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O PS de Lisboa, reunido em Convenção Autárquica discutiu Lisboa, um Futuro virado 

ao Rio, num Presente feito de cumprir o Programa de Governo com que se apresentou 

nas Eleições Autárquicas que prometia devolver o Rio à Cidade e afirmar Lisboa como 

Cidade do Mar. 

O Executivo do PS na CML, numa visão de Futuro elencou o Rio e o Mar como pilar do 

Seu Programa, pensamento que a capacidade de concretização tem feito acontecer, no 

presente, a Obra de Requalificação que está a devolver o Rio à Cidade, num trabalho 

dedicado às Pessoas e que por isso se faz com a prioridade de democratizar o acesso ao 

Rio, o Rio Tejo que nos leva ao Oceano e faz de Lisboa a única Capital Europeia virada 

para o Atlântico. 

Nesta Convenção, concretizámos um fórum de discussão, aberto a Todos, que teve a 

honra de contar com a presença de Oradores de excelência, a quem agradecemos o 

pensamento, a visão, os preciosos contributos que partilharam, cujos pontos fulcrais 

procuramos registar como linhas de acção da presente Declaração, e que passamos a 

expor:      

- O desafio de afirmar Lisboa como Capital Europeia do Atlântico, parte de uma 

realidade incontornável da Região: os seus recursos naturais: os Estuários do Tejo e do 

Sado, (de que hoje aqui tanto falámos) e as Pessoas: uma concentração única de 

recursos humanos altamente qualificados e especializados nos eixos estruturantes da 

Economia do Mar.            

Lisboa é a única Capital Atlântica da Europa. A afirmação de Lisboa - Capital Europeia 

do Atlântico assenta em eixos estruturantes que a CML está a concretizar:  

- A valorização do património identitário e edificado dos Descobrimentos, 



 - A afirmação da centralidade de Lisboa na logística mundial e na mediação de relações 

entre a UE e os países Lusófonos, fazendo também a ponte entre o Leste e o Oeste 

unindo os valores e interesses ocidentais da Europa aos restantes Continentes, 

- A valorização da nossa cultura marítima, na Economia do Mar, turismo náutico, de 

cruzeiros e de recreio, requalificando a frente Rio e daí, do Rio, a Cidade.  

- A democratização do acesso ao Rio e ao Mar, fazendo acontecer, com acções e muito 

trabalho a identidade marítima da Cidade através de projectos Educativos e Desportivos  

acessíveis a todas as crianças, como é o Projecto Clubes de Mar, já em construção.   

- Com o projecto Campus do Mar Lisboa, a CML potenciou a criação das redes Mar nas 

Instituições de Ensino Superior para afirmar Lisboa, como Centro de Inovação, 

Investigação, e Conhecimento do Mar a que pretende dar corpo, servindo a Região e o 

País.  

- Lisboa Capital do Mar, consolidar – se – à com a afirmação da centralidade de 

Lisboa na logística mundial, potenciando as oportunidades para Portugal decorrente do 

alargamento do Canal do Panamá e o novo Canal da Nicarágua, a ligação entre rotas 

marítimas e os corredores de mobilidade europeus. 

- A Cidade está assim a dar passos para dinamizar o Cluster, Lisboa Economia do Mar,  

apoiando a criação e instalação de empresas marítimas, tornando a Cidade num polo de 

excelência de actividades de investigação, tecnologia e inovação marítimas;  

- Segundo indicadores económicos disponibilizados pelo INE em 2011, a percentagem 

de empresas directa e indirectamente ligadas à Economia do Mar na Região de Lisboa, 

representava cerca de 28,5% do sector do Mar a nível nacional, com um volume de 

negócios de cerca de 45% no sector. 

- Outro Eixo de Intervenção fundamental que Lisboa está a promover é o Turismo 

Náutico, de Cruzeiros e de Recreio, com a concretização de projectos que reforçam a 

oferta e capacidade de atracção, promoção das rotas do Tejo e reforço os transportes 

fluviais, o que exige uma reavaliação ponderada da Governação das diferentes Tutelas 

que burocratizam o sector Portuário que claramente necessita de um Simplex Mar.  

