
Propostas dos cidadãos para Lisboa
estão em votação até ao fim do mês
Serão os cidadãos a decidir o destino de 2,5 milhões de euros, verba disponibilizada na sexta edição do

orçamento participativo. Oitenta e três das 208 propostas prendem-se com espaço público e espaços verdes

Cidadania
André Vitíal

A recuperação do Jardim Botânico é uma das propostas colocadas à votação dos cidadãos

Lisboa poderá ter sete balões gigan-
tes, de hélio, a iluminar as suas coli-
nas. E, quem sabe, as ruas da Baixa
ficarão cheias de frases inspiradoras
pintadas nas paredes. Estas são ape-
nas duas medidas concorrentes ao

Orçamento Participativo da cidade.
Poderão concretizar-se, caso sejam
escolhidas pelos cidadãos.

Qualquer pessoa pode votar nu-
ma das 208 propostas a concurso até

ao final de Outubro. A maioria (57%)
prende-se com o espaço público, es-

paços verdes, infra-estruturas viárias
e mobilidade. A iniciativa, que teve
início em 2008 e se assemelha a ou-

tras em curso em muitos locais do

país, é promovida pela Câmara de
Lisboa e destina-se a disponibilizar
2,5 milhões de euros para investir em

propostas dos cidadãos.
A sexta edição do programa con-

tou, inicialmente, com 551 sugestões
enviadas entre Abril e Junho - o se-

gundo número mais baixo desde
2008 (apenas supera as 533 enviadas

em 2009). Estas foram, mais tarde,
sujeitas a uma selecção levado a cabo

pela autarquia, que, rejeitando algu-
mas por as considerar inexequíveis
e agregando outras por se relaciona-
rem com o mesmo assunto, originou

um total de 208 propostas que estão
em votação desde 15 de Setembro até
31 de Outubro.

Qualquer pessoa pode votar na
sua proposta preferida através do
site criado para o efeito, por sms ou
nos autocarros multimédia que irão

percorrer vários locais da cidade
até ao final do mês. Terminado este

processo, a câmara compromete-se
a pôr em prática as ideias que forem
mais votadas pelos cidadãos.

As propostas dividem-se em dois

grupos: as que implicam um investi-
mento igual ou inferior a 150 mil eu-
ros e aquelas que estão orçadas entre



150 e 500 mil euros. Esta categoriza-
ção acontece para que os projectos
de menor dimensão, destinados a
pequenas melhorias que facilitam o
dia-a-dia das pessoas, não tenham
que competir com os maiores, que
habitualmente envolvem a constru-

ção de infra-estruturas.
Para além disso, as propostas es-

tão dividias em áreas. Este ano, os
lisboetas deram preferência ao "es-

paço público e espaços verdes" (com
83 propostas) e às "infra-estruturas
viárias, trânsito e mobilidade" (41).
Avultam ainda as áreas da "cultura"
(26), "turismo, comércio e promoção
económica" (24), "educação, juven-
tude e desporto" (12), "acção social
e habitação" (nove).

Dentro deste conjunto, existem
ideias para todos os gostos. Desde as

mais originais, como colocar balões

gigantes, de hélio, em cada uma das
sete colinas de Lisboa, pendurar uma
bandeira de Portugal debaixo do ar-
co da Rua Augusta ou oferecer uma
vassoura e uma pá aos comerciantes

para que nos tempos livres varram os

espaços fronteiros aos seus estabele-

cimentos, até às mais convencionais,
como a criação de hortas urbanas, a

requalificação da Rua Morais Soares,
ou a implantação de um parque in-
fantil em Marvila.

A procura de votos faz com que
muitas associações desenvolvam
estratégias para captar eleitores. No
caso do Museu Nacional de História
Natural e da Ciência, que apresentou

uma proposta no sentido de requa-
liflcar o Jardim Botânico de Lisboa,
já foram ali realizadas quatro feiras

para divulgar a candidatura. Raquel
Barata, uma das responsáveis pela
iniciativa, explica que, com estas ac-

