavimentos betuminosos 
foram executadas recargas de pavimentos numa área total 
aproximada de 9000 m2.

38. PROGRAMA DE ACÇÃO TERRITORIAL 
PARA A COLINA DE SANTANA

Considerando a importância da reabilitação e da requalifi-
cação da Colina de Santana para a regeneração do Centro 
de Lisboa foi assumido pelo executivo da CML o interesse e 
a oportunidade de ser elaborado um instrumento estratégi-
co e programático que, visando uma intervenção integrada 
naquele território, promova e coordene a atuação das 
várias entidades públicas e privadas interessadas na 
concretização do planeamento territorial definido para 
aquela área da cidade.

39. VERSÃO FINAL DO PLANO DE PORME-
NOR DE REABILITAÇÃO URBANA DO 
CAMPUS DE CAMPOLIDE

O Plano de Pormenor de Reabilitação Urbana do Campus 
de Campolide tem como principal objectivo organizar, 
caracterizar e articular com a cidade duas grandes áreas de 
uso público: a Universidade Nova de Lisboa e o Estabeleci-
mento Prisional de Lisboa. A área de intervenção com cerca 
de 37ha pertence às freguesias de Campolide e Avenidas 
Novas, e abrange ainda a área urbana do Palácio da Justi-
ça, o antigo Tribunal de Polícia e o Corredor Verde de 
Lisboa.

40. INAUGURAÇÃO DE MONUMENTO DA 
AUTORIA DE RUI SANCHES, EM HOME-
NAGEM A MARIA JOSÉ NOGUEIRA PINTO 
- 27 DE MAIO – AV. RIBEIRA DAS NAUS

O monumento perpetuará o agradecimento da cidade ao 
importante trabalho desenvolvido por Maria José Nogueira 
Pinto. A localização da obra não podia deixar de ser num 
dos locais mais emblemáticos da cidade, entre o Cais do 
Sodré e a Praça do Comércio, por estar integrada num 
grande plano de reabilitação da zona ribeirinha.

41. CONSELHO MUNICIPAL PARA A IGUAL-
DADE DE OPORTUNIDADES

Foi aprovada em reunião de Câmara de 30 de Abril, a 
proposta de alteração de designação e regulamento geral 
do Conselho Municipal para a Igualdade de Oportunidades 
entre Mulheres e Homens.

42. MÊS DA PREVENÇÃO DOS MAUS-TRATOS 
NA INFÂNCIA

Realização da Campanha do Mês da Prevenção dos Maus-
-Tratos na Infância em parceria com a Comissão Nacional 
de Protecção de Crianças e Jovens em Risco e a Associação 
de Mulheres Contra a Violência. Entre as várias iniciativas 
que decorreram durante o mês de Abril destacam-se: Ciclo 
Cultural que contou com a presença de vários grupos de 
dança, musica, teatro, fotografia, exibição de filmes e 
curtas-metragens.

43. PLANO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO DA 
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

No âmbito do Plano Municipal de Prevenção e Combate a 
Violência Doméstica e de Género, decorreu o período de 
consulta pública da proposta e apreciação dos contributos 
recebidos.

44. POLÍTICAS LOCAIS DE FAMÍLIA E 
INFÂNCIA

Nos dias 7 e 8 de maio, co-organização do II Seminário 
Iberoamericano sobre “Politicas Públicas Locais de Família e 
Infância” e o IV Comité Sectorial de Infância e Educação da 
União das Cidades Capitais Iberoamericanas (UCCI), reuniu 
delegados provenientes de 18 capitais ibero-americanas 
em Lisboa.

45. PRÉMIO EMPREENDEDORISMO

Lisboa recebeu em Bruxelas, no dia 25 de Junho, a distin-
ção de Cidade Empreendedora Europeia, que premeia as 
melhores estratégias regionais para a promoção do 
empreendedorismo e da inovação junto das pequenas e 
médias empresas.

46. INAUGURAÇÃO DA CASA DOS ANIMAIS

A Casa dos Animais de Lisboa (CAL), nova designação do 
canil/gatil municipal situado em Monsanto, foi inaugurada 
numa cerimónia que marca uma nova fase deste equipa-
mento.
Completamente requalificada, quer a nível de instalações, 
como de procedimentos, a CAL tem como lema acolher e 
tratar com dignidade todos os animais, combater o aban-
dono e promover a adopção segura e responsável, porque 
o destino final de cada animal não pode ser outro que não 
o da adopção.
Nesse sentido, se se optar por adoptar um animal na CAL, 
o estabelecimento disponibilizará serviços e actos médicos 
gratuitos, como esterilização, desparasitação, identificação 
electrónica, medicação e até programas de treino.
Mais moderno e funcional, o novo equipamento de Mon-
santo contempla, entre outros espaços, boxes amplas, 
salas para cachorros e gatinhos, blocos de adopção, salas 
de vacinação e quarentena e zonas de recreio para cães.
A inauguração da CAL ficou ainda marcada pela celebração 
de vários acordos de cooperação com faculdades de Medi-
cina Veterinária e grupos ligados à defesa dos animais. O 
objetivo é proporcionar mais e melhores cuidados médicos 
aos animais.

47. RIBEIRA DAS NAUS

A 13 de Julho foi também assinalado o fim dos trabalhos da 
requalificação da Avenida Ribeira das Naus. As obras na 
Caldeirinha, na Doca Seca e na frente da margem da Ribei-
ra das Naus revelaram o que muitos já sabiam e que agora 
passam a poder disfrutar ainda melhor: uma frente de rio 
invejável, com condições naturais únicas, às quais se acres-
centaram outras, criadas para aproveitar esta convivência 
entre Lisboa e o Tejo.

48. INAUGURAÇÃO DA EXPOSIÇÃO MARE-
SIAS

No dia 13 de Julho a CML e a EGEAC inauguraram no 
Torreão Poente do Terreiro do Paço, a exposição Maresias - 
Lisboa e o Tejo 1850-2014, a qual estará patente até 19 de 
Dezembro.

49. INAUGURAÇÃO DO MUSEU DE SANTO 
ANTÓNIO

A Câmara Municipal de Lisboa reabriu o Pólo do Museu de 
Lisboa dedicado a Santo António no dia 18 de Julho. Este 
espaço, ampliado e com uma nova exposição permanente, 
passou a contar também com um centro de documentação 
dedicado a Santo António.

50. INAUGURAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA 
CASA DOS BICOS/NÚCLEO ARQUEOLÓ-
GICO

No dia 14 de Julho a Câmara Municipal de Lisboa inaugurou 
o Núcleo Arqueológico da Casa dos Bicos, revelando um 
valioso espólio que percorre a história da cidade desde a 
ocupação romana até ao século XVIII.

51. FESTAS DAS CIDADE

Tendo como mote principal a celebração dos 400 Anos de 
uma das obras-primas da literatura portuguesa, Peregrina-
ção de Fernão Mendes Pinto, as Festas de Lisboa 2014 
projectou uma vez mais a Cidade de Lisboa a nível nacional 
e internacional, congregando em torno do seu imaginário 
mais de 500.000 pessoas que assistiram presencialmente a 
todos os eventos e ultrapassando os 1,9 milhões de especta-
dores (considerando as transmissões televisivas dos seus 
eventos).

52. ENTREGA DE EPI – BOMBEIROS

No passado dia 18 de agosto, o Presidente da Câmara de 
Lisboa procedeu à entrega de 350 equipamentos de 
protecção individual ao Regimento de Sapadores Bombei-
ros de Lisboa. Esta entrega consubstancia mais uma acção 
que visa a melhoria das condições de trabalho dos elemen-
tos do RSB, que prestam socorro à cidade.

53. APROVADO PLANO DE AÇÃO DOS DIREI-
TOS SOCIAIS

O Plano de Ação dos Direitos Sociais 2014-2017 é uma 
estratégia política estruturada em eixos, objetivos, missões 
e ações, tendo por base a ambição do Programa do Gover-
no da Cidade de Lisboa 2013/2017, a experiência de traba-
lho do município e os inúmeros compromissos assumidos 
com as comunidades nomeadamente a Rede Social de 
Lisboa. Para além de estabelecer e reforçar o trabalho que 
tem sido desenvolvido pela autarquia, o Plano de Acção dos 
Direitos Sociais 2014-2017 assenta numa estrutura que, 
por um lado, permite dar respostas sociais urgentes, por 
outro, estabelece estratégias de intervenção de médio e 
longo-prazo, promovendo e protegendo os direitos dos 
mais excluídos e daqueles que se encontram numa situa-
ção de tal desigualdade, que necessitam de medidas que 
possam minorar o impacto social que ainda hoje persiste.

54. FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL APRO-
VADO POR UNANIMIDADE NA ASSEM-
BLEIA MUNICIPAL

O Fundo do Emergência Social de Lisboa criado em 2012 
(2ºsemestre de 2012) pelo município de Lisboa, tendo em 
conta o quadro de crise económica e social em Portugal, 
visando o apoio financeiro a IPSS e a agregados familiares.
Os pedidos de apoio financeiro destinado às famílias são 
avaliados e prestados através das juntas de freguesia.
No âmbito do Protocolo de Delegação de competências, em 
2013, a CML transferiu para 40 Juntas de Freguesia o valor 
total de 192.000,00€, tendo sido rececionados 176 pedidos 
de apoio e 153 Famílias foram apoiadas.



1.  DESCENTRALIZAÇÃO DE MEIOS E DE COM-
PETÊNCIAS NAS FREGUESIAS DE LISBOA

O apoio dado pelos Lisboetas legitimou obviamente a 
opção por parte do executivo municipal de descentralizar 
meios e competências para as novas 24 freguesias de 
Lisboa. A reforma administrativa foi concebida e proposta 
com ampla participação da cidade e debate nos órgãos 
municipais ao longo de 5 anos, foi consagrada em lei da 
Assembleia da República e amplamente apoiada em duas 
eleições autárquicas. Foram descentralizadas muitas com-
petências do município, na área da higiene urbana, gestão 
e manutenção de equipamentos de proximidade ou espaço 
público. Foram também transferidos os meios financeiros, 
instalações, equipamentos e recursos humanos, necessá-
rios para o exercício destas competências. Foi garantido aos 
funcionários municipais transferidos para as freguesias a 
plenitude dos direitos adquiridos, como os direitos próprios 
dos funcionários públicos e ainda os direitos específicos dos 
trabalhadores do município, como o acesso aos serviços de 
medicina do trabalho, creches e refeitórios municipais e os 
serviços sociais da CML.
No dia 10 de Março de 2014 procedeu-se à assinatura dos 
autos de transferência das novas competências para as 
freguesias. Um dia histórico na cidade de Lisboa, e do país, 
traduzindo-se numa das maiores reformas administrativas 
de sempre em Portugal.
Com a assinatura dos 24 autos de transferência, as Juntas 
assumiram a responsabilidade pela limpeza da cidade, pela 
manutenção de mais de uma centena de equipamentos 
desportivos, espaços de jogos, escolas e jardins-de-infân-
cia, mercados e feiras.
Ainda neste âmbito, foi aprovada, na Reunião de Câmara 
Pública de 26 de Março 2014, a atribuição de património 
municipal às novas Juntas de Freguesia (Proposta nº 
115/2014), criando condições para que estas entidades 
públicas possam desenvolver as novas competências e 
atribuições.

2. REMODELAÇÃO DO MERCADO DE CAMPO DE 
OURIQUE

No dia 26 de Novembro foi inaugurado o remodelado 
Mercado de Campo de Ourique, com um novo conceito de 
oferta alimentar a par da oferta tradicional, que tem tido 
grande sucesso, merecendo grande afluência do público e 
que tem sido alvo de destaque na comunicação social.

3. LISBON & ESTORIL FILME FESTIVAL 2013

Decorreu entre os dias 8 e 18 de Novembro de 2013 mais 
uma edição do Lisbon & Estoril Film Festival, festival de que 
a CML é parceira e que cruza, com originalidade, o cinema 
com outras artes, da música à literatura, passando por 
outras artes visuais, constituindo uma mais-valia para a 
nossa cidade.

4. EXPERIMENTA DESIGN 2013

De 7 de Novembro e 22 de Dezembro realizou-se mais uma 
edição da Experimenta Design, com a parceria da CML, que 
ocupou vários lugares da nossa cidade (no eixo Chiado- 
Belém) e que voltou a marcar a agenda mediática e cultu-
ral. 

5. ENTREGA DAS PRIMEIRAS CHAVES 
 DO PROGRAMA “LOJA NO BAIRRO”

No âmbito do Programa “Loja no Bairro“, foram entregues, 
em Dezembro de 2013, as primeiras 20 chaves de espaços 
em bairros municipais, destinados ao desenvolvimento de 
atividades comerciais e à instalação de projetos de criação 
de microempresas. Esta é uma solução que visa estimular 
a economia local, promovendo o empreendedorismo e a 
criação de emprego através da disponibilização destes 
espaços devolutos e o seu aproveitamento de forma a 
suprimir carências nos bairros. Dos 20 espaços entregues, 
16 destinam-se ao desenvolvimento de actividades comer-
ciais e quatro à instalação de projetos de criação de 
microempresas/empreendedorismo em bairros municipais. 

6. APRESENTAÇÃO DO CARTÃO BLX

As Bibliotecas Municipais de Lisboa em associação com a 
Innovagency apresentaram no dia 10 de Dezembro a app 
(para smartphones e tablets) Cartão BLX, o primeiro cartão 
digital de um serviço público no nosso país. Através desta 
aplicação será possível aos utilizadores da rede de bibliote-
cas da Câmara Municipal de Lisboa requisitar livros e 
conhecer o estado do seu pedido, saber quais os dias e 
locais de paragem da Biblioteca Itinerante ou aceder a 
informação básica como os contactos e localização das 
bibliotecas. 

7. COMEMORAÇÕES DO 1º DE DEZEMBRO

Assinalou-se no dia 1 de Dezembro de 2013 a passagem de 
mais um aniversário do Dia da Restauração (1640), com 
uma cerimónia oficial organizada pela Sociedade Histórica 
de Independência de Portugal e pela Câmara Municipal de 
Lisboa, numa parceria que remonta a 1861. Foi assim man-
tido o compromisso de, independentemente da data ser ou 
não feriado municipal, a Câmara continuar a assinalar uma 
data da maior importância para a História do nosso país, 
com comemorações de natureza eminentemente popula-
res. 

8. OS 500 ANOS DO BAIRRO ALTO

Decorreram entre os dias 7 e 15 de Dezembro de 2013, as 
comemorações dos 500 anos do Bairro Alto, um dos bairros 
populares mais carismáticos da nossa cidade, com uma 
série de actividades que mobilizaram a participação de 
habitantes e comerciantes do bairro, além dos seus muitos 
visitantes. 

9. INÍCIO DA RECOLHA SELECTIVA EM BENFICA

Iniciou-se a implantação do projecto de recolha selectiva 
porta a porta na freguesia de Benfica (16.195 fogos) com a 
entrega de equipamento e realização de acções de sensibi-
lização à população.

10. LISBOA VOLTOU A SER PREMIADA 
INTERNACIONALMENTE COMO GRANDE 
DESTINO TURÍSTICO

Prémio Amadeus&WWTM - City Break On A Budget, anun-
ciado a 6 de Novembro na maior feira de turismo do 
mundo, realizada em Londres. Lisboa venceu pela qualida-
de e pela diversidade turística que oferece em estadias de 
curta duração, de que se destacam os preços acessíveis, os 
alojamentos, as viagens, os passeios e a restauração.
Prémio HolidayCheck Destination Award 2013, na categoria 
de City Trips. A distinção resulta da análise das reações dos 
clientes desta operadora turística online, através dos 
comentários, sugestões e críticas feitas após as viagens.

11. ASSINATURA DE ACORDO TRIPARTIDO

No âmbito da reforma administrativa em curso, após a 
aprovação pela Assembleia Municipal de Lisboa, dos crité-
rios de transição dos recursos humanos do município para 
as juntas de freguesia, a Câmara Municipal de Lisboa, 18 
Juntas de Freguesia da cidade, e o SINTAP - Sindicato dos 
Trabalhadores da Administração Pública e de Entidades 
com Fins Públicos, assinaram, dia 22 de Janeiro de 2014, 
um acordo tripartido que garantiu os direitos dos trabalha-
dores e a manutenção da natureza pública dos seus contra-
tos de trabalho.

12. ACORDO COLECTIVO SOBRE DURAÇÃO 
DO TEMPO DE TRABALHO

Foram assinados com os sindicatos representativos dos 
trabalhadores da CML: Federação de Sindicatos da Admi-
nistração Pública e de Entidades com Fins Públicos 
(FESAP), Sindicato dos Trabalhadores da Administração 
Pública e de Entidades com Fins Públicos (SINTAP), o Sindi-
cato Nacional dos Bombeiros Profissionais (SNBP), Sindica-
to dos Trabalhadores do Município de Lisboa (STML) e com 
o Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local 
(STAL) os contratos coletivos de trabalho com vista à dura-
ção e organização do tempo de trabalho dos trabalhadores 
do Município. Com a assinatura deste acordo coletivo, os 
direitos dos trabalhadores designadamente no que respei-
ta: à manutenção das 7 horas diárias e 35 horas semanais, 
à aplicação do regime de jornada contínua, bem como o 
direito à prestação de trabalho em condições de segurança, 
higiene e saúde.

13. APROVAÇÃO DO PLANO DE ACESSIBILI-
DADE PEDONAL EM LISBOA

Tornar Lisboa uma cidade mais acessível é uma prioridade 
deste executivo da CML, prevenindo a criação de novas 
barreiras, promovendo a adaptação progressiva dos espa-
ços e edifícios já existentes e mobilizando a comunidade 
para a criação de uma cidade para todas as pessoas, inde-
pendente das suas capacidades físicas, sensoriais e cogniti-
vas. A Câmara Municipal determinou, através da Delibera-
ção n.º 566/CM/2009, a elaboração do Plano de Acessibili-
dade Pedonal de Lisboa, tendo por missão definir a melhor 
estratégia para a cidade de lisboa e promover a acessibili-
dade;

14. PROGRAMA DE RENDA CONVENCIONADA

Realizou-se em Janeiro de 2014 o sorteio relativo à 4ª 
edição do Programa de Renda Convencionada. Esta bolsa 
era constituída por 12 habitações municipais, com tipolo-
gias T0 a T2, de rendas que variavam entre os 108€ e 415€ 
(valor médio era 262€).

15. INAUGURADO BALCÃO PRA A PARCERIA 
SOCIAL

Foi inaugurado a 30 de Janeiro, no Edifício Central da CML, 
o Balcão para a Parceria Social, que procura ser uma 
resposta para facilitar o trabalho das organizações institui-
ções e grupos informais ativos no domínio dos Direitos 
Sociais em Lisboa e estimular a sua interação positiva com 
o município.

16. LISBOA-EUROPA 2020

Em reunião de 29 de Janeiro de 2014, a Câmara Municipal 
de Lisboa mandatou a Equipa de Missão Lisboa-Europa 
2020 para uma segunda fase de atuação, atendendo a que 
em Dezembro de 2013 foram publicados os Regulamentos 
europeus que enquadram o próximo Quadro Financeiro 
Plurianual e em Janeiro de 2014 o Governo português apre-
sentou formalmente uma proposta de Acordo de Parceria, 
a assinar entre Portugal e a Comissão Europeia, continuan-
do os trabalhos de preparação dos Programas Operacionais 
(regionais e temáticos) e do Plano Territorial Integrado da 
Área Metropolitana de Lisboa.
Caberá à Equipa de Missão acompanhar o processo de 
negociação do Acordo de Parceria e Programas Operacio-
nais, atenta a Estratégia Lisboa 2020 e o Programa de 
Governo da Cidade, bem como a produção da regulamen-
tação nacional do Quadro Comunitário, tendente a assegu-
rar a maximização de investimento financiável pelos fundos 
comunitários na Cidade de Lisboa.

17. ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2014

A Câmara Municipal de Lisboa prevê para o Orçamento 
Participativo do ano de 2014 uma verba global de 
2.500.000€, que será dividida por dois grupos de projectos: 
1 milhão de euros para o conjunto dos projectos de valor 
igual ou inferior a 500.000 euros e 1,5 milhões de euros 
para o conjunto dos projectos de valor igual ou inferior a 
150.000 euros. A proposta de realização do OP 2014 foi 
aprovada em reunião de Câmara de dia 12 de Março.

18. BIP/ZIP 2014

Em 26 de Março, foi aprovado na Câmara, por unanimida-
de, o Ciclo e Regras do Plano BIP/ZIP 2014. Trata-se de um 
dos mais importantes instrumentos de Desenvolvimento 
Local do Município, iniciado em 2011 com uma dotação de 
1,000,000 euros e envolvendo em 2014 um financiamento 
de 1,632,771 euros É dirigido aos Bairros e Zonas de Inter-
venção Prioritária definidos na Carta BIP/ZIP (8% do 
concelho de Lisboa). Até à data, o programa Bip-Zip envol-
veu o financiamento de 742 actividades, com 4,3 milhões 
de euros, 300 entidades
sem fins lucrativos, e uma abrangência de 67 territórios. A 
edição de 2014 contou com a maior participação de sempre 
o programa, com 138 novas entidades. Entraram na plata-
forma nos
prazos previstos 146 candidaturas, envolvendo 362 entida-
des, com projectos superior a 7,5 milhões de euros, dos 
quais mais de 6 milhões de euros solicitados ao Programa 
BIP/ZIP.

19. REGULAMENTO DE OCUPAÇÃO DA VIA 
PÚBLICA COM ESTALEIROS DE OBRAS

A CML aprovou a 26 de Março o Regulamento de Ocupação 
da Via Pública com Estaleiros de Obras. A prática vinha a 
demonstrar que os estaleiros de obras, em especial quando 
ocupam a via ou outros espaços públicos, determinam 
prejuízos a vários níveis, quer porque contribuem para a 
insegurança e desconforto dos peões, nomeadamente os 
de mobilidade condicionada, quer porque prejudicam o 
normal exercício das actividades económicas, nomeada-
mente o comércio, quer, ainda, porque contribuem para 
uma imagem descuidada da cidade e para a degradação do 
espaço público e das infra-estruturas, o que não é compatí-
vel com os desafios e as exigências a que estão sujeitos os 
modernos centros urbanos.

20. VERSÃO FINAL DO PLANO DE URBANI-
ZAÇÃO DE ALCÂNTARA

Foi aprovada na Reunião de Câmara Pública de 26 de 
Março de 2014, a versão final do Plano de Urbanização de 
Alcântara. Entre os grandes objetivos do plano, destaque 
para a promoção de uma estrutura ecológica contínua que 
relacione o Estuário com o Vale de Alcântara e, através 
deste, o Parque de Monsanto; garantia da drenagem hídri-
ca e atmosférica do sistema do vale; propor soluções 
mitigadoras das situações de risco natural, designadamen-
te sísmico e de inundações; promoção da identificação e 
valorização do património cultural existente, designada-
mente o proveniente de arqueologia industrial; estabeleci-
mento de uma rede de mobilidade suave, que se articule 
com a Frente Ribeirinha, com os percursos históricos, com 
a estrutura ecológica urbana, a rede de equipamentos e o 
sistema de transportes públicos.

21. VERSÃO FINAL DO PLANO DE PORME-
NOR DA PEDREIRA DO ALVITO

Foi aprovada na Reunião de Câmara Pública de 26 de 
Março 2014, a versão final do Plano de Pormenor da Pedrei-
ra do Alvito. Constituem principais objectivos do plano: 
reconversão das áreas industriais obsoletas e vazios urba-
nos existentes, através da criação de uma nova malha 
urbana, que confira uma imagem de modernidade à área 
do Plano e garanta a sua sustentabilidade ambiental; 
articulação das zonas verdes públicas com percursos pedo-
nais, praças, equipamentos e zonas de estadia e lazer, 
criando-se num espaço público com maior conforto 
urbano; valorização da falésia existente a norte da pedrei-
ra, de modo a garantir o espaço memorial e o reforço do 
seu papel cénico; estruturação da rede viária local em 
articulação com a rede viária principal, de forma a melhorar 
as acessibilidades e os índices de mobilidade interna e 
externa.

22. ABERTURA DO PERÍODO DE DISCUSSÃO 
PÚBLICA DA REVISÃO DO PLANO DE 
PORMENOR DA ZONA ENVOLVENTE AO 
MERCADO DE BENFICA

A revisão do Plano de Pormenor da Zona Envolvente ao 
Mercado de Benfica (a área de intervenção do Plano tem 
cerca de 17,73ha e localiza-se na freguesia de Benfica), 
tem como objetivo proceder à reformulação da proposta 
urbanística, procurando soluções para os problemas 
existentes e detectados ao longo da sua implementação. A 
abertura de período de discussão pública foi aprovada na 
Reunião de Câmara Pública de 26 de Fevereiro de 2014.

23. REVISÃO DA CARTA EDUCATIVA DE 
LISBOA

Um novo contexto - novos dados demográficos, reforma 
administrativa, alterações na gestão e configuração dos 
Agrupamentos Escolares e alargamento da escolaridade 
obrigatória (abrangendo a faixa etária compreendida entre 
os 5 e 18 anos de idade), justificam a revisão da Carta 
Educativa de Lisboa, em vigor desde 2008. A Carta Educati-
va é um instrumento de elaboração/actualização obrigató-
rias (DL 7/2003 de 15 de Janeiro), fundamental para o 
ordenamento da rede de oferta de educação e de ensino da 
rede pública a partir do qual são definidas as estratégias de 
investimento municipal nos domínios da construção, manu-
tenção e apetrechamento dos estabelecimentos, e de 
reserva de terrenos, no caso do secundário.

24. CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO PARA A 
INSTALAÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA DE 
ESTUDANTES NO LARGO INTENDENTE 
PINA MANIQUE

Na Reunião de Câmara Pública de 26 de Março 2014, foi 
aprovado de forma condicionada (Proposta n.º 114/2014), 
um pedido de licenciamento para a edificação de uma 
residência de estudantes no Largo do Intendente de Pina 
Manique. O projeto de arquitectura apresentado propõe a 
construção de um edifício destinado a residência de estu-
dantes, que albergará uma diversidade de espaços destina-
dos a comércio (loja / bar / cantina), recepção, área admi-
nistrativa, 239 quartos, áreas de estar, de leitura, de estudo 
e de refeições.

25. PLANO MUNICIPAL PREVENÇÃO E COM-
BATE À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E DE 
GÉNERO

Foi aprovado por unanimidade em reunião pública de 
Câmara, no dia 26 de Fevereiro de 2014, constituindo um 
importante instrumento de trabalho para combater este 
flagelo.

26. ORGANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO NO 
LISBON V-DAY, “ONE BILLION RISING”

No dia 14 de Fevereiro, Lisboa associou-se ao movimento 
One Billion Rising”, que é um movimento, à escala global, 
pelo fim da violência contra mulheres, incluindo violações, 
espancamentos, incestos, mutilações genitais e escravidão 
sexual.

27. ORÇAMENTO PARTICIPATIVO ESCOLAR 
2014

Com a experiência adquirida nas edições anteriores, e o 
impacto positivo que este projecto alcançou junto da comu-
nidade escolar envolvida, a CML entendeu que estava na 
altura de o alargar e proporcionar aos jovens das 24 
Freguesias de Lisboa, a possibilidade de participar, promo-
vendo, assim, os valores da responsabilidade cívica, do 
envolvimento na vida da comunidade, da importância da 
partilha de responsabilidade e, em última instância, desen-
volver competências para a participação.
Na 4ª edição do Orçamento Participativo Escolar participa-
ram 5 escolas, num total de 9 turmas de 8º e 9º ano de 
escolaridade, onde mais de 200 alunos debateram ideias 
para Lisboa. Das 12 propostas apresentadas pelas escolas, 
8 foram adaptadas a projectos pela CML.

28.  FINAIS DA CHAMPIONS LEAGUE

As finais da Champions League feminina (Estádio do Reste-
lo) e masculina (Estádio da Luz) foram um dos grandes 
acontecimentos do ano em Lisboa. Para além da movimen-
tação que trouxe centenas de milhares de pessoas à nossa 
cidade, a audiência televisiva global superou os 380 
milhões, no que foi uma excepcional promoção de Lisboa à 
escala mundial. Destaque ainda para a ajuda da CML na 
efetivação do Champions League Festival, na Praça do 
Comércio e das fan zones dedicadas aos adeptos das duas 
equipas. O grande ambiente que se viveu em Lisboa 
naqueles dias foi devidamente sublinhado por toda a 
imprensa internacional.

29. COMEMORAÇÕES DOS 40 ANOS DO 25 
DE ABRIL

Decorreram, com enorme adesão popular e ampla cobertu-
ra mediática, as comemorações dos 40 anos do 25 de Abril, 
com um sem-número de iniciativas organizadas ou apoia-
das pela CML. Assinalando a data, a CML aprovou ainda, 
por unanimidade, a concessão da medalha da cidade à 
Associação 25 de Abril.

30. 84º FEIRA DO LIVRO

Foi inaugurado no dia 29 de maio a 84ª edição da Feira do 
Livro, no Parque Eduardo VII, com uma série de inovações 
devidamente sublinhadas pela comunicação social, com 
novos pavilhões e um layout diferente, acomodando 
também a instalação de um “mini-estádio” com ecrã gigan-
te, que permitiu aos lisboetas assistir aos jogos do Mundial 
de Futebol 2014.

31. ROCK IN RIO 2014

Decorreu mais uma edição do RiR, com mais de 350 mil 
espectadores, mais um enorme sucesso de afluência, com 
destaque para a presença de muitos estrangeiros, devido à 
atratividade de alguns nomes do cartaz.

32. ABERTURA MERCADO DA RIBEIRA PELA 
TIMEOUT

Dia 17 de maio inaugurou a primeira fase do novo Mercado 
da Ribeira pela revista Time Out. Em paralelo com o merca-
do tradicional de frescos, uma das naves do Mercado da 
Ribeira foi remodelada para dar lugar a um espaço amplo 
ocupado ao centro por mesas e rodeado pelas propostas 
gastronómicas de chefes como Vítor Claro, Marlene Vieira, 
Miguel Castro Silva, Alexandre Silva e Henrique Sá Pessoa, 
ou pelas sugestões das marcas presentes que vão desde 
diversas formas de confeccionar e degustar peixe, pizas, 
croquetes e muitos outras iguarias da nossa gastronomia.

33. REMODELAÇÃO DO JARDIM SÁ DA BAN-
DEIRA (PRAÇA D. LUIS)

A Câmara de Lisboa procedeu à remodelação do Jardim Sá 
da Bandeira, na Praça D. Luis. Procedeu-se a obras de 
construção de rede, substituição de postes e limpeza das 
luminárias, substituição de pavimentos e limpeza de mobi-
liário urbano. Foi ainda substituído o parque infantil existen-
te no local e instalado um quiosque tipo República com 
esplanada.

34. FESTIVAL INDIE LISBOA E FESTIVAL 
ALKANTARA

Duas referências já incontornáveis da agenda cultural da 
nossa cidade e que tiveram as suas edições de 2014, com 
assinalável sucesso, apesar de direccionadas para um 
universo não “mainstream”. O IndieLisboa – Festival Inter-
nacional de Cinema Independente conquistou um reconhe-
cimento internacional notável e firmou a sua posição cimei-
ra no contexto dos festivais nacionais. O Alkantara Festival 
- Mundos em Palco voltou a cumprir o seu papel como 
importante festival internacional contemporâneo de artes 
performativas: internacional e transdisciplinar.

35. SEMANA DO EMPREENDEDORISMO

A Câmara Municipal de Lisboa organizou a 3ª Semana do 
Empreendedorismo de Lisboa, a qual decorreu entre 5 a 10 
de maio. Durante cinco dias Lisboa foi palco de mais de 
duas dezenas de iniciativas que visaram a promoção o 
empreendedorismo e que decorreram em vários locais da 
cidade: seminários, conferências, workshops, sessões 
plenárias, gabinetes de apoio ao empreendedorismo, open 
days, talks.

36. INAUGURAÇÃO DO PARQUE URBANO DO 
REGUENGO, FREGUESIA DE SANTA 
CLARA

O Parque Urbano do Reguengo foi construído através de 
uma estreita colaboração entre a Junta de Freguesia de 
Santa Clara e a Câmara Municipal de Lisboa, que ao abrigo 
de duas candidaturas eleitas através do programa “Agen-
da21”, transferiu o apoio para a Junta de Freguesia, na 
qualidade de representante da candidatura.

37. MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS E 
VIA PÚBLICA

Conservação e Reparação de Arruamentos - Através das 
empreitadas de manutenção de pavimentos betuminosos 
foram executadas recargas de pavimentos numa área total 
aproximada de 9000 m2.

38. PROGRAMA DE ACÇÃO TERRITORIAL 
PARA A COLINA DE SANTANA

Considerando a importância da reabilitação e da requalifi-
cação da Colina de Santana para a regeneração do Centro 
de Lisboa foi assumido pelo executivo da CML o interesse e 
a oportunidade de ser elaborado um instrumento estratégi-
co e programático que, visando uma intervenção integrada 
naquele território, promova e coordene a atuação das 
várias entidades públicas e privadas interessadas na 
concretização do planeamento territorial definido para 
aquela área da cidade.

39. VERSÃO FINAL DO PLANO DE PORME-
NOR DE REABILITAÇÃO URBANA DO 
CAMPUS DE CAMPOLIDE

O Plano de Pormenor de Reabilitação Urbana do Campus 
de Campolide tem como principal objectivo organizar, 
caracterizar e articular com a cidade duas grandes áreas de 
uso público: a Universidade Nova de Lisboa e o Estabeleci-
mento Prisional de Lisboa. A área de intervenção com cerca 
de 37ha pertence às freguesias de Campolide e Avenidas 
Novas, e abrange ainda a área urbana do Palácio da Justi-
ça, o antigo Tribunal de Polícia e o Corredor Verde de 
Lisboa.
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40. INAUGURAÇÃO DE MONUMENTO DA 
AUTORIA DE RUI SANCHES, EM HOME-
NAGEM A MARIA JOSÉ NOGUEIRA PINTO 
- 27 DE MAIO – AV. RIBEIRA DAS NAUS

O monumento perpetuará o agradecimento da cidade ao 
importante trabalho desenvolvido por Maria José Nogueira 
Pinto. A localização da obra não podia deixar de ser num 
dos locais mais emblemáticos da cidade, entre o Cais do 
Sodré e a Praça do Comércio, por estar integrada num 
grande plano de reabilitação da zona ribeirinha.

41. CONSELHO MUNICIPAL PARA A IGUAL-
DADE DE OPORTUNIDADES

Foi aprovada em reunião de Câmara de 30 de Abril, a 
proposta de alteração de designação e regulamento geral 
do Conselho Municipal para a Igualdade de Oportunidades 
entre Mulheres e Homens.

42. MÊS DA PREVENÇÃO DOS MAUS-TRATOS 
NA INFÂNCIA

Realização da Campanha do Mês da Prevenção dos Maus-
-Tratos na Infância em parceria com a Comissão Nacional 
de Protecção de Crianças e Jovens em Risco e a Associação 
de Mulheres Contra a Violência. Entre as várias iniciativas 
que decorreram durante o mês de Abril destacam-se: Ciclo 
Cultural que contou com a presença de vários grupos de 
dança, musica, teatro, fotografia, exibição de filmes e 
curtas-metragens.

43. PLANO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO DA 
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

No âmbito do Plano Municipal de Prevenção e Combate a 
Violência Doméstica e de Género, decorreu o período de 
consulta pública da proposta e apreciação dos contributos 
recebidos.

44. POLÍTICAS LOCAIS DE FAMÍLIA E 
INFÂNCIA

Nos dias 7 e 8 de maio, co-organização do II Seminário 
Iberoamericano sobre “Politicas Públicas Locais de Família e 
Infância” e o IV Comité Sectorial de Infância e Educação da 
União das Cidades Capitais Iberoamericanas (UCCI), reuniu 
delegados provenientes de 18 capitais ibero-americanas 
em Lisboa.

45. PRÉMIO EMPREENDEDORISMO

Lisboa recebeu em Bruxelas, no dia 25 de Junho, a distin-
ção de Cidade Empreendedora Europeia, que premeia as 
melhores estratégias regionais para a promoção do 
empreendedorismo e da inovação junto das pequenas e 
médias empresas.

46. INAUGURAÇÃO DA CASA DOS ANIMAIS

A Casa dos Animais de Lisboa (CAL), nova designação do 
canil/gatil municipal situado em Monsanto, foi inaugurada 
numa cerimónia que marca uma nova fase deste equipa-
mento.
Completamente requalificada, quer a nível de instalações, 
como de procedimentos, a CAL tem como lema acolher e 
tratar com dignidade todos os animais, combater o aban-
dono e promover a adopção segura e responsável, porque 
o destino final de cada animal não pode ser outro que não 
o da adopção.
Nesse sentido, se se optar por adoptar um animal na CAL, 
o estabelecimento disponibilizará serviços e actos médicos 
gratuitos, como esterilização, desparasitação, identificação 
electrónica, medicação e até programas de treino.
Mais moderno e funcional, o novo equipamento de Mon-
santo contempla, entre outros espaços, boxes amplas, 
salas para cachorros e gatinhos, blocos de adopção, salas 
de vacinação e quarentena e zonas de recreio para cães.
A inauguração da CAL ficou ainda marcada pela celebração 
de vários acordos de cooperação com faculdades de Medi-
cina Veterinária e grupos ligados à defesa dos animais. O 
objetivo é proporcionar mais e melhores cuidados médicos 
aos animais.

47. RIBEIRA DAS NAUS

A 13 de Julho foi também assinalado o fim dos trabalhos da 
requalificação da Avenida Ribeira das Naus. As obras na 
Caldeirinha, na Doca Seca e na frente da margem da Ribei-
ra das Naus revelaram o que muitos já sabiam e que agora 
passam a poder disfrutar ainda melhor: uma frente de rio 
invejável, com condições naturais únicas, às quais se acres-
centaram outras, criadas para aproveitar esta convivência 
entre Lisboa e o Tejo.

48. INAUGURAÇÃO DA EXPOSIÇÃO MARE-
SIAS

No dia 13 de Julho a CML e a EGEAC inauguraram no 
Torreão Poente do Terreiro do Paço, a exposição Maresias - 
Lisboa e o Tejo 1850-2014, a qual estará patente até 19 de 
Dezembro.

49. INAUGURAÇÃO DO MUSEU DE SANTO 
ANTÓNIO

A Câmara Municipal de Lisboa reabriu o Pólo do Museu de 
Lisboa dedicado a Santo António no dia 18 de Julho. Este 
espaço, ampliado e com uma nova exposição permanente, 
passou a contar também com um centro de documentação 
dedicado a Santo António.

50. INAUGURAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA 
CASA DOS BICOS/NÚCLEO ARQUEOLÓ-
GICO

No dia 14 de Julho a Câmara Municipal de Lisboa inaugurou 
o Núcleo Arqueológico da Casa dos Bicos, revelando um 
valioso espólio que percorre a história da cidade desde a 
ocupação romana até ao século XVIII.

51. FESTAS DAS CIDADE

Tendo como mote principal a celebração dos 400 Anos de 
uma das obras-primas da literatura portuguesa, Peregrina-
ção de Fernão Mendes Pinto, as Festas de Lisboa 2014 
projectou uma vez mais a Cidade de Lisboa a nível nacional 
e internacional, congregando em torno do seu imaginário 
mais de 500.000 pessoas que assistiram presencialmente a 
todos os eventos e ultrapassando os 1,9 milhões de especta-
dores (considerando as transmissões televisivas dos seus 
eventos).

52. ENTREGA DE EPI – BOMBEIROS

No passado dia 18 de agosto, o Presidente da Câmara de 
Lisboa procedeu à entrega de 350 equipamentos de 
protecção individual ao Regimento de Sapadores Bombei-
ros de Lisboa. Esta entrega consubstancia mais uma acção 
que visa a melhoria das condições de trabalho dos elemen-
tos do RSB, que prestam socorro à cidade.

53. APROVADO PLANO DE AÇÃO DOS DIREI-
TOS SOCIAIS

O Plano de Ação dos Direitos Sociais 2014-2017 é uma 
estratégia política estruturada em eixos, objetivos, missões 
e ações, tendo por base a ambição do Programa do Gover-
no da Cidade de Lisboa 2013/2017, a experiência de traba-
lho do município e os inúmeros compromissos assumidos 
com as comunidades nomeadamente a Rede Social de 
Lisboa. Para além de estabelecer e reforçar o trabalho que 
tem sido desenvolvido pela autarquia, o Plano de Acção dos 
Direitos Sociais 2014-2017 assenta numa estrutura que, 
por um lado, permite dar respostas sociais urgentes, por 
outro, estabelece estratégias de intervenção de médio e 
longo-prazo, promovendo e protegendo os direitos dos 
mais excluídos e daqueles que se encontram numa situa-
ção de tal desigualdade, que necessitam de medidas que 
possam minorar o impacto social que ainda hoje persiste.

54. FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL APRO-
VADO POR UNANIMIDADE NA ASSEM-
BLEIA MUNICIPAL

O Fundo do Emergência Social de Lisboa criado em 2012 
(2ºsemestre de 2012) pelo município de Lisboa, tendo em 
conta o quadro de crise económica e social em Portugal, 
visando o apoio financeiro a IPSS e a agregados familiares.
Os pedidos de apoio financeiro destinado às famílias são 
avaliados e prestados através das juntas de freguesia.
No âmbito do Protocolo de Delegação de competências, em 
2013, a CML transferiu para 40 Juntas de Freguesia o valor 
total de 192.000,00€, tendo sido rececionados 176 pedidos 
de apoio e 153 Famílias foram apoiadas.



1.  DESCENTRALIZAÇÃO DE MEIOS E DE COM-
PETÊNCIAS NAS FREGUESIAS DE LISBOA

O apoio dado pelos Lisboetas legitimou obviamente a 
opção por parte do executivo municipal de descentralizar 
meios e competências para as novas 24 freguesias de 
Lisboa. A reforma administrativa foi concebida e proposta 
com ampla participação da cidade e debate nos órgãos 
municipais ao longo de 5 anos, foi consagrada em lei da 
Assembleia da República e amplamente apoiada em duas 
eleições autárquicas. Foram descentralizadas muitas com-
petências do município, na área da higiene urbana, gestão 
e manutenção de equipamentos de proximidade ou espaço 
público. Foram também transferidos os meios financeiros, 
instalações, equipamentos e recursos humanos, necessá-
rios para o exercício destas competências. Foi garantido aos 
funcionários municipais transferidos para as freguesias a 
plenitude dos direitos adquiridos, como os direitos próprios 
dos funcionários públicos e ainda os direitos específicos dos 
trabalhadores do município, como o acesso aos serviços de 
medicina do trabalho, creches e refeitórios municipais e os 
serviços sociais da CML.
No dia 10 de Março de 2014 procedeu-se à assinatura dos 
autos de transferência das novas competências para as 
freguesias. Um dia histórico na cidade de Lisboa, e do país, 
traduzindo-se numa das maiores reformas administrativas 
de sempre em Portugal.
Com a assinatura dos 24 autos de transferência, as Juntas 
assumiram a responsabilidade pela limpeza da cidade, pela 
manutenção de mais de uma centena de equipamentos 
desportivos, espaços de jogos, escolas e jardins-de-infân-
cia, mercados e feiras.
Ainda neste âmbito, foi aprovada, na Reunião de Câmara 
Pública de 26 de Março 2014, a atribuição de património 
municipal às novas Juntas de Freguesia (Proposta nº 
115/2014), criando condições para que estas entidades 
públicas possam desenvolver as novas competências e 
atribuições.

2. REMODELAÇÃO DO MERCADO DE CAMPO DE 
OURIQUE

No dia 26 de Novembro foi inaugurado o remodelado 
Mercado de Campo de Ourique, com um novo conceito de 
oferta alimentar a par da oferta tradicional, que tem tido 
grande sucesso, merecendo grande afluência do público e 
que tem sido alvo de destaque na comunicação social.

3. LISBON & ESTORIL FILME FESTIVAL 2013

Decorreu entre os dias 8 e 18 de Novembro de 2013 mais 
uma edição do Lisbon & Estoril Film Festival, festival de que 
a CML é parceira e que cruza, com originalidade, o cinema 
com outras artes, da música à literatura, passando por 
outras artes visuais, constituindo uma mais-valia para a 
nossa cidade.

4. EXPERIMENTA DESIGN 2013

De 7 de Novembro e 22 de Dezembro realizou-se mais uma 
edição da Experimenta Design, com a parceria da CML, que 
ocupou vários lugares da nossa cidade (no eixo Chiado- 
Belém) e que voltou a marcar a agenda mediática e cultu-
ral. 

5. ENTREGA DAS PRIMEIRAS CHAVES 
 DO PROGRAMA “LOJA NO BAIRRO”

No âmbito do Programa “Loja no Bairro“, foram entregues, 
em Dezembro de 2013, as primeiras 20 chaves de espaços 
em bairros municipais, destinados ao desenvolvimento de 
atividades comerciais e à instalação de projetos de criação 
de microempresas. Esta é uma solução que visa estimular 
a economia local, promovendo o empreendedorismo e a 
criação de emprego através da disponibilização destes 
espaços devolutos e o seu aproveitamento de forma a 
suprimir carências nos bairros. Dos 20 espaços entregues, 
16 destinam-se ao desenvolvimento de actividades comer-
ciais e quatro à instalação de projetos de criação de 
microempresas/empreendedorismo em bairros municipais. 

6. APRESENTAÇÃO DO CARTÃO BLX

As Bibliotecas Municipais de Lisboa em associação com a 
Innovagency apresentaram no dia 10 de Dezembro a app 
(para smartphones e tablets) Cartão BLX, o primeiro cartão 
digital de um serviço público no nosso país. Através desta 
aplicação será possível aos utilizadores da rede de bibliote-
cas da Câmara Municipal de Lisboa requisitar livros e 
conhecer o estado do seu pedido, saber quais os dias e 
locais de paragem da Biblioteca Itinerante ou aceder a 
informação básica como os contactos e localização das 
bibliotecas. 

7. COMEMORAÇÕES DO 1º DE DEZEMBRO

Assinalou-se no dia 1 de Dezembro de 2013 a passagem de 
mais um aniversário do Dia da Restauração (1640), com 
uma cerimónia oficial organizada pela Sociedade Histórica 
de Independência de Portugal e pela Câmara Municipal de 
Lisboa, numa parceria que remonta a 1861. Foi assim man-
tido o compromisso de, independentemente da data ser ou 
não feriado municipal, a Câmara continuar a assinalar uma 
data da maior importância para a História do nosso país, 
com comemorações de natureza eminentemente popula-
res. 

8. OS 500 ANOS DO BAIRRO ALTO

Decorreram entre os dias 7 e 15 de Dezembro de 2013, as 
comemorações dos 500 anos do Bairro Alto, um dos bairros 
populares mais carismáticos da nossa cidade, com uma 
série de actividades que mobilizaram a participação de 
habitantes e comerciantes do bairro, além dos seus muitos 
visitantes. 

9. INÍCIO DA RECOLHA SELECTIVA EM BENFICA

Iniciou-se a implantação do projecto de recolha selectiva 
porta a porta na freguesia de Benfica (16.195 fogos) com a 
entrega de equipamento e realização de acções de sensibi-
lização à população.

10. LISBOA VOLTOU A SER PREMIADA 
INTERNACIONALMENTE COMO GRANDE 
DESTINO TURÍSTICO

Prémio Amadeus&WWTM - City Break On A Budget, anun-
ciado a 6 de Novembro na maior feira de turismo do 
mundo, realizada em Londres. Lisboa venceu pela qualida-
de e pela diversidade turística que oferece em estadias de 
curta duração, de que se destacam os preços acessíveis, os 
alojamentos, as viagens, os passeios e a restauração.
Prémio HolidayCheck Destination Award 2013, na categoria 
de City Trips. A distinção resulta da análise das reações dos 
clientes desta operadora turística online, através dos 
comentários, sugestões e críticas feitas após as viagens.

11. ASSINATURA DE ACORDO TRIPARTIDO

No âmbito da reforma administrativa em curso, após a 
aprovação pela Assembleia Municipal de Lisboa, dos crité-
rios de transição dos recursos humanos do município para 
as juntas de freguesia, a Câmara Municipal de Lisboa, 18 
Juntas de Freguesia da cidade, e o SINTAP - Sindicato dos 
Trabalhadores da Administração Pública e de Entidades 
com Fins Públicos, assinaram, dia 22 de Janeiro de 2014, 
um acordo tripartido que garantiu os direitos dos trabalha-
dores e a manutenção da natureza pública dos seus contra-
tos de trabalho.

12. ACORDO COLECTIVO SOBRE DURAÇÃO 
DO TEMPO DE TRABALHO

Foram assinados com os sindicatos representativos dos 
trabalhadores da CML: Federação de Sindicatos da Admi-
nistração Pública e de Entidades com Fins Públicos 
(FESAP), Sindicato dos Trabalhadores da Administração 
Pública e de Entidades com Fins Públicos (SINTAP), o Sindi-
cato Nacional dos Bombeiros Profissionais (SNBP), Sindica-
to dos Trabalhadores do Município de Lisboa (STML) e com 
o Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local 
(STAL) os contratos coletivos de trabalho com vista à dura-
ção e organização do tempo de trabalho dos trabalhadores 
do Município. Com a assinatura deste acordo coletivo, os 
direitos dos trabalhadores designadamente no que respei-
ta: à manutenção das 7 horas diárias e 35 horas semanais, 
à aplicação do regime de jornada contínua, bem como o 
direito à prestação de trabalho em condições de segurança, 
higiene e saúde.

13. APROVAÇÃO DO PLANO DE ACESSIBILI-
DADE PEDONAL EM LISBOA

Tornar Lisboa uma cidade mais acessível é uma prioridade 
deste executivo da CML, prevenindo a criação de novas 
barreiras, promovendo a adaptação progressiva dos espa-
ços e edifícios já existentes e mobilizando a comunidade 
para a criação de uma cidade para todas as pessoas, inde-
pendente das suas capacidades físicas, sensoriais e cogniti-
vas. A Câmara Municipal determinou, através da Delibera-
ção n.º 566/CM/2009, a elaboração do Plano de Acessibili-
dade Pedonal de Lisboa, tendo por missão definir a melhor 
estratégia para a cidade de lisboa e promover a acessibili-
dade;

14. PROGRAMA DE RENDA CONVENCIONADA

Realizou-se em Janeiro de 2014 o sorteio relativo à 4ª 
edição do Programa de Renda Convencionada. Esta bolsa 
era constituída por 12 habitações municipais, com tipolo-
gias T0 a T2, de rendas que variavam entre os 108€ e 415€ 
(valor médio era 262€).

15. INAUGURADO BALCÃO PRA A PARCERIA 
SOCIAL

Foi inaugurado a 30 de Janeiro, no Edifício Central da CML, 
o Balcão para a Parceria Social, que procura ser uma 
resposta para facilitar o trabalho das organizações institui-
ções e grupos informais ativos no domínio dos Direitos 
Sociais em Lisboa e estimular a sua interação positiva com 
o município.

