Abstract:

PROGRAMA “UMA PRAÇA EM CADA BAIRRO”

O Programa “Uma Praça em Cada Bairro” propõe, a partir de uma praça, de uma rua, de uma
zona comercial, do jardim do bairro ou de um equipamento colectivo existente ou projectado,
organizar-se um ponto de encontro da comunidade local, uma microcentralidade que
concentre actividade e emprego, que se consagre como espaço público de excelência e local
de estar, onde se privilegiem os modos suaves de locomoção, marcha a pé e bicicletas, os
transportes públicos e onde o trânsito automóvel será condicionado.
Pretende-se que o espaço público se transforme num espaço de cidadania por excelência,
ambientalmente sustentável e que convide à fruição, ao convívio. Com vista a alcançar este
objectivo, as intervenções caracterizam-se por “trazer” a natureza para a cidade, introduzir
espaços ajardinados, alargar passeios, construir pistas cicláveis, criar quiosques e esplanadas e
reorganizar o tráfego automóvel e o estacionamento. O incremento de esplanadas e quiosques
virá a valorizar e alavancar o comércio de rua, criando mais emprego e novos pólos para o
turismo.
O programa “Uma Praça em cada Bairro” é um dos motores fundamentais para a
concretização do Plano de Acessibilidade Pedonal de Lisboa, que visa transformar a cidade
num espaço de acessibilidade universal. Pretende-se uma cidade reabilitada, não só ao nível
edificado, mas no seu sentido mais lato, uma cidade também com espaço público reabilitado,
amigável, para todos e sem barreiras.
O programa UPCB tem uma forte e importante vertente de participação pública em todas as
fases de desenvolvimento dos projetos. São elaborados inquéritos on-line e desenvolvidas
várias sessões presenciais com a população com o objetivo de “fazer cidade” com a
participação das várias partes interessadas, atores diversos que se relacionam com ele de
diferentes formas.
O programa tem por desígnio criar uma cidade mais sustentável e humana - Uma Cidade para
as Pessoas.

