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CARTA DO PRESIDENTE
Se uma conclusão podemos retirar desta crise profunda e perigosa que estamos
a atravessar é de que o modelo económico sobre o qual assentou o desenvolvimento da cidade e do centro histórico nas últimas décadas foi errado. A economia local não pode (e não deve, no futuro) depender apenas do sector
do turismo. Cidades economicamente dependentes de uma única atividade
correm sempre mais riscos do que aquelas que assentam a sua economia
e desenvolvimento das famílias em diversas variáveis.
As mudanças que aconteceram a um ritmo muito acentuado na freguesia
e no centro histórico foram profundas e tiveram efeitos contraditórios:
■ reabilitaram-se muitos edifícios, mas perderam-se residentes;
■ criaram-se postos de trabalho, porém quase sempre mal pagos e precários;
■ “normalizaram-se” negócios pelos padrões e preferências estéticas internacionais, mas perdeu-se o comércio e as lojas tradicionais.
É durante as grandes crises que por vezes também surgem as grandes oportunidades. O que para uns poucos parecia evidente, é agora por muitos claramente percecionado e passou a ser um imperativo: torna-se vital alterar
o paradigma do desenvolvimento na Freguesia de Santa Maria Maior e, porventura, na cidade de Lisboa.
Porque acreditamos que as estratégias serão sempre mais adequadas se resultarem da reflexão de um debate alargado que envolva responsáveis políticos, técnicos e cidadãos, decidimos lançar o Fórum Santa Maria Maior.
Como voltar a trazer e fixar pessoas no território? Que modelos económicos
e de desenvolvimento devemos assumir? Que Freguesia e que futuro queremos para o “coração” do Centro Histórico?
Foram estes os objetivos e, posso dizer com satisfação, que os resultados foram
encorajadores. Para além da significativa (apesar das condicionantes) participação, os resultados da reflexão e debates em cada um dos grupos temáticos
apontam, com clareza, um caminho a seguir.
Precisamos de um território com mais residentes permanentes e aprofundar
os caminhos da inclusão e coesão social!
Precisamos de preservar a nossa autenticidade, simultaneamente cosmopolita
e bairrista!
Sem abdicarmos do turismo e dos benefícios económicos que esta atividade
traz, teremos de balancear por outros sectores de atividade económica, para
não voltarmos a ficar completamente dependentes de fatores exógenos.
Qualidade de vida social e ambiental, território amigo do ambiente e socialmente solidário são, ao fim e ao cabo, as grandes conclusões do Fórum Santa
Maria Maior.
Miguel Coelho [Presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior]
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PRÓLOGO
PENSAR O FUTURO EM SANTA MARIA MAIOR
A freguesia de Santa Maria Maior é o território mais central e mais simbólico da
cidade de Lisboa. Ao longo de muitos séculos, foi aqui que pulsou, que se desenrolou, que se decidiu, parte significativa da história da cidade, do país, e mesmo de
outras partes do mundo. É um território que transporta consigo um amplo lastro
de tempos e de vidas. Dos tempos mais longos às vidas mais quotidianas. E vice-versa. Tempos e vidas feitos das mais variegadas gentes. Gentes da cidade, gentes das mais diversas regiões do país, gentes das mais variadas partes do mundo.
A simultaneidade de ser colina e de ser cais, de ser casa e de ser viagem,
de ser permanência e de ser inconstância, moldará este território. Torná-lo-á
num lugar activo, mercantil, pulsante. Mas também num lugar com grandes
paradoxos. Vivendo numa constante tensão entre os díspares elementos que
o foram sustentando e alimentando – entre o Estado e a Cidade, entre o perto
e o longe, entre centro e periferia, entre local e global. E assim se desenvolveu
um activo centro político e económico, mas com múltiplos e permanentes
espaços de pobreza. Um território pleno de cultura e de património, mas com
recorrentes fases de degradação. Um espaço cosmopolita e um destino turístico cimeiro, mas com sérias fragilidades sociais, económicas e habitacionais.
