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Este documento baseia-se nas discussões do workshop Justiça ambiental urbana e 
foi editado por:  
Alexandra Alves Luís (Associação Mulheres sem Fronteiras), Alfredo Abreu (Serve the City), 
Christine Auer (Fundação Friedrich Ebert em Portugal), Corinna Lawrenz (Goethe-Institut 
Portugal), Jessica Verheij (ROCK / ICS Lisboa), Joana Pestana Lages (Associação Mulheres na 
Arquitectura), Luís Castro (Movimento Morar em Lisboa), Margarida Marques (Rés-do-Chão) e 
Paula Miranda (Ateliermob / Cooperativa Trabalhar com os 99 %). 

As seguintes iniciativas e pessoas participaram no workshop:  
Alexandra Alves Luís (Associação Mulheres sem Fronteiras), Alfredo Abreu (Serve the City), 
Ana Pereira (Bicicultura), Annegret Haase (Centro Helmholtz de Investigação Ambiental, 
Leipzig), Ernesto Vieira Serafim (Transformar Marvila com Jardim e Ciclovias / Grupo 
Comunitário 4 Crescente), Irina Gomes (DINAMIA’CET-IUL), Jessica Verheij (ROCK / ICS 
Lisboa), Joana Pestana Lages (Associação Mulheres na Arquitectura), Luís Castro (Movimento 
Morar em Lisboa), Luís Keel Pereira (Centro de Convergência de Telheiras), Margarida Marques 
(Rés-do-Chão), Melissa García Lamarca (Universidade Autónoma de Barcelona), Miguel Velloso 
(Plataforma em Defesa das Árvores), Paula Miranda (Ateliermob / Cooperativa Trabalhar com 
os 99 %), Ricardo Ferreira (MUBi – Associação pela Mobilidade Urbana em Bicicleta) e Rosana 
Ribeiro (Festival Jardins Abertos). 
 
O workshop contou com intervenções de:  
Anika Schmidt e Annegret Haase (Centro Helmholtz de Investigação Ambiental, Leipzig), 
Bertrand Paris-Romaskevich (Cooperativa Tadaa, Lyon), Jessica Verheij (projeto ROCK / ICS 
Lisboa), Margarida Marques (Rés do Chão, Marvila-Lisboa) e Melissa Garcia Lamarca 
(Universidade Autónoma de Barcelona). 
  
Este documento pretende resumir os pontos centrais debatidos no workshop “Justiça 
ambiental urbana - Como construir uma Lisboa mais verde para todas e todos?”, que teve 
lugar em junho de 2020 e que foi organizado pelo Goethe-Institut Portugal e pela Fundação 
Friedrich Ebert em Portugal, no âmbito do projeto "Retomar a Cidade". 
Mais do que ser um ponto final, pretende apresentar as questões discutidas pelo grupo de 
participantes a um público mais vasto,  destacando a importância do caráter colaborativo na 
criação de uma cidade mais justa e mais sustentável para todas e todos. 
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LISBOA COMO CAPITAL VERDE EUROPEIA 2020:  
a necessidade de promover um debate público 

Lisboa está a investir nos espaços verdes da cidade. Desde a reabilitação dos espaços 
existentes à criação de novas áreas verdes, a agenda da Capital Verde Europeia 2020 prevê 
mais verde em alguns dos nossos bairros. Nas cidades, os espaços verdes públicos 
desempenham variadas funções e respondem a inúmeras necessidades, desde o lazer, ao 
cultivo da terra, ao convívio social, ao jogo, à prática desportiva e, cada vez mais, à 
organização de eventos comunitários. Também em Lisboa existe uma grande diversidade de 
significados, funções, valores e práticas sustentadas pelos espaços verdes urbanos. Os 
resultados do nosso workshop refletem essa diversidade, onde se levantaram questões como a 
mobilidade sustentável, o design inclusivo, a participação pública, o acesso à habitação, a 
cooperação e o papel da natureza urbana nas comunidades locais. É evidente a importância 
que os espaços verdes têm na vida quotidiana de muitas e muitos Lisboetas.  