ções, "consegue-se envolver todo o
bairro e obter uma divulgação muito

grande". Este sábado realiza-se mais
uma feira, desta vez de produtos na-
turais, e às 16h os participantes irão
estender cordas que ligarão o Prín-

cipe Real e a Praça da Alegria ao Jar-

dim Botânico. "São três espaços ver-
des importantes que vão ser ligados
através de um nó dado em frente a
um dos portões do jardim que, neste
momento está fechado", refere Ra-

quel Barata. A proposta, que já tinha
sido apresentada em 2102, pretende
reconstruir uma parte degradada do

jardim, criar zonas de lazer e espla-
nadas, de forma a atrair os lisboetas,

já que grande parte dos visitantes são

estrangeiros.
O mesmo acontece noutros ca-

sos. A Sociedade Portuguesa para
o Estudo das Aves, que apresentou
uma candidatura no sentido de re-

cuperar um edifício no Lumiar para
aí criar um centro de interpretação
ambiental dedicado às aves, organi-
zou, no fim de Setembro, uma visita
ao local e tem distribuído cartazes

que podem ser impressos através do
seu site. Também a Fundação Agir
Hoje, que quer ver criado um hotel
social para albergar famílias desalo-

jadas, tem-se esforçado para que o

seu projecto possa sair vencedor (no
ano passado ficou em terceiro lugar),
divulgando-o nas redes sociais, no
contacto com empresas, e distribuin-
do folhetos.

"É natural que os indivíduos que
se organizam ou as associações que
já existem e apresentam as suas pro-
postas estejam em condições mais
favoráveis. Têm uma estrutura or-
ganizada e funcionam com redes
de contactos, o que facilita a difusão
das suas ideias", explica Nelson Dias,
presidente da associação In Loco,
que, entre outras coisas, investiga e

desenvolve projectos de orçamento
participativo em colaboração com
várias autarquias.

Até ao momento, o Orçamento
Participativo de Lisboa já recebeu
cerca de 18 mil votos. A tendência
leva a crer que será superado o nú-
mero do ano passado (29.911), uma
vez que, desde a primeira edição, os

votantes têm aumentado considera-
velmente em relação aos anos ante-
riores. Desde 2002, já se realizaram
71 orçamento participativos em Por-

tugal (45 municipais, 19 de freguesia
e sete sectoriais, destinado apenas
a projectos escolhidos por jovens).
Desde então, 54 foram deliberativos,
de concretização obrigatória pela au-

tarquia, e 17 consultivos. Segundo a
In Locco, estima-se que existam hoje
cerca de 2700 iniciativas do mesmo
género em todo o mundo.



Piso do Jardim do Príncipe Real a concurso

Cidadãos querem substituição de piso de 2010

Areformulação

do pavimento
do Jardim do Príncipe Real
é uma das propostas que
está a votos no Orçamento

Participativo de Lisboa deste
ano, apesar de o piso desta
área ter sido substituído com
as obras de requalificação do
jardim em 2010. A ideia foi

repetida em 29 sugestões de
diferentes cidadãos, agora
agrupadas numa só candidatura
com o título "Jardim do Príncipe
Real". Jorge Pinto, membro do
bloque Amigos do Príncipe Real,

explica que, apesar de não ter
sido ele o autor de nenhuma
destas sugestões, percebe a

razão de descontentamento
dos cidadãos. Já em 2010,
recorda, após a inauguração da

obra, tinha sido entregue uma
petição na câmara, assinada

por mais de 300 pessoas, na

qual se podia ler que "um dos

componentes desse piso é vidro
reciclado, pelo que a inalação
continuada daquelas partículas
de pó tornar-se-á, até prova em
contrário, um grave problema
de saúde pública". A solução
do problema, defende, passaria
por colocar um pavimento
semelhante ao do Jardim da
Estrela. No entanto, embora
apoie a candidatura, Jorge Pinto
afirma que este "é um problema
que cabe à câmara resolver e
que não deveria fazer parte de
um orçamento proposto pelos
cidadãos, uma vez que foi a

câmara que criou o problema".
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JARDIM BOTÂNICO, LISBOA

LIÇÕES DE SOBREVIVÊNCIA



Arvores e plantas
que vêm de todas

as partes do mundo
crescem no meio
de Lisboa, como
se aqui fosse a sua
casa. Adaptaram-se
a desertos, a
pântanos, viram
dinossauros,
conheceram o

Homem. Têm
histórias escondidas
nos troncos, por
entre as folhas, nos

frutos. Texto de
Alexandra Prado
Coelho e Ilustração
de João Catarino

No

lugar onde está agora um cedro peque-
no, a tentar crescer, esteve antes um ce-
dro muito grande, uma daquelas árvo-
res que ao longo da vida viu muita coisa.
Estava ali, junto à escadaria à entrada
do Jardim Botânico de Lisboa, na Rua da

Escola Politécnica. Um dia morreu, mas, para
que não se perdesse a madeira, mandaram-no
cortar. E do carpinteiro veio um protesto: "Mas

porque é que me mandaram uma árvore cheia
de pregos?" Ninguém fazia ideia do que ele que-
ria dizer. Pregos?

