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Retrato de Lisboa

Esta iniciativa da Fundação Francisco Manuel dos Santos 

foi suscitada pela Câmara Municipal de Lisboa. Depois 

de a PORDATA ter editado o “Retrato de Portugal” para 

2009 e 2010, rapidamente se verificou que manuais 

do mesmo género, simples, condensados, portáteis 

e compreensíveis, seriam de muito interesse para os 

habitantes, estudiosos e visitantes da cidade capital. 

Eis o resultado! Com os dados que a equipa da Pordata 

recolheu para a evolução e a situação da cidade de Lisboa 

(assim como para todos os municípios portugueses), 

foi possível traçar as linhas gerais e os contornos deste 

município. A realidade humana, social e económica fica 

aqui desenhada. É verdade que nenhuma estatística 

resume uma cidade, nem sequer uma pessoa. Como 

também é verdade que todas as estatísticas merecem 

análise e interpretação. Mas não deixa de ser certo 

que o melhor conhecimento de uma cidade, da sua 

história, da sua geografia, das suas ruas, dos seus locais 

famosos e dos seus sítios misteriosos não dispensa 

o conhecimento quantitativo, tão objectivo quanto 



possível. Para ultrapassar a frieza dos números, pedimos 

a algumas pessoas que nos ajudassem a pensar e a 

conhecer a cidade com as suas experiências e os seus 

gostos pessoais. Basta ler estes breves textos para 

perceber que a riqueza de uma cidade reside na sua 

diversidade, na multiplicidade de sentidos e na variedade 

de sentimentos. Esperemos que este livrinho permita 

um pouco mais de conhecimento da capital. E que Lisboa 

fique um pouco mais próxima de nós.

António Barreto

Presidente da Fundação Francisco Manuel dos Santos
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Lixos e cidadania – das recolhas ao bairro
[Luísa Schmidt]
ICS-UL, Socióloga

Eis um facto assinalável: a recolha selectiva de resíduos urbanos 

na cidade de Lisboa mais do que triplicou na última década. E o 

que nos diz isto? Que se conjugou uma melhor consciência pública 

com um melhor serviço de ecopontos. 

Mas será a actual condição de recolha selectiva de lixos 

satisfatória na cidade de Lisboa? Visto por outro ângulo, o assunto 

suscita menos euforias. Lisboa dotou-se na última década de um 

extenso sistema de ecopontos “plantando-os” em quase todas 

as ruas. A administração central e local investiu em diversas 

campanhas publicitárias. As escolas colaboraram com os seus 

projectos de educação ambiental. Mais recentemente iniciou-se, e 

bem, a recolha selectiva porta a porta em algumas zonas da cidade. 

Não deveria portanto a recolha selectiva ter sido multiplicada por 

um factor superior a três? 

E os ecopontos? Alguns deles transformaram-se em autênticas 

mini-lixeiras onde, sob a aparência do lixo separado, se concentra 

lixo não separado e vários tipos de “monos”, além do desleixo que 

habitualmente se cria à sua volta entre os restos que saltam de 

sacos mal acondicionados e a acumulação excessiva de lixo por 
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falta de recolha atempada – tornando-os tantas vezes um factor 

de repulsa e de dissuasão para quem separa. 

Por outro lado, a separação do lixo une directamente uma 

prática privada do foro doméstico a um indicador ambiental 

público interessante. Mas, entre a casa e a estatística, o espaço 

público continua a permanecer um lugar de inúmeras negligências 

anónimas e autárquicas. 

Olhando para as ruas de Lisboa dificilmente se reconheceria 

que a separação dos lixos domésticos teve um desempenho tão 

bom em menos de dez anos. Continuamos a assistir à falência 

do espaço público, ao enfraquecimento dos serviços públicos de 

limpeza, ao insuficiente empenho dos edis e à desvinculação dos 

lisboetas face a um sentido brioso da sua RUA. Um sentido que se 

vai apagando cada vez mais se não for devolvido à cidadania e às 

suas vizinhanças um significado cívico da rua e do bairro.

A crise tornou ainda mais importante o registo destes valores, 

que permitem qualificar a vida e a dignidade sem que tal se traduza 

em mais uma despesa directa para os beneficiários. Por isso torna-se 

urgente restaurar e reforçar na cidade todos os valores ambientais: 

da limpeza das ruas ao trânsito e ao ruído; da reabilitação urbana 

aos abusos imobiliários; do estado dos pavimentos e passeios ao 

ar que se respira; da recolha selectiva aos espaços livres, sejam 

eles verdes ou não.

Uma boa qualidade ambiental, facultando a fruição de bens 

comuns difusos e espaços públicos cuidados, pode constituir 

algum consolo para as restrições ao consumo e até salvar-nos da 

intolerável ruptura com todo o espírito da vida colectiva civilizada 

que a crise prenuncia. 
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