 



 

- Aqui identificamos a necessidade de criar mais e melhores acessos da Cidade ao Rio e 

do Rio à Cidade através de construção de equipamentos que simplifiquem o acesso à 

água de pequenas embarcações, possibilitando também ofertas inovadoras no que à 

mobilidade e Turismo respeita:  

Falamos de embarcações tradicionais turísticas que liguem as duas margens (táxis 

fluviais); 

Falamos do Rio como meio de promoção da mobilidade na cidade e de pensar  a criação 

de um transporte fluvial ligando a Expo (a zona nova da cidade) e Belém (a cidade 

monumental) - Não apenas por ligar funcionalmente dois pontos importantes da cidade 

com a facilitação que daí decorre mas para promover uma relação visual única com a 

cidade com pontos (paragens) de ancoragem: Sta. Apolónia, Cais do Sodré, Alcântara, 

por ex. 

A criação de pontes pedonais (em complemento com a do Museu dos Coches) foi 

também identificada como um meio vital para a aproximação da cidade ao rio, em 

Santos, em Alcântara e em Belém, uma rede de atravessamentos pedonais, 

emblemáticos, icónicos, que integrem de forma criativa informação cultural e turística.   

 

O Tejo, o Rio que o Atlântico abraça.. 

- O Estuário do Tejo é um sistema natural complexo, de grande valor ambiental e 

paisagístico. Ao longo das últimas décadas o estuário tem sofrido rápidas alterações de 

uso, que são consequência da ocupação desordenada realizada ao longo de quase todo o 

século XX - das rápidas variações operadas nas actividades económicas que se 

desenvolvem nas suas margens acompanhadas pelo abandono de áreas importantes 

antes  ocupadas por actividades marítimas.  

- Lisboa é um exemplo para o País no esforço de requalificação que tem estado centrado 

na promoção do acesso da população ao Rio, com foco essencial no lazer e na fruição 

do estuário. 



 

- Lisboa tem a visão estratégica que falta ao Governo, ao defender um projecto supra 

Municipal, Regional, Nacional para repor o estuário do Tejo como o mais importante 

activo natural do sudoeste da Europa: assegurar o acesso do rio às suas margens 

tornando-o o acesso privilegiado às actividades ribeirinhas, reforçar os laços entre as 

actividades ribeirinhas ao longo das duas margens do rio, e projectá - lo como âncora  

de actividade económica ambientalmente responsável, trazendo para o Tejo os melhores 

recursos da inovação e do empreendedorismo, captando investimento para a Região e 

para o País. 

- Lisboa pretende promover iniciativas que integrem a exploração sustentável dos 

recursos vivos do Estuário, o incremento da utilização lúdica do plano de água, a 

promoção do património cultural estuarino, a restauração, o desporto náutico e o Eco-

turismo. 

- A melhoria dos parâmetros de qualidade ambiental do Tejo como consequência da 

introdução de tratamento terciário nas estações de tratamento de águas residuais, deverá 

assim ser acompanhada pelo desenvolvimento exponencial de iniciativas desportivas e 

lúdicas de utilização do plano de água, para que o Tejo retome a sua centralidade, como 

união primordial da comunidade ribeirinha. A qualidade e extensão do Estuário do Tejo 

permite ambicionar a sua transformação de paisagem motivadora de utilização das 

margens pelos cidadãos num novo ambiente dinâmico que gere emprego, valor, 

desenvolvimento sustentável, bem estar, estendendo e unindo as duas margens. 

- São 19 Km que nos diferenciam de outras capitais europeias e que constituem um 

activo essencial para o desenvolvimento sustentável da Cidade, num equilíbrio com o 

aumento exponencial do Turismo que se pretende de oferta qualificada e gerador de 

emprego igualmente qualificado. 

