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DE UMA DÉCADA

Na primeira fase está prevista
a construção de túneis entre
Santa Apolónia e Monsanto
e entre Cheias e o Beato. Con-
curso arrancou este mês.



Em 13 de outubro de 2014, fortes chuvadas provocaram inundações na Baixa de Lisboa

Lisboa combate inundações com
plano de 180 milhões de euros
Projeto. Concurso para a construção de dois túneis entre Santa Apolónia e Monsanto e entre
Cheias e Beato já arrancou. Orçamento da capital para o próximo ano é de 833,4 milhões de euros

RUTE COELHO

Adaptar Lisboa "às alterações cli-
máticas e à prevenção de catástro-
fes, nomeadamente para minimi-
zar o efeito de cheias". São estes os

objetivos do Plano Geral de Drena-
gem da capital, projeto que está
inscrito no Orçamento para 2018
do município e que representa um
dos maiores investimentos da au-
tarquia.

Orçado em cerca de 180 milhões
de euros, o início da sua execução
estava previsto para 20 16, mas tal
só vai acontecer em 20 18, comum
investimento inicial de 34,5 mi-

lhões de euros. As obras devem ter-
minar em 2030. Na primeira fase -
o concurso público foi lançado este
mês e tem o valor de 1 12 milhões
de euros, "o maior concurso dahis-
tória da Câmara de Lisboa", segun-
do o vereador das Finanças, João
Paulo Saraiva -, está prevista a
construção de dois túneis: entre
Santa Apolónia e Monsanto e entre
Cheias e o Beato. Está ainda proje-
tado um coletor entre as avenidas
de Berlim e Infante D. Henrique.

O valor global do orçamento de
Lisboa para o próximo ano é de
833,4 milhões de euros, mais 58,3

milhões do que este ano. O do-
cumento ontem apresentado será
discutido em reunião de câmara
dia 14 de dezembro, seguindo de-
pois para análise e votação na as-
sembleia municipal.
No top das cheias e derrocadas
José Luís Zêzere, coordenador da
base de dados Disaster, que regista
derrocadas e cheias desde 1965 em
todos os concelhos do país e que
assinalou Lisboa como o concelho

que teve mais ocorrências de
cheias e derrocadas nos últimos
150 anos, recebeu com satisfação a
notícia de que o município vai



avançar com um projeto de com-
bate às cheias. "Faz muita falta um
plano de gestão de drenagens. Nos
últimos anos, em que tem chovido
mais, temos tido problemas sérios
de inundações urbanas", sublinha
o geógrafo do Instituto de Geogra-
fia e Ordenamento do Território da
Universidade de Lisboa.

"A informação que temos de al-
terações climáticas mostra-nos

que apesar de a quantidade de
chuva decrescer, a possibilidade de
eventos extremos, como cheias,
aumenta. Isso deve-se à tempera-
tura da água do mar e da atmosfe-
ra estarem mais elevadas."

Mesmo tendo presentes os bene-
fícios, José Luís Zêzere antecipa que
a execução do Plano não estará isen-
ta de dificuldades ou obstáculos. 'As

intervenções na rede de drenagem
dentro das cidades são difíceis, cau-
sam transtorno aos seus moradores.
Não é fácil tomar decisões do ponto
de vista do ordenamento."

A execução do Plano Geral de
Drenagem é uma das grandes op-
ções estratégicas do Orçamento e
inscreve-se nas áreas que têm por
objetivo criar "uma cidade susten-
tável e de bem-estar, que apostana
permanente melhoria do ambien-
te urbano e da qualidade de vida".

São as áreas do Eixo A, que vão
desde "a habitação ao transporte e
mobilidade, aos espaços verdes e

limpeza urbana, melhoria de siste-
mas de tratamento de resíduos e às

estratégias para tornar Lisboa mais

segura e mais preparada para o fu-
turo", explica o documento. O total
de investimento neste eixo é de
382,4 milhões de euros e quase me-
tade (180 milhões) vai paraoPlano
Geral de Drenagem.

O Eixo B das opções estratégicas
é "A promoção do Direitos Sociais"
com um total de 62,6 milhões de
euros para programas de inclusão
e para o apoio à educação. O Eixo C
"Dar força à economia da cidade" é
onde estão áreas de atividade e

criação de emprego, num total de
37, 1 milhões de euros. No Eixo D
"Afirmar Lisboa como Cidade Glo-
bal" estão programas cosmopoli-
tas num total de 42,2 milhões de
euros.

APOSTAS

Bairros da Boavista
e Padre Cruz
> 0 Orçamento da autarquia
para 2018 prevê a intervenção
no património habitacional do

município, tanto em bairros

como disperso pela cidade,
com 36,7 miLhões de euros.
Esta verba incLui a nova cons-

trução nos bairros da Boavista

e Padre Cruz, bem como o iní-

cio da intervenção para o rea-
lojamento dos moradores do

Bairro da Cruz Vermelha.
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> milhões de euros
Os responsáveis da câmara es-
timam que a taxa turística
renda à autarquia 14,5 miLhões

de euros, vaLor idêntico ao es-

perado para este ano.

W
> milhões de euros
No Fundo de MobiLidade

Urbana, que conta com 33 mi-
Lhões de euros, está o desen-
voLvimento da rede de cicLovias

com 7,8 miLhões de euros.

Alargamento de
espaços verdes

> Tornar a cidade mais susten-
táveL e amiga do ambiente

passa, segundo o documento,

peLo alargamento dos Espaços
Verdes e Parques Urbanos,
a que estão destinados 20,2
miLhões de euros. A Limpeza
urbana e tratamento de resí-
duos vai contar com 24 mi-
Lhões de euros, para aLém do

investimento de 33 miLhões no
saneamento ainda este ano.
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> escolas
Serão concluídas obras em 12
escolas e iniciadas interven-

ções em mais oito. 0 Programa
EscoLa Nova tem uma verba de

23 miLhões de euros.

W
> milhões em creches
O acesso ao ensino pré-escolar
tem no orçamento uma verba
de 5,1 miLhões de euros para
creches que vão reforçar a co-
bertura de rede pública.