Um território belíssimo, de madura personalidade, mas de alma nostálgica
e sentindo-se, afinal, permanentemente pouco compreendido.
Características que deveriam exigir, de todos nós, uma dedicação, uma responsabilidade, um cuidado maior.
Se já vinham de trás, nos anos mais recentes estas dualidades, estes paradoxos, tornaram-se ainda mais evidentes. As mudanças que se têm sucedido na cidade – nas cidades de todo o mundo, mas em particular na cidade de Lisboa – têm sido aqui expressas de forma muito intensa e mesmo
vertiginosa. Originando impactos muito desiguais, neste território tão sensível. As transformações têm-se sucedido através de activas dinâmicas de
reabilitação urbana, no fortíssimo reforço da oferta turística, numa maior
oferta cultural. Um intenso processo que possibilitou uma histórica recuperação do património edificado, de centenas de edifícios degradados e em
situação de risco, a par de avultados investimentos privados e públicos, sobretudo no espaço público e em novos equipamentos.
Porém, por outro lado, estas dinâmicas de renovação, há tanto tempo esperadas, sucederam-se em paralelo com uma deslocação de comércios, de empresas e de instituições para outros locais da metrópole. Com um sistemático
fecho de lojas e de associações históricas. Com um aumento de casas vazias
– mesmo que, muitas delas, agora reabilitadas. Com uma perda contínua de
residentes permanentes. A perda de residentes num território, em qualquer
território, constitui não só uma realidade grave quando é feita por pressões
não desejadas, mas também porque contribui para o próprio empobrecimento da vitalidade endógena de um lugar. Mesmo quando, ou sobretudo
quando, se espera que esse lugar evolua, se transforme, se redinamize.
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Entretanto, a grave crise originada pela pandemia veio acentuar ainda mais
estas questões, fragilizando os impactos positivos e agravando os impactos
negativos que as mudanças anteriores desencadearam.
Este é, assim, um tempo decisivo. Um tempo onde se conjugam os desequilíbrios do passado, as urgências do presente e as transformações do futuro. Um tempo onde deveremos perceber este território fundamental, com
maior dedicação e mais respeito. Um tempo de reflexão bem como de acção, tanto a breve como a longo trecho. De correcção dos erros do passado
e de posicionamento de dinâmicas de futuro. De levantamento e reconhecimento dos dilemas e das oportunidades que há pela frente. De defesa de
uma identidade cultural relevante mas em constante evolução. De uma boa
e estável qualidade de vida dos seus habitantes. Da valorização da coesão
social e do reforço dos laços de comunidade. Do essencial direito a habitar e
a viver em Lisboa e no seu centro. Da vitalidade e diversidade económica nas
múltiplas atividades que aqui se podem e devem desenvolver. Em suma, de
aposta por uma cidade viva, justa, criativa, ecológica.
Neste tempo decisivo, a Junta de Freguesia de Santa Maria Maior desencadeou este processo de reflexão. Como em qualquer lugar urbano, há interesses legítimos e conflituantes entre si. Há perspetivas diferentes sobre o
passado e sobre o futuro. É assim essencial debater perspectivas e encontrar
pontes. Estabelecer compromissos. Preferencialmente, em ambiente de permanente e activa participação cívica.
Destes primeiros trabalhos surgiram um conjunto de perspectivas, de visões
e de propostas que, agora, se espera que venham a ser aprofundadas e enfim desenvolvidas. Para que esta freguesia central e decisiva tenha, enfim, a
atenção que há tanto merece.

Prof. Dr. João Seixas
Professor, investigador, autor.
Coordenador da Reforma Administrativa de Lisboa.
Moderador no Fórum Santa Maria Maior.
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FÓRUM SANTA MARIA MAIOR
QUE FUTURO PARA O CENTRO HISTÓRICO?