- O futuro que Lisboa concretiza no presente pretende quebrar as barreiras que impedem 

o acesso à beira rio e conquistar a margem, diria antes – conquistar as margens, e levar o 

Tejo ao Mundo como aconteceu há poucas semanas com a realização da magnífica 

prova da Volvo Ocean Race, que Internacionaliza Lisboa e que Lisboa está a  gerar , 

executando a tão falada Economia Azul.    



 

Porque temos os recursos naturais, o Rio que nos leva ao Mar.. e temos as Pessoas – Em 

Lisboa, estamos a casar bem tais recursos gerando:  

1 - Emprego;  

2 - Inovação – na transmissão do Conhecimento, colocando – o ao serviço do território, 

recuperando as muitas centenas de Engenheiros que trabalham hoje na Noruega, criando 

Capacitação Tecnológica no Mar e apoiando Centros de Engenharia, Startups e 

Empresas.   

3 - Promovendo a Internacionalização.    

 

- Lisboa tem trabalhado no sentido de congregar parceiros, de unir interesses em torno 

de um desígnio comum e afirma – se cada vez mais como Cidade do Rio e do Mar, 

construindo passo a passo Parcerias que lhe permitem gerar uma Plataforma Atlântica 

de âmbito Europeu, acolhendo Instituições Científicas Internacionais, num Centro de 

Conhecimento de Mar que responda aos desígnios da Extensão da Plataforma 

Continental e assim ao futuro do País.   

Lisboa Capital do Mar é uma realidade que estamos a construir porque considerada 

como das mais relevantes para a concretização da Estratégia de desenvolvimento 

sustentável da Cidade, que o Governo deveria replicar quer ao nível da Estratégia, quer 

ao nível da capacidade de concretização mesmo num quadro financeiro que todos 

conhecemos para a Região de Lisboa...  

Lisboa trabalha no sentido de assegurar a articulação entre os diferentes níveis de 

Governação, recebe, ouve, e assegura parcerias, potencia a participação das Empresas, 

das Instituições de Ensino Superior, num processo construtivo de soluções pensadas de 

forma integrada para o território, para as pessoas.                   

- Discutimos na nossa Convenção a Comunidade Estuarina e a supra – Municipalidade 

com a missão de conceber e concretizar projectos que potenciem a fruição comum da 

frente ribeirinha do Tejo, é o modelo que defendemos como adequado para a  



 

 

 

concretização de uma visão territorial integrada que trará aos projectos uma dimensão 

geradora de maior capacidade de fixação de financiamentos e de maior eficiência na 

execução.   

- Uma Governação que pense e execute de forma participada e eficiente, que se 

comprometa na implementação de um plano integrado de políticas públicas para os 

diferentes sectores de actividade é um desafio que Lisboa tem mostrado ao País saber 

alcançar.   

- O PS de Lisboa reafirma o pleno apoio à Estratégia e Trabalho que vem sendo 

desenvolvido pelo Executivo da CML, e que se traduz nas linhas de acção aqui 

sintetizadas.   

- Concluímos reiterando que com o PS, o Futuro de Lisboa será virado para o Rio, no 

Rio que o Oceano abraça, homenageando uma Obra do PS que mudou para sempre a 

Cidade e o País - A Expo 98.   

Mário Soares presidiu à Comissão para a elaboração da Declaração de Lisboa – “Para 

uma Governação do Oceano no Século XXI”. O Relatório intitulado “ O Oceano Nosso 

Futuro” foi tornado público na Expo 98 e posteriormente apresentado por Mário Soares 

à Assembleia Geral da ONU, merecendo ampla discussão e aplauso. 

Nesta Convenção aplaudimos Mariano Gago, que dá nome ao Auditório onde nos 

encontramos, e homenageámos Todos os que tornaram realidade o espirito da Expo 98, 

onde hoje estamos, num Rio e Mar de esperança e confiança que, por Portugal, o PS 

saberá, uma vez mais conquistar e honrar. 

 

Lisboa, 20 de Junho de 2015.   


