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Debate Temático “Carta de Lisboa” 

Programa e formato 

Local: Fórum Lisboa (antigo Cinema Roma, Av. Roma, 14P)  

Data: 29 de Janeiro de 2019 

 

Programa 

17.00 - Inauguração do Mural - inauguração do Mural dedicado à Carta de Lisboa, no Jardim 

Fernando Pessa, com participação dos Artistas que conceberam e doaram os originais das 

peças (organização a cargo da Galeria Rattom e do Pelouro da Cultura da CML) 

 

17.30 – Debate Temático “Carta de Lisboa” 

 17.30 – 18.15 - Oradores convidados (10 m cada)  

 João Carlos Afonso, ex Vereador dos Direitos Sociais 

 Ana Paixão, em representação dos organizadores do IV Forum e dos 

redactores da Carta de Lisboa  

 José Castro Caldas, em representação dos organizadores do IV Forum e 

dos redactores da Carta de Lisboa  

 Manuel Grilo, Vereador dos Direitos Sociais e da Educação 

18.15 – 19.30 - Entidades e personalidades convidadas (3 a 5 min cada)  

19.30 – 20.00 - Intervenções do público (3 min cada)  

20.00 – 20.30 - Intervenções das forças políticas (3 min cada) 

 

Objectivo 

O debate visa dar a conhecer e debater a proposta de Carta de Lisboa, aprovada pelo IV Fórum 

da Cidadania em 2017, uma instância participativa, promovida pelo pelouro dos Direitos 

Sociais da CML, que reuniu um largo conjunto de entidades e organizações que trabalham em 

prol do reconhecimento dos direitos dos cidadãos 

 

Formato  

Debate aberto ao público, com 1 sessão, com uma duração cerca de 3 horas. Participam 

oradores convidados, entidades e público, distribuídos por quatro períodos: o primeiro 

destinado ao painel de oradores convidados, o segundo para intervenção das entidades e 

personalidades convidadas, o terceiro para intervenção do público e o último para intervenção 

dos deputados municipais. 

 

Entidades convidadas 

Todas as entidades e organizações que participaram no IV Fórum da Cidadania e/ou indicadas 

pelos Grupos Municipais e pelo deputados independentes 
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Relatores  

Dois relatores, deputados municipais, a indicar  

 

Comunicação e participação  

O Debate Temático tem como suporte de divulgação e comunicação com o público o sítio da 

Assembleia Municipal de Lisboa e o sítio Debater Lisboa, associado àquele. O debate é 

transmitido on-line através do sítio da Assembleia Municipal de Lisboa.  

As inscrições do público são recolhidas presencialmente no início da sessão.  

 

Documentos 

Carta de Lisboa aprovada pelo IV Fórum da Cidadania em 2017 

 

 


