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2.º ENCONTRO CIDADES, ARQUITETURA E ARQUIVOS NO CONTEXTO IBÉRICO
Conferência
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ENCONTRO DE URBANISMO: COVID 19 - PREPARAR AS CIDADES PARA RISCOS GLOBAIS
COVID NA CIDADE: TRANSFORMAÇÃO DIGITAL VS. PROXIMIDADE FÍSICA

Videoconferência 

Videoconferência
ENCONTRO DE URBANISMO: COVID 19 - PREPARAR AS CIDADES PARA RISCOS GLOBAIS 
UMA NOVA RELAÇÃO CIDADE-AMBIENTE: EFÉMERA VS. DURADOURA?

ENCONTRO DE URBANISMO: COVID 19 - PREPARAR AS CIDADES PARA RISCOS GLOBAIS 
QUE ESPAÇOS PARA A FAMÍLIA, GERAÇÕES, CONSUMO E LAZER: 
COEXISTÊNCIA VS. ESPECIALIZAÇÃO?
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Reabertura ao público apenas com marcação

O Centro de Informação Urbana de Lisboa reabriu a Sala de 
Leitura e a Sala de Exposições a todos os que pretendam 
consultar obras e/ou documentos que constem no seu acervo 
ou visitar a Maqueta de Lisboa e a exposição permanente 
“Lisboa, Conhecer, Pensar, Fazer Cidade”. 
A reabertura do Centro de Informação Urbana de Lisboa 
continua condicionada a marcação prévia através dos 
contactos usuais ou por telefone 218 172100, ciul@cm-lisboa.pt 
até nova informação. Deverão ser respeitadas as regras de 
segurança recomendadas pelas autoridades de saúde, que já 
foram implementadas no nosso espaço. Lembramos que o uso 
de máscara é obrigatório e que à entrada será sempre medida 
a temperatura.
O catálogo da documentação disponível pode ser consultado 
em: 
https://informacoeseservicos.lisboa.pt/contactos/diretorio-da-
cidade/centro-de-informacao-urbana-de-lisboa

NOTÍCIAS

Encontro de Urbanismo 2020: COVID 19 -
Preparar as Cidades para Riscos Globais

Após as três primeiras sessões que decorreram em julho, estão 
já agendadas para o mês de outubro e novembro as restantes 5 
sessões que perfazem o Ciclo de Conferências “Encontro de 
Urbanismo 2020: COVID 19 - Preparar as Cidades para Riscos 
Globais”, coordenado pelo Prof. João Ferrão (geógrafo, Instituto 
de Ciências Sociais, Universidade de Lisboa). Lembramos que o 
tema deste ano pretende proporcionar uma visão abrangente 
sobre os riscos sistémicos globais que se tornam patentes 
através de acontecimentos disruptivos como a pandemia 
COVID-19. 
Perante estes riscos, e focando nos efeitos imediatos da 
pandemia em curso, pretende-se promover um amplo e 
informado debate em que cidadãos e especialistas são 
convidados a construir em conjunto recomendações 
estratégicas de ação a curto, médio e longo prazo, abarcando 
um leque amplo de aspetos e perspetivas para preparar da 
melhor forma possível o futuro da cidade. 
A partir de dia 12 de outubro e até dia 9 de novembro, poderá 
assistir a uma nova sessão todas as segundas feiras pelas 
18h00.
Os temas a abordar durante o mês de outubro serão os 
seguintes:
4ª Sessão: Covid na cidade: Transformação digital vs. 
Proximidade física? | dia 12
5ª Sessão: Uma nova relação cidade ambiente: Efémera  vs. 
Duradoura? | dia 19
6ª Sessão: Que espaços para a família, gerações, consumo e 
lazer: Coexistência  vs.  Especialização ? | dia 26
Participe através do site Lisboa.pt/Lives.
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A Câmara Municipal de Lisboa marca presença em mais uma 
edição do Salão Imobiliário de Portugal – SIL 2020, que decorre 
de 8 a 11 de outubro, na FIL, Pavilhão 1, no Parque das Nações. 
No stand, com 144 m2, vão estar representados temas de 
Urbanismo, que contribuem para um dos principais eixos de 
acção em Lisboa, “Melhorar a qualidade de vida e o ambiente”: 
“Habitação para Todos”, “Mais e Melhor Espaço Público“ e 
”Lisboa Capital Verde Europeia 2020”.
O ano de 2020 trouxe novos desafios e a crise de saúde pública 
mundial mostrou que as diversas apostas feitas, na 
humanização do espaço público, no investimento na 
mobilidade ativa e no aumento dos espaços verdes, são, mais 
do que nunca, o caminho certo para que a cidade consiga 
resistir melhor a este tipo de situações. 
Continuando a reforçar a cidade para os desafios que se 
colocam, a autarquia tem lançado um conjunto de medidas de 
incentivo às atividades económicas e às famílias, concertadas 
com a contínua aposta no espaço público, com mais espaços 
pedonais, áreas verdes,  de lazer e mobilidade "suave", e 
também mais espaço para prolongamento da atividade 
comercial e de expressão cultural.