Contudo, a criação de novos espaços verdes na cidade pode também ter implicações negativas 
em certos bairros, ao afetar as dinâmicas sociais existentes. Num contexto de precariedade 
habitacional, um bairro mais verde pode afetar diretamente o direito à habitação, ao resultar 
num aumento de procura por parte de atores com maior poder de compra e na crescente 
vulnerabilidade da população residente. Este processo, chamado de eco-gentrificação ou 
gentrificação verde, coloca desafios fundamentais à justiça social, em Lisboa e não só: cidades 
como Barcelona e Lyon enfrentam dificuldades semelhantes, pelo que consideramos essencial 
a aprendizagem com as experiências de outras cidades.  

As potenciais implicações negativas de novos espaços verdes devem ser reconhecidas 
explicitamente na Agenda Verde de Lisboa. Nomeadamente, os temas da sustentabilidade 
urbana e do acesso à habitação não podem ser desenvolvidos de forma compartimentada: 
devem complementar-se numa agenda política justa e mais abrangente, respondendo às 
múltiplas dimensões do habitat, tal como constam da Lei de Bases da Habitação (Secção II, 
Artigo 14.°). Além disso, é fundamental que os espaços verdes sejam pensados e desenhados 
de forma inclusiva e colaborativa, em função dos grupos sociais em situações de maior 
vulnerabilidade, como pessoas em situações de precariedade habitacional, mas também 
crianças, mulheres, pessoas idosas, pessoas com mobilidade reduzida ou minorias étnicas ou 
culturais. As necessidades destas pessoas têm que ser identificadas e integradas 
explicitamente, para criar um espaço público seguro e uma cidade que acolhe todas e todos - 
tanto no centro como na periferia da cidade.  

Reconhecendo estas implicações,  a criação de novos espaços verdes não deve servir apenas 
para construir uma cidade que se quer “bela” ou “ecologicamente sustentável”: afetando 
diretamente o dia-a-dia da população da cidade, os novos espaços verdes devem acrescentar 
valor à vida das pessoas, ao atender ao contexto local e às respetivas necessidades da 
população. Os espaços verdes podem ter um papel importante na capacitação da população, 
por exemplo através da produção alimentar e da agricultura urbana. Evitando a 
“domesticação” ou o “embelezamento” do verde na cidade, os espaços verdes devem dar 
protagonismo a quem os usa. Cidades como Leipzig, pela longa experiência que têm com 
processos de inclusão social em espaços verdes, podem constituir um importante caso de 
aprendizagem - tanto pelas oportunidades como pelos desafios.  
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Acreditamos que faz falta um debate público acerca destas preocupações, partilhadas por 
representantes da academia e de movimentos sociais a nível nacional e internacional, no 
sentido de atender às questões sociais que se levantam com a implementação da agenda da 
Capital Verde Europeia 2020. Apelamos a um diálogo público, verdadeiramente inclusivo e 
transparente, para que a diversidade e as diferentes funções desempenhadas pelos espaços 
verdes em Lisboa sejam salvaguardadas. Estas diferenças devem ser reconhecidas em vez de 
uniformizadas, criando-se sinergias que fomentem tanto a qualidade ambiental como o bem-
estar da população local.  

 

COMO CRIAR PROCESSOS MAIS PARTICIPATIVOS  
NA CRIAÇÃO E NO DESENHO DE ESPAÇOS VERDES?  

A criação de novos espaços verdes urbanos surge sempre de uma decisão política: quem 
decide onde são construídas novas áreas verdes, que funções estas devem desempenhar e 
quais as populações ouvidas durante o processo?  Visões diferentes interferem nestas 
decisões: para algumas pessoas, os espaços verdes servem uma função ecológica essencial no 
âmbito das alterações climáticas, para outras são principalmente um espaço público de 
convívio social. Para outras ainda, os espaços verdes na cidade desempenham uma função 
importante de ligação à terra e à natureza.  Estas visões não são necessariamente conflituais; 
podem complementar-se, desde que devidamente incluídas nas respectivas agendas políticas.  