Duas fases de discussão, o mesmo fórum
1. Ciclo de debates
O Fórum Santa Maria Maior – “Que futuro para o Centro Histórico?” foi uma
iniciativa da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior. A primeira fase consistiu num ciclo de debates que decorreu entre 21 de outubro e 24 de novembro
de 2020 e materializado num conjunto de seis videoconferências (a circunstância pandémica assim o obrigou) subordinadas aos seguintes temas:
■ Habitação, urbanismo e imobiliário [Moderação] Vasco Franco
Doutorado em Ciência Política na NOVA-FCSH. Investigador associado do
IPRI-NOVA. Foi consultor do programa EUROsociAL, da União Europeia, professor na Universidade Lusófona, vice-presidente da CML, deputado, secretário de Estado e Presidente da AM de Lagoa.
■ Economia e emprego [Moderação] Mário Vale
Professor do IGOT e Diretor do Centro de Estudos Geográficos da Universidade de Lisboa. Estuda os temas da inovação e dinâmicas económicas urbanas
e regionais, com trabalhos publicados em revistas científicas internacionais.
Foi Presidente da Associação Portuguesa de Geógrafos (2004-2008) e é atualmente membro da direção da Regional Studies Association Europe.
■ Qualidade de vida e coesão social [Moderação] Ana Elisa Costa Santos
Diretora do Centro Protocolar de Formação Profissional para o Setor da Justiça.
Licenciada em Gestão de Empresas, diplomada pelo INA no “FORGEP – Programa de Formação em Gestão Pública para Dirigentes” e frequência na pós-graduação em Direito do Trabalho e Segurança Social no IDT-FDL. Foi Diretora
do Centro de Emprego e Formação Profissional de Lisboa, do IEFP, IP e coordenadora do GES/JFSMM.
■ Cultura e identidade [Moderação] Maria Calado
Historiadora da Arte com pós-graduação em Museologia e doutoramento
em Teoria e História da Arquitetura. Professora aposentada da Universidade
de Lisboa e autora de diversas obras sobre Cultura, Património e Políticas Culturais. Foi vereadora da CML. Faz parte do Conselho Nacional de Educação e do
Conselho Geral da Unesco. Integra a Comissão Municipal de Toponímia de Lisboa
e é Presidente do Centro Nacional de Cultura.
■ Mobilidade e espaço público [Moderação] Mário Alves
Engenheiro Civil pelo Instituto Superior Técnico, especialista em transportes
e mobilidade com o grau de mestre pelo Imperial College London. Trabalhou
no Centro de Sistemas Urbanos e Regionais da Universidade Técnica de Lisboa
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e no Centre for Transport Studies of the University of London como Investigador
Associado. Coordenador Operacional do Plano de Mobilidade de Almada e vários
outros projetos de mobilidade.
■ Governo, participação e associativismo [Moderação] João Seixas
Professor na Universidade Nova de Lisboa, nas áreas das cidades e do planeamento urbano. Investigador. Doutorado em Geografia Urbana pela Universitat
Autònoma de Barcelona. Coordenador da Reforma Administrativa da Cidade
de Lisboa. Consultor de estratégias e políticas urbanas para a Comissão Europeia.
Autor de diversos livros e artigos sobre Lisboa, sobre as cidades europeias
e desenvolvimento urbano.

19 MODERADORES E ORADORES
12 HORAS DE DISCUSSÃO ABERTA ONLINE
84 QUESTÕES, PARTICIPAÇÕES E PROPOSTAS

Esta iniciativa da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, motivada pela
necessidade de encontrar linhas de orientação que permitam fazer face às
consequências da pandemia que se vive a nível mundial desde a primavera
do ano passado e que está a ter enormes consequências económicas e sociais,
visou proporcionar uma reflexão sobre as políticas que devem ser adotadas
para que no território da Freguesia de Santa Maria Maior os efeitos da crise
possam ser minorados, para que se encontrem os mecanismos que mais
eficazmente permitam ultrapassá-la e para que se definam as medidas suscetíveis de assegurar que, no futuro, não se cometam os mesmos erros que
tiveram como consequência um impacto tão severo da pandemia no tecido
económico e social da Freguesia.