16. LISBOA-EUROPA 2020

Em reunião de 29 de Janeiro de 2014, a Câmara Municipal 
de Lisboa mandatou a Equipa de Missão Lisboa-Europa 
2020 para uma segunda fase de atuação, atendendo a que 
em Dezembro de 2013 foram publicados os Regulamentos 
europeus que enquadram o próximo Quadro Financeiro 
Plurianual e em Janeiro de 2014 o Governo português apre-
sentou formalmente uma proposta de Acordo de Parceria, 
a assinar entre Portugal e a Comissão Europeia, continuan-
do os trabalhos de preparação dos Programas Operacionais 
(regionais e temáticos) e do Plano Territorial Integrado da 
Área Metropolitana de Lisboa.
Caberá à Equipa de Missão acompanhar o processo de 
negociação do Acordo de Parceria e Programas Operacio-
nais, atenta a Estratégia Lisboa 2020 e o Programa de 
Governo da Cidade, bem como a produção da regulamen-
tação nacional do Quadro Comunitário, tendente a assegu-
rar a maximização de investimento financiável pelos fundos 
comunitários na Cidade de Lisboa.

17. ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2014

A Câmara Municipal de Lisboa prevê para o Orçamento 
Participativo do ano de 2014 uma verba global de 
2.500.000€, que será dividida por dois grupos de projectos: 
1 milhão de euros para o conjunto dos projectos de valor 
igual ou inferior a 500.000 euros e 1,5 milhões de euros 
para o conjunto dos projectos de valor igual ou inferior a 
150.000 euros. A proposta de realização do OP 2014 foi 
aprovada em reunião de Câmara de dia 12 de Março.

18. BIP/ZIP 2014

Em 26 de Março, foi aprovado na Câmara, por unanimida-
de, o Ciclo e Regras do Plano BIP/ZIP 2014. Trata-se de um 
dos mais importantes instrumentos de Desenvolvimento 
Local do Município, iniciado em 2011 com uma dotação de 
1,000,000 euros e envolvendo em 2014 um financiamento 
de 1,632,771 euros É dirigido aos Bairros e Zonas de Inter-
venção Prioritária definidos na Carta BIP/ZIP (8% do 
concelho de Lisboa). Até à data, o programa Bip-Zip envol-
veu o financiamento de 742 actividades, com 4,3 milhões 
de euros, 300 entidades
sem fins lucrativos, e uma abrangência de 67 territórios. A 
edição de 2014 contou com a maior participação de sempre 
o programa, com 138 novas entidades. Entraram na plata-
forma nos
prazos previstos 146 candidaturas, envolvendo 362 entida-
des, com projectos superior a 7,5 milhões de euros, dos 
quais mais de 6 milhões de euros solicitados ao Programa 
BIP/ZIP.

19. REGULAMENTO DE OCUPAÇÃO DA VIA 
PÚBLICA COM ESTALEIROS DE OBRAS

A CML aprovou a 26 de Março o Regulamento de Ocupação 
da Via Pública com Estaleiros de Obras. A prática vinha a 
demonstrar que os estaleiros de obras, em especial quando 
ocupam a via ou outros espaços públicos, determinam 
prejuízos a vários níveis, quer porque contribuem para a 
insegurança e desconforto dos peões, nomeadamente os 
de mobilidade condicionada, quer porque prejudicam o 
normal exercício das actividades económicas, nomeada-
mente o comércio, quer, ainda, porque contribuem para 
uma imagem descuidada da cidade e para a degradação do 
espaço público e das infra-estruturas, o que não é compatí-
vel com os desafios e as exigências a que estão sujeitos os 
modernos centros urbanos.

20. VERSÃO FINAL DO PLANO DE URBANI-
ZAÇÃO DE ALCÂNTARA

Foi aprovada na Reunião de Câmara Pública de 26 de 
Março de 2014, a versão final do Plano de Urbanização de 
Alcântara. Entre os grandes objetivos do plano, destaque 
para a promoção de uma estrutura ecológica contínua que 
relacione o Estuário com o Vale de Alcântara e, através 
deste, o Parque de Monsanto; garantia da drenagem hídri-
ca e atmosférica do sistema do vale; propor soluções 
mitigadoras das situações de risco natural, designadamen-
te sísmico e de inundações; promoção da identificação e 
valorização do património cultural existente, designada-
mente o proveniente de arqueologia industrial; estabeleci-
mento de uma rede de mobilidade suave, que se articule 
com a Frente Ribeirinha, com os percursos históricos, com 
a estrutura ecológica urbana, a rede de equipamentos e o 
sistema de transportes públicos.

21. VERSÃO FINAL DO PLANO DE PORME-
NOR DA PEDREIRA DO ALVITO

Foi aprovada na Reunião de Câmara Pública de 26 de 
Março 2014, a versão final do Plano de Pormenor da Pedrei-
ra do Alvito. Constituem principais objectivos do plano: 
reconversão das áreas industriais obsoletas e vazios urba-
nos existentes, através da criação de uma nova malha 
urbana, que confira uma imagem de modernidade à área 
do Plano e garanta a sua sustentabilidade ambiental; 
articulação das zonas verdes públicas com percursos pedo-
nais, praças, equipamentos e zonas de estadia e lazer, 
criando-se num espaço público com maior conforto 
urbano; valorização da falésia existente a norte da pedrei-
ra, de modo a garantir o espaço memorial e o reforço do 
seu papel cénico; estruturação da rede viária local em 
articulação com a rede viária principal, de forma a melhorar 
as acessibilidades e os índices de mobilidade interna e 
externa.

22. ABERTURA DO PERÍODO DE DISCUSSÃO 
PÚBLICA DA REVISÃO DO PLANO DE 
PORMENOR DA ZONA ENVOLVENTE AO 
MERCADO DE BENFICA

A revisão do Plano de Pormenor da Zona Envolvente ao 
Mercado de Benfica (a área de intervenção do Plano tem 
cerca de 17,73ha e localiza-se na freguesia de Benfica), 
tem como objetivo proceder à reformulação da proposta 
urbanística, procurando soluções para os problemas 
existentes e detectados ao longo da sua implementação. A 
abertura de período de discussão pública foi aprovada na 
Reunião de Câmara Pública de 26 de Fevereiro de 2014.

23. REVISÃO DA CARTA EDUCATIVA DE 
LISBOA

Um novo contexto - novos dados demográficos, reforma 
administrativa, alterações na gestão e configuração dos 
Agrupamentos Escolares e alargamento da escolaridade 
obrigatória (abrangendo a faixa etária compreendida entre 
os 5 e 18 anos de idade), justificam a revisão da Carta 
Educativa de Lisboa, em vigor desde 2008. A Carta Educati-
va é um instrumento de elaboração/actualização obrigató-
rias (DL 7/2003 de 15 de Janeiro), fundamental para o 
ordenamento da rede de oferta de educação e de ensino da 
rede pública a partir do qual são definidas as estratégias de 
investimento municipal nos domínios da construção, manu-
tenção e apetrechamento dos estabelecimentos, e de 
reserva de terrenos, no caso do secundário.

24. CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO PARA A 
INSTALAÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA DE 
ESTUDANTES NO LARGO INTENDENTE 
PINA MANIQUE

Na Reunião de Câmara Pública de 26 de Março 2014, foi 
aprovado de forma condicionada (Proposta n.º 114/2014), 
um pedido de licenciamento para a edificação de uma 
residência de estudantes no Largo do Intendente de Pina 
Manique. O projeto de arquitectura apresentado propõe a 
construção de um edifício destinado a residência de estu-
dantes, que albergará uma diversidade de espaços destina-
dos a comércio (loja / bar / cantina), recepção, área admi-
nistrativa, 239 quartos, áreas de estar, de leitura, de estudo 
e de refeições.

25. PLANO MUNICIPAL PREVENÇÃO E COM-
BATE À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E DE 
GÉNERO

Foi aprovado por unanimidade em reunião pública de 
Câmara, no dia 26 de Fevereiro de 2014, constituindo um 
importante instrumento de trabalho para combater este 
flagelo.

26. ORGANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO NO 
LISBON V-DAY, “ONE BILLION RISING”

No dia 14 de Fevereiro, Lisboa associou-se ao movimento 
One Billion Rising”, que é um movimento, à escala global, 
pelo fim da violência contra mulheres, incluindo violações, 
espancamentos, incestos, mutilações genitais e escravidão 
sexual.

27. ORÇAMENTO PARTICIPATIVO ESCOLAR 
2014

Com a experiência adquirida nas edições anteriores, e o 
impacto positivo que este projecto alcançou junto da comu-
nidade escolar envolvida, a CML entendeu que estava na 
altura de o alargar e proporcionar aos jovens das 24 
Freguesias de Lisboa, a possibilidade de participar, promo-
vendo, assim, os valores da responsabilidade cívica, do 
envolvimento na vida da comunidade, da importância da 
partilha de responsabilidade e, em última instância, desen-
volver competências para a participação.
Na 4ª edição do Orçamento Participativo Escolar participa-
ram 5 escolas, num total de 9 turmas de 8º e 9º ano de 
escolaridade, onde mais de 200 alunos debateram ideias 
para Lisboa. Das 12 propostas apresentadas pelas escolas, 
8 foram adaptadas a projectos pela CML.

28.  FINAIS DA CHAMPIONS LEAGUE

As finais da Champions League feminina (Estádio do Reste-
lo) e masculina (Estádio da Luz) foram um dos grandes 
acontecimentos do ano em Lisboa. Para além da movimen-
tação que trouxe centenas de milhares de pessoas à nossa 
cidade, a audiência televisiva global superou os 380 
milhões, no que foi uma excepcional promoção de Lisboa à 
escala mundial. Destaque ainda para a ajuda da CML na 
efetivação do Champions League Festival, na Praça do 
Comércio e das fan zones dedicadas aos adeptos das duas 
equipas. O grande ambiente que se viveu em Lisboa 
naqueles dias foi devidamente sublinhado por toda a 
imprensa internacional.

29. COMEMORAÇÕES DOS 40 ANOS DO 25 
DE ABRIL

Decorreram, com enorme adesão popular e ampla cobertu-
ra mediática, as comemorações dos 40 anos do 25 de Abril, 
com um sem-número de iniciativas organizadas ou apoia-
das pela CML. Assinalando a data, a CML aprovou ainda, 
por unanimidade, a concessão da medalha da cidade à 
Associação 25 de Abril.

30. 84º FEIRA DO LIVRO

Foi inaugurado no dia 29 de maio a 84ª edição da Feira do 
Livro, no Parque Eduardo VII, com uma série de inovações 
devidamente sublinhadas pela comunicação social, com 
novos pavilhões e um layout diferente, acomodando 
também a instalação de um “mini-estádio” com ecrã gigan-
te, que permitiu aos lisboetas assistir aos jogos do Mundial 
de Futebol 2014.

31. ROCK IN RIO 2014

Decorreu mais uma edição do RiR, com mais de 350 mil 
espectadores, mais um enorme sucesso de afluência, com 
destaque para a presença de muitos estrangeiros, devido à 
atratividade de alguns nomes do cartaz.

32. ABERTURA MERCADO DA RIBEIRA PELA 
TIMEOUT

Dia 17 de maio inaugurou a primeira fase do novo Mercado 
da Ribeira pela revista Time Out. Em paralelo com o merca-
do tradicional de frescos, uma das naves do Mercado da 
Ribeira foi remodelada para dar lugar a um espaço amplo 
ocupado ao centro por mesas e rodeado pelas propostas 
gastronómicas de chefes como Vítor Claro, Marlene Vieira, 
Miguel Castro Silva, Alexandre Silva e Henrique Sá Pessoa, 
ou pelas sugestões das marcas presentes que vão desde 
diversas formas de confeccionar e degustar peixe, pizas, 
croquetes e muitos outras iguarias da nossa gastronomia.

33. REMODELAÇÃO DO JARDIM SÁ DA BAN-
DEIRA (PRAÇA D. LUIS)

A Câmara de Lisboa procedeu à remodelação do Jardim Sá 
da Bandeira, na Praça D. Luis. Procedeu-se a obras de 
construção de rede, substituição de postes e limpeza das 
luminárias, substituição de pavimentos e limpeza de mobi-
liário urbano. Foi ainda substituído o parque infantil existen-
te no local e instalado um quiosque tipo República com 
esplanada.

34. FESTIVAL INDIE LISBOA E FESTIVAL 
ALKANTARA

Duas referências já incontornáveis da agenda cultural da 
nossa cidade e que tiveram as suas edições de 2014, com 
assinalável sucesso, apesar de direccionadas para um 
universo não “mainstream”. O IndieLisboa – Festival Inter-
nacional de Cinema Independente conquistou um reconhe-
cimento internacional notável e firmou a sua posição cimei-
ra no contexto dos festivais nacionais. O Alkantara Festival 
- Mundos em Palco voltou a cumprir o seu papel como 
importante festival internacional contemporâneo de artes 
performativas: internacional e transdisciplinar.

35. SEMANA DO EMPREENDEDORISMO

A Câmara Municipal de Lisboa organizou a 3ª Semana do 
Empreendedorismo de Lisboa, a qual decorreu entre 5 a 10 
de maio. Durante cinco dias Lisboa foi palco de mais de 
duas dezenas de iniciativas que visaram a promoção o 
empreendedorismo e que decorreram em vários locais da 
cidade: seminários, conferências, workshops, sessões 
plenárias, gabinetes de apoio ao empreendedorismo, open 
days, talks.

36. INAUGURAÇÃO DO PARQUE URBANO DO 
REGUENGO, FREGUESIA DE SANTA 
CLARA

O Parque Urbano do Reguengo foi construído através de 
uma estreita colaboração entre a Junta de Freguesia de 
Santa Clara e a Câmara Municipal de Lisboa, que ao abrigo 
de duas candidaturas eleitas através do programa “Agen-
da21”, transferiu o apoio para a Junta de Freguesia, na 
qualidade de representante da candidatura.

37. MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS E 
VIA PÚBLICA

Conservação e Reparação de Arruamentos - Através das 
empreitadas de manutenção de pavimentos betuminosos 
foram executadas recargas de pavimentos numa área total 
aproximada de 9000 m2.

38. PROGRAMA DE ACÇÃO TERRITORIAL 
PARA A COLINA DE SANTANA

Considerando a importância da reabilitação e da requalifi-
cação da Colina de Santana para a regeneração do Centro 
de Lisboa foi assumido pelo executivo da CML o interesse e 
a oportunidade de ser elaborado um instrumento estratégi-
co e programático que, visando uma intervenção integrada 
naquele território, promova e coordene a atuação das 
várias entidades públicas e privadas interessadas na 
concretização do planeamento territorial definido para 
aquela área da cidade.

39. VERSÃO FINAL DO PLANO DE PORME-
NOR DE REABILITAÇÃO URBANA DO 
CAMPUS DE CAMPOLIDE

O Plano de Pormenor de Reabilitação Urbana do Campus 
de Campolide tem como principal objectivo organizar, 
caracterizar e articular com a cidade duas grandes áreas de 
uso público: a Universidade Nova de Lisboa e o Estabeleci-
mento Prisional de Lisboa. A área de intervenção com cerca 
de 37ha pertence às freguesias de Campolide e Avenidas 
Novas, e abrange ainda a área urbana do Palácio da Justi-
ça, o antigo Tribunal de Polícia e o Corredor Verde de 
Lisboa.

40. INAUGURAÇÃO DE MONUMENTO DA 
AUTORIA DE RUI SANCHES, EM HOME-
NAGEM A MARIA JOSÉ NOGUEIRA PINTO 
- 27 DE MAIO – AV. RIBEIRA DAS NAUS

O monumento perpetuará o agradecimento da cidade ao 
importante trabalho desenvolvido por Maria José Nogueira 
Pinto. A localização da obra não podia deixar de ser num 
dos locais mais emblemáticos da cidade, entre o Cais do 
Sodré e a Praça do Comércio, por estar integrada num 
grande plano de reabilitação da zona ribeirinha.

41. CONSELHO MUNICIPAL PARA A IGUAL-
DADE DE OPORTUNIDADES

Foi aprovada em reunião de Câmara de 30 de Abril, a 
proposta de alteração de designação e regulamento geral 
do Conselho Municipal para a Igualdade de Oportunidades 
entre Mulheres e Homens.

42. MÊS DA PREVENÇÃO DOS MAUS-TRATOS 
NA INFÂNCIA

Realização da Campanha do Mês da Prevenção dos Maus-
-Tratos na Infância em parceria com a Comissão Nacional 
de Protecção de Crianças e Jovens em Risco e a Associação 
de Mulheres Contra a Violência. Entre as várias iniciativas 
que decorreram durante o mês de Abril destacam-se: Ciclo 
Cultural que contou com a presença de vários grupos de 
dança, musica, teatro, fotografia, exibição de filmes e 
curtas-metragens.

43. PLANO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO DA 
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

No âmbito do Plano Municipal de Prevenção e Combate a 
Violência Doméstica e de Género, decorreu o período de 
consulta pública da proposta e apreciação dos contributos 
recebidos.

1 ANO DE MANDATO, 1 ANO DE “MAIS PESSOAS, MAIS EMPREGO, MELHOR CIDADE”

44. POLÍTICAS LOCAIS DE FAMÍLIA E 
INFÂNCIA

Nos dias 7 e 8 de maio, co-organização do II Seminário 
Iberoamericano sobre “Politicas Públicas Locais de Família e 
Infância” e o IV Comité Sectorial de Infância e Educação da 
União das Cidades Capitais Iberoamericanas (UCCI), reuniu 
delegados provenientes de 18 capitais ibero-americanas 
em Lisboa.

45. PRÉMIO EMPREENDEDORISMO

Lisboa recebeu em Bruxelas, no dia 25 de Junho, a distin-
ção de Cidade Empreendedora Europeia, que premeia as 
melhores estratégias regionais para a promoção do 
empreendedorismo e da inovação junto das pequenas e 
médias empresas.

46. INAUGURAÇÃO DA CASA DOS ANIMAIS

A Casa dos Animais de Lisboa (CAL), nova designação do 
canil/gatil municipal situado em Monsanto, foi inaugurada 
numa cerimónia que marca uma nova fase deste equipa-
mento.
Completamente requalificada, quer a nível de instalações, 
como de procedimentos, a CAL tem como lema acolher e 
tratar com dignidade todos os animais, combater o aban-
dono e promover a adopção segura e responsável, porque 
o destino final de cada animal não pode ser outro que não 
o da adopção.
Nesse sentido, se se optar por adoptar um animal na CAL, 
o estabelecimento disponibilizará serviços e actos médicos 
gratuitos, como esterilização, desparasitação, identificação 
electrónica, medicação e até programas de treino.
Mais moderno e funcional, o novo equipamento de Mon-
santo contempla, entre outros espaços, boxes amplas, 
salas para cachorros e gatinhos, blocos de adopção, salas 
de vacinação e quarentena e zonas de recreio para cães.
A inauguração da CAL ficou ainda marcada pela celebração 
de vários acordos de cooperação com faculdades de Medi-
cina Veterinária e grupos ligados à defesa dos animais. O 
objetivo é proporcionar mais e melhores cuidados médicos 
aos animais.

47. RIBEIRA DAS NAUS

A 13 de Julho foi também assinalado o fim dos trabalhos da 
requalificação da Avenida Ribeira das Naus. As obras na 
Caldeirinha, na Doca Seca e na frente da margem da Ribei-
ra das Naus revelaram o que muitos já sabiam e que agora 
passam a poder disfrutar ainda melhor: uma frente de rio 
invejável, com condições naturais únicas, às quais se acres-
centaram outras, criadas para aproveitar esta convivência 
entre Lisboa e o Tejo.

48. INAUGURAÇÃO DA EXPOSIÇÃO MARE-
SIAS

No dia 13 de Julho a CML e a EGEAC inauguraram no 
Torreão Poente do Terreiro do Paço, a exposição Maresias - 
Lisboa e o Tejo 1850-2014, a qual estará patente até 19 de 
Dezembro.

49. INAUGURAÇÃO DO MUSEU DE SANTO 
ANTÓNIO

A Câmara Municipal de Lisboa reabriu o Pólo do Museu de 
Lisboa dedicado a Santo António no dia 18 de Julho. Este 
espaço, ampliado e com uma nova exposição permanente, 
passou a contar também com um centro de documentação 
dedicado a Santo António.

50. INAUGURAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA 
CASA DOS BICOS/NÚCLEO ARQUEOLÓ-
GICO

No dia 14 de Julho a Câmara Municipal de Lisboa inaugurou 
o Núcleo Arqueológico da Casa dos Bicos, revelando um 
valioso espólio que percorre a história da cidade desde a 
ocupação romana até ao século XVIII.

51. FESTAS DAS CIDADE

Tendo como mote principal a celebração dos 400 Anos de 
uma das obras-primas da literatura portuguesa, Peregrina-
ção de Fernão Mendes Pinto, as Festas de Lisboa 2014 
projectou uma vez mais a Cidade de Lisboa a nível nacional 
e internacional, congregando em torno do seu imaginário 
mais de 500.000 pessoas que assistiram presencialmente a 
todos os eventos e ultrapassando os 1,9 milhões de especta-
dores (considerando as transmissões televisivas dos seus 
eventos).

52. ENTREGA DE EPI – BOMBEIROS

No passado dia 18 de agosto, o Presidente da Câmara de 
Lisboa procedeu à entrega de 350 equipamentos de 
protecção individual ao Regimento de Sapadores Bombei-
ros de Lisboa. Esta entrega consubstancia mais uma acção 
que visa a melhoria das condições de trabalho dos elemen-
tos do RSB, que prestam socorro à cidade.

53. APROVADO PLANO DE AÇÃO DOS DIREI-
TOS SOCIAIS

O Plano de Ação dos Direitos Sociais 2014-2017 é uma 
estratégia política estruturada em eixos, objetivos, missões 
e ações, tendo por base a ambição do Programa do Gover-
no da Cidade de Lisboa 2013/2017, a experiência de traba-
lho do município e os inúmeros compromissos assumidos 
com as comunidades nomeadamente a Rede Social de 
Lisboa. Para além de estabelecer e reforçar o trabalho que 
tem sido desenvolvido pela autarquia, o Plano de Acção dos 
Direitos Sociais 2014-2017 assenta numa estrutura que, 
por um lado, permite dar respostas sociais urgentes, por 
outro, estabelece estratégias de intervenção de médio e 
longo-prazo, promovendo e protegendo os direitos dos 
mais excluídos e daqueles que se encontram numa situa-
ção de tal desigualdade, que necessitam de medidas que 
possam minorar o impacto social que ainda hoje persiste.

54. FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL APRO-
VADO POR UNANIMIDADE NA ASSEM-
BLEIA MUNICIPAL

O Fundo do Emergência Social de Lisboa criado em 2012 
(2ºsemestre de 2012) pelo município de Lisboa, tendo em 
conta o quadro de crise económica e social em Portugal, 
visando o apoio financeiro a IPSS e a agregados familiares.
Os pedidos de apoio financeiro destinado às famílias são 
avaliados e prestados através das juntas de freguesia.
No âmbito do Protocolo de Delegação de competências, em 
2013, a CML transferiu para 40 Juntas de Freguesia o valor 
total de 192.000,00€, tendo sido rececionados 176 pedidos 
de apoio e 153 Famílias foram apoiadas.
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1.  DESCENTRALIZAÇÃO DE MEIOS E DE COM-
PETÊNCIAS NAS FREGUESIAS DE LISBOA

O apoio dado pelos Lisboetas legitimou obviamente a 
opção por parte do executivo municipal de descentralizar 
meios e competências para as novas 24 freguesias de 
Lisboa. A reforma administrativa foi concebida e proposta 
com ampla participação da cidade e debate nos órgãos 
municipais ao longo de 5 anos, foi consagrada em lei da 
Assembleia da República e amplamente apoiada em duas 
eleições autárquicas. Foram descentralizadas muitas com-
petências do município, na área da higiene urbana, gestão 
e manutenção de equipamentos de proximidade ou espaço 
público. Foram também transferidos os meios financeiros, 
instalações, equipamentos e recursos humanos, necessá-
rios para o exercício destas competências. Foi garantido aos 
funcionários municipais transferidos para as freguesias a 
plenitude dos direitos adquiridos, como os direitos próprios 
dos funcionários públicos e ainda os direitos específicos dos 
trabalhadores do município, como o acesso aos serviços de 
medicina do trabalho, creches e refeitórios municipais e os 
serviços sociais da CML.
No dia 10 de Março de 2014 procedeu-se à assinatura dos 
autos de transferência das novas competências para as 
freguesias. Um dia histórico na cidade de Lisboa, e do país, 
traduzindo-se numa das maiores reformas administrativas 
de sempre em Portugal.
Com a assinatura dos 24 autos de transferência, as Juntas 
assumiram a responsabilidade pela limpeza da cidade, pela 
manutenção de mais de uma centena de equipamentos 
desportivos, espaços de jogos, escolas e jardins-de-infân-
cia, mercados e feiras.
Ainda neste âmbito, foi aprovada, na Reunião de Câmara 
Pública de 26 de Março 2014, a atribuição de património 
municipal às novas Juntas de Freguesia (Proposta nº 
115/2014), criando condições para que estas entidades 
públicas possam desenvolver as novas competências e 
atribuições.

2. REMODELAÇÃO DO MERCADO DE CAMPO DE 
OURIQUE

No dia 26 de Novembro foi inaugurado o remodelado 
Mercado de Campo de Ourique, com um novo conceito de 
oferta alimentar a par da oferta tradicional, que tem tido 
grande sucesso, merecendo grande afluência do público e 
que tem sido alvo de destaque na comunicação social.

3. LISBON & ESTORIL FILME FESTIVAL 2013

Decorreu entre os dias 8 e 18 de Novembro de 2013 mais 
uma edição do Lisbon & Estoril Film Festival, festival de que 
a CML é parceira e que cruza, com originalidade, o cinema 
com outras artes, da música à literatura, passando por 
outras artes visuais, constituindo uma mais-valia para a 
nossa cidade.