Acreditamos que, atualmente, as práticas das comunidades locais e a importância do verde no 
dia-a-dia não são devidamente valorizadas na construção de uma cidade mais verde. Como tal 
apelamos a um processo de tomada de decisão mais transparente, mais aberto à participação 
pública, e mais inclusivo para uma maior diversidade de participantes. Reconhecemos o 
desafio deste processo, contudo acreditamos nos benefícios a longo prazo. O projeto 
“Transformar Marvila com Jardim e Ciclovias”, em curso na freguesia de Marvila, e diversos 
projetos desenvolvidos no âmbito do progarama BipZip são exemplos que demonstram como a 
participação ativa da população tem um impacto positivo na comunidade, ao promover a 

• A criação de novos espaços verdes deve acrescentar valor à vida das 
pessoas, na sua diversidade. 

• Os espaços verdes urbanos desempenham funções muito diversas para as 
diferentes partes da população.  

• Os espaços verdes devem ser desenhados com enfoque nas necessidades 
das pessoas em condições de vulnerabilidade. 

• A eco-gentrificação é um desafio para a criação de uma cidade mais justa. 
• As estratégias verdes devem ser definidas em conjunto com estratégias de 

acesso à habitação e concertadas com a estratégia para a cidade nas suas 
diversas dimensões.  

• Faz falta um debate público acerca das implicações sociais da agenda da 
Capital Verde Europeia 2020. 

• Através de um diálogo público podemos criar espaços verdes mais inclusivos. 
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coesão social e o sentido de responsabilidade e capacitação das e dos residentes. Outros 
exemplos, como o debate à volta da requalificação da Praça Martim Moniz e a votação pelo 
Jardim do Caracol da Penha no âmbito do Orçamento Participativo, demonstram o interesse 
crescente da população em fazer parte das decisões acerca da sua cidade. 

A Agenda Verde de Lisboa é uma oportunidade para ir além do que já foi feito nestes e em 
outros exemplos e integrar processos de tomada de decisão mais participativos, que 
pretendem ir além de uma votação final, uma consulta pública pontual ou uma sessão 
informativa. Os mecanismos de participação não devem aplicar-se apenas na dinâmica da 
proposta, mas também na gestão e manutenção de todo o objeto. As autarquias locais devem 
investir significamente na criação de um diálogo contínuo e sustentável com as populações 
afetadas. Este diálogo deve ser verdadeiramente inclusivo, em que também as populações em 
situações de maior vulnerabilidade, marginalizadas ou periféricas têm o poder de participar. É 
necessário investir em recursos (humanos) que possam facilitar e promover este processo com 
as comunidades.  

Os benefícios de uma cidade mais verde devem ser distribuídos por todas e todos. Assim a 
criação de novos espaços verdes deve respeitar as práticas locais já existentes, atribuindo-lhes 
a mesma importância que se atribuí à sua função ecológica. Visões diferentes, ou mesmo 
conflituantes, devem ser acolhidas em vez de evitadas. Lisboa deve ser Capital Verde Europeia 
2020, não apenas para alguns mas para todas e todos, protegendo os grupos mais frágeis e 
fomentando a diversidade que caracteriza a nossa cidade. 
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• As diversas visões sobre a forma de criar uma cidade mais verde devem ser 
integradas na criação de uma cidade mais verde.  

• Os processos de tomada de decisão devem ser mais transparentes, mais 
participativos e mais inclusivos.  

• A participação pública traz benefícios significativos para as comunidades 
locais - não é uma perda de tempo.  

• Os processos participativos devem ser integrados na Agenda Verde de Lisboa. 
• Deve ser criado um diálogo contínuo e sustentável com as populações. 
• É necessário investir recursos para que estes processos sejam sustentáveis e 

próximos das comunidades.  
• Os benefícios de uma cidade mais verde devem ser distribuídos por todas e 

todos. 
• Como Capital Verde Europeia, Lisboa deve proteger os grupos mais frágeis e 

fomentar a diversidade na cidade.  