Na verdade, o enorme desenvolvimento que a Freguesia de Santa Maria
Maior conheceu nos últimos anos foi essencialmente assente na monocultura do turismo, como todos os efeitos daí decorrentes nomeadamente em
termos da gestão do património cultural e imobiliário, da manutenção das
infraestruturas públicas, do surgimento de novas atividades económicas e
da oferta de emprego – com os efeitos inerentes para as populações que aqui
vivem ou trabalham.
Esta forte – para não dizer exclusiva – dependência da atividade turística tem
como consequência que Santa Maria Maior tenha sido uma das regiões do
País mais afetada em termos sociais e económicos pelos efeitos da pandemia, se não mesmo a mais afetada a nível nacional.
Embora consciente de que as Juntas de Freguesia são a base da pirâmide no
modelo de governação adotado em Portugal, tendo muito escassas competências na definição das políticas sociais, económicas e de ordenamento, a
experiência demonstra que a Junta de Freguesia de Santa Maria Maior tem
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sido capaz de promover a reflexão sobre as melhores soluções para o seu
território bem como de identificar as políticas mais justas e adequadas para
as suas populações, conseguindo sensibilizar o poder político, tanto central
como municipal, para a justeza e adequação das suas propostas – de que são
exemplo a reforma do quadro legal do “alojamento local”, a revisão da lei das
rendas ou a definição de um novo modelo para a Praça do Martim Moniz,
temas nos quais desempenhou um papel fundamental.

Todos os debates estão disponíveis em www.youtube.com/c/canalmaior

2. Grupos de trabalho
Na sequência das seis conferências, foi organizado igual número de grupos
de trabalho de participação técnica e cidadã, os quais aprofundaram os diferentes temas abordados. A cada grupo de trabalho correspondeu um método próprio de reunião e discussão. Destes grupos, resultam 6 relatórios com
as respetivas conclusões. A constituição dos grupos foi realizada com recurso
a um período de inscrições, abertas à população da freguesia.

34 DINAMIZADORES E MEMBROS INSCRITOS
64 DIAS DE DISCUSSÃO

Os relatórios finais de cada grupo estão disponíveis em
www.jf-santamariamaior.pt/forum
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A necessidade de se alcançar um forte compromisso político tanto por parte do
poder central como do poder local no sentido de ser adotada uma estratégia
de longo prazo que salvaguarde a identidade cultural e humana bem como
a riqueza patrimonial dos diferentes territórios que compõem a Freguesia
de Santa Maria Maior foi a principal conclusão do fórum organizado por esta
Junta de Freguesia, tendo por mote a questão “Que futuro para o Centro
Histórico?”.
Os numerosos participantes neste ciclo de conferências destacaram as características verdadeiramente invulgares desta Freguesia, em especial nos aspetos culturais e humanos, com os seus bairros típicos de Alfama e da Mouraria
- berço e casa do Fado, património cultural imaterial da Humanidade e um dos
símbolos da identidade nacional - onde sobrevivem ainda um conjunto de tradições, comportamentos e modos de vida que urge salvaguardar e proteger;
uma freguesia onde se situam a Sé e o Castelo de São Jorge, de longe o monumento mais visitado em Portugal, evidenciando um acervo patrimonial
que importa preservar e valorizar; o Centro Histórico de Lisboa e de Portugal,
numa Baixa Pombalina de características urbanas e construtivas únicas, que
alberga no seu seio muitos dos principais centros do poder político nacional
e também a Câmara Municipal de Lisboa, de cuja varanda foi declarada e implantação da República; um território onde, na envolvente da Praça do Martim
Moniz coexistem pacificamente cidadãos de todo o mundo e de todas as
culturas e religiões, com uma diversidade que não se encontra em nenhum
outro ponto do país; e uma freguesia onde se inclui o bairro do Chiado, cosmopolita e rico em contrastes, indissociavelmente ligado tanto à cultura como
ao comércio. Mas também a zona da cidade onde se situa a segunda principal
porta de entrada de turistas em território nacional, o Terminal de Cruzeiros
de Lisboa, franqueando por essa via as suas portas a verdadeiras invasões
efémeras mas quotidianas nas épocas de maior afluxo turístico.
