
 

 

MOÇÃO DE RECONHECIMENTO E AGRADECIMENTO 

Programa LISBOA PROTEGE 

 

A COVID 19 e a crise que lhe está associada impuseram alterações 

sociais com profundo impacto em toda a sociedade, com um grau elevado 

de incerteza e imprevisibilidade quanto ao futuro próximo, dificultando 

assim a identificação e aplicação das respostas mais convenientes. 

Aos que compete decidir pede-se que sejam capazes de exercer uma 

liderança adaptada às circunstâncias, flexível e com estratégias 

diferenciadas, na mobilização dos recursos disponíveis para garantir a 

“normalidade” possível. 

Foi neste contexto que a Câmara Municipal de Lisboa respondeu às 

dificuldades da cidade e dos seus cidadãos com a implementação do 

programa LISBOA PROTEGE que, resumidamente, tem uma componente 

financeira de 42 milhões de euros, destinados a apoiar cerca de 18 mil 

empresas e empresários, na intenção de garantir a manutenção de 180 mil 

postos de trabalho. 

Consciente da realidade organizativa de muitas das pequenas 

empresas com atividade na cidade, estes apoios incluem os empresários em 

nome individual abrangidos pelo regime de contabilidade simplificado, bem 

como os feirantes e utilizadores de espaços municipais. Também estão 

incluídas as IPSS e as associações culturais e desportivas. 

 

Bloco de Esquerda de Marvila 

 



Estes apoios têm interferência direta na nossa Freguesia, não apenas 

pela incidência seu tecido económico, mas, particularmente, pelo aumento 

dos recursos do Fundo de Emergência Social para as Famílias, com o apoio a 

despesas básicas (prestação da casa, pagamento de água, luz, gás e despesas 

de alimentação e medicamentos) Este apoio é ainda complementado pelas 

parcerias para a distribuição de refeições solidárias, a que acresce um apoio 

de vários milhões de euros. 

Sabemos que, para o sucesso deste projeto, muito mais abrangente 

do que aqui, resumidamente, apresentamos, depende muito da colaboração 

entre a Câmara e as Juntas de Freguesia. Sabemos também que, 

independentemente do enorme esforço financeiro disponibilizado serão 

sempre considerados insuficientes os apoios.  

A Assembleia de Freguesia de Marvila, reunida ordinariamente no dia 

29 de Abril de 2021, delibera: 

 

Reconhecer a importância social relevante do Programa LISBOA 

PROTEGE; 

Louvar a Câmara Municipal de Lisboa e a Junta de Freguesia de 

Marvila na decisão e implementação de tal programa e na facilitação do seu 

acesso a todos os interessados: 

Solicitar à Junta de Freguesia de Marvila a divulgação desta Moção 

nos órgãos de comunicação próprios da Freguesia. 

 

Marvila, 29 de abril de 2021 

Pelo Partido Socialista Manuel Saraiva 

Pelo Bloco de Esquerda Isabel Ventura 

 

 