4. EXPERIMENTA DESIGN 2013

De 7 de Novembro e 22 de Dezembro realizou-se mais uma 
edição da Experimenta Design, com a parceria da CML, que 
ocupou vários lugares da nossa cidade (no eixo Chiado- 
Belém) e que voltou a marcar a agenda mediática e cultu-
ral. 

5. ENTREGA DAS PRIMEIRAS CHAVES 
 DO PROGRAMA “LOJA NO BAIRRO”

No âmbito do Programa “Loja no Bairro“, foram entregues, 
em Dezembro de 2013, as primeiras 20 chaves de espaços 
em bairros municipais, destinados ao desenvolvimento de 
atividades comerciais e à instalação de projetos de criação 
de microempresas. Esta é uma solução que visa estimular 
a economia local, promovendo o empreendedorismo e a 
criação de emprego através da disponibilização destes 
espaços devolutos e o seu aproveitamento de forma a 
suprimir carências nos bairros. Dos 20 espaços entregues, 
16 destinam-se ao desenvolvimento de actividades comer-
ciais e quatro à instalação de projetos de criação de 
microempresas/empreendedorismo em bairros municipais. 

6. APRESENTAÇÃO DO CARTÃO BLX

As Bibliotecas Municipais de Lisboa em associação com a 
Innovagency apresentaram no dia 10 de Dezembro a app 
(para smartphones e tablets) Cartão BLX, o primeiro cartão 
digital de um serviço público no nosso país. Através desta 
aplicação será possível aos utilizadores da rede de bibliote-
cas da Câmara Municipal de Lisboa requisitar livros e 
conhecer o estado do seu pedido, saber quais os dias e 
locais de paragem da Biblioteca Itinerante ou aceder a 
informação básica como os contactos e localização das 
bibliotecas. 

7. COMEMORAÇÕES DO 1º DE DEZEMBRO

Assinalou-se no dia 1 de Dezembro de 2013 a passagem de 
mais um aniversário do Dia da Restauração (1640), com 
uma cerimónia oficial organizada pela Sociedade Histórica 
de Independência de Portugal e pela Câmara Municipal de 
Lisboa, numa parceria que remonta a 1861. Foi assim man-
tido o compromisso de, independentemente da data ser ou 
não feriado municipal, a Câmara continuar a assinalar uma 
data da maior importância para a História do nosso país, 
com comemorações de natureza eminentemente popula-
res. 

8. OS 500 ANOS DO BAIRRO ALTO

Decorreram entre os dias 7 e 15 de Dezembro de 2013, as 
comemorações dos 500 anos do Bairro Alto, um dos bairros 
populares mais carismáticos da nossa cidade, com uma 
série de actividades que mobilizaram a participação de 
habitantes e comerciantes do bairro, além dos seus muitos 
visitantes. 

9. INÍCIO DA RECOLHA SELECTIVA EM BENFICA

Iniciou-se a implantação do projecto de recolha selectiva 
porta a porta na freguesia de Benfica (16.195 fogos) com a 
entrega de equipamento e realização de acções de sensibi-
lização à população.

10. LISBOA VOLTOU A SER PREMIADA 
INTERNACIONALMENTE COMO GRANDE 
DESTINO TURÍSTICO

Prémio Amadeus&WWTM - City Break On A Budget, anun-
ciado a 6 de Novembro na maior feira de turismo do 
mundo, realizada em Londres. Lisboa venceu pela qualida-
de e pela diversidade turística que oferece em estadias de 
curta duração, de que se destacam os preços acessíveis, os 
alojamentos, as viagens, os passeios e a restauração.
Prémio HolidayCheck Destination Award 2013, na categoria 
de City Trips. A distinção resulta da análise das reações dos 
clientes desta operadora turística online, através dos 
comentários, sugestões e críticas feitas após as viagens.

11. ASSINATURA DE ACORDO TRIPARTIDO

No âmbito da reforma administrativa em curso, após a 
aprovação pela Assembleia Municipal de Lisboa, dos crité-
rios de transição dos recursos humanos do município para 
as juntas de freguesia, a Câmara Municipal de Lisboa, 18 
Juntas de Freguesia da cidade, e o SINTAP - Sindicato dos 
Trabalhadores da Administração Pública e de Entidades 
com Fins Públicos, assinaram, dia 22 de Janeiro de 2014, 
um acordo tripartido que garantiu os direitos dos trabalha-
dores e a manutenção da natureza pública dos seus contra-
tos de trabalho.

12. ACORDO COLECTIVO SOBRE DURAÇÃO 
DO TEMPO DE TRABALHO

Foram assinados com os sindicatos representativos dos 
trabalhadores da CML: Federação de Sindicatos da Admi-
nistração Pública e de Entidades com Fins Públicos 
(FESAP), Sindicato dos Trabalhadores da Administração 
Pública e de Entidades com Fins Públicos (SINTAP), o Sindi-
cato Nacional dos Bombeiros Profissionais (SNBP), Sindica-
to dos Trabalhadores do Município de Lisboa (STML) e com 
o Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local 
(STAL) os contratos coletivos de trabalho com vista à dura-
ção e organização do tempo de trabalho dos trabalhadores 
do Município. Com a assinatura deste acordo coletivo, os 
direitos dos trabalhadores designadamente no que respei-
ta: à manutenção das 7 horas diárias e 35 horas semanais, 
à aplicação do regime de jornada contínua, bem como o 
direito à prestação de trabalho em condições de segurança, 
higiene e saúde.

13. APROVAÇÃO DO PLANO DE ACESSIBILI-
DADE PEDONAL EM LISBOA

Tornar Lisboa uma cidade mais acessível é uma prioridade 
deste executivo da CML, prevenindo a criação de novas 
barreiras, promovendo a adaptação progressiva dos espa-
ços e edifícios já existentes e mobilizando a comunidade 
para a criação de uma cidade para todas as pessoas, inde-
pendente das suas capacidades físicas, sensoriais e cogniti-
vas. A Câmara Municipal determinou, através da Delibera-
ção n.º 566/CM/2009, a elaboração do Plano de Acessibili-
dade Pedonal de Lisboa, tendo por missão definir a melhor 
estratégia para a cidade de lisboa e promover a acessibili-
dade;

14. PROGRAMA DE RENDA CONVENCIONADA

Realizou-se em Janeiro de 2014 o sorteio relativo à 4ª 
edição do Programa de Renda Convencionada. Esta bolsa 
era constituída por 12 habitações municipais, com tipolo-
gias T0 a T2, de rendas que variavam entre os 108€ e 415€ 
(valor médio era 262€).

15. INAUGURADO BALCÃO PRA A PARCERIA 
SOCIAL

Foi inaugurado a 30 de Janeiro, no Edifício Central da CML, 
o Balcão para a Parceria Social, que procura ser uma 
resposta para facilitar o trabalho das organizações institui-
ções e grupos informais ativos no domínio dos Direitos 
Sociais em Lisboa e estimular a sua interação positiva com 
o município.

16. LISBOA-EUROPA 2020

Em reunião de 29 de Janeiro de 2014, a Câmara Municipal 
de Lisboa mandatou a Equipa de Missão Lisboa-Europa 
2020 para uma segunda fase de atuação, atendendo a que 
em Dezembro de 2013 foram publicados os Regulamentos 
europeus que enquadram o próximo Quadro Financeiro 
Plurianual e em Janeiro de 2014 o Governo português apre-
sentou formalmente uma proposta de Acordo de Parceria, 
a assinar entre Portugal e a Comissão Europeia, continuan-
do os trabalhos de preparação dos Programas Operacionais 
(regionais e temáticos) e do Plano Territorial Integrado da 
Área Metropolitana de Lisboa.
Caberá à Equipa de Missão acompanhar o processo de 
negociação do Acordo de Parceria e Programas Operacio-
nais, atenta a Estratégia Lisboa 2020 e o Programa de 
Governo da Cidade, bem como a produção da regulamen-
tação nacional do Quadro Comunitário, tendente a assegu-
rar a maximização de investimento financiável pelos fundos 
comunitários na Cidade de Lisboa.

17. ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2014

A Câmara Municipal de Lisboa prevê para o Orçamento 
Participativo do ano de 2014 uma verba global de 
2.500.000€, que será dividida por dois grupos de projectos: 
1 milhão de euros para o conjunto dos projectos de valor 
igual ou inferior a 500.000 euros e 1,5 milhões de euros 
para o conjunto dos projectos de valor igual ou inferior a 
150.000 euros. A proposta de realização do OP 2014 foi 
aprovada em reunião de Câmara de dia 12 de Março.

18. BIP/ZIP 2014

Em 26 de Março, foi aprovado na Câmara, por unanimida-
de, o Ciclo e Regras do Plano BIP/ZIP 2014. Trata-se de um 
dos mais importantes instrumentos de Desenvolvimento 
Local do Município, iniciado em 2011 com uma dotação de 
1,000,000 euros e envolvendo em 2014 um financiamento 
de 1,632,771 euros É dirigido aos Bairros e Zonas de Inter-
venção Prioritária definidos na Carta BIP/ZIP (8% do 
concelho de Lisboa). Até à data, o programa Bip-Zip envol-
veu o financiamento de 742 actividades, com 4,3 milhões 
de euros, 300 entidades
sem fins lucrativos, e uma abrangência de 67 territórios. A 
edição de 2014 contou com a maior participação de sempre 
o programa, com 138 novas entidades. Entraram na plata-
forma nos
prazos previstos 146 candidaturas, envolvendo 362 entida-
des, com projectos superior a 7,5 milhões de euros, dos 
quais mais de 6 milhões de euros solicitados ao Programa 
BIP/ZIP.

19. REGULAMENTO DE OCUPAÇÃO DA VIA 
PÚBLICA COM ESTALEIROS DE OBRAS

A CML aprovou a 26 de Março o Regulamento de Ocupação 
da Via Pública com Estaleiros de Obras. A prática vinha a 
demonstrar que os estaleiros de obras, em especial quando 
ocupam a via ou outros espaços públicos, determinam 
prejuízos a vários níveis, quer porque contribuem para a 
insegurança e desconforto dos peões, nomeadamente os 
de mobilidade condicionada, quer porque prejudicam o 
normal exercício das actividades económicas, nomeada-
mente o comércio, quer, ainda, porque contribuem para 
uma imagem descuidada da cidade e para a degradação do 
espaço público e das infra-estruturas, o que não é compatí-
vel com os desafios e as exigências a que estão sujeitos os 
modernos centros urbanos.

20. VERSÃO FINAL DO PLANO DE URBANI-
ZAÇÃO DE ALCÂNTARA

Foi aprovada na Reunião de Câmara Pública de 26 de 
Março de 2014, a versão final do Plano de Urbanização de 
Alcântara. Entre os grandes objetivos do plano, destaque 
para a promoção de uma estrutura ecológica contínua que 
relacione o Estuário com o Vale de Alcântara e, através 
deste, o Parque de Monsanto; garantia da drenagem hídri-
ca e atmosférica do sistema do vale; propor soluções 
mitigadoras das situações de risco natural, designadamen-
te sísmico e de inundações; promoção da identificação e 
valorização do património cultural existente, designada-
mente o proveniente de arqueologia industrial; estabeleci-
mento de uma rede de mobilidade suave, que se articule 
com a Frente Ribeirinha, com os percursos históricos, com 
a estrutura ecológica urbana, a rede de equipamentos e o 
sistema de transportes públicos.

21. VERSÃO FINAL DO PLANO DE PORME-
NOR DA PEDREIRA DO ALVITO

Foi aprovada na Reunião de Câmara Pública de 26 de 
Março 2014, a versão final do Plano de Pormenor da Pedrei-
ra do Alvito. Constituem principais objectivos do plano: 
reconversão das áreas industriais obsoletas e vazios urba-
nos existentes, através da criação de uma nova malha 
urbana, que confira uma imagem de modernidade à área 
do Plano e garanta a sua sustentabilidade ambiental; 
articulação das zonas verdes públicas com percursos pedo-
nais, praças, equipamentos e zonas de estadia e lazer, 
criando-se num espaço público com maior conforto 
urbano; valorização da falésia existente a norte da pedrei-
ra, de modo a garantir o espaço memorial e o reforço do 
seu papel cénico; estruturação da rede viária local em 
articulação com a rede viária principal, de forma a melhorar 
as acessibilidades e os índices de mobilidade interna e 
externa.

22. ABERTURA DO PERÍODO DE DISCUSSÃO 
PÚBLICA DA REVISÃO DO PLANO DE 
PORMENOR DA ZONA ENVOLVENTE AO 
MERCADO DE BENFICA

A revisão do Plano de Pormenor da Zona Envolvente ao 
Mercado de Benfica (a área de intervenção do Plano tem 
cerca de 17,73ha e localiza-se na freguesia de Benfica), 
tem como objetivo proceder à reformulação da proposta 
urbanística, procurando soluções para os problemas 
existentes e detectados ao longo da sua implementação. A 
abertura de período de discussão pública foi aprovada na 
Reunião de Câmara Pública de 26 de Fevereiro de 2014.

23. REVISÃO DA CARTA EDUCATIVA DE 
LISBOA

Um novo contexto - novos dados demográficos, reforma 
administrativa, alterações na gestão e configuração dos 
Agrupamentos Escolares e alargamento da escolaridade 
obrigatória (abrangendo a faixa etária compreendida entre 
os 5 e 18 anos de idade), justificam a revisão da Carta 
Educativa de Lisboa, em vigor desde 2008. A Carta Educati-
va é um instrumento de elaboração/actualização obrigató-
rias (DL 7/2003 de 15 de Janeiro), fundamental para o 
ordenamento da rede de oferta de educação e de ensino da 
rede pública a partir do qual são definidas as estratégias de 
investimento municipal nos domínios da construção, manu-
tenção e apetrechamento dos estabelecimentos, e de 
reserva de terrenos, no caso do secundário.

24. CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO PARA A 
INSTALAÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA DE 
ESTUDANTES NO LARGO INTENDENTE 
PINA MANIQUE

Na Reunião de Câmara Pública de 26 de Março 2014, foi 
aprovado de forma condicionada (Proposta n.º 114/2014), 
um pedido de licenciamento para a edificação de uma 
residência de estudantes no Largo do Intendente de Pina 
Manique. O projeto de arquitectura apresentado propõe a 
construção de um edifício destinado a residência de estu-
dantes, que albergará uma diversidade de espaços destina-
dos a comércio (loja / bar / cantina), recepção, área admi-
nistrativa, 239 quartos, áreas de estar, de leitura, de estudo 
e de refeições.

25. PLANO MUNICIPAL PREVENÇÃO E COM-
BATE À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E DE 
GÉNERO

Foi aprovado por unanimidade em reunião pública de 
Câmara, no dia 26 de Fevereiro de 2014, constituindo um 
importante instrumento de trabalho para combater este 
flagelo.

26. ORGANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO NO 
LISBON V-DAY, “ONE BILLION RISING”

No dia 14 de Fevereiro, Lisboa associou-se ao movimento 
One Billion Rising”, que é um movimento, à escala global, 
pelo fim da violência contra mulheres, incluindo violações, 
espancamentos, incestos, mutilações genitais e escravidão 
sexual.

27. ORÇAMENTO PARTICIPATIVO ESCOLAR 
2014

Com a experiência adquirida nas edições anteriores, e o 
impacto positivo que este projecto alcançou junto da comu-
nidade escolar envolvida, a CML entendeu que estava na 
altura de o alargar e proporcionar aos jovens das 24 
Freguesias de Lisboa, a possibilidade de participar, promo-
vendo, assim, os valores da responsabilidade cívica, do 
envolvimento na vida da comunidade, da importância da 
partilha de responsabilidade e, em última instância, desen-
volver competências para a participação.
Na 4ª edição do Orçamento Participativo Escolar participa-
ram 5 escolas, num total de 9 turmas de 8º e 9º ano de 
escolaridade, onde mais de 200 alunos debateram ideias 
para Lisboa. Das 12 propostas apresentadas pelas escolas, 
8 foram adaptadas a projectos pela CML.

28.  FINAIS DA CHAMPIONS LEAGUE

As finais da Champions League feminina (Estádio do Reste-
lo) e masculina (Estádio da Luz) foram um dos grandes 
acontecimentos do ano em Lisboa. Para além da movimen-
tação que trouxe centenas de milhares de pessoas à nossa 
cidade, a audiência televisiva global superou os 380 
milhões, no que foi uma excepcional promoção de Lisboa à 
escala mundial. Destaque ainda para a ajuda da CML na 
efetivação do Champions League Festival, na Praça do 
Comércio e das fan zones dedicadas aos adeptos das duas 
equipas. O grande ambiente que se viveu em Lisboa 
naqueles dias foi devidamente sublinhado por toda a 
imprensa internacional.

29. COMEMORAÇÕES DOS 40 ANOS DO 25 
DE ABRIL

Decorreram, com enorme adesão popular e ampla cobertu-
ra mediática, as comemorações dos 40 anos do 25 de Abril, 
com um sem-número de iniciativas organizadas ou apoia-
das pela CML. Assinalando a data, a CML aprovou ainda, 
por unanimidade, a concessão da medalha da cidade à 
Associação 25 de Abril.

30. 84º FEIRA DO LIVRO

Foi inaugurado no dia 29 de maio a 84ª edição da Feira do 
Livro, no Parque Eduardo VII, com uma série de inovações 
devidamente sublinhadas pela comunicação social, com 
novos pavilhões e um layout diferente, acomodando 
também a instalação de um “mini-estádio” com ecrã gigan-
te, que permitiu aos lisboetas assistir aos jogos do Mundial 
de Futebol 2014.

31. ROCK IN RIO 2014

Decorreu mais uma edição do RiR, com mais de 350 mil 
espectadores, mais um enorme sucesso de afluência, com 
destaque para a presença de muitos estrangeiros, devido à 
atratividade de alguns nomes do cartaz.

32. ABERTURA MERCADO DA RIBEIRA PELA 
TIMEOUT

Dia 17 de maio inaugurou a primeira fase do novo Mercado 
da Ribeira pela revista Time Out. Em paralelo com o merca-
do tradicional de frescos, uma das naves do Mercado da 
Ribeira foi remodelada para dar lugar a um espaço amplo 
ocupado ao centro por mesas e rodeado pelas propostas 
gastronómicas de chefes como Vítor Claro, Marlene Vieira, 
Miguel Castro Silva, Alexandre Silva e Henrique Sá Pessoa, 
ou pelas sugestões das marcas presentes que vão desde 
diversas formas de confeccionar e degustar peixe, pizas, 
croquetes e muitos outras iguarias da nossa gastronomia.

33. REMODELAÇÃO DO JARDIM SÁ DA BAN-
DEIRA (PRAÇA D. LUIS)

A Câmara de Lisboa procedeu à remodelação do Jardim Sá 
da Bandeira, na Praça D. Luis. Procedeu-se a obras de 
construção de rede, substituição de postes e limpeza das 
luminárias, substituição de pavimentos e limpeza de mobi-
liário urbano. Foi ainda substituído o parque infantil existen-
te no local e instalado um quiosque tipo República com 
esplanada.

34. FESTIVAL INDIE LISBOA E FESTIVAL 
ALKANTARA

Duas referências já incontornáveis da agenda cultural da 
nossa cidade e que tiveram as suas edições de 2014, com 
assinalável sucesso, apesar de direccionadas para um 
universo não “mainstream”. O IndieLisboa – Festival Inter-
nacional de Cinema Independente conquistou um reconhe-
cimento internacional notável e firmou a sua posição cimei-
ra no contexto dos festivais nacionais. O Alkantara Festival 
- Mundos em Palco voltou a cumprir o seu papel como 
importante festival internacional contemporâneo de artes 
performativas: internacional e transdisciplinar.

35. SEMANA DO EMPREENDEDORISMO

A Câmara Municipal de Lisboa organizou a 3ª Semana do 
Empreendedorismo de Lisboa, a qual decorreu entre 5 a 10 
de maio. Durante cinco dias Lisboa foi palco de mais de 
duas dezenas de iniciativas que visaram a promoção o 
empreendedorismo e que decorreram em vários locais da 
cidade: seminários, conferências, workshops, sessões 
plenárias, gabinetes de apoio ao empreendedorismo, open 
days, talks.

36. INAUGURAÇÃO DO PARQUE URBANO DO 
REGUENGO, FREGUESIA DE SANTA 
CLARA

O Parque Urbano do Reguengo foi construído através de 
uma estreita colaboração entre a Junta de Freguesia de 
Santa Clara e a Câmara Municipal de Lisboa, que ao abrigo 
de duas candidaturas eleitas através do programa “Agen-
da21”, transferiu o apoio para a Junta de Freguesia, na 
qualidade de representante da candidatura.

37. MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS E 
VIA PÚBLICA

Conservação e Reparação de Arruamentos - Através das 
empreitadas de manutenção de pavimentos betuminosos 
foram executadas recargas de pavimentos numa área total 
aproximada de 9000 m2.

38. PROGRAMA DE ACÇÃO TERRITORIAL 
PARA A COLINA DE SANTANA

Considerando a importância da reabilitação e da requalifi-
cação da Colina de Santana para a regeneração do Centro 
de Lisboa foi assumido pelo executivo da CML o interesse e 
a oportunidade de ser elaborado um instrumento estratégi-
co e programático que, visando uma intervenção integrada 
naquele território, promova e coordene a atuação das 
várias entidades públicas e privadas interessadas na 
concretização do planeamento territorial definido para 
aquela área da cidade.

39. VERSÃO FINAL DO PLANO DE PORME-
NOR DE REABILITAÇÃO URBANA DO 
CAMPUS DE CAMPOLIDE

O Plano de Pormenor de Reabilitação Urbana do Campus 
de Campolide tem como principal objectivo organizar, 
caracterizar e articular com a cidade duas grandes áreas de 
uso público: a Universidade Nova de Lisboa e o Estabeleci-
mento Prisional de Lisboa. A área de intervenção com cerca 
de 37ha pertence às freguesias de Campolide e Avenidas 
Novas, e abrange ainda a área urbana do Palácio da Justi-
ça, o antigo Tribunal de Polícia e o Corredor Verde de 
Lisboa.

40. INAUGURAÇÃO DE MONUMENTO DA 
AUTORIA DE RUI SANCHES, EM HOME-
NAGEM A MARIA JOSÉ NOGUEIRA PINTO 
- 27 DE MAIO – AV. RIBEIRA DAS NAUS

O monumento perpetuará o agradecimento da cidade ao 
importante trabalho desenvolvido por Maria José Nogueira 
Pinto. A localização da obra não podia deixar de ser num 
dos locais mais emblemáticos da cidade, entre o Cais do 
Sodré e a Praça do Comércio, por estar integrada num 
grande plano de reabilitação da zona ribeirinha.

41. CONSELHO MUNICIPAL PARA A IGUAL-
DADE DE OPORTUNIDADES

Foi aprovada em reunião de Câmara de 30 de Abril, a 
proposta de alteração de designação e regulamento geral 
do Conselho Municipal para a Igualdade de Oportunidades 
entre Mulheres e Homens.

42. MÊS DA PREVENÇÃO DOS MAUS-TRATOS 
NA INFÂNCIA

Realização da Campanha do Mês da Prevenção dos Maus-
-Tratos na Infância em parceria com a Comissão Nacional 
de Protecção de Crianças e Jovens em Risco e a Associação 
de Mulheres Contra a Violência. Entre as várias iniciativas 
que decorreram durante o mês de Abril destacam-se: Ciclo 
Cultural que contou com a presença de vários grupos de 
dança, musica, teatro, fotografia, exibição de filmes e 
curtas-metragens.

43. PLANO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO DA 
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

No âmbito do Plano Municipal de Prevenção e Combate a 
Violência Doméstica e de Género, decorreu o período de 
consulta pública da proposta e apreciação dos contributos 
recebidos.

44. POLÍTICAS LOCAIS DE FAMÍLIA E 
INFÂNCIA

Nos dias 7 e 8 de maio, co-organização do II Seminário 
Iberoamericano sobre “Politicas Públicas Locais de Família e 
Infância” e o IV Comité Sectorial de Infância e Educação da 
União das Cidades Capitais Iberoamericanas (UCCI), reuniu 
delegados provenientes de 18 capitais ibero-americanas 
em Lisboa.

45. PRÉMIO EMPREENDEDORISMO

Lisboa recebeu em Bruxelas, no dia 25 de Junho, a distin-
ção de Cidade Empreendedora Europeia, que premeia as 
melhores estratégias regionais para a promoção do 
empreendedorismo e da inovação junto das pequenas e 
médias empresas.

46. INAUGURAÇÃO DA CASA DOS ANIMAIS

A Casa dos Animais de Lisboa (CAL), nova designação do 
canil/gatil municipal situado em Monsanto, foi inaugurada 
numa cerimónia que marca uma nova fase deste equipa-
mento.
Completamente requalificada, quer a nível de instalações, 
como de procedimentos, a CAL tem como lema acolher e 
tratar com dignidade todos os animais, combater o aban-
dono e promover a adopção segura e responsável, porque 
o destino final de cada animal não pode ser outro que não 
o da adopção.
Nesse sentido, se se optar por adoptar um animal na CAL, 
o estabelecimento disponibilizará serviços e actos médicos 
gratuitos, como esterilização, desparasitação, identificação 
electrónica, medicação e até programas de treino.
Mais moderno e funcional, o novo equipamento de Mon-
santo contempla, entre outros espaços, boxes amplas, 
salas para cachorros e gatinhos, blocos de adopção, salas 
de vacinação e quarentena e zonas de recreio para cães.
A inauguração da CAL ficou ainda marcada pela celebração 
de vários acordos de cooperação com faculdades de Medi-
cina Veterinária e grupos ligados à defesa dos animais. O 
objetivo é proporcionar mais e melhores cuidados médicos 
aos animais.