Por todo este conjunto de fatores, a Freguesia de Santa Maria Maior precisa
de ver definidas e implementadas um conjunto de políticas e de medidas
adequadas a cada uma das realidades que a compõem e suscetíveis de harmonizarem as necessidades e interesses dos que nela residem com os daqueles
que ali trabalham ou a visitam.
Só com uma visão integrada e multidisciplinar tendo por principal foco esta
necessidade de compatibilização dos interesses dos residentes com os demais
stakeholders será possível assegurar a preservação das características que
tornam esta freguesia única e tão especial, mantendo e reforçando o seu
valor e interesse estratégico para a cidade de Lisboa e para o país em geral.
Estas conclusões do Fórum Santa Maria Maior, que incluíram a defesa de
um conjunto de ações em diferentes domínios que adiante se detalharão,
coincidiram na ideia de que, antes de tudo o mais, é necessário garantir
a qualidade de vida daqueles que corporizam a cultura e o modo de vida
típicos dos diferentes bairros que tornam a freguesia tão especial, evitando
-9-

a sua desertificação e minimizando os riscos de gentrificação. Na verdade,
uma freguesia despovoada ou habitada apenas por atores turísticos perderia
a maior parte do seu atrativo cultural e económico, pois que a maior riqueza
de Santa Maria Maior reside naqueles que nela habitam e na autenticidade
que tem conseguido preservar apesar das sucessivas e fortes investidas dos mais
variados interesses económicos e até políticos.
Para que a freguesia mantenha a sua riqueza e desenvolva o seu potencial,
é indispensável que quem aqui vive sinta que vale a pena morar em Santa
Maria Maior, apesar de todas as condicionantes com que tem de se debater
no quotidiano, quer pelas diferentes pressões a que este território está sujeito
quer pelas limitações próprias das características físicas do território. Aos poderes públicos cumpre auscultar sempre e de forma regular os problemas,
as necessidades e os anseios dos moradores – em estreita colaboração com a
Junta de Freguesia na sua qualidade de entidade autárquica de maior proximidade – de modo a encontrar e implementar as políticas suscetíveis de fazer
com que as condicionantes impostas aos residentes, mesmo que por razões
de interesse nacional, sejam por eles bem aceites e compreendidas e objeto
de medidas compensatórias e de salvaguarda.

Habitação no centro da equação
Depois de décadas de abandono, em que o património habitacional da freguesia se foi degradando por falta de manutenção e o restante edificado
perdeu boa parte do seu uso com a debandada, para a periferia ou para outros
locais de Lisboa, das grandes instituições financeiras e dos estabelecimentos
comerciais de referência, a explosão do turismo e o surgimento de novos tipos
de micro-unidades hoteleiras, de que é paradigma o chamado “alojamento
local”, reavivaram o interesse pelo centro histórico, levando a um aumento muito acentuado dos preços da habitação. Estes fenómenos, associados
à aprovação da chamada “Lei Cristas”, que facilitou os despejos e permitiu
o aumento desenfreado das rendas, propiciaram o desalojamento de muitas famílias desde há muito aqui residentes, em particular nos bairros de
Alfama e da Mouraria – impedindo simultaneamente que os jovens destes
bairros neles conseguissem encontrar alojamentos adequados e a preços
comportáveis.
