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PRATOS DA BALANÇA

 + Uma cidade mais à 
medida dos fregueses, 
devido à gestão de 
proximidade

 + Melhorias visíveis, em 
alguns pontos da 
cidade, na limpeza  
das ruas

 + Poderes e meios 
alargados das 
freguesias, o que abre 
espaço a mais 
iniciativas locais

 - Meios humanos e 
financeiros passados 
pela Câmara às juntas 
têm-se revelado por 
vezes insuficientes

 - Incapacidade de 
algumas freguesias 
para assumir novas 
competências, como a 
gestão do arvoredo 

REFORMA EM NÚMEROS

1280
novos espaços verdes 
passaram para as freguesias, 
que agora também gerem  
1500 km de passeios

250
é o total aproximado de 
equipamentos desportivos 
(100) e espaços de jogo e de 
recreio (150) que passaram 
para as 24 juntas

1270
funcionários camarários 
transferidos para as freguesias 

48%
são os trabalhadores das 
freguesias em regime precário

68
milhões de euros transferidos 
da Câmara para as juntas 
(antes foram €23 milhões)

REFORMA ADMINISTRATIVA

Lisboa, bem me quer, mal me quer
As freguesias vão dando bom uso a competências recebidas da Câmara, mas há casos em que se perdeu o pé

De um lado, imagens que mar-
cam Lisboa desde há semanas: 
árvores amputadas, algumas só 
com o pé e duas ou três perna-
das, alvo de cortes radicais fora 
de estação. Do outro lado, uma 
realidade com 14 meses: ruas 
varridas com mais frequência 
e critério, desde que a limpeza 
e varredura está nas mãos das 
juntas de freguesia.

De um lado, a memória do 
verão passado: uma “praia ur-
bana” no Jardim do Torel, que 
será reeditada em agosto — e a 
promessa, igualmente com um 
ano, de outra praia urbana, em 
Belém, no Terreiro das Missas, 
à beirinha do Tejo. Do outro, 
cenários menos refrescantes: 
na véspera do Santo António 
de 2014, o lixo acumula-se nas 
ruas de Lisboa, primeiro à volta 
dos ecopontos e dos caixotes 
dos prédios, depois onde calha, 
devido à falência do sistema de 
recolha de resíduos sólidos.

Em vários tons, são postais 
de Lisboa. Ponto comum a 
todos: neles há o dedo da re-
forma administrativa. Ou as 
freguesias ganharam compe-
tências e algumas não tiveram 
meios, e know how, para as 
exercer (na gestão do arvore-
do); ou tiveram desempenho 
à altura (limpeza e varredura, 
e na iniciativa da praia urba-
na); ou a Câmara transferiu 
meios para as juntas e ficou 
ela incapaz de dar conta do 
recado em competências que 
guardou (como na recolha do 
lixo, nos primeiros meses do 
ano passado).

A reforma administrativa, 
negociada entre PS e PSD, foi 
iniciada de facto em março de 
2014, embora nas autárquicas 
de setembro do ano anterior 
já vigorasse o novo mapa (24 
freguesias em vez de 53). As 
juntas são agora responsáveis 
pela limpeza e varredura das 
ruas, gestão de zonas verdes 
(com exceção dos “espaços 
estruturantes”, como o Par-
que Eduardo VII, mantidos 
sob tutela da Câmara), pas-
seios, equipamentos despor-
tivos, mercados e escolas. Ga-
nharam também poderes no 
licenciamento (esplanadas, 
toldos ou publicidade exteri-
or). Uma reforma em ordem a 
uma “gestão de proximidade”. 
Para as novas competências, 
as juntas receberam meios hu-
manos e financeiros.

Aprendizagem em curso

João Seixas, investigador do 
Instituto de Ciências Sociais 
da Universidade de Lisboa, 
tem a cargo a monitorização 
da reforma. O geógrafo lamen-
ta que a questão “seja trazida 
à atenção mediática somente 
quando há algum caso de ges-
tão menos madura por parte 
das novas juntas de freguesia”, 
numa alusão ao corte inadver-
tido de árvores.

Na gestão do arvoredo, as 
freguesias viram-se a braços 
com novo encargo, sem a 
maioria ter ao serviço pesso-
al técnico capacitado. A Câ-
mara, na iminência de passar 

a pasta, adiou intervenções 
urgentes recomendadas em 
relatórios técnicos — tarefa 
e ónus que sobraram assim 
para as juntas. Seixas diz crer, 
contudo, que “episódios” 
como estes “tenderão rapi-
damente a desaparecer”, sa-
lientando estar a viver-se “um 
processo que envolve ampla 
aprendizagem política”.

No cômputo geral, diz João 
Seixas, a reforma “é um inegá-
vel sucesso”. O especialista em 
geografia urbana reconhece, 
contudo, haver ainda “questões 
por resolver” — elencadas, de 
resto, nos vários relatórios de 
acompanhamento da execução 
da reforma. É o caso da neces-
sidade de “maior capacitação 
dos executivos” e a “adequada 
dotação de dirigentes técnicos 
nas novas juntas”. 

Nestas, com efeito, só o 
presidente está a tempo in-
teiro, o que se tornou curto, 
com o aumento das tarefas e 
do grau de responsabilidade. 
Por outro lado, os trabalha-
dores da Câmara transferi-
dos para as freguesias ficam 
aquém das necessidades des-
tas, que por isso tiveram de 
contratar mais pessoas.

No PS, o balanço é entusiás-
tico. Para Miguel Coelho, que 
preside à junta de Santa Maria 
Maior, na Baixa, “os proble-
mas são irrisórios face aos be-
nefícios”. O autarca destaca 
a melhoria na higiene urbana 
e ilustra a “maior capacidade 
de intervenção das freguesi-
as” com uma iniciativa por si 

tomada: “Em Alfama, fiz o re-
perfilamento de uma rua que o 
anterior presidente reclamava 
há uns 20 anos”.

Vasco Morgado, o social-de-
mocrata à frente da junta de 
Santo António, mal a reforma 
lhe deu poderes usou-os logo 
para criar a piscina no Jardim 
do Torel. Adepto do novo qua-
dro administrativo, salienta, no 
entanto, alguns pontos menos 
menos sucedidos. O equipa-
mento recebido para a limpeza 
e varredura das ruas “estava 
todo em muito mau estado, 
pelo que tive de comprar outro. 
Roçadoras, sopradores, aspi-
radores... Só em mangueiras 
novas foram mais de sete mil 
euros”, diz. 

Como o CDS, segundo o ve-
reador João Gonçalves Perei-
ra, faz um “saldo positivo” da 
reforma (embora ela devesse 
ter sido feita de “forma mais 
faseada”), o PCP é o único par-
tido representado no executivo 
da Câmara ou com uma presi-
dência de junta a distanciar-se 
do novo modelo.

“Entre vantagens e desvan-
tagens, o balanço é muito des-
favorável”, diz o vereador Car-
los Moura, que contesta a tese 
da gestão de proximidade: “As 
sedes de freguesia estão mais 
longe. A reforma é um falhan-
ço quanto à aproximação.”

O Expresso pediu comentári-
os e esclarecimentos à Câmara, 
mas não obteve qualquer res-
posta até ao fecho da edição.

Paulo Paixão
ppaixao@expresso.impresa.pt

Praia no Jardim do Torel, em agosto do ano passado, e corte de árvores na Praça de Londres, há uma semana: duas faces da mesma moeda FOTOS JOÃO CARLOS SANTOS/ANTÓNIO PEDRO FERREIRA 