1 ANO DE MANDATO, 1 ANO DE “MAIS PESSOAS, MAIS EMPREGO, MELHOR CIDADE”

47. RIBEIRA DAS NAUS

A 13 de Julho foi também assinalado o fim dos trabalhos da 
requalificação da Avenida Ribeira das Naus. As obras na 
Caldeirinha, na Doca Seca e na frente da margem da Ribei-
ra das Naus revelaram o que muitos já sabiam e que agora 
passam a poder disfrutar ainda melhor: uma frente de rio 
invejável, com condições naturais únicas, às quais se acres-
centaram outras, criadas para aproveitar esta convivência 
entre Lisboa e o Tejo.

48. INAUGURAÇÃO DA EXPOSIÇÃO MARE-
SIAS

No dia 13 de Julho a CML e a EGEAC inauguraram no 
Torreão Poente do Terreiro do Paço, a exposição Maresias - 
Lisboa e o Tejo 1850-2014, a qual estará patente até 19 de 
Dezembro.

49. INAUGURAÇÃO DO MUSEU DE SANTO 
ANTÓNIO

A Câmara Municipal de Lisboa reabriu o Pólo do Museu de 
Lisboa dedicado a Santo António no dia 18 de Julho. Este 
espaço, ampliado e com uma nova exposição permanente, 
passou a contar também com um centro de documentação 
dedicado a Santo António.

50. INAUGURAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA 
CASA DOS BICOS/NÚCLEO ARQUEOLÓ-
GICO

No dia 14 de Julho a Câmara Municipal de Lisboa inaugurou 
o Núcleo Arqueológico da Casa dos Bicos, revelando um 
valioso espólio que percorre a história da cidade desde a 
ocupação romana até ao século XVIII.

51. FESTAS DAS CIDADE

Tendo como mote principal a celebração dos 400 Anos de 
uma das obras-primas da literatura portuguesa, Peregrina-
ção de Fernão Mendes Pinto, as Festas de Lisboa 2014 
projectou uma vez mais a Cidade de Lisboa a nível nacional 
e internacional, congregando em torno do seu imaginário 
mais de 500.000 pessoas que assistiram presencialmente a 
todos os eventos e ultrapassando os 1,9 milhões de especta-
dores (considerando as transmissões televisivas dos seus 
eventos).

52. ENTREGA DE EPI – BOMBEIROS

No passado dia 18 de agosto, o Presidente da Câmara de 
Lisboa procedeu à entrega de 350 equipamentos de 
protecção individual ao Regimento de Sapadores Bombei-
ros de Lisboa. Esta entrega consubstancia mais uma acção 
que visa a melhoria das condições de trabalho dos elemen-
tos do RSB, que prestam socorro à cidade.

53. APROVADO PLANO DE AÇÃO DOS DIREI-
TOS SOCIAIS

O Plano de Ação dos Direitos Sociais 2014-2017 é uma 
estratégia política estruturada em eixos, objetivos, missões 
e ações, tendo por base a ambição do Programa do Gover-
no da Cidade de Lisboa 2013/2017, a experiência de traba-
lho do município e os inúmeros compromissos assumidos 
com as comunidades nomeadamente a Rede Social de 
Lisboa. Para além de estabelecer e reforçar o trabalho que 
tem sido desenvolvido pela autarquia, o Plano de Acção dos 
Direitos Sociais 2014-2017 assenta numa estrutura que, 
por um lado, permite dar respostas sociais urgentes, por 
outro, estabelece estratégias de intervenção de médio e 
longo-prazo, promovendo e protegendo os direitos dos 
mais excluídos e daqueles que se encontram numa situa-
ção de tal desigualdade, que necessitam de medidas que 
possam minorar o impacto social que ainda hoje persiste.

54. FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL APRO-
VADO POR UNANIMIDADE NA ASSEM-
BLEIA MUNICIPAL

O Fundo do Emergência Social de Lisboa criado em 2012 
(2ºsemestre de 2012) pelo município de Lisboa, tendo em 
conta o quadro de crise económica e social em Portugal, 
visando o apoio financeiro a IPSS e a agregados familiares.
Os pedidos de apoio financeiro destinado às famílias são 
avaliados e prestados através das juntas de freguesia.
No âmbito do Protocolo de Delegação de competências, em 
2013, a CML transferiu para 40 Juntas de Freguesia o valor 
total de 192.000,00€, tendo sido rececionados 176 pedidos 
de apoio e 153 Famílias foram apoiadas.
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1.  DESCENTRALIZAÇÃO DE MEIOS E DE COM-
PETÊNCIAS NAS FREGUESIAS DE LISBOA

O apoio dado pelos Lisboetas legitimou obviamente a 
opção por parte do executivo municipal de descentralizar 
meios e competências para as novas 24 freguesias de 
Lisboa. A reforma administrativa foi concebida e proposta 
com ampla participação da cidade e debate nos órgãos 
municipais ao longo de 5 anos, foi consagrada em lei da 
Assembleia da República e amplamente apoiada em duas 
eleições autárquicas. Foram descentralizadas muitas com-
petências do município, na área da higiene urbana, gestão 
e manutenção de equipamentos de proximidade ou espaço 
público. Foram também transferidos os meios financeiros, 
instalações, equipamentos e recursos humanos, necessá-
rios para o exercício destas competências. Foi garantido aos 
funcionários municipais transferidos para as freguesias a 
plenitude dos direitos adquiridos, como os direitos próprios 
dos funcionários públicos e ainda os direitos específicos dos 
trabalhadores do município, como o acesso aos serviços de 
medicina do trabalho, creches e refeitórios municipais e os 
serviços sociais da CML.
No dia 10 de Março de 2014 procedeu-se à assinatura dos 
autos de transferência das novas competências para as 
freguesias. Um dia histórico na cidade de Lisboa, e do país, 
traduzindo-se numa das maiores reformas administrativas 
de sempre em Portugal.
Com a assinatura dos 24 autos de transferência, as Juntas 
assumiram a responsabilidade pela limpeza da cidade, pela 
manutenção de mais de uma centena de equipamentos 
desportivos, espaços de jogos, escolas e jardins-de-infân-
cia, mercados e feiras.
Ainda neste âmbito, foi aprovada, na Reunião de Câmara 
Pública de 26 de Março 2014, a atribuição de património 
municipal às novas Juntas de Freguesia (Proposta nº 
115/2014), criando condições para que estas entidades 
públicas possam desenvolver as novas competências e 
atribuições.

2. REMODELAÇÃO DO MERCADO DE CAMPO DE 
OURIQUE

No dia 26 de Novembro foi inaugurado o remodelado 
Mercado de Campo de Ourique, com um novo conceito de 
oferta alimentar a par da oferta tradicional, que tem tido 
grande sucesso, merecendo grande afluência do público e 
que tem sido alvo de destaque na comunicação social.

3. LISBON & ESTORIL FILME FESTIVAL 2013

Decorreu entre os dias 8 e 18 de Novembro de 2013 mais 
uma edição do Lisbon & Estoril Film Festival, festival de que 
a CML é parceira e que cruza, com originalidade, o cinema 
com outras artes, da música à literatura, passando por 
outras artes visuais, constituindo uma mais-valia para a 
nossa cidade.

4. EXPERIMENTA DESIGN 2013

De 7 de Novembro e 22 de Dezembro realizou-se mais uma 
edição da Experimenta Design, com a parceria da CML, que 
ocupou vários lugares da nossa cidade (no eixo Chiado- 
Belém) e que voltou a marcar a agenda mediática e cultu-
ral. 

5. ENTREGA DAS PRIMEIRAS CHAVES 
 DO PROGRAMA “LOJA NO BAIRRO”

No âmbito do Programa “Loja no Bairro“, foram entregues, 
em Dezembro de 2013, as primeiras 20 chaves de espaços 
em bairros municipais, destinados ao desenvolvimento de 
atividades comerciais e à instalação de projetos de criação 
de microempresas. Esta é uma solução que visa estimular 
a economia local, promovendo o empreendedorismo e a 
criação de emprego através da disponibilização destes 
espaços devolutos e o seu aproveitamento de forma a 
suprimir carências nos bairros. Dos 20 espaços entregues, 
16 destinam-se ao desenvolvimento de actividades comer-
ciais e quatro à instalação de projetos de criação de 
microempresas/empreendedorismo em bairros municipais. 

6. APRESENTAÇÃO DO CARTÃO BLX

As Bibliotecas Municipais de Lisboa em associação com a 
Innovagency apresentaram no dia 10 de Dezembro a app 
(para smartphones e tablets) Cartão BLX, o primeiro cartão 
digital de um serviço público no nosso país. Através desta 
aplicação será possível aos utilizadores da rede de bibliote-
cas da Câmara Municipal de Lisboa requisitar livros e 
conhecer o estado do seu pedido, saber quais os dias e 
locais de paragem da Biblioteca Itinerante ou aceder a 
informação básica como os contactos e localização das 
bibliotecas. 

7. COMEMORAÇÕES DO 1º DE DEZEMBRO

Assinalou-se no dia 1 de Dezembro de 2013 a passagem de 
mais um aniversário do Dia da Restauração (1640), com 
uma cerimónia oficial organizada pela Sociedade Histórica 
de Independência de Portugal e pela Câmara Municipal de 
Lisboa, numa parceria que remonta a 1861. Foi assim man-
tido o compromisso de, independentemente da data ser ou 
não feriado municipal, a Câmara continuar a assinalar uma 
data da maior importância para a História do nosso país, 
com comemorações de natureza eminentemente popula-
res. 

8. OS 500 ANOS DO BAIRRO ALTO

Decorreram entre os dias 7 e 15 de Dezembro de 2013, as 
comemorações dos 500 anos do Bairro Alto, um dos bairros 
populares mais carismáticos da nossa cidade, com uma 
série de actividades que mobilizaram a participação de 
habitantes e comerciantes do bairro, além dos seus muitos 
visitantes. 

9. INÍCIO DA RECOLHA SELECTIVA EM BENFICA

Iniciou-se a implantação do projecto de recolha selectiva 
porta a porta na freguesia de Benfica (16.195 fogos) com a 
entrega de equipamento e realização de acções de sensibi-
lização à população.

10. LISBOA VOLTOU A SER PREMIADA 
INTERNACIONALMENTE COMO GRANDE 
DESTINO TURÍSTICO

Prémio Amadeus&WWTM - City Break On A Budget, anun-
ciado a 6 de Novembro na maior feira de turismo do 
mundo, realizada em Londres. Lisboa venceu pela qualida-
de e pela diversidade turística que oferece em estadias de 
curta duração, de que se destacam os preços acessíveis, os 
alojamentos, as viagens, os passeios e a restauração.
Prémio HolidayCheck Destination Award 2013, na categoria 
de City Trips. A distinção resulta da análise das reações dos 
clientes desta operadora turística online, através dos 
comentários, sugestões e críticas feitas após as viagens.

11. ASSINATURA DE ACORDO TRIPARTIDO

No âmbito da reforma administrativa em curso, após a 
aprovação pela Assembleia Municipal de Lisboa, dos crité-
rios de transição dos recursos humanos do município para 
as juntas de freguesia, a Câmara Municipal de Lisboa, 18 
Juntas de Freguesia da cidade, e o SINTAP - Sindicato dos 
Trabalhadores da Administração Pública e de Entidades 
com Fins Públicos, assinaram, dia 22 de Janeiro de 2014, 
um acordo tripartido que garantiu os direitos dos trabalha-
dores e a manutenção da natureza pública dos seus contra-
tos de trabalho.

12. ACORDO COLECTIVO SOBRE DURAÇÃO 
DO TEMPO DE TRABALHO

Foram assinados com os sindicatos representativos dos 
trabalhadores da CML: Federação de Sindicatos da Admi-
nistração Pública e de Entidades com Fins Públicos 
(FESAP), Sindicato dos Trabalhadores da Administração 
Pública e de Entidades com Fins Públicos (SINTAP), o Sindi-
cato Nacional dos Bombeiros Profissionais (SNBP), Sindica-
to dos Trabalhadores do Município de Lisboa (STML) e com 
o Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local 
(STAL) os contratos coletivos de trabalho com vista à dura-
ção e organização do tempo de trabalho dos trabalhadores 
do Município. Com a assinatura deste acordo coletivo, os 
direitos dos trabalhadores designadamente no que respei-
ta: à manutenção das 7 horas diárias e 35 horas semanais, 
à aplicação do regime de jornada contínua, bem como o 
direito à prestação de trabalho em condições de segurança, 
higiene e saúde.

13. APROVAÇÃO DO PLANO DE ACESSIBILI-
DADE PEDONAL EM LISBOA

Tornar Lisboa uma cidade mais acessível é uma prioridade 
deste executivo da CML, prevenindo a criação de novas 
barreiras, promovendo a adaptação progressiva dos espa-
ços e edifícios já existentes e mobilizando a comunidade 
para a criação de uma cidade para todas as pessoas, inde-
pendente das suas capacidades físicas, sensoriais e cogniti-
vas. A Câmara Municipal determinou, através da Delibera-
ção n.º 566/CM/2009, a elaboração do Plano de Acessibili-
dade Pedonal de Lisboa, tendo por missão definir a melhor 
estratégia para a cidade de lisboa e promover a acessibili-
dade;

14. PROGRAMA DE RENDA CONVENCIONADA

Realizou-se em Janeiro de 2014 o sorteio relativo à 4ª 
edição do Programa de Renda Convencionada. Esta bolsa 
era constituída por 12 habitações municipais, com tipolo-
gias T0 a T2, de rendas que variavam entre os 108€ e 415€ 
(valor médio era 262€).

15. INAUGURADO BALCÃO PRA A PARCERIA 
SOCIAL

Foi inaugurado a 30 de Janeiro, no Edifício Central da CML, 
o Balcão para a Parceria Social, que procura ser uma 
resposta para facilitar o trabalho das organizações institui-
ções e grupos informais ativos no domínio dos Direitos 
Sociais em Lisboa e estimular a sua interação positiva com 
o município.

16. LISBOA-EUROPA 2020

Em reunião de 29 de Janeiro de 2014, a Câmara Municipal 
de Lisboa mandatou a Equipa de Missão Lisboa-Europa 
2020 para uma segunda fase de atuação, atendendo a que 
em Dezembro de 2013 foram publicados os Regulamentos 
europeus que enquadram o próximo Quadro Financeiro 
Plurianual e em Janeiro de 2014 o Governo português apre-
sentou formalmente uma proposta de Acordo de Parceria, 
a assinar entre Portugal e a Comissão Europeia, continuan-
do os trabalhos de preparação dos Programas Operacionais 
(regionais e temáticos) e do Plano Territorial Integrado da 
Área Metropolitana de Lisboa.
Caberá à Equipa de Missão acompanhar o processo de 
negociação do Acordo de Parceria e Programas Operacio-
nais, atenta a Estratégia Lisboa 2020 e o Programa de 
Governo da Cidade, bem como a produção da regulamen-
tação nacional do Quadro Comunitário, tendente a assegu-
rar a maximização de investimento financiável pelos fundos 
comunitários na Cidade de Lisboa.

17. ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2014

A Câmara Municipal de Lisboa prevê para o Orçamento 
Participativo do ano de 2014 uma verba global de 
2.500.000€, que será dividida por dois grupos de projectos: 
1 milhão de euros para o conjunto dos projectos de valor 
igual ou inferior a 500.000 euros e 1,5 milhões de euros 
para o conjunto dos projectos de valor igual ou inferior a 
150.000 euros. A proposta de realização do OP 2014 foi 
aprovada em reunião de Câmara de dia 12 de Março.

18. BIP/ZIP 2014

Em 26 de Março, foi aprovado na Câmara, por unanimida-
de, o Ciclo e Regras do Plano BIP/ZIP 2014. Trata-se de um 
dos mais importantes instrumentos de Desenvolvimento 
Local do Município, iniciado em 2011 com uma dotação de 
1,000,000 euros e envolvendo em 2014 um financiamento 
de 1,632,771 euros É dirigido aos Bairros e Zonas de Inter-
venção Prioritária definidos na Carta BIP/ZIP (8% do 
concelho de Lisboa). Até à data, o programa Bip-Zip envol-
veu o financiamento de 742 actividades, com 4,3 milhões 
de euros, 300 entidades
sem fins lucrativos, e uma abrangência de 67 territórios. A 
edição de 2014 contou com a maior participação de sempre 
o programa, com 138 novas entidades. Entraram na plata-
forma nos
prazos previstos 146 candidaturas, envolvendo 362 entida-
des, com projectos superior a 7,5 milhões de euros, dos 
quais mais de 6 milhões de euros solicitados ao Programa 
BIP/ZIP.

19. REGULAMENTO DE OCUPAÇÃO DA VIA 
PÚBLICA COM ESTALEIROS DE OBRAS

A CML aprovou a 26 de Março o Regulamento de Ocupação 
da Via Pública com Estaleiros de Obras. A prática vinha a 
demonstrar que os estaleiros de obras, em especial quando 
ocupam a via ou outros espaços públicos, determinam 
prejuízos a vários níveis, quer porque contribuem para a 
insegurança e desconforto dos peões, nomeadamente os 
de mobilidade condicionada, quer porque prejudicam o 
normal exercício das actividades económicas, nomeada-
mente o comércio, quer, ainda, porque contribuem para 
uma imagem descuidada da cidade e para a degradação do 
espaço público e das infra-estruturas, o que não é compatí-
vel com os desafios e as exigências a que estão sujeitos os 
modernos centros urbanos.

20. VERSÃO FINAL DO PLANO DE URBANI-
ZAÇÃO DE ALCÂNTARA

Foi aprovada na Reunião de Câmara Pública de 26 de 
Março de 2014, a versão final do Plano de Urbanização de 
Alcântara. Entre os grandes objetivos do plano, destaque 
para a promoção de uma estrutura ecológica contínua que 
relacione o Estuário com o Vale de Alcântara e, através 
deste, o Parque de Monsanto; garantia da drenagem hídri-
ca e atmosférica do sistema do vale; propor soluções 
mitigadoras das situações de risco natural, designadamen-
te sísmico e de inundações; promoção da identificação e 
valorização do património cultural existente, designada-
mente o proveniente de arqueologia industrial; estabeleci-
mento de uma rede de mobilidade suave, que se articule 
com a Frente Ribeirinha, com os percursos históricos, com 
a estrutura ecológica urbana, a rede de equipamentos e o 
sistema de transportes públicos.

21. VERSÃO FINAL DO PLANO DE PORME-
NOR DA PEDREIRA DO ALVITO

Foi aprovada na Reunião de Câmara Pública de 26 de 
Março 2014, a versão final do Plano de Pormenor da Pedrei-
ra do Alvito. Constituem principais objectivos do plano: 
reconversão das áreas industriais obsoletas e vazios urba-
nos existentes, através da criação de uma nova malha 
urbana, que confira uma imagem de modernidade à área 
do Plano e garanta a sua sustentabilidade ambiental; 
articulação das zonas verdes públicas com percursos pedo-
nais, praças, equipamentos e zonas de estadia e lazer, 
criando-se num espaço público com maior conforto 
urbano; valorização da falésia existente a norte da pedrei-
ra, de modo a garantir o espaço memorial e o reforço do 
seu papel cénico; estruturação da rede viária local em 
articulação com a rede viária principal, de forma a melhorar 
as acessibilidades e os índices de mobilidade interna e 
externa.

22. ABERTURA DO PERÍODO DE DISCUSSÃO 
PÚBLICA DA REVISÃO DO PLANO DE 
PORMENOR DA ZONA ENVOLVENTE AO 
MERCADO DE BENFICA

A revisão do Plano de Pormenor da Zona Envolvente ao 
Mercado de Benfica (a área de intervenção do Plano tem 
cerca de 17,73ha e localiza-se na freguesia de Benfica), 
tem como objetivo proceder à reformulação da proposta 
urbanística, procurando soluções para os problemas 
existentes e detectados ao longo da sua implementação. A 
abertura de período de discussão pública foi aprovada na 
Reunião de Câmara Pública de 26 de Fevereiro de 2014.

23. REVISÃO DA CARTA EDUCATIVA DE 
LISBOA

Um novo contexto - novos dados demográficos, reforma 
administrativa, alterações na gestão e configuração dos 
Agrupamentos Escolares e alargamento da escolaridade 
obrigatória (abrangendo a faixa etária compreendida entre 
os 5 e 18 anos de idade), justificam a revisão da Carta 
Educativa de Lisboa, em vigor desde 2008. A Carta Educati-
va é um instrumento de elaboração/actualização obrigató-
rias (DL 7/2003 de 15 de Janeiro), fundamental para o 
ordenamento da rede de oferta de educação e de ensino da 
rede pública a partir do qual são definidas as estratégias de 
investimento municipal nos domínios da construção, manu-
tenção e apetrechamento dos estabelecimentos, e de 
reserva de terrenos, no caso do secundário.

24. CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO PARA A 
INSTALAÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA DE 
ESTUDANTES NO LARGO INTENDENTE 
PINA MANIQUE

Na Reunião de Câmara Pública de 26 de Março 2014, foi 
aprovado de forma condicionada (Proposta n.º 114/2014), 
um pedido de licenciamento para a edificação de uma 
residência de estudantes no Largo do Intendente de Pina 
Manique. O projeto de arquitectura apresentado propõe a 
construção de um edifício destinado a residência de estu-
dantes, que albergará uma diversidade de espaços destina-
dos a comércio (loja / bar / cantina), recepção, área admi-
nistrativa, 239 quartos, áreas de estar, de leitura, de estudo 
e de refeições.

25. PLANO MUNICIPAL PREVENÇÃO E COM-
BATE À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E DE 
GÉNERO

Foi aprovado por unanimidade em reunião pública de 
Câmara, no dia 26 de Fevereiro de 2014, constituindo um 
importante instrumento de trabalho para combater este 
flagelo.

26. ORGANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO NO 
LISBON V-DAY, “ONE BILLION RISING”

No dia 14 de Fevereiro, Lisboa associou-se ao movimento 
One Billion Rising”, que é um movimento, à escala global, 
pelo fim da violência contra mulheres, incluindo violações, 
espancamentos, incestos, mutilações genitais e escravidão 
sexual.

27. ORÇAMENTO PARTICIPATIVO ESCOLAR 
2014

Com a experiência adquirida nas edições anteriores, e o 
impacto positivo que este projecto alcançou junto da comu-
nidade escolar envolvida, a CML entendeu que estava na 
altura de o alargar e proporcionar aos jovens das 24 
Freguesias de Lisboa, a possibilidade de participar, promo-
vendo, assim, os valores da responsabilidade cívica, do 
envolvimento na vida da comunidade, da importância da 
partilha de responsabilidade e, em última instância, desen-
volver competências para a participação.
Na 4ª edição do Orçamento Participativo Escolar participa-
ram 5 escolas, num total de 9 turmas de 8º e 9º ano de 
escolaridade, onde mais de 200 alunos debateram ideias 
para Lisboa. Das 12 propostas apresentadas pelas escolas, 
8 foram adaptadas a projectos pela CML.

28.  FINAIS DA CHAMPIONS LEAGUE

As finais da Champions League feminina (Estádio do Reste-
lo) e masculina (Estádio da Luz) foram um dos grandes 
acontecimentos do ano em Lisboa. Para além da movimen-
tação que trouxe centenas de milhares de pessoas à nossa 
cidade, a audiência televisiva global superou os 380 
milhões, no que foi uma excepcional promoção de Lisboa à 
escala mundial. Destaque ainda para a ajuda da CML na 
efetivação do Champions League Festival, na Praça do 
Comércio e das fan zones dedicadas aos adeptos das duas 
equipas. O grande ambiente que se viveu em Lisboa 
naqueles dias foi devidamente sublinhado por toda a 
imprensa internacional.

29. COMEMORAÇÕES DOS 40 ANOS DO 25 
DE ABRIL

Decorreram, com enorme adesão popular e ampla cobertu-
ra mediática, as comemorações dos 40 anos do 25 de Abril, 
com um sem-número de iniciativas organizadas ou apoia-
das pela CML. Assinalando a data, a CML aprovou ainda, 
por unanimidade, a concessão da medalha da cidade à 
Associação 25 de Abril.

30. 84º FEIRA DO LIVRO

Foi inaugurado no dia 29 de maio a 84ª edição da Feira do 
Livro, no Parque Eduardo VII, com uma série de inovações 
devidamente sublinhadas pela comunicação social, com 
novos pavilhões e um layout diferente, acomodando 
também a instalação de um “mini-estádio” com ecrã gigan-
te, que permitiu aos lisboetas assistir aos jogos do Mundial 
de Futebol 2014.

31. ROCK IN RIO 2014

Decorreu mais uma edição do RiR, com mais de 350 mil 
espectadores, mais um enorme sucesso de afluência, com 
destaque para a presença de muitos estrangeiros, devido à 
atratividade de alguns nomes do cartaz.

32. ABERTURA MERCADO DA RIBEIRA PELA 
TIMEOUT

Dia 17 de maio inaugurou a primeira fase do novo Mercado 
da Ribeira pela revista Time Out. Em paralelo com o merca-
do tradicional de frescos, uma das naves do Mercado da 
Ribeira foi remodelada para dar lugar a um espaço amplo 
ocupado ao centro por mesas e rodeado pelas propostas 
gastronómicas de chefes como Vítor Claro, Marlene Vieira, 
Miguel Castro Silva, Alexandre Silva e Henrique Sá Pessoa, 
ou pelas sugestões das marcas presentes que vão desde 
diversas formas de confeccionar e degustar peixe, pizas, 
croquetes e muitos outras iguarias da nossa gastronomia.