Em consequência, a significativa valorização do imobiliário no centro histórico
de Lisboa resultou em prejuízo dos seus residentes tradicionais, promovendo
ao mesmo tempo um fenómeno de gentrificação e de descaracterização dos
seus bairros.
Mesmo tendo presente que tanto o fenómeno da gentrificação como o do
turismo são incontornáveis na atualidade, é imperioso que estas realidades
sejam compensadas por aquilo a que Vasco Franco chamou “políticas públicas
permanentes e robustas” em matéria de habitação, as quais devem assentar
numa visão estratégica em relação aos seus públicos-alvo e contemplar objetivos
bem definidos – os quais poderão ser prosseguidos em concertação com os
demais parceiros, setor social, movimento cooperativo e iniciativa privada,
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mas com uma liderança, um acompanhamento e até mesmo o envolvimento
direto das entidades públicas, tanto a nível central como municipal.
Efetivamente, impedir a descaracterização dos bairros e o desenraizamento
das suas populações tem de ser um objetivo estratégico dos poderes públicos até por motivos económicos, dada a desvalorização da cidade que tais fenómenos acarretam, mas sobretudo por razões de ordem social. Tal como fez
em diversas outras zonas de Lisboa, o Estado e a Câmara Municipal de Lisboa
têm de promover a oferta de habitação a preços acessíveis aos residentes de
Santa Maria Maior e na Freguesia de Santa Maria Maior, pois que é manifesto
que o aumento dos preços do imobiliário no centro histórico colocam os fogos
existentes no mercado fora do alcance dos residentes atuais.
Neste contexto, é fundamental que o Estado aumente a oferta de habitação
pública na Freguesia destinada aos residentes originais, quer através de projetos semelhantes ao denominado “empreendimento EPUL do Martim Moniz”
quer através da aquisição de imóveis que se encontrem disponíveis quer,
desde logo, entregando à Junta de Freguesia, para que esta os reabilite e disponibilize às populações, os imóveis municipais que se encontrem devolutos.
Tais operações, que devem ser estruturadas em articulação com as operações
urbanísticas desenvolvidas pelos promotores privados no mercado livre, carecem de ser integradas com políticas sociais e ambientais adequadas, bem
como com a restrição da afetação de mais casas à atividade turística.
Contudo, a fixação das famílias mais jovens na Freguesia passa também pela
oferta de equipamentos que reforcem a atratibilidade desta zona da cidade,
nomeadamente creches, infantários, escolas, ATLs, parques infantis e infraestruturas desportivas, bem como pela melhoria do ambiente urbano e das
condições de mobilidade.
Sendo imprescindível promover a inversão do fenómeno de diminuição da população que habita no centro histórico, o qual não pode viver exclusivamente
de residentes ocasionais ou temporários, só a adoção de políticas públicas
que permitam tornar atrativa esta zona da cidade será suscetível de inverter
a atual tendência de desertificação.

Pôr termo à monocultura do emprego
Invadido todos os dias por dezenas de milhares de turistas até ao eclodir da atual
pandemia, o território de Santa Maria Maior tornou-se num viveiro de atividades económicas vocacionadas para este setor, gerando uma monocultura
de emprego quase exclusivamente dependente do turismo.
Composto maioritariamente (80%, segundo os dados da ADBP) por micro
e pequenas empresas, algumas delas bastante recentes e frequentemente
com uma estrutura financeira relativamente débil, o tecido empresarial de
Santa Maria Maior está a evidenciar uma enorme dificuldade em resistir à crise
provocada pela pandemia, tanto mais que para muitas das empresas aqui
localizadas a procura interna é muito residual ou mesmo inexistente.
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Como consequência, regista-se um aumento significativo do desemprego
na freguesia, com todas as consequências sociais daí decorrentes ao nível social
e familiar, tanto mais que parte substancial destes desempregados possuem
poucas qualificações que lhes permitam encontrar trabalho noutros setores
de atividade – realidade que importa corrigir através de uma adequada formação
que aumente e diversifique as suas competências.
