Financiamentos e Apoios na Reabilitação
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Figura 1| Largo do Intendente, Lisboa (Após
obras)
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A

s obras do Programa de Acção da
Mouraria, co-financiado pelo FEDER, através
do PORLisboa, iniciaram-se a 30 de
Setembro, com data de conclusão prevista
para o final de 2013. A reabilitação urbana da
Mouraria contempla uma série de projectos,
que vão da requalificação do espaço público
e criação de espaços destinados a jovens,
idosos e empresas (Quarteirão dos Lagares),
até iniciativas socioculturais.
Em plena sintonia com a Estratégia de
Lisboa, o programa terá um impacte
substancial na imagem e coesão social
da cidade. Neste âmbito, a Autoridade de
Gestão do Programa Operacional Regional
de Lisboa (PORLisboa) aumentou a sua
comparticipação comunitária de 50% para
65%. O Plano de Acção da Mouraria
(no qual o QREN comparticipa em mais de
40%), contempla outras intervenções, ao
abrigo dos programas PIPARU (Programa
de Intervenção Prioritária nas Áreas de
Reabilitação Urbana) e do BIP/ZIP (Bairros
de Intervenção Prioritária), iniciativas da
Câmara Municipal de Lisboa.
No conjunto, o esforço financeiro de
reabilitação da Mouraria ascende aos 12
milhões de euros (oito da CML e quatro do

QREN). É de realçar que a intervenção no
edificado assenta no Plano de Desenvolvimento
Comunitário da Mouraria (PDCM), que
procura encontrar soluções para combater
os fenómenos de pobreza e exclusão social.
Com um orçamento previsto de um milhão
de euros, o PDCM visa tornar a Mouraria um
local mais inclusivo, atractivo e seguro.

Espaço Público
e Ambiente Urbano
A operação de requalificação do espaço
público com maior visibilidade ocorrerá
ao longo de um dos principais eixos
estruturantes do bairro – do Largo Adelino
Amaro da Costa ao Largo do Intendente.
A zona integra imóveis classificados como
Monumento Nacional e de Interesse Público
e, ainda, outros integrados na Carta do
Património, como a Cerca Fernandina, que
será posta a descoberto e fará parte do
Percurso Turístico/Cultural previsto. O único
troço passível de restauro localiza-se nos
jardins do Palácio da Rosa. A intervenção
será conduzida pelos próprios proprietários
– será o único troço da Cerca Fernandina
visível. Além das questões de eficiência

energética e de sustentabilidade ambiental,
houve a preocupação de criar soluções
adequadas ao tecido histórico, urbanístico
e patrimonial da Mouraria, tendo em conta
as necessidades da população residente (e
dos seus visitantes). A intervenção abrangeu
a conservação e restauro de diversos
elementos em cantaria (bicas e fontes),
assim como a reutilização de materiais
existentes (basalto, calcário e granito).
A redefinição das zonas de circulação e
estacionamento, possibilitou a criação de
espaços de lazer, ao passo que os acessos
ao Castelo de São Jorge serão ampliados e
diversificados.
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Corredor Multicultural
Um dos grandes objectivos da requalificação
do Espaço Público é a inclusão social
dos diferentes grupos sociais e o reforço
positivo do carácter multicultural da
Mouraria. A designada baixa da Mouraria é
identificada como “Corredor Intercultural”.
Aqui, é exercida uma intensa actividade
de comércio grossista e pequeno comércio,
ligados à gastronomia e hábitos culturais
das comunidades. A sua requalificação
física será um instigador da inclusão social
esperada.

Estruturas Identitárias
Vão ser reabilitados vários edifícios ligados
à história da Mouraria, como será o caso do
Quarteirão dos Lagares e do Sítio do Fado
da Mouraria. No primeiro, foi identificada
uma planta com características que
remontam ao período islâmico-medieval,
além de um jardim (séc. XV). Dado o
valor patrimonial do conjunto (edificado e
logradouro), a intervenção será feita de forma
a valorizar o património histórico, mantendo
as características tipológicas, morfológicas
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e construtivas (técnica de taipa). O projecto
prevê uma plataforma que permita o acesso
visual à sua reserva arqueológica e, para
facilitar o acesso ao quarteirão, prevê-se
nova entrada, a partir da via pública.
O local será destinado a pólo de inserção
de actividades económicas (Centro de
Inovação da Mouraria), com características
ímpares na cidade. Quanto ao Sitio do Fado
visa a readaptação funcional da casa onde
terá vivido a fadista Severa, a uma estrutura
cultural e de lazer, dinamizando actividades
relacionadas com o fado. Neste projecto,
valorizam-se as características estilísticas
da arquitectura vernacular dos séculos
XVI/XVII impressas no edifício. O Sítio do
Fado terá directas implicações no turismo
e, por sua vez, na revitalização do tecido
económico e social do bairro. É ainda tido
como um espaço-âncora para a inclusão
social dos moradores. Outro projecto a
destacar é a reabilitação da Igreja de São
Lourenço, cuja intervenção visa preservar o
legado patrimonial e eclesiástico do lugar,
adequando-o simultaneamente a novas
funcionalidades, ligadas a actividades
culturais.

Incentivos à Iniciativa
Privada
Segundo o presidente da Câmara de Lisboa,
estão a criar-se “condições óptimas para
os proprietários terem interesse económico
na reabilitação, nomeadamente a criação
de condições de segurança, requalificação
do espaço público e de equipamentos
para atrair o investimento privado”. Estas
acções têm vindo a dinamizar o local,
atraindo interessados, como é o caso dos
proprietários da Viúva Lamego, responsáveis
pela reabilitação de quase todo o quarteirão
do Largo do Intendente. Quanto ao comércio
na zona da Mouraria, o autarca acredita
que é possível reanimá-lo, lembrando
a existência de “um conjunto vasto de
incentivos que podem ser mobilizados” para
atrair os comerciantes, como a isenção de
taxas de IMI e de IMT, entre outros
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