33. REMODELAÇÃO DO JARDIM SÁ DA BAN-
DEIRA (PRAÇA D. LUIS)

A Câmara de Lisboa procedeu à remodelação do Jardim Sá 
da Bandeira, na Praça D. Luis. Procedeu-se a obras de 
construção de rede, substituição de postes e limpeza das 
luminárias, substituição de pavimentos e limpeza de mobi-
liário urbano. Foi ainda substituído o parque infantil existen-
te no local e instalado um quiosque tipo República com 
esplanada.

34. FESTIVAL INDIE LISBOA E FESTIVAL 
ALKANTARA

Duas referências já incontornáveis da agenda cultural da 
nossa cidade e que tiveram as suas edições de 2014, com 
assinalável sucesso, apesar de direccionadas para um 
universo não “mainstream”. O IndieLisboa – Festival Inter-
nacional de Cinema Independente conquistou um reconhe-
cimento internacional notável e firmou a sua posição cimei-
ra no contexto dos festivais nacionais. O Alkantara Festival 
- Mundos em Palco voltou a cumprir o seu papel como 
importante festival internacional contemporâneo de artes 
performativas: internacional e transdisciplinar.

35. SEMANA DO EMPREENDEDORISMO

A Câmara Municipal de Lisboa organizou a 3ª Semana do 
Empreendedorismo de Lisboa, a qual decorreu entre 5 a 10 
de maio. Durante cinco dias Lisboa foi palco de mais de 
duas dezenas de iniciativas que visaram a promoção o 
empreendedorismo e que decorreram em vários locais da 
cidade: seminários, conferências, workshops, sessões 
plenárias, gabinetes de apoio ao empreendedorismo, open 
days, talks.

36. INAUGURAÇÃO DO PARQUE URBANO DO 
REGUENGO, FREGUESIA DE SANTA 
CLARA

O Parque Urbano do Reguengo foi construído através de 
uma estreita colaboração entre a Junta de Freguesia de 
Santa Clara e a Câmara Municipal de Lisboa, que ao abrigo 
de duas candidaturas eleitas através do programa “Agen-
da21”, transferiu o apoio para a Junta de Freguesia, na 
qualidade de representante da candidatura.

37. MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS E 
VIA PÚBLICA

Conservação e Reparação de Arruamentos - Através das 
empreitadas de manutenção de pavimentos betuminosos 
foram executadas recargas de pavimentos numa área total 
aproximada de 9000 m2.

38. PROGRAMA DE ACÇÃO TERRITORIAL 
PARA A COLINA DE SANTANA

Considerando a importância da reabilitação e da requalifi-
cação da Colina de Santana para a regeneração do Centro 
de Lisboa foi assumido pelo executivo da CML o interesse e 
a oportunidade de ser elaborado um instrumento estratégi-
co e programático que, visando uma intervenção integrada 
naquele território, promova e coordene a atuação das 
várias entidades públicas e privadas interessadas na 
concretização do planeamento territorial definido para 
aquela área da cidade.

39. VERSÃO FINAL DO PLANO DE PORME-
NOR DE REABILITAÇÃO URBANA DO 
CAMPUS DE CAMPOLIDE

O Plano de Pormenor de Reabilitação Urbana do Campus 
de Campolide tem como principal objectivo organizar, 
caracterizar e articular com a cidade duas grandes áreas de 
uso público: a Universidade Nova de Lisboa e o Estabeleci-
mento Prisional de Lisboa. A área de intervenção com cerca 
de 37ha pertence às freguesias de Campolide e Avenidas 
Novas, e abrange ainda a área urbana do Palácio da Justi-
ça, o antigo Tribunal de Polícia e o Corredor Verde de 
Lisboa.

40. INAUGURAÇÃO DE MONUMENTO DA 
AUTORIA DE RUI SANCHES, EM HOME-
NAGEM A MARIA JOSÉ NOGUEIRA PINTO 
- 27 DE MAIO – AV. RIBEIRA DAS NAUS

O monumento perpetuará o agradecimento da cidade ao 
importante trabalho desenvolvido por Maria José Nogueira 
Pinto. A localização da obra não podia deixar de ser num 
dos locais mais emblemáticos da cidade, entre o Cais do 
Sodré e a Praça do Comércio, por estar integrada num 
grande plano de reabilitação da zona ribeirinha.

41. CONSELHO MUNICIPAL PARA A IGUAL-
DADE DE OPORTUNIDADES

Foi aprovada em reunião de Câmara de 30 de Abril, a 
proposta de alteração de designação e regulamento geral 
do Conselho Municipal para a Igualdade de Oportunidades 
entre Mulheres e Homens.

42. MÊS DA PREVENÇÃO DOS MAUS-TRATOS 
NA INFÂNCIA

Realização da Campanha do Mês da Prevenção dos Maus-
-Tratos na Infância em parceria com a Comissão Nacional 
de Protecção de Crianças e Jovens em Risco e a Associação 
de Mulheres Contra a Violência. Entre as várias iniciativas 
que decorreram durante o mês de Abril destacam-se: Ciclo 
Cultural que contou com a presença de vários grupos de 
dança, musica, teatro, fotografia, exibição de filmes e 
curtas-metragens.

43. PLANO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO DA 
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

No âmbito do Plano Municipal de Prevenção e Combate a 
Violência Doméstica e de Género, decorreu o período de 
consulta pública da proposta e apreciação dos contributos 
recebidos.

44. POLÍTICAS LOCAIS DE FAMÍLIA E 
INFÂNCIA

Nos dias 7 e 8 de maio, co-organização do II Seminário 
Iberoamericano sobre “Politicas Públicas Locais de Família e 
Infância” e o IV Comité Sectorial de Infância e Educação da 
União das Cidades Capitais Iberoamericanas (UCCI), reuniu 
delegados provenientes de 18 capitais ibero-americanas 
em Lisboa.

45. PRÉMIO EMPREENDEDORISMO

Lisboa recebeu em Bruxelas, no dia 25 de Junho, a distin-
ção de Cidade Empreendedora Europeia, que premeia as 
melhores estratégias regionais para a promoção do 
empreendedorismo e da inovação junto das pequenas e 
médias empresas.

46. INAUGURAÇÃO DA CASA DOS ANIMAIS

A Casa dos Animais de Lisboa (CAL), nova designação do 
canil/gatil municipal situado em Monsanto, foi inaugurada 
numa cerimónia que marca uma nova fase deste equipa-
mento.
Completamente requalificada, quer a nível de instalações, 
como de procedimentos, a CAL tem como lema acolher e 
tratar com dignidade todos os animais, combater o aban-
dono e promover a adopção segura e responsável, porque 
o destino final de cada animal não pode ser outro que não 
o da adopção.
Nesse sentido, se se optar por adoptar um animal na CAL, 
o estabelecimento disponibilizará serviços e actos médicos 
gratuitos, como esterilização, desparasitação, identificação 
electrónica, medicação e até programas de treino.
Mais moderno e funcional, o novo equipamento de Mon-
santo contempla, entre outros espaços, boxes amplas, 
salas para cachorros e gatinhos, blocos de adopção, salas 
de vacinação e quarentena e zonas de recreio para cães.
A inauguração da CAL ficou ainda marcada pela celebração 
de vários acordos de cooperação com faculdades de Medi-
cina Veterinária e grupos ligados à defesa dos animais. O 
objetivo é proporcionar mais e melhores cuidados médicos 
aos animais.

47. RIBEIRA DAS NAUS

A 13 de Julho foi também assinalado o fim dos trabalhos da 
requalificação da Avenida Ribeira das Naus. As obras na 
Caldeirinha, na Doca Seca e na frente da margem da Ribei-
ra das Naus revelaram o que muitos já sabiam e que agora 
passam a poder disfrutar ainda melhor: uma frente de rio 
invejável, com condições naturais únicas, às quais se acres-
centaram outras, criadas para aproveitar esta convivência 
entre Lisboa e o Tejo.

48. INAUGURAÇÃO DA EXPOSIÇÃO MARE-
SIAS

No dia 13 de Julho a CML e a EGEAC inauguraram no 
Torreão Poente do Terreiro do Paço, a exposição Maresias - 
Lisboa e o Tejo 1850-2014, a qual estará patente até 19 de 
Dezembro.

49. INAUGURAÇÃO DO MUSEU DE SANTO 
ANTÓNIO

A Câmara Municipal de Lisboa reabriu o Pólo do Museu de 
Lisboa dedicado a Santo António no dia 18 de Julho. Este 
espaço, ampliado e com uma nova exposição permanente, 
passou a contar também com um centro de documentação 
dedicado a Santo António.

50. INAUGURAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA 
CASA DOS BICOS/NÚCLEO ARQUEOLÓ-
GICO

No dia 14 de Julho a Câmara Municipal de Lisboa inaugurou 
o Núcleo Arqueológico da Casa dos Bicos, revelando um 
valioso espólio que percorre a história da cidade desde a 
ocupação romana até ao século XVIII.

1 ANO DE MANDATO, 1 ANO DE “MAIS PESSOAS, MAIS EMPREGO, MELHOR CIDADE”

51. FESTAS DAS CIDADE

Tendo como mote principal a celebração dos 400 Anos de 
uma das obras-primas da literatura portuguesa, Peregrina-
ção de Fernão Mendes Pinto, as Festas de Lisboa 2014 
projectou uma vez mais a Cidade de Lisboa a nível nacional 
e internacional, congregando em torno do seu imaginário 
mais de 500.000 pessoas que assistiram presencialmente a 
todos os eventos e ultrapassando os 1,9 milhões de especta-
dores (considerando as transmissões televisivas dos seus 
eventos).

52. ENTREGA DE EPI – BOMBEIROS

No passado dia 18 de agosto, o Presidente da Câmara de 
Lisboa procedeu à entrega de 350 equipamentos de 
protecção individual ao Regimento de Sapadores Bombei-
ros de Lisboa. Esta entrega consubstancia mais uma acção 
que visa a melhoria das condições de trabalho dos elemen-
tos do RSB, que prestam socorro à cidade.

53. APROVADO PLANO DE AÇÃO DOS DIREI-
TOS SOCIAIS

O Plano de Ação dos Direitos Sociais 2014-2017 é uma 
estratégia política estruturada em eixos, objetivos, missões 
e ações, tendo por base a ambição do Programa do Gover-
no da Cidade de Lisboa 2013/2017, a experiência de traba-
lho do município e os inúmeros compromissos assumidos 
com as comunidades nomeadamente a Rede Social de 
Lisboa. Para além de estabelecer e reforçar o trabalho que 
tem sido desenvolvido pela autarquia, o Plano de Acção dos 
Direitos Sociais 2014-2017 assenta numa estrutura que, 
por um lado, permite dar respostas sociais urgentes, por 
outro, estabelece estratégias de intervenção de médio e 
longo-prazo, promovendo e protegendo os direitos dos 
mais excluídos e daqueles que se encontram numa situa-
ção de tal desigualdade, que necessitam de medidas que 
possam minorar o impacto social que ainda hoje persiste.

54. FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL APRO-
VADO POR UNANIMIDADE NA ASSEM-
BLEIA MUNICIPAL

O Fundo do Emergência Social de Lisboa criado em 2012 
(2ºsemestre de 2012) pelo município de Lisboa, tendo em 
conta o quadro de crise económica e social em Portugal, 
visando o apoio financeiro a IPSS e a agregados familiares.
Os pedidos de apoio financeiro destinado às famílias são 
avaliados e prestados através das juntas de freguesia.
No âmbito do Protocolo de Delegação de competências, em 
2013, a CML transferiu para 40 Juntas de Freguesia o valor 
total de 192.000,00€, tendo sido rececionados 176 pedidos 
de apoio e 153 Famílias foram apoiadas.
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1.  DESCENTRALIZAÇÃO DE MEIOS E DE COM-
PETÊNCIAS NAS FREGUESIAS DE LISBOA

O apoio dado pelos Lisboetas legitimou obviamente a 
opção por parte do executivo municipal de descentralizar 
meios e competências para as novas 24 freguesias de 
Lisboa. A reforma administrativa foi concebida e proposta 
com ampla participação da cidade e debate nos órgãos 
municipais ao longo de 5 anos, foi consagrada em lei da 
Assembleia da República e amplamente apoiada em duas 
eleições autárquicas. Foram descentralizadas muitas com-
petências do município, na área da higiene urbana, gestão 
e manutenção de equipamentos de proximidade ou espaço 
público. Foram também transferidos os meios financeiros, 
instalações, equipamentos e recursos humanos, necessá-
rios para o exercício destas competências. Foi garantido aos 
funcionários municipais transferidos para as freguesias a 
plenitude dos direitos adquiridos, como os direitos próprios 
dos funcionários públicos e ainda os direitos específicos dos 
trabalhadores do município, como o acesso aos serviços de 
medicina do trabalho, creches e refeitórios municipais e os 
serviços sociais da CML.
No dia 10 de Março de 2014 procedeu-se à assinatura dos 
autos de transferência das novas competências para as 
freguesias. Um dia histórico na cidade de Lisboa, e do país, 
traduzindo-se numa das maiores reformas administrativas 
de sempre em Portugal.
Com a assinatura dos 24 autos de transferência, as Juntas 
assumiram a responsabilidade pela limpeza da cidade, pela 
manutenção de mais de uma centena de equipamentos 
desportivos, espaços de jogos, escolas e jardins-de-infân-
cia, mercados e feiras.
Ainda neste âmbito, foi aprovada, na Reunião de Câmara 
Pública de 26 de Março 2014, a atribuição de património 
municipal às novas Juntas de Freguesia (Proposta nº 
115/2014), criando condições para que estas entidades 
públicas possam desenvolver as novas competências e 
atribuições.

2. REMODELAÇÃO DO MERCADO DE CAMPO DE 
OURIQUE

No dia 26 de Novembro foi inaugurado o remodelado 
Mercado de Campo de Ourique, com um novo conceito de 
oferta alimentar a par da oferta tradicional, que tem tido 
grande sucesso, merecendo grande afluência do público e 
que tem sido alvo de destaque na comunicação social.

3. LISBON & ESTORIL FILME FESTIVAL 2013

Decorreu entre os dias 8 e 18 de Novembro de 2013 mais 
uma edição do Lisbon & Estoril Film Festival, festival de que 
a CML é parceira e que cruza, com originalidade, o cinema 
com outras artes, da música à literatura, passando por 
outras artes visuais, constituindo uma mais-valia para a 
nossa cidade.

4. EXPERIMENTA DESIGN 2013

De 7 de Novembro e 22 de Dezembro realizou-se mais uma 
edição da Experimenta Design, com a parceria da CML, que 
ocupou vários lugares da nossa cidade (no eixo Chiado- 
Belém) e que voltou a marcar a agenda mediática e cultu-
ral. 

5. ENTREGA DAS PRIMEIRAS CHAVES 
 DO PROGRAMA “LOJA NO BAIRRO”

No âmbito do Programa “Loja no Bairro“, foram entregues, 
em Dezembro de 2013, as primeiras 20 chaves de espaços 
em bairros municipais, destinados ao desenvolvimento de 
atividades comerciais e à instalação de projetos de criação 
de microempresas. Esta é uma solução que visa estimular 
a economia local, promovendo o empreendedorismo e a 
criação de emprego através da disponibilização destes 
espaços devolutos e o seu aproveitamento de forma a 
suprimir carências nos bairros. Dos 20 espaços entregues, 
16 destinam-se ao desenvolvimento de actividades comer-
ciais e quatro à instalação de projetos de criação de 
microempresas/empreendedorismo em bairros municipais. 

6. APRESENTAÇÃO DO CARTÃO BLX

As Bibliotecas Municipais de Lisboa em associação com a 
Innovagency apresentaram no dia 10 de Dezembro a app 
(para smartphones e tablets) Cartão BLX, o primeiro cartão 
digital de um serviço público no nosso país. Através desta 
aplicação será possível aos utilizadores da rede de bibliote-
cas da Câmara Municipal de Lisboa requisitar livros e 
conhecer o estado do seu pedido, saber quais os dias e 
locais de paragem da Biblioteca Itinerante ou aceder a 
informação básica como os contactos e localização das 
bibliotecas. 

7. COMEMORAÇÕES DO 1º DE DEZEMBRO

Assinalou-se no dia 1 de Dezembro de 2013 a passagem de 
mais um aniversário do Dia da Restauração (1640), com 
uma cerimónia oficial organizada pela Sociedade Histórica 
de Independência de Portugal e pela Câmara Municipal de 
Lisboa, numa parceria que remonta a 1861. Foi assim man-
tido o compromisso de, independentemente da data ser ou 
não feriado municipal, a Câmara continuar a assinalar uma 
data da maior importância para a História do nosso país, 
com comemorações de natureza eminentemente popula-
res. 

8. OS 500 ANOS DO BAIRRO ALTO

Decorreram entre os dias 7 e 15 de Dezembro de 2013, as 
comemorações dos 500 anos do Bairro Alto, um dos bairros 
populares mais carismáticos da nossa cidade, com uma 
série de actividades que mobilizaram a participação de 
habitantes e comerciantes do bairro, além dos seus muitos 
visitantes. 

9. INÍCIO DA RECOLHA SELECTIVA EM BENFICA

Iniciou-se a implantação do projecto de recolha selectiva 
porta a porta na freguesia de Benfica (16.195 fogos) com a 
entrega de equipamento e realização de acções de sensibi-
lização à população.

10. LISBOA VOLTOU A SER PREMIADA 
INTERNACIONALMENTE COMO GRANDE 
DESTINO TURÍSTICO

Prémio Amadeus&WWTM - City Break On A Budget, anun-
ciado a 6 de Novembro na maior feira de turismo do 
mundo, realizada em Londres. Lisboa venceu pela qualida-
de e pela diversidade turística que oferece em estadias de 
curta duração, de que se destacam os preços acessíveis, os 
alojamentos, as viagens, os passeios e a restauração.
Prémio HolidayCheck Destination Award 2013, na categoria 
de City Trips. A distinção resulta da análise das reações dos 
clientes desta operadora turística online, através dos 
comentários, sugestões e críticas feitas após as viagens.

11. ASSINATURA DE ACORDO TRIPARTIDO

No âmbito da reforma administrativa em curso, após a 
aprovação pela Assembleia Municipal de Lisboa, dos crité-
rios de transição dos recursos humanos do município para 
as juntas de freguesia, a Câmara Municipal de Lisboa, 18 
Juntas de Freguesia da cidade, e o SINTAP - Sindicato dos 
Trabalhadores da Administração Pública e de Entidades 
com Fins Públicos, assinaram, dia 22 de Janeiro de 2014, 
um acordo tripartido que garantiu os direitos dos trabalha-
dores e a manutenção da natureza pública dos seus contra-
tos de trabalho.

12. ACORDO COLECTIVO SOBRE DURAÇÃO 
DO TEMPO DE TRABALHO

Foram assinados com os sindicatos representativos dos 
trabalhadores da CML: Federação de Sindicatos da Admi-
nistração Pública e de Entidades com Fins Públicos 
(FESAP), Sindicato dos Trabalhadores da Administração 
Pública e de Entidades com Fins Públicos (SINTAP), o Sindi-
cato Nacional dos Bombeiros Profissionais (SNBP), Sindica-
to dos Trabalhadores do Município de Lisboa (STML) e com 
o Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local 
(STAL) os contratos coletivos de trabalho com vista à dura-
ção e organização do tempo de trabalho dos trabalhadores 
do Município. Com a assinatura deste acordo coletivo, os 
direitos dos trabalhadores designadamente no que respei-
ta: à manutenção das 7 horas diárias e 35 horas semanais, 
à aplicação do regime de jornada contínua, bem como o 
direito à prestação de trabalho em condições de segurança, 
higiene e saúde.

13. APROVAÇÃO DO PLANO DE ACESSIBILI-
DADE PEDONAL EM LISBOA

Tornar Lisboa uma cidade mais acessível é uma prioridade 
deste executivo da CML, prevenindo a criação de novas 
barreiras, promovendo a adaptação progressiva dos espa-
ços e edifícios já existentes e mobilizando a comunidade 
para a criação de uma cidade para todas as pessoas, inde-
pendente das suas capacidades físicas, sensoriais e cogniti-
vas. A Câmara Municipal determinou, através da Delibera-
ção n.º 566/CM/2009, a elaboração do Plano de Acessibili-
dade Pedonal de Lisboa, tendo por missão definir a melhor 
estratégia para a cidade de lisboa e promover a acessibili-
dade;

14. PROGRAMA DE RENDA CONVENCIONADA

Realizou-se em Janeiro de 2014 o sorteio relativo à 4ª 
edição do Programa de Renda Convencionada. Esta bolsa 
era constituída por 12 habitações municipais, com tipolo-
gias T0 a T2, de rendas que variavam entre os 108€ e 415€ 
(valor médio era 262€).

15. INAUGURADO BALCÃO PRA A PARCERIA 
SOCIAL

Foi inaugurado a 30 de Janeiro, no Edifício Central da CML, 
o Balcão para a Parceria Social, que procura ser uma 
resposta para facilitar o trabalho das organizações institui-
ções e grupos informais ativos no domínio dos Direitos 
Sociais em Lisboa e estimular a sua interação positiva com 
o município.

16. LISBOA-EUROPA 2020

Em reunião de 29 de Janeiro de 2014, a Câmara Municipal 
de Lisboa mandatou a Equipa de Missão Lisboa-Europa 
2020 para uma segunda fase de atuação, atendendo a que 
em Dezembro de 2013 foram publicados os Regulamentos 
europeus que enquadram o próximo Quadro Financeiro 
Plurianual e em Janeiro de 2014 o Governo português apre-
sentou formalmente uma proposta de Acordo de Parceria, 
a assinar entre Portugal e a Comissão Europeia, continuan-
do os trabalhos de preparação dos Programas Operacionais 
(regionais e temáticos) e do Plano Territorial Integrado da 
Área Metropolitana de Lisboa.
Caberá à Equipa de Missão acompanhar o processo de 
negociação do Acordo de Parceria e Programas Operacio-
nais, atenta a Estratégia Lisboa 2020 e o Programa de 
Governo da Cidade, bem como a produção da regulamen-
tação nacional do Quadro Comunitário, tendente a assegu-
rar a maximização de investimento financiável pelos fundos 
comunitários na Cidade de Lisboa.

17. ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2014

A Câmara Municipal de Lisboa prevê para o Orçamento 
Participativo do ano de 2014 uma verba global de 
2.500.000€, que será dividida por dois grupos de projectos: 
1 milhão de euros para o conjunto dos projectos de valor 
igual ou inferior a 500.000 euros e 1,5 milhões de euros 
para o conjunto dos projectos de valor igual ou inferior a 
150.000 euros. A proposta de realização do OP 2014 foi 
aprovada em reunião de Câmara de dia 12 de Março.

18. BIP/ZIP 2014

Em 26 de Março, foi aprovado na Câmara, por unanimida-
de, o Ciclo e Regras do Plano BIP/ZIP 2014. Trata-se de um 
dos mais importantes instrumentos de Desenvolvimento 
Local do Município, iniciado em 2011 com uma dotação de 
1,000,000 euros e envolvendo em 2014 um financiamento 
de 1,632,771 euros É dirigido aos Bairros e Zonas de Inter-
venção Prioritária definidos na Carta BIP/ZIP (8% do 
concelho de Lisboa). Até à data, o programa Bip-Zip envol-
veu o financiamento de 742 actividades, com 4,3 milhões 
de euros, 300 entidades
sem fins lucrativos, e uma abrangência de 67 territórios. A 
edição de 2014 contou com a maior participação de sempre 
o programa, com 138 novas entidades. Entraram na plata-
forma nos
prazos previstos 146 candidaturas, envolvendo 362 entida-
des, com projectos superior a 7,5 milhões de euros, dos 
quais mais de 6 milhões de euros solicitados ao Programa 
BIP/ZIP.

19. REGULAMENTO DE OCUPAÇÃO DA VIA 
PÚBLICA COM ESTALEIROS DE OBRAS

A CML aprovou a 26 de Março o Regulamento de Ocupação 
da Via Pública com Estaleiros de Obras. A prática vinha a 
demonstrar que os estaleiros de obras, em especial quando 
ocupam a via ou outros espaços públicos, determinam 
prejuízos a vários níveis, quer porque contribuem para a 
insegurança e desconforto dos peões, nomeadamente os 
de mobilidade condicionada, quer porque prejudicam o 
normal exercício das actividades económicas, nomeada-
mente o comércio, quer, ainda, porque contribuem para 
uma imagem descuidada da cidade e para a degradação do 
espaço público e das infra-estruturas, o que não é compatí-
vel com os desafios e as exigências a que estão sujeitos os 
modernos centros urbanos.

20. VERSÃO FINAL DO PLANO DE URBANI-
ZAÇÃO DE ALCÂNTARA

Foi aprovada na Reunião de Câmara Pública de 26 de 
Março de 2014, a versão final do Plano de Urbanização de 
Alcântara. Entre os grandes objetivos do plano, destaque 
para a promoção de uma estrutura ecológica contínua que 
relacione o Estuário com o Vale de Alcântara e, através 
deste, o Parque de Monsanto; garantia da drenagem hídri-
ca e atmosférica do sistema do vale; propor soluções 
mitigadoras das situações de risco natural, designadamen-
te sísmico e de inundações; promoção da identificação e 
valorização do património cultural existente, designada-
mente o proveniente de arqueologia industrial; estabeleci-
mento de uma rede de mobilidade suave, que se articule 
com a Frente Ribeirinha, com os percursos históricos, com 
a estrutura ecológica urbana, a rede de equipamentos e o 
sistema de transportes públicos.