Num cenário pós-pandemia será fundamental criar as condições que propiciem a diversificação do tecido empresarial do centro histórico, aproveitando as
condições invulgares de cada uma das zonas da freguesia, nomeadamente em
termos de características urbanísticas, de acessibilidades e de procura potencial.
A Baixa e o Chiado oferecem condições ímpares para o desenvolvimento de
comércio de alta qualidade, tendo como público alvo tanto o turista estrangeiro como o cliente nacional.
Pela sua multiculturalidade, a freguesia pode também dinamizar a oferta
de experiências culturais, comerciais e gastronómicas vocacionadas para
o consumo interno e, como tal, menos dependente do turismo.
A reabilitação da frente ribeirinha da freguesia, quase concluída, permite
uma fruição do rio potenciada pela oferta de transportes públicos a esta área
privilegiada para a instalação de atividades recreativas.
Fatores que, conjugados com a tendência para a redução dos espaços exigidos pelas empresas dada a vulgarização do teletrabalho, também podem propiciar o estabelecimento de empresas tecnológicas ou de serviços de elevado
valor acrescentado, atraídas pela dignidade do ambiente urbanístico e pela
facilidade de acesso em transportes coletivos ou meios de mobilidade suave.
Para a concretização destes objetivos será necessário conseguir uma concertação de esforços entre todos os envolvidos, incentivando a adoção de
medidas que promovam a construção de uma cidade inclusiva, atraindo
novos atores e apoiando as iniciativas que se insiram nos objetivos pretendidos
– nomeadamente através de uma requalificação do espaço público – impedindo
simultaneamente a progressiva extinção do comércio tradicional de bairro.

Melhorar a qualidade do espaço público
Constituindo uma área urbana há muito consolidada, o território de Santa
Maria Maior evidencia uma escassez do espaço público para os diferentes tipos
de utilização requeridos pelas populações e no qual o automóvel adquiriu
um peso preponderante, sendo necessário promover o seu reordenamento
no sentido de um maior equilíbrio. Contudo, se se conclui que não existe,
na globalidade do território da freguesia, escassez de oferta de estacionamento, esta escassez verifica-se no caso concreto dos lugares para residentes.
No seu conjunto foram construídos e encontram-se disponíveis quase cinco
mil lugares em parques subterrâneos, muitos dos quais só parcialmente
utilizados – importando por isso que o município de Lisboa promova uma
melhor utilização desses espaços, em especial por parte dos residentes,
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tornando simultaneamente obrigatório o recurso a tais parques por parte
dos não residentes.
As características de muitos dos arruamentos da freguesia e o manifesto envelhecimento da sua população residente impõem a adoção de medidas de
contenção da velocidade de circulação automóvel, de modo a tornar mais
harmoniosa a coexistência entre todos os utilizadores da via pública.
A progressiva pedonalização dos arruamentos em que tal for aconselhável
será, certamente, um caminho a seguir, salvaguardando sempre o direito
de acesso dos moradores e as suas necessidades em termos de mobilidade, acautelando igualmente as operações de logística urbana – sendo que
neste domínio importaria desenvolver um novo modelo de micro-logística
mais adequado ao tecido urbano existente e com menor impacto em termos
ambientais e de mobilidade.
O aumento das zonas verdes – muito escassas em todo o território de Santa
Maria Maior – deve ser uma preocupação partilhada entre a Câmara e a Junta de Freguesia, aproveitando-se os poucos espaços existentes para a criação
de zonas de estadia e de fruição para as pessoas, com óbvios benefícios
tanto para a qualidade de vida das populações como para o estímulo das
atividades económicas. Esta deve, de resto, ser uma preocupação central
aquando da futura definição do perfil da Praça do Martim Moniz, a qual
deve ser objeto de um diálogo efetivo com as populações, coordenado pela
Junta de Freguesia, o mesmo devendo suceder com a prevista reformulação
da Praça da Figueira.