Afinal, não eram pregos. A árvore guardara du-
rante décadas um segredo e agora alguém, sem que-
rer, tinha-o descoberto. Eram balas. Como nestas
árvores é fácil contar os anéis, e portanto os anos
de vida, rapidamente se chegou à conclusão de que
a bala tinha entrado no cedro do Jardim Botânico
aí pelo final dos anos 20, possivelmente em 1927.

Puseram-se a pensar e rapidamente concluíram que
teria sido durante as revoltas republicanas desse

tempo, que ficaram conhecidas como o Reviralho.
"Houve lutas no Largo do Rato, e eles vieram por
aí abaixo aos tiros, e terão passado por aqui", conta
Ireneia Melo, investigadora do jardim.

É difícil hoje imaginar uma correria de homens
aos tiros quebrando o sossego mágico do Jardim
Botânico, mas há noutras árvores buracos que se

julga serem de balas, e até o busto de Bernardino
Gomes, a meio da escadaria, tem um furo, bem
visível, junto ao cabelo.

Criado no final do século XIX, no centro de Lis-

boa, o jardim é este milagre da sobrevivência de
árvores e plantas vindas dos mais diversos pontos
do mundo. Ireneia encaminha-nos para uma outra
árvore, sul-americana, a acca sellowiana, que largou
no chão uma série de pequenos frutos verdes. Ab-
solutamente comestíveis, garante a investigadora,
apanhando-os do chão, colocando-os em cima do
muro de pedra e dando-nos um para provarmos. A

polpa interior, amarela, é doce, e o exterior é ácido.
0 contraste é bom. Nesta época, quem for ao jardim
vai encontrá-los muitas vezes em cima do muro,
cortesia de quem aqui trabalha (mas atenção: só se

pode comer a fruta que já tenha caído).
Do outro lado da escada está uma árvore vinda

de outro canto do mundo, dos Himalaias, mas que
também gostou de Lisboa. Aqui o fruto é um citrino,
uma espécie de "laranja peludinha", como diz Ire-
neia, com uma penugem delicada como a dos pês-
segos. Também dá fruto nesta época, mas noutras
alturas do ano cobre-se de florzinhas brancas.

Descemos o caminho à nossa frente e Ireneia
mostra-nos as cicadófitas, plantas da era dos di-

nossauros, e que escondem entre as folhas gran-
des pinhas. E, do outro lado, oliveiras que vêm do

tempo em que aqui existiam as hortas do Convento
da Cotovia, que viria depois a ser o Colégio dos
Nobre e mais tarde a Escola Politécnica. E a seguir
a Costela de Adão, que dá jarros brancos e tem um
fruto que demora dois anos a amadurecer.

Mais abaixo, já perto do portão que os responsá-
veis gostariam agora de ver aberto outra vez, para
permitir o acesso ao jardim a partir da Praça da
Alegria, está outra sobrevivente: uma metasequóia,
que se pensava que existia apenas no estado fós-

sil, mas que foi descoberta nos confins da China
e que tem agora aqui um exemplar, a crescer no
meio de Lisboa. Porque, lembra Ireneia, é para isso

que servem os jardins botânicos, para preservar
árvores e plantas.

Às vezes, as árvores são atacadas por pragas (co-
mo está a acontecer com as palmeiras), outras vezes

apenas pelos humanos. A gigantesca araucária co-

lumnaris, que se ergue junto ao muro, sobreviveu
a um incêndio, provocado por uma sem-abrigo nas
ruínas de um palacete próximo, que num recente
5 de Outubro podia ter destruído todo o jardim.
Mas o milagre deu-se mais uma vez e foi possível
travar o fogo.

Outras duas sobreviventes do Homem são o

teixo, que por ter uma madeira muito flexível era
usado para fazer arcos e flechas e isso quase o le-
vou à extinção. E, o caso mais absurdo, a chama-
da árvore do imperador, muito apreciada por D.
Pedro II do Brasil e que no final da monarquia foi
alvo da fúria dos republicanos, que destruíram as



que podiam.
Passamos ainda pelo cipreste dos pântanos que

veio da América do Norte, e que mostra aqui as

suas raízes exteriores como pequenas estalagmites
a romper o chão - o que lhe permite respirar no
meio das águas pantanosas. E pela ginkgo biloba,
da qual seis exemplares resistiram ao bombarde-

amento de Hiroxima.

Lições de um jardim que continua também, com
a ajuda apaixonada de todos os que nele trabalham,
a lutar pela vida e a renascer todos os dias, nesse

milagre da sobrevivência quotidiana num mundo
cheio de ameaças.