21. VERSÃO FINAL DO PLANO DE PORME-
NOR DA PEDREIRA DO ALVITO

Foi aprovada na Reunião de Câmara Pública de 26 de 
Março 2014, a versão final do Plano de Pormenor da Pedrei-
ra do Alvito. Constituem principais objectivos do plano: 
reconversão das áreas industriais obsoletas e vazios urba-
nos existentes, através da criação de uma nova malha 
urbana, que confira uma imagem de modernidade à área 
do Plano e garanta a sua sustentabilidade ambiental; 
articulação das zonas verdes públicas com percursos pedo-
nais, praças, equipamentos e zonas de estadia e lazer, 
criando-se num espaço público com maior conforto 
urbano; valorização da falésia existente a norte da pedrei-
ra, de modo a garantir o espaço memorial e o reforço do 
seu papel cénico; estruturação da rede viária local em 
articulação com a rede viária principal, de forma a melhorar 
as acessibilidades e os índices de mobilidade interna e 
externa.

22. ABERTURA DO PERÍODO DE DISCUSSÃO 
PÚBLICA DA REVISÃO DO PLANO DE 
PORMENOR DA ZONA ENVOLVENTE AO 
MERCADO DE BENFICA

A revisão do Plano de Pormenor da Zona Envolvente ao 
Mercado de Benfica (a área de intervenção do Plano tem 
cerca de 17,73ha e localiza-se na freguesia de Benfica), 
tem como objetivo proceder à reformulação da proposta 
urbanística, procurando soluções para os problemas 
existentes e detectados ao longo da sua implementação. A 
abertura de período de discussão pública foi aprovada na 
Reunião de Câmara Pública de 26 de Fevereiro de 2014.

23. REVISÃO DA CARTA EDUCATIVA DE 
LISBOA

Um novo contexto - novos dados demográficos, reforma 
administrativa, alterações na gestão e configuração dos 
Agrupamentos Escolares e alargamento da escolaridade 
obrigatória (abrangendo a faixa etária compreendida entre 
os 5 e 18 anos de idade), justificam a revisão da Carta 
Educativa de Lisboa, em vigor desde 2008. A Carta Educati-
va é um instrumento de elaboração/actualização obrigató-
rias (DL 7/2003 de 15 de Janeiro), fundamental para o 
ordenamento da rede de oferta de educação e de ensino da 
rede pública a partir do qual são definidas as estratégias de 
investimento municipal nos domínios da construção, manu-
tenção e apetrechamento dos estabelecimentos, e de 
reserva de terrenos, no caso do secundário.

24. CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO PARA A 
INSTALAÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA DE 
ESTUDANTES NO LARGO INTENDENTE 
PINA MANIQUE

Na Reunião de Câmara Pública de 26 de Março 2014, foi 
aprovado de forma condicionada (Proposta n.º 114/2014), 
um pedido de licenciamento para a edificação de uma 
residência de estudantes no Largo do Intendente de Pina 
Manique. O projeto de arquitectura apresentado propõe a 
construção de um edifício destinado a residência de estu-
dantes, que albergará uma diversidade de espaços destina-
dos a comércio (loja / bar / cantina), recepção, área admi-
nistrativa, 239 quartos, áreas de estar, de leitura, de estudo 
e de refeições.

25. PLANO MUNICIPAL PREVENÇÃO E COM-
BATE À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E DE 
GÉNERO

Foi aprovado por unanimidade em reunião pública de 
Câmara, no dia 26 de Fevereiro de 2014, constituindo um 
importante instrumento de trabalho para combater este 
flagelo.

26. ORGANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO NO 
LISBON V-DAY, “ONE BILLION RISING”

No dia 14 de Fevereiro, Lisboa associou-se ao movimento 
One Billion Rising”, que é um movimento, à escala global, 
pelo fim da violência contra mulheres, incluindo violações, 
espancamentos, incestos, mutilações genitais e escravidão 
sexual.

27. ORÇAMENTO PARTICIPATIVO ESCOLAR 
2014

Com a experiência adquirida nas edições anteriores, e o 
impacto positivo que este projecto alcançou junto da comu-
nidade escolar envolvida, a CML entendeu que estava na 
altura de o alargar e proporcionar aos jovens das 24 
Freguesias de Lisboa, a possibilidade de participar, promo-
vendo, assim, os valores da responsabilidade cívica, do 
envolvimento na vida da comunidade, da importância da 
partilha de responsabilidade e, em última instância, desen-
volver competências para a participação.
Na 4ª edição do Orçamento Participativo Escolar participa-
ram 5 escolas, num total de 9 turmas de 8º e 9º ano de 
escolaridade, onde mais de 200 alunos debateram ideias 
para Lisboa. Das 12 propostas apresentadas pelas escolas, 
8 foram adaptadas a projectos pela CML.

28.  FINAIS DA CHAMPIONS LEAGUE

As finais da Champions League feminina (Estádio do Reste-
lo) e masculina (Estádio da Luz) foram um dos grandes 
acontecimentos do ano em Lisboa. Para além da movimen-
tação que trouxe centenas de milhares de pessoas à nossa 
cidade, a audiência televisiva global superou os 380 
milhões, no que foi uma excepcional promoção de Lisboa à 
escala mundial. Destaque ainda para a ajuda da CML na 
efetivação do Champions League Festival, na Praça do 
Comércio e das fan zones dedicadas aos adeptos das duas 
equipas. O grande ambiente que se viveu em Lisboa 
naqueles dias foi devidamente sublinhado por toda a 
imprensa internacional.

29. COMEMORAÇÕES DOS 40 ANOS DO 25 
DE ABRIL

Decorreram, com enorme adesão popular e ampla cobertu-
ra mediática, as comemorações dos 40 anos do 25 de Abril, 
com um sem-número de iniciativas organizadas ou apoia-
das pela CML. Assinalando a data, a CML aprovou ainda, 
por unanimidade, a concessão da medalha da cidade à 
Associação 25 de Abril.

30. 84º FEIRA DO LIVRO

Foi inaugurado no dia 29 de maio a 84ª edição da Feira do 
Livro, no Parque Eduardo VII, com uma série de inovações 
devidamente sublinhadas pela comunicação social, com 
novos pavilhões e um layout diferente, acomodando 
também a instalação de um “mini-estádio” com ecrã gigan-
te, que permitiu aos lisboetas assistir aos jogos do Mundial 
de Futebol 2014.

31. ROCK IN RIO 2014

Decorreu mais uma edição do RiR, com mais de 350 mil 
espectadores, mais um enorme sucesso de afluência, com 
destaque para a presença de muitos estrangeiros, devido à 
atratividade de alguns nomes do cartaz.

32. ABERTURA MERCADO DA RIBEIRA PELA 
TIMEOUT

Dia 17 de maio inaugurou a primeira fase do novo Mercado 
da Ribeira pela revista Time Out. Em paralelo com o merca-
do tradicional de frescos, uma das naves do Mercado da 
Ribeira foi remodelada para dar lugar a um espaço amplo 
ocupado ao centro por mesas e rodeado pelas propostas 
gastronómicas de chefes como Vítor Claro, Marlene Vieira, 
Miguel Castro Silva, Alexandre Silva e Henrique Sá Pessoa, 
ou pelas sugestões das marcas presentes que vão desde 
diversas formas de confeccionar e degustar peixe, pizas, 
croquetes e muitos outras iguarias da nossa gastronomia.

33. REMODELAÇÃO DO JARDIM SÁ DA BAN-
DEIRA (PRAÇA D. LUIS)

A Câmara de Lisboa procedeu à remodelação do Jardim Sá 
da Bandeira, na Praça D. Luis. Procedeu-se a obras de 
construção de rede, substituição de postes e limpeza das 
luminárias, substituição de pavimentos e limpeza de mobi-
liário urbano. Foi ainda substituído o parque infantil existen-
te no local e instalado um quiosque tipo República com 
esplanada.

34. FESTIVAL INDIE LISBOA E FESTIVAL 
ALKANTARA

Duas referências já incontornáveis da agenda cultural da 
nossa cidade e que tiveram as suas edições de 2014, com 
assinalável sucesso, apesar de direccionadas para um 
universo não “mainstream”. O IndieLisboa – Festival Inter-
nacional de Cinema Independente conquistou um reconhe-
cimento internacional notável e firmou a sua posição cimei-
ra no contexto dos festivais nacionais. O Alkantara Festival 
- Mundos em Palco voltou a cumprir o seu papel como 
importante festival internacional contemporâneo de artes 
performativas: internacional e transdisciplinar.

35. SEMANA DO EMPREENDEDORISMO

A Câmara Municipal de Lisboa organizou a 3ª Semana do 
Empreendedorismo de Lisboa, a qual decorreu entre 5 a 10 
de maio. Durante cinco dias Lisboa foi palco de mais de 
duas dezenas de iniciativas que visaram a promoção o 
empreendedorismo e que decorreram em vários locais da 
cidade: seminários, conferências, workshops, sessões 
plenárias, gabinetes de apoio ao empreendedorismo, open 
days, talks.

36. INAUGURAÇÃO DO PARQUE URBANO DO 
REGUENGO, FREGUESIA DE SANTA 
CLARA

O Parque Urbano do Reguengo foi construído através de 
uma estreita colaboração entre a Junta de Freguesia de 
Santa Clara e a Câmara Municipal de Lisboa, que ao abrigo 
de duas candidaturas eleitas através do programa “Agen-
da21”, transferiu o apoio para a Junta de Freguesia, na 
qualidade de representante da candidatura.

37. MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS E 
VIA PÚBLICA

Conservação e Reparação de Arruamentos - Através das 
empreitadas de manutenção de pavimentos betuminosos 
foram executadas recargas de pavimentos numa área total 
aproximada de 9000 m2.

38. PROGRAMA DE ACÇÃO TERRITORIAL 
PARA A COLINA DE SANTANA

Considerando a importância da reabilitação e da requalifi-
cação da Colina de Santana para a regeneração do Centro 
de Lisboa foi assumido pelo executivo da CML o interesse e 
a oportunidade de ser elaborado um instrumento estratégi-
co e programático que, visando uma intervenção integrada 
naquele território, promova e coordene a atuação das 
várias entidades públicas e privadas interessadas na 
concretização do planeamento territorial definido para 
aquela área da cidade.

39. VERSÃO FINAL DO PLANO DE PORME-
NOR DE REABILITAÇÃO URBANA DO 
CAMPUS DE CAMPOLIDE

O Plano de Pormenor de Reabilitação Urbana do Campus 
de Campolide tem como principal objectivo organizar, 
caracterizar e articular com a cidade duas grandes áreas de 
uso público: a Universidade Nova de Lisboa e o Estabeleci-
mento Prisional de Lisboa. A área de intervenção com cerca 
de 37ha pertence às freguesias de Campolide e Avenidas 
Novas, e abrange ainda a área urbana do Palácio da Justi-
ça, o antigo Tribunal de Polícia e o Corredor Verde de 
Lisboa.

40. INAUGURAÇÃO DE MONUMENTO DA 
AUTORIA DE RUI SANCHES, EM HOME-
NAGEM A MARIA JOSÉ NOGUEIRA PINTO 
- 27 DE MAIO – AV. RIBEIRA DAS NAUS

O monumento perpetuará o agradecimento da cidade ao 
importante trabalho desenvolvido por Maria José Nogueira 
Pinto. A localização da obra não podia deixar de ser num 
dos locais mais emblemáticos da cidade, entre o Cais do 
Sodré e a Praça do Comércio, por estar integrada num 
grande plano de reabilitação da zona ribeirinha.

41. CONSELHO MUNICIPAL PARA A IGUAL-
DADE DE OPORTUNIDADES

Foi aprovada em reunião de Câmara de 30 de Abril, a 
proposta de alteração de designação e regulamento geral 
do Conselho Municipal para a Igualdade de Oportunidades 
entre Mulheres e Homens.

42. MÊS DA PREVENÇÃO DOS MAUS-TRATOS 
NA INFÂNCIA

Realização da Campanha do Mês da Prevenção dos Maus-
-Tratos na Infância em parceria com a Comissão Nacional 
de Protecção de Crianças e Jovens em Risco e a Associação 
de Mulheres Contra a Violência. Entre as várias iniciativas 
que decorreram durante o mês de Abril destacam-se: Ciclo 
Cultural que contou com a presença de vários grupos de 
dança, musica, teatro, fotografia, exibição de filmes e 
curtas-metragens.

43. PLANO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO DA 
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

No âmbito do Plano Municipal de Prevenção e Combate a 
Violência Doméstica e de Género, decorreu o período de 
consulta pública da proposta e apreciação dos contributos 
recebidos.

44. POLÍTICAS LOCAIS DE FAMÍLIA E 
INFÂNCIA

Nos dias 7 e 8 de maio, co-organização do II Seminário 
Iberoamericano sobre “Politicas Públicas Locais de Família e 
Infância” e o IV Comité Sectorial de Infância e Educação da 
União das Cidades Capitais Iberoamericanas (UCCI), reuniu 
delegados provenientes de 18 capitais ibero-americanas 
em Lisboa.

45. PRÉMIO EMPREENDEDORISMO

Lisboa recebeu em Bruxelas, no dia 25 de Junho, a distin-
ção de Cidade Empreendedora Europeia, que premeia as 
melhores estratégias regionais para a promoção do 
empreendedorismo e da inovação junto das pequenas e 
médias empresas.

46. INAUGURAÇÃO DA CASA DOS ANIMAIS

A Casa dos Animais de Lisboa (CAL), nova designação do 
canil/gatil municipal situado em Monsanto, foi inaugurada 
numa cerimónia que marca uma nova fase deste equipa-
mento.
Completamente requalificada, quer a nível de instalações, 
como de procedimentos, a CAL tem como lema acolher e 
tratar com dignidade todos os animais, combater o aban-
dono e promover a adopção segura e responsável, porque 
o destino final de cada animal não pode ser outro que não 
o da adopção.
Nesse sentido, se se optar por adoptar um animal na CAL, 
o estabelecimento disponibilizará serviços e actos médicos 
gratuitos, como esterilização, desparasitação, identificação 
electrónica, medicação e até programas de treino.
Mais moderno e funcional, o novo equipamento de Mon-
santo contempla, entre outros espaços, boxes amplas, 
salas para cachorros e gatinhos, blocos de adopção, salas 
de vacinação e quarentena e zonas de recreio para cães.
A inauguração da CAL ficou ainda marcada pela celebração 
de vários acordos de cooperação com faculdades de Medi-
cina Veterinária e grupos ligados à defesa dos animais. O 
objetivo é proporcionar mais e melhores cuidados médicos 
aos animais.

47. RIBEIRA DAS NAUS

A 13 de Julho foi também assinalado o fim dos trabalhos da 
requalificação da Avenida Ribeira das Naus. As obras na 
Caldeirinha, na Doca Seca e na frente da margem da Ribei-
ra das Naus revelaram o que muitos já sabiam e que agora 
passam a poder disfrutar ainda melhor: uma frente de rio 
invejável, com condições naturais únicas, às quais se acres-
centaram outras, criadas para aproveitar esta convivência 
entre Lisboa e o Tejo.

48. INAUGURAÇÃO DA EXPOSIÇÃO MARE-
SIAS

No dia 13 de Julho a CML e a EGEAC inauguraram no 
Torreão Poente do Terreiro do Paço, a exposição Maresias - 
Lisboa e o Tejo 1850-2014, a qual estará patente até 19 de 
Dezembro.

49. INAUGURAÇÃO DO MUSEU DE SANTO 
ANTÓNIO

A Câmara Municipal de Lisboa reabriu o Pólo do Museu de 
Lisboa dedicado a Santo António no dia 18 de Julho. Este 
espaço, ampliado e com uma nova exposição permanente, 
passou a contar também com um centro de documentação 
dedicado a Santo António.

50. INAUGURAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA 
CASA DOS BICOS/NÚCLEO ARQUEOLÓ-
GICO

No dia 14 de Julho a Câmara Municipal de Lisboa inaugurou 
o Núcleo Arqueológico da Casa dos Bicos, revelando um 
valioso espólio que percorre a história da cidade desde a 
ocupação romana até ao século XVIII.

51. FESTAS DAS CIDADE

Tendo como mote principal a celebração dos 400 Anos de 
uma das obras-primas da literatura portuguesa, Peregrina-
ção de Fernão Mendes Pinto, as Festas de Lisboa 2014 
projectou uma vez mais a Cidade de Lisboa a nível nacional 
e internacional, congregando em torno do seu imaginário 
mais de 500.000 pessoas que assistiram presencialmente a 
todos os eventos e ultrapassando os 1,9 milhões de especta-
dores (considerando as transmissões televisivas dos seus 
eventos).

52. ENTREGA DE EPI – BOMBEIROS

No passado dia 18 de agosto, o Presidente da Câmara de 
Lisboa procedeu à entrega de 350 equipamentos de 
protecção individual ao Regimento de Sapadores Bombei-
ros de Lisboa. Esta entrega consubstancia mais uma acção 
que visa a melhoria das condições de trabalho dos elemen-
tos do RSB, que prestam socorro à cidade.

53. APROVADO PLANO DE AÇÃO DOS DIREI-
TOS SOCIAIS

O Plano de Ação dos Direitos Sociais 2014-2017 é uma 
estratégia política estruturada em eixos, objetivos, missões 
e ações, tendo por base a ambição do Programa do Gover-
no da Cidade de Lisboa 2013/2017, a experiência de traba-
lho do município e os inúmeros compromissos assumidos 
com as comunidades nomeadamente a Rede Social de 
Lisboa. Para além de estabelecer e reforçar o trabalho que 
tem sido desenvolvido pela autarquia, o Plano de Acção dos 
Direitos Sociais 2014-2017 assenta numa estrutura que, 
por um lado, permite dar respostas sociais urgentes, por 
outro, estabelece estratégias de intervenção de médio e 
longo-prazo, promovendo e protegendo os direitos dos 
mais excluídos e daqueles que se encontram numa situa-
ção de tal desigualdade, que necessitam de medidas que 
possam minorar o impacto social que ainda hoje persiste.

1 ANO DE MANDATO, 1 ANO DE “MAIS PESSOAS, MAIS EMPREGO, MELHOR CIDADE”

54. FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL APRO-
VADO POR UNANIMIDADE NA ASSEM-
BLEIA MUNICIPAL

O Fundo do Emergência Social de Lisboa criado em 2012 
(2ºsemestre de 2012) pelo município de Lisboa, tendo em 
conta o quadro de crise económica e social em Portugal, 
visando o apoio financeiro a IPSS e a agregados familiares.
Os pedidos de apoio financeiro destinado às famílias são 
avaliados e prestados através das juntas de freguesia.
No âmbito do Protocolo de Delegação de competências, em 
2013, a CML transferiu para 40 Juntas de Freguesia o valor 
total de 192.000,00€, tendo sido rececionados 176 pedidos 
de apoio e 153 Famílias foram apoiadas.
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1.  DESCENTRALIZAÇÃO DE MEIOS E DE COM-
PETÊNCIAS NAS FREGUESIAS DE LISBOA

O apoio dado pelos Lisboetas legitimou obviamente a 
opção por parte do executivo municipal de descentralizar 
meios e competências para as novas 24 freguesias de 
Lisboa. A reforma administrativa foi concebida e proposta 
com ampla participação da cidade e debate nos órgãos 
municipais ao longo de 5 anos, foi consagrada em lei da 
Assembleia da República e amplamente apoiada em duas 
eleições autárquicas. Foram descentralizadas muitas com-
petências do município, na área da higiene urbana, gestão 
e manutenção de equipamentos de proximidade ou espaço 
público. Foram também transferidos os meios financeiros, 
instalações, equipamentos e recursos humanos, necessá-
rios para o exercício destas competências. Foi garantido aos 
funcionários municipais transferidos para as freguesias a 
plenitude dos direitos adquiridos, como os direitos próprios 
dos funcionários públicos e ainda os direitos específicos dos 
trabalhadores do município, como o acesso aos serviços de 
medicina do trabalho, creches e refeitórios municipais e os 
serviços sociais da CML.
No dia 10 de Março de 2014 procedeu-se à assinatura dos 
autos de transferência das novas competências para as 
freguesias. Um dia histórico na cidade de Lisboa, e do país, 
traduzindo-se numa das maiores reformas administrativas 
de sempre em Portugal.
Com a assinatura dos 24 autos de transferência, as Juntas 
assumiram a responsabilidade pela limpeza da cidade, pela 
manutenção de mais de uma centena de equipamentos 
desportivos, espaços de jogos, escolas e jardins-de-infân-
cia, mercados e feiras.
Ainda neste âmbito, foi aprovada, na Reunião de Câmara 
Pública de 26 de Março 2014, a atribuição de património 
municipal às novas Juntas de Freguesia (Proposta nº 
115/2014), criando condições para que estas entidades 
públicas possam desenvolver as novas competências e 
atribuições.

2. REMODELAÇÃO DO MERCADO DE CAMPO DE 
OURIQUE

No dia 26 de Novembro foi inaugurado o remodelado 
Mercado de Campo de Ourique, com um novo conceito de 
oferta alimentar a par da oferta tradicional, que tem tido 
grande sucesso, merecendo grande afluência do público e 
que tem sido alvo de destaque na comunicação social.

3. LISBON & ESTORIL FILME FESTIVAL 2013

Decorreu entre os dias 8 e 18 de Novembro de 2013 mais 
uma edição do Lisbon & Estoril Film Festival, festival de que 
a CML é parceira e que cruza, com originalidade, o cinema 
com outras artes, da música à literatura, passando por 
outras artes visuais, constituindo uma mais-valia para a 
nossa cidade.

4. EXPERIMENTA DESIGN 2013

De 7 de Novembro e 22 de Dezembro realizou-se mais uma 
edição da Experimenta Design, com a parceria da CML, que 
ocupou vários lugares da nossa cidade (no eixo Chiado- 
Belém) e que voltou a marcar a agenda mediática e cultu-
ral. 

5. ENTREGA DAS PRIMEIRAS CHAVES 
 DO PROGRAMA “LOJA NO BAIRRO”

No âmbito do Programa “Loja no Bairro“, foram entregues, 
em Dezembro de 2013, as primeiras 20 chaves de espaços 
em bairros municipais, destinados ao desenvolvimento de 
atividades comerciais e à instalação de projetos de criação 
de microempresas. Esta é uma solução que visa estimular 
a economia local, promovendo o empreendedorismo e a 
criação de emprego através da disponibilização destes 
espaços devolutos e o seu aproveitamento de forma a 
suprimir carências nos bairros. Dos 20 espaços entregues, 
16 destinam-se ao desenvolvimento de actividades comer-
ciais e quatro à instalação de projetos de criação de 
microempresas/empreendedorismo em bairros municipais. 

6. APRESENTAÇÃO DO CARTÃO BLX

As Bibliotecas Municipais de Lisboa em associação com a 
Innovagency apresentaram no dia 10 de Dezembro a app 
(para smartphones e tablets) Cartão BLX, o primeiro cartão 
digital de um serviço público no nosso país. Através desta 
aplicação será possível aos utilizadores da rede de bibliote-
cas da Câmara Municipal de Lisboa requisitar livros e 
conhecer o estado do seu pedido, saber quais os dias e 
locais de paragem da Biblioteca Itinerante ou aceder a 
informação básica como os contactos e localização das 
bibliotecas. 

7. COMEMORAÇÕES DO 1º DE DEZEMBRO

Assinalou-se no dia 1 de Dezembro de 2013 a passagem de 
mais um aniversário do Dia da Restauração (1640), com 
uma cerimónia oficial organizada pela Sociedade Histórica 
de Independência de Portugal e pela Câmara Municipal de 
Lisboa, numa parceria que remonta a 1861. Foi assim man-
tido o compromisso de, independentemente da data ser ou 
não feriado municipal, a Câmara continuar a assinalar uma 
data da maior importância para a História do nosso país, 
com comemorações de natureza eminentemente popula-
res. 

8. OS 500 ANOS DO BAIRRO ALTO

Decorreram entre os dias 7 e 15 de Dezembro de 2013, as 
comemorações dos 500 anos do Bairro Alto, um dos bairros 
populares mais carismáticos da nossa cidade, com uma 
série de actividades que mobilizaram a participação de 
habitantes e comerciantes do bairro, além dos seus muitos 
visitantes. 

9. INÍCIO DA RECOLHA SELECTIVA EM BENFICA

Iniciou-se a implantação do projecto de recolha selectiva 
porta a porta na freguesia de Benfica (16.195 fogos) com a 
entrega de equipamento e realização de acções de sensibi-
lização à população.

10. LISBOA VOLTOU A SER PREMIADA 
INTERNACIONALMENTE COMO GRANDE 
DESTINO TURÍSTICO

Prémio Amadeus&WWTM - City Break On A Budget, anun-
ciado a 6 de Novembro na maior feira de turismo do 
mundo, realizada em Londres. Lisboa venceu pela qualida-
de e pela diversidade turística que oferece em estadias de 
curta duração, de que se destacam os preços acessíveis, os 
alojamentos, as viagens, os passeios e a restauração.
Prémio HolidayCheck Destination Award 2013, na categoria 
de City Trips. A distinção resulta da análise das reações dos 
clientes desta operadora turística online, através dos 
comentários, sugestões e críticas feitas após as viagens.

11. ASSINATURA DE ACORDO TRIPARTIDO

No âmbito da reforma administrativa em curso, após a 
aprovação pela Assembleia Municipal de Lisboa, dos crité-
rios de transição dos recursos humanos do município para 
as juntas de freguesia, a Câmara Municipal de Lisboa, 18 
Juntas de Freguesia da cidade, e o SINTAP - Sindicato dos 
Trabalhadores da Administração Pública e de Entidades 
com Fins Públicos, assinaram, dia 22 de Janeiro de 2014, 
um acordo tripartido que garantiu os direitos dos trabalha-
dores e a manutenção da natureza pública dos seus contra-
tos de trabalho.