Projeto Ondas de Calor

No âmbito das medidas que a CML tem vindo a desenvolver 
relativamente às alterações climáticas, já presentes no Plano 
Diretor Municipal de 2012 e na Estratégia Municipal de 
Adaptação às Alterações Climáticas de 2017, e na perspectiva 
de possuir instrumentos que permitam aprofundar estudos e 
realizar simulações para futuros cenários, foi realizada uma 
candidatura ao Programa Operacional da Sustentabilidade e 
Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR) – Eixo “Promover a 
adaptação às alterações climáticas e a prevenção e gestão de 
riscos”, com o projecto “Cartografia de Vulnerabilidade Térmica: 
Mapeamento dos efeitos das ondas de calor em Lisboa, face às 
projeções climáticas”. Em 2018 a candidatura foi aprovada e o 
projecto obteve o cofinanciamento do FEDER/FC para a sua 
execução.
Para além do estudo dos fenómenos inerentes às ondas de 
calor e de outras situações de risco provenientes das alterações 
climáticas, o projeto permitiu melhorar o nível de 
conhecimento do território através da atualização de 
cartografia numérica vectorial, genérica e temática, compatível 
com a realização de modelos específicos de simulação e 
previsão de cenários climáticos futuros e de análise das 
situações existentes. 
Os documentos produzidos no âmbito deste projecto, incluindo 
as duas conferências (a última em modo de webinar) podem 
ser consultados através do seguinte link:
https://www.lisboa.pt/cidade/urbanismo/planeamento-
urbano/teste-outros-estudos-e-planos/ondas-de-calor
Uma vez terminado o projecto e após a divulgação das suas 
conclusões, pode ainda ser visitada até dia 20 de novembro, no 
Edifício Central do Município, no Campo Grande 25, a exposição 
relativa às “Ondas de Calor em Lisboa”. A visita é sujeita a pré-
agendamento através do e-mail centro.documentacao@cm-
lisboa.pt ou do telefone 217 989 637.

NOTÍCIAS

CML na 23.ª edição do Salão Imobiliário 
de Portugal – SIL 2020

Organizado por:

VISITAS COM PRÉ-AGENDAMENTO 
E-MAIL CENTRO.DOCUMENTACAO@CM-LISBOA.PT

TEL. 217 989 637

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
ÁTRIO DO EDIFÍCIO CENTRAL 

CAMPO GRANDE, 25
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Plano de Pormenor de Reabilitação Urbana 
das Janelas Verdes Discussão Pública
e Exposição no Museu Nacional de Arte Antiga

Até ao dia 12 de outubro encontra-se em discussão pública o 
Plano de Pormenor de Reabilitação Urbana das Janelas Verdes.
Toda a informação sobre este plano, assim como o formulário 
de participação, está disponível a partir do seguinte link
https://cidadania.lisboa.pt/consulta-
publica/detalhe/1151/discussao-publica-plano-de-pormenor-
de-reabilitacao-urbana-das-janelas-
verdes?fbclid=IwAR3I0RC0_2lvCTxg91sSQ1IHap1M51XhEeyG_rfy
xj8y9TQ1aUvfkIZWsD8
Pode ainda visitar a Exposição sobre a proposta do Plano de 
Pormenor de Reabilitação Urbana das Janelas Verdes, que está 
patente no Museu Nacional de Arte Antiga, até dia 12 de 
outubro.

NOTÍCIAS
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