Sem prejuízo da preservação da calçada portuguesa, deve ser melhorada
a segurança dos passeios, tendo particularmente em mente os seus utilizadores mais vulneráveis.

Reforçar os meios ao dispor dos mais vulneráveis
As populações mais vulneráveis são sempre, de resto, as mais afetadas pelas
crises e a atual crise pandémica não escapa a essa regra.
Afortunadamente, graças à reorganização administrativa de Lisboa operada
em 2013, as Juntas de Freguesia passaram a dispor de meios que lhes permitem identificar e apoiar as famílias e as situações que carecem de apoio
aos mais variados níveis. Neste enquadramento, a Junta de Freguesia de
Santa Maria Maior desenvolveu um conjunto muito diversificado de serviços
e de apoios sociais orientados tanto para os mais idosos como para os mais
desfavorecidos economicamente, que lhe permite acudir a praticamente todas as situações, das mais variadas naturezas, possibilitando ainda um acompanhamento muito próximo dos casos de isolamento afetivo e social.
A Junta de Freguesia conseguiu ainda desenvolver uma rede de apoio social
que envolve a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, a Segurança Social e
numerosas IPSS e outras entidades do setor social, através da qual é possível
racionalizar e otimizar os apoios disponibilizados à população.
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A atenuação das desigualdades num cenário de pandemia contempla, contudo, um conjunto de novos desafios para os quais tem sido necessário encontrar respostas e de que é exemplo a dotação dos jovens em idade escolar
dos equipamentos informáticos e de telecomunicações necessários ao ensino
à distância.
Prosseguir na busca de soluções para o desemprego, a atenuação das situações
de carência económica e de isolamento social bem como a procura de integração para os sem abrigo, em paralelo com o combate às várias dependências
e formas de marginalidade é, todavia, uma cruzada que não tem fim, pelo
que importa conseguir a mobilização de todas as entidades disponíveis para
colaborarem na construção de uma sociedade mais justa e inclusiva.

Conjugar os esforços de todos
Afirmar que uma boa parte da riqueza das sociedades modernas está na
diversidade é já hoje um lugar comum. Mas em Santa Maria Maior essa diversidade é especialmente evidente, sendo manifestos os contrastes entre a Mouraria
e o Chiado, passando pela Baixa e por Alfama e culminando no Castelo.
Gerir e integrar um tão rico e variado espectro cultural, ideológico, social, religioso
e económico é um desafio que só pode ser superado com a colaboração das
múltiplas coletividades e associações existentes no seio da freguesia, as quais
também desempenham um papel fundamental no domínio da promoção
das iniciativas culturais e das atividades desportivas.
Depositárias de tradições que muito podem contribuir inclusivamente para
a atração de novas famílias residentes para a Freguesia, as associações e coletividades debatem-se, nos últimos anos, com uma crescente dificuldade em
recrutar associados e, sobretudo, em renovarem as suas estruturas dirigentes,
pois o exercício de tais funções exige amiúde uma disponibilidade que poucos
manifestam.
Também aqui a Junta de Freguesia poderá ter um papel crucial no apoio
ao associativismo e, em geral, sendo a entidade pública com maior e mais
detalhado conhecimento do território e das suas populações, desempenhar
um papel de charneira entre os cidadãos e os órgãos de poder, coordenando
a auscultação dos diferentes interesses e sensibilidades, identificando as necessidades e os problemas e sensibilizando a Câmara Municipal de Lisboa
e o Governo para as medidas com impacto na freguesia que importa adotar
em cada momento.
Não esquecendo que o “intervalo” decorrente da atual pandemia e as circunstâncias particulares a que ela deu origem constituem uma oportunidade
única para efetuar intervenções estruturais e para lançar novos projetos para
os próximos anos.
Dr. Jorge Oliveira
Jurista, consultor e administrador.
Relator do Fórum Santa Maria Maior.
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