12. ACORDO COLECTIVO SOBRE DURAÇÃO 
DO TEMPO DE TRABALHO

Foram assinados com os sindicatos representativos dos 
trabalhadores da CML: Federação de Sindicatos da Admi-
nistração Pública e de Entidades com Fins Públicos 
(FESAP), Sindicato dos Trabalhadores da Administração 
Pública e de Entidades com Fins Públicos (SINTAP), o Sindi-
cato Nacional dos Bombeiros Profissionais (SNBP), Sindica-
to dos Trabalhadores do Município de Lisboa (STML) e com 
o Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local 
(STAL) os contratos coletivos de trabalho com vista à dura-
ção e organização do tempo de trabalho dos trabalhadores 
do Município. Com a assinatura deste acordo coletivo, os 
direitos dos trabalhadores designadamente no que respei-
ta: à manutenção das 7 horas diárias e 35 horas semanais, 
à aplicação do regime de jornada contínua, bem como o 
direito à prestação de trabalho em condições de segurança, 
higiene e saúde.

13. APROVAÇÃO DO PLANO DE ACESSIBILI-
DADE PEDONAL EM LISBOA

Tornar Lisboa uma cidade mais acessível é uma prioridade 
deste executivo da CML, prevenindo a criação de novas 
barreiras, promovendo a adaptação progressiva dos espa-
ços e edifícios já existentes e mobilizando a comunidade 
para a criação de uma cidade para todas as pessoas, inde-
pendente das suas capacidades físicas, sensoriais e cogniti-
vas. A Câmara Municipal determinou, através da Delibera-
ção n.º 566/CM/2009, a elaboração do Plano de Acessibili-
dade Pedonal de Lisboa, tendo por missão definir a melhor 
estratégia para a cidade de lisboa e promover a acessibili-
dade;

14. PROGRAMA DE RENDA CONVENCIONADA

Realizou-se em Janeiro de 2014 o sorteio relativo à 4ª 
edição do Programa de Renda Convencionada. Esta bolsa 
era constituída por 12 habitações municipais, com tipolo-
gias T0 a T2, de rendas que variavam entre os 108€ e 415€ 
(valor médio era 262€).

15. INAUGURADO BALCÃO PRA A PARCERIA 
SOCIAL

Foi inaugurado a 30 de Janeiro, no Edifício Central da CML, 
o Balcão para a Parceria Social, que procura ser uma 
resposta para facilitar o trabalho das organizações institui-
ções e grupos informais ativos no domínio dos Direitos 
Sociais em Lisboa e estimular a sua interação positiva com 
o município.

16. LISBOA-EUROPA 2020

Em reunião de 29 de Janeiro de 2014, a Câmara Municipal 
de Lisboa mandatou a Equipa de Missão Lisboa-Europa 
2020 para uma segunda fase de atuação, atendendo a que 
em Dezembro de 2013 foram publicados os Regulamentos 
europeus que enquadram o próximo Quadro Financeiro 
Plurianual e em Janeiro de 2014 o Governo português apre-
sentou formalmente uma proposta de Acordo de Parceria, 
a assinar entre Portugal e a Comissão Europeia, continuan-
do os trabalhos de preparação dos Programas Operacionais 
(regionais e temáticos) e do Plano Territorial Integrado da 
Área Metropolitana de Lisboa.
Caberá à Equipa de Missão acompanhar o processo de 
negociação do Acordo de Parceria e Programas Operacio-
nais, atenta a Estratégia Lisboa 2020 e o Programa de 
Governo da Cidade, bem como a produção da regulamen-
tação nacional do Quadro Comunitário, tendente a assegu-
rar a maximização de investimento financiável pelos fundos 
comunitários na Cidade de Lisboa.

17. ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2014

A Câmara Municipal de Lisboa prevê para o Orçamento 
Participativo do ano de 2014 uma verba global de 
2.500.000€, que será dividida por dois grupos de projectos: 
1 milhão de euros para o conjunto dos projectos de valor 
igual ou inferior a 500.000 euros e 1,5 milhões de euros 
para o conjunto dos projectos de valor igual ou inferior a 
150.000 euros. A proposta de realização do OP 2014 foi 
aprovada em reunião de Câmara de dia 12 de Março.

18. BIP/ZIP 2014

Em 26 de Março, foi aprovado na Câmara, por unanimida-
de, o Ciclo e Regras do Plano BIP/ZIP 2014. Trata-se de um 
dos mais importantes instrumentos de Desenvolvimento 
Local do Município, iniciado em 2011 com uma dotação de 
1,000,000 euros e envolvendo em 2014 um financiamento 
de 1,632,771 euros É dirigido aos Bairros e Zonas de Inter-
venção Prioritária definidos na Carta BIP/ZIP (8% do 
concelho de Lisboa). Até à data, o programa Bip-Zip envol-
veu o financiamento de 742 actividades, com 4,3 milhões 
de euros, 300 entidades
sem fins lucrativos, e uma abrangência de 67 territórios. A 
edição de 2014 contou com a maior participação de sempre 
o programa, com 138 novas entidades. Entraram na plata-
forma nos
prazos previstos 146 candidaturas, envolvendo 362 entida-
des, com projectos superior a 7,5 milhões de euros, dos 
quais mais de 6 milhões de euros solicitados ao Programa 
BIP/ZIP.

19. REGULAMENTO DE OCUPAÇÃO DA VIA 
PÚBLICA COM ESTALEIROS DE OBRAS

A CML aprovou a 26 de Março o Regulamento de Ocupação 
da Via Pública com Estaleiros de Obras. A prática vinha a 
demonstrar que os estaleiros de obras, em especial quando 
ocupam a via ou outros espaços públicos, determinam 
prejuízos a vários níveis, quer porque contribuem para a 
insegurança e desconforto dos peões, nomeadamente os 
de mobilidade condicionada, quer porque prejudicam o 
normal exercício das actividades económicas, nomeada-
mente o comércio, quer, ainda, porque contribuem para 
uma imagem descuidada da cidade e para a degradação do 
espaço público e das infra-estruturas, o que não é compatí-
vel com os desafios e as exigências a que estão sujeitos os 
modernos centros urbanos.

20. VERSÃO FINAL DO PLANO DE URBANI-
ZAÇÃO DE ALCÂNTARA

Foi aprovada na Reunião de Câmara Pública de 26 de 
Março de 2014, a versão final do Plano de Urbanização de 
Alcântara. Entre os grandes objetivos do plano, destaque 
para a promoção de uma estrutura ecológica contínua que 
relacione o Estuário com o Vale de Alcântara e, através 
deste, o Parque de Monsanto; garantia da drenagem hídri-
ca e atmosférica do sistema do vale; propor soluções 
mitigadoras das situações de risco natural, designadamen-
te sísmico e de inundações; promoção da identificação e 
valorização do património cultural existente, designada-
mente o proveniente de arqueologia industrial; estabeleci-
mento de uma rede de mobilidade suave, que se articule 
com a Frente Ribeirinha, com os percursos históricos, com 
a estrutura ecológica urbana, a rede de equipamentos e o 
sistema de transportes públicos.

21. VERSÃO FINAL DO PLANO DE PORME-
NOR DA PEDREIRA DO ALVITO

Foi aprovada na Reunião de Câmara Pública de 26 de 
Março 2014, a versão final do Plano de Pormenor da Pedrei-
ra do Alvito. Constituem principais objectivos do plano: 
reconversão das áreas industriais obsoletas e vazios urba-
nos existentes, através da criação de uma nova malha 
urbana, que confira uma imagem de modernidade à área 
do Plano e garanta a sua sustentabilidade ambiental; 
articulação das zonas verdes públicas com percursos pedo-
nais, praças, equipamentos e zonas de estadia e lazer, 
criando-se num espaço público com maior conforto 
urbano; valorização da falésia existente a norte da pedrei-
ra, de modo a garantir o espaço memorial e o reforço do 
seu papel cénico; estruturação da rede viária local em 
articulação com a rede viária principal, de forma a melhorar 
as acessibilidades e os índices de mobilidade interna e 
externa.

22. ABERTURA DO PERÍODO DE DISCUSSÃO 
PÚBLICA DA REVISÃO DO PLANO DE 
PORMENOR DA ZONA ENVOLVENTE AO 
MERCADO DE BENFICA

A revisão do Plano de Pormenor da Zona Envolvente ao 
Mercado de Benfica (a área de intervenção do Plano tem 
cerca de 17,73ha e localiza-se na freguesia de Benfica), 
tem como objetivo proceder à reformulação da proposta 
urbanística, procurando soluções para os problemas 
existentes e detectados ao longo da sua implementação. A 
abertura de período de discussão pública foi aprovada na 
Reunião de Câmara Pública de 26 de Fevereiro de 2014.

23. REVISÃO DA CARTA EDUCATIVA DE 
LISBOA

Um novo contexto - novos dados demográficos, reforma 
administrativa, alterações na gestão e configuração dos 
Agrupamentos Escolares e alargamento da escolaridade 
obrigatória (abrangendo a faixa etária compreendida entre 
os 5 e 18 anos de idade), justificam a revisão da Carta 
Educativa de Lisboa, em vigor desde 2008. A Carta Educati-
va é um instrumento de elaboração/actualização obrigató-
rias (DL 7/2003 de 15 de Janeiro), fundamental para o 
ordenamento da rede de oferta de educação e de ensino da 
rede pública a partir do qual são definidas as estratégias de 
investimento municipal nos domínios da construção, manu-
tenção e apetrechamento dos estabelecimentos, e de 
reserva de terrenos, no caso do secundário.

24. CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO PARA A 
INSTALAÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA DE 
ESTUDANTES NO LARGO INTENDENTE 
PINA MANIQUE

Na Reunião de Câmara Pública de 26 de Março 2014, foi 
aprovado de forma condicionada (Proposta n.º 114/2014), 
um pedido de licenciamento para a edificação de uma 
residência de estudantes no Largo do Intendente de Pina 
Manique. O projeto de arquitectura apresentado propõe a 
construção de um edifício destinado a residência de estu-
dantes, que albergará uma diversidade de espaços destina-
dos a comércio (loja / bar / cantina), recepção, área admi-
nistrativa, 239 quartos, áreas de estar, de leitura, de estudo 
e de refeições.

25. PLANO MUNICIPAL PREVENÇÃO E COM-
BATE À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E DE 
GÉNERO

Foi aprovado por unanimidade em reunião pública de 
Câmara, no dia 26 de Fevereiro de 2014, constituindo um 
importante instrumento de trabalho para combater este 
flagelo.

26. ORGANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO NO 
LISBON V-DAY, “ONE BILLION RISING”

No dia 14 de Fevereiro, Lisboa associou-se ao movimento 
One Billion Rising”, que é um movimento, à escala global, 
pelo fim da violência contra mulheres, incluindo violações, 
espancamentos, incestos, mutilações genitais e escravidão 
sexual.

27. ORÇAMENTO PARTICIPATIVO ESCOLAR 
2014

Com a experiência adquirida nas edições anteriores, e o 
impacto positivo que este projecto alcançou junto da comu-
nidade escolar envolvida, a CML entendeu que estava na 
altura de o alargar e proporcionar aos jovens das 24 
Freguesias de Lisboa, a possibilidade de participar, promo-
vendo, assim, os valores da responsabilidade cívica, do 
envolvimento na vida da comunidade, da importância da 
partilha de responsabilidade e, em última instância, desen-
volver competências para a participação.
Na 4ª edição do Orçamento Participativo Escolar participa-
ram 5 escolas, num total de 9 turmas de 8º e 9º ano de 
escolaridade, onde mais de 200 alunos debateram ideias 
para Lisboa. Das 12 propostas apresentadas pelas escolas, 
8 foram adaptadas a projectos pela CML.

28.  FINAIS DA CHAMPIONS LEAGUE

As finais da Champions League feminina (Estádio do Reste-
lo) e masculina (Estádio da Luz) foram um dos grandes 
acontecimentos do ano em Lisboa. Para além da movimen-
tação que trouxe centenas de milhares de pessoas à nossa 
cidade, a audiência televisiva global superou os 380 
milhões, no que foi uma excepcional promoção de Lisboa à 
escala mundial. Destaque ainda para a ajuda da CML na 
efetivação do Champions League Festival, na Praça do 
Comércio e das fan zones dedicadas aos adeptos das duas 
equipas. O grande ambiente que se viveu em Lisboa 
naqueles dias foi devidamente sublinhado por toda a 
imprensa internacional.

29. COMEMORAÇÕES DOS 40 ANOS DO 25 
DE ABRIL

Decorreram, com enorme adesão popular e ampla cobertu-
ra mediática, as comemorações dos 40 anos do 25 de Abril, 
com um sem-número de iniciativas organizadas ou apoia-
das pela CML. Assinalando a data, a CML aprovou ainda, 
por unanimidade, a concessão da medalha da cidade à 
Associação 25 de Abril.

30. 84º FEIRA DO LIVRO

Foi inaugurado no dia 29 de maio a 84ª edição da Feira do 
Livro, no Parque Eduardo VII, com uma série de inovações 
devidamente sublinhadas pela comunicação social, com 
novos pavilhões e um layout diferente, acomodando 
também a instalação de um “mini-estádio” com ecrã gigan-
te, que permitiu aos lisboetas assistir aos jogos do Mundial 
de Futebol 2014.

31. ROCK IN RIO 2014

Decorreu mais uma edição do RiR, com mais de 350 mil 
espectadores, mais um enorme sucesso de afluência, com 
destaque para a presença de muitos estrangeiros, devido à 
atratividade de alguns nomes do cartaz.

32. ABERTURA MERCADO DA RIBEIRA PELA 
TIMEOUT

Dia 17 de maio inaugurou a primeira fase do novo Mercado 
da Ribeira pela revista Time Out. Em paralelo com o merca-
do tradicional de frescos, uma das naves do Mercado da 
Ribeira foi remodelada para dar lugar a um espaço amplo 
ocupado ao centro por mesas e rodeado pelas propostas 
gastronómicas de chefes como Vítor Claro, Marlene Vieira, 
Miguel Castro Silva, Alexandre Silva e Henrique Sá Pessoa, 
ou pelas sugestões das marcas presentes que vão desde 
diversas formas de confeccionar e degustar peixe, pizas, 
croquetes e muitos outras iguarias da nossa gastronomia.

33. REMODELAÇÃO DO JARDIM SÁ DA BAN-
DEIRA (PRAÇA D. LUIS)

A Câmara de Lisboa procedeu à remodelação do Jardim Sá 
da Bandeira, na Praça D. Luis. Procedeu-se a obras de 
construção de rede, substituição de postes e limpeza das 
luminárias, substituição de pavimentos e limpeza de mobi-
liário urbano. Foi ainda substituído o parque infantil existen-
te no local e instalado um quiosque tipo República com 
esplanada.

34. FESTIVAL INDIE LISBOA E FESTIVAL 
ALKANTARA

Duas referências já incontornáveis da agenda cultural da 
nossa cidade e que tiveram as suas edições de 2014, com 
assinalável sucesso, apesar de direccionadas para um 
universo não “mainstream”. O IndieLisboa – Festival Inter-
nacional de Cinema Independente conquistou um reconhe-
cimento internacional notável e firmou a sua posição cimei-
ra no contexto dos festivais nacionais. O Alkantara Festival 
- Mundos em Palco voltou a cumprir o seu papel como 
importante festival internacional contemporâneo de artes 
performativas: internacional e transdisciplinar.

35. SEMANA DO EMPREENDEDORISMO

A Câmara Municipal de Lisboa organizou a 3ª Semana do 
Empreendedorismo de Lisboa, a qual decorreu entre 5 a 10 
de maio. Durante cinco dias Lisboa foi palco de mais de 
duas dezenas de iniciativas que visaram a promoção o 
empreendedorismo e que decorreram em vários locais da 
cidade: seminários, conferências, workshops, sessões 
plenárias, gabinetes de apoio ao empreendedorismo, open 
days, talks.

36. INAUGURAÇÃO DO PARQUE URBANO DO 
REGUENGO, FREGUESIA DE SANTA 
CLARA

O Parque Urbano do Reguengo foi construído através de 
uma estreita colaboração entre a Junta de Freguesia de 
Santa Clara e a Câmara Municipal de Lisboa, que ao abrigo 
de duas candidaturas eleitas através do programa “Agen-
da21”, transferiu o apoio para a Junta de Freguesia, na 
qualidade de representante da candidatura.

37. MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS E 
VIA PÚBLICA

Conservação e Reparação de Arruamentos - Através das 
empreitadas de manutenção de pavimentos betuminosos 
foram executadas recargas de pavimentos numa área total 
aproximada de 9000 m2.

38. PROGRAMA DE ACÇÃO TERRITORIAL 
PARA A COLINA DE SANTANA

Considerando a importância da reabilitação e da requalifi-
cação da Colina de Santana para a regeneração do Centro 
de Lisboa foi assumido pelo executivo da CML o interesse e 
a oportunidade de ser elaborado um instrumento estratégi-
co e programático que, visando uma intervenção integrada 
naquele território, promova e coordene a atuação das 
várias entidades públicas e privadas interessadas na 
concretização do planeamento territorial definido para 
aquela área da cidade.

39. VERSÃO FINAL DO PLANO DE PORME-
NOR DE REABILITAÇÃO URBANA DO 
CAMPUS DE CAMPOLIDE

O Plano de Pormenor de Reabilitação Urbana do Campus 
de Campolide tem como principal objectivo organizar, 
caracterizar e articular com a cidade duas grandes áreas de 
uso público: a Universidade Nova de Lisboa e o Estabeleci-
mento Prisional de Lisboa. A área de intervenção com cerca 
de 37ha pertence às freguesias de Campolide e Avenidas 
Novas, e abrange ainda a área urbana do Palácio da Justi-
ça, o antigo Tribunal de Polícia e o Corredor Verde de 
Lisboa.

40. INAUGURAÇÃO DE MONUMENTO DA 
AUTORIA DE RUI SANCHES, EM HOME-
NAGEM A MARIA JOSÉ NOGUEIRA PINTO 
- 27 DE MAIO – AV. RIBEIRA DAS NAUS

O monumento perpetuará o agradecimento da cidade ao 
importante trabalho desenvolvido por Maria José Nogueira 
Pinto. A localização da obra não podia deixar de ser num 
dos locais mais emblemáticos da cidade, entre o Cais do 
Sodré e a Praça do Comércio, por estar integrada num 
grande plano de reabilitação da zona ribeirinha.

41. CONSELHO MUNICIPAL PARA A IGUAL-
DADE DE OPORTUNIDADES

Foi aprovada em reunião de Câmara de 30 de Abril, a 
proposta de alteração de designação e regulamento geral 
do Conselho Municipal para a Igualdade de Oportunidades 
entre Mulheres e Homens.

42. MÊS DA PREVENÇÃO DOS MAUS-TRATOS 
NA INFÂNCIA

Realização da Campanha do Mês da Prevenção dos Maus-
-Tratos na Infância em parceria com a Comissão Nacional 
de Protecção de Crianças e Jovens em Risco e a Associação 
de Mulheres Contra a Violência. Entre as várias iniciativas 
que decorreram durante o mês de Abril destacam-se: Ciclo 
Cultural que contou com a presença de vários grupos de 
dança, musica, teatro, fotografia, exibição de filmes e 
curtas-metragens.

43. PLANO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO DA 
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

No âmbito do Plano Municipal de Prevenção e Combate a 
Violência Doméstica e de Género, decorreu o período de 
consulta pública da proposta e apreciação dos contributos 
recebidos.

44. POLÍTICAS LOCAIS DE FAMÍLIA E 
INFÂNCIA

Nos dias 7 e 8 de maio, co-organização do II Seminário 
Iberoamericano sobre “Politicas Públicas Locais de Família e 
Infância” e o IV Comité Sectorial de Infância e Educação da 
União das Cidades Capitais Iberoamericanas (UCCI), reuniu 
delegados provenientes de 18 capitais ibero-americanas 
em Lisboa.

45. PRÉMIO EMPREENDEDORISMO

Lisboa recebeu em Bruxelas, no dia 25 de Junho, a distin-
ção de Cidade Empreendedora Europeia, que premeia as 
melhores estratégias regionais para a promoção do 
empreendedorismo e da inovação junto das pequenas e 
médias empresas.

46. INAUGURAÇÃO DA CASA DOS ANIMAIS

A Casa dos Animais de Lisboa (CAL), nova designação do 
canil/gatil municipal situado em Monsanto, foi inaugurada 
numa cerimónia que marca uma nova fase deste equipa-
mento.
Completamente requalificada, quer a nível de instalações, 
como de procedimentos, a CAL tem como lema acolher e 
tratar com dignidade todos os animais, combater o aban-
dono e promover a adopção segura e responsável, porque 
o destino final de cada animal não pode ser outro que não 
o da adopção.
Nesse sentido, se se optar por adoptar um animal na CAL, 
o estabelecimento disponibilizará serviços e actos médicos 
gratuitos, como esterilização, desparasitação, identificação 
electrónica, medicação e até programas de treino.
Mais moderno e funcional, o novo equipamento de Mon-
santo contempla, entre outros espaços, boxes amplas, 
salas para cachorros e gatinhos, blocos de adopção, salas 
de vacinação e quarentena e zonas de recreio para cães.
A inauguração da CAL ficou ainda marcada pela celebração 
de vários acordos de cooperação com faculdades de Medi-
cina Veterinária e grupos ligados à defesa dos animais. O 
objetivo é proporcionar mais e melhores cuidados médicos 
aos animais.

47. RIBEIRA DAS NAUS

A 13 de Julho foi também assinalado o fim dos trabalhos da 
requalificação da Avenida Ribeira das Naus. As obras na 
Caldeirinha, na Doca Seca e na frente da margem da Ribei-
ra das Naus revelaram o que muitos já sabiam e que agora 
passam a poder disfrutar ainda melhor: uma frente de rio 
invejável, com condições naturais únicas, às quais se acres-
centaram outras, criadas para aproveitar esta convivência 
entre Lisboa e o Tejo.

48. INAUGURAÇÃO DA EXPOSIÇÃO MARE-
SIAS

No dia 13 de Julho a CML e a EGEAC inauguraram no 
Torreão Poente do Terreiro do Paço, a exposição Maresias - 
Lisboa e o Tejo 1850-2014, a qual estará patente até 19 de 
Dezembro.

49. INAUGURAÇÃO DO MUSEU DE SANTO 
ANTÓNIO

A Câmara Municipal de Lisboa reabriu o Pólo do Museu de 
Lisboa dedicado a Santo António no dia 18 de Julho. Este 
espaço, ampliado e com uma nova exposição permanente, 
passou a contar também com um centro de documentação 
dedicado a Santo António.

50. INAUGURAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA 
CASA DOS BICOS/NÚCLEO ARQUEOLÓ-
GICO

No dia 14 de Julho a Câmara Municipal de Lisboa inaugurou 
o Núcleo Arqueológico da Casa dos Bicos, revelando um 
valioso espólio que percorre a história da cidade desde a 
ocupação romana até ao século XVIII.

51. FESTAS DAS CIDADE

Tendo como mote principal a celebração dos 400 Anos de 
uma das obras-primas da literatura portuguesa, Peregrina-
ção de Fernão Mendes Pinto, as Festas de Lisboa 2014 
projectou uma vez mais a Cidade de Lisboa a nível nacional 
e internacional, congregando em torno do seu imaginário 
mais de 500.000 pessoas que assistiram presencialmente a 
todos os eventos e ultrapassando os 1,9 milhões de especta-
dores (considerando as transmissões televisivas dos seus 
eventos).

52. ENTREGA DE EPI – BOMBEIROS

No passado dia 18 de agosto, o Presidente da Câmara de 
Lisboa procedeu à entrega de 350 equipamentos de 
protecção individual ao Regimento de Sapadores Bombei-
ros de Lisboa. Esta entrega consubstancia mais uma acção 
que visa a melhoria das condições de trabalho dos elemen-
tos do RSB, que prestam socorro à cidade.

53. APROVADO PLANO DE AÇÃO DOS DIREI-
TOS SOCIAIS

O Plano de Ação dos Direitos Sociais 2014-2017 é uma 
estratégia política estruturada em eixos, objetivos, missões 
e ações, tendo por base a ambição do Programa do Gover-
no da Cidade de Lisboa 2013/2017, a experiência de traba-
lho do município e os inúmeros compromissos assumidos 
com as comunidades nomeadamente a Rede Social de 
Lisboa. Para além de estabelecer e reforçar o trabalho que 
tem sido desenvolvido pela autarquia, o Plano de Acção dos 
Direitos Sociais 2014-2017 assenta numa estrutura que, 
por um lado, permite dar respostas sociais urgentes, por 
outro, estabelece estratégias de intervenção de médio e 
longo-prazo, promovendo e protegendo os direitos dos 
mais excluídos e daqueles que se encontram numa situa-
ção de tal desigualdade, que necessitam de medidas que 
possam minorar o impacto social que ainda hoje persiste.

54. FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL APRO-
VADO POR UNANIMIDADE NA ASSEM-
BLEIA MUNICIPAL

O Fundo do Emergência Social de Lisboa criado em 2012 
(2ºsemestre de 2012) pelo município de Lisboa, tendo em 
conta o quadro de crise económica e social em Portugal, 
visando o apoio financeiro a IPSS e a agregados familiares.
Os pedidos de apoio financeiro destinado às famílias são 
avaliados e prestados através das juntas de freguesia.
No âmbito do Protocolo de Delegação de competências, em 
2013, a CML transferiu para 40 Juntas de Freguesia o valor 
total de 192.000,00€, tendo sido rececionados 176 pedidos 
de apoio e 153 Famílias foram apoiadas.

1 ANO DE MANDATO, 1 ANO DE “MAIS PESSOAS, MAIS EMPREGO, MELHOR CIDADE”
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