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RELATÓRIO DAS PARTICIPAÇÕES RECEBIDAS NA FASE DE 
DISCUSSÃO PÚBLICA DO LOTEAMENTO 7/URB/2020 

21 de junho de 2021

Nota: este documento não integra a análise das componentes técnica, urbanística, jurídico-legal das participações dos cidadãos.
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PARTICIPAÇÃO NA DISCUSSÃO PUBLICA

A discussão pública foi divulgada e comunicada através dos meios habituais, recorrendo a documentos e 
apresentações onde se explicou e apresentou quer o Programa de Renda acessível, quer o projeto de loteamento de 
forma pormenorizada, de maneira a que os cidadãos pudessem ter uma opinião informada e esclarecida.

A recolha de opiniões dos cidadãos foi feita através dos meios anunciados, entre os dias 9 de fevereiro e  4 de maio.
Foram recebidas 427 participações (mais 64 participações sem texto), na sua maioria de residentes no Restelo e outras 
zonas de influência do projeto.
Em 20% das participações não foi possível identificar a zona de origem (não indicado nas participações).
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influência

Zona de residência não
identificada



3

268

223 222
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162
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38
28

Volumetria / Nº de
pisos

Saturação da rede
viária e transportes

públicos

Excessivo número
de fogos

Estacionamento Espaços verdes Transformação
social

Saturação de
equipamentos e

serviços

Impacto ambiental Vistas Exposição solar

OS TEMAS MAIS ABORDADOS

Frequência dos temas abordados 
(# 427 participações)

Da análise das participações, identificaram-se os 10 temas mais mencionados, cuja análise a seguir se aprofunda. 
Foram ainda referidos outros temas, mas com frequências menos relevantes (ver slides 19 a 22).
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O QUE DISSERAM OS PARTICIPANTES

A magnitude do projeto surpreendeu especialmente em 
relação ao número de pisos/volumetria

Há a perceção de que o número de habitações a 
construir é excessivo e que tal terá impacto negativo nas 
infraestruturas viárias, nos transportes públicos, no
estacionamento, assim como nos equipamentos e 
serviços, em alguns casos já hoje esgotados
(principalmente estabelecimentos de ensino)

“dimensão das torres propostas é bastante superior à das 
torres já existentes”

“tamanho monstruoso dos edifícios“

“Vai sobrecarregar os serviços e equipamentos públicos da 
zona, os quais não estão dimensionados para tal. Como por 
exemplo, a nível de estabelecimentos de ensino”

A volumetria proposta e o seu consequente aumento 
demográfico e demais impactos viriam a sobrecarregar todo o 
ecossistema local, equipamentos, infraestruturas, sistema de 
acessibilidades e serviços dimensionados para a população 
atual”

Sentimentos: desagrado  |  surpresa  |  inquietude   

Sentimentos: apreensão  |  frustração   | desconfiança 
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O QUE DISSERAM OS PARTICIPANTES

“Aumento de poluição, nomeadamente do ar, sonora e visual ”

“Vai provocar uma diminuição importante dos espaços verdes, 
que já são escassos”

Os impactos ambientais e redução de espaços verdes 
são outras das  preocupações apresentadas

“o Bairro Caramão vai ficar na sombra das torres a construir ”

“a proposta cria uma barreira arquitetónica à linha de vistas 
dos Moinhos de Santana”

Para alguns a exposição solar e o sistemas de vistas 
serão afetados pelo projeto

Há receio que os novos moradores venham provocar 
uma  transformação social negativa, perdendo-se o 
Espírito do Lugar de uma zona estabilizada

“o projeto vai descaracterizar a comunidade que há anos está 
bem consolidada” 

“Vai transformar uma área com uma qualidade de vida 
razoável, numa zona de qualidade de vida medíocre”Sentimentos:  prepotência  |  insegurança  |  revolta    

Sentimentos:  preocupação  |  impotência  | desilusão 

Sentimentos:  aborrecimento  |  perda  
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O QUE DISSERAM OS PARTICIPANTES

Programa de Renda Acessível

O programa é bem aceite e visto como necessário à cidade como 
processo de renovação populacional e diminuição da gentrificação. 
Para alguns, não há necessidade de novas construções, existem 
casas devolutas que seria preferível reconstruir.
Há alguns pedidos de informação e candidatura ao programa. 

“A iniciativa de construir apartamentos que disponibilizem 
rendas acessíveis aos moradores ou de Lisboa é louvável e tem 
o meu apoio  ”

“A existir necessidade de mais construção, e sem dúvida que os 
projetos de Renda Acessível, são de louvar e necessários à 
cidade”

“não existe uma necessidade real de construção de novos 
edifícios para habitação em Lisboa”

“Existem assim muito edificado por reabilitar ou reconstruir 
sem necessidade de ocupar mais solo com novas edificações”

“Acho bem que façam casas de arrendamento acessível. Estou 
inscrita, mas não tenho sorte. Sou doente oncológica, tenho 57 
anos e tive de sair da minha casa porque aumentaram muito a 
renda. Estou a viver em casa com amigos de favor, mas por 
causa da minha doença, precisava de ter o meu cantinho, 
calmo e com privacidade”

“esta seria sem dúvida a única oportunidade de poder sair do 
ninho, mantendo-me perto da minha família, começar a 
construir a minha vida como jovem trabalhadora, numa zona 
que me diz muito a preços mais acessíveis.”

Sentimentos: aprovação  |  agrado  |  esperança 
incompreensão (construção de raiz)
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VOLUMETRIA / NÚMERO DE PISOS

“A volumetria dos edifícios previstos é excessiva, ultrapassando em muito os 
mais elevados do conjunto dos edifícios da EPUL … ”

“com uma volumetria, especialmente em altura, claramente excessiva “

“numa volumetria e densidade sobredimensionadas “

“Era preciso fazer edifícios de uma volumetria de 14 pisos acima da quota de 
soleira?”

“vão ser construídos 4 prédios de 14 andares numa língua de terreno exíguo, 
com uma volumetria que ‘ofende’ o Bairro do Caramão“

A volumetria/nº de pisos foi 
referida em 62,8% das 
participações (268 
referências)

Os participantes referem que a volumetria/nº de pisos conduzirá à 
descaracterização urbanística do bairro e é considerada desintegrada e 
desenquadrada em relação à envolvente.
As Torres do Restelo são apontadas como erro a não repetir e a EPUL referida 
como exemplo a seguir.

Frequência dos temas abordados
268

223 222

174 162
139 130 128

38 28
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SATURAÇÃO DA REDE VIÁRIA E TRANSPORTES PÚBLICOS  

A saturação da rede viária 
e transportes públicos foi 
referida em 52,2% das 
participações 
(223 referências)

“ … antevêem-se problemas graves ao nível da rede viária e 
estacionamento de rotação.
“A criação de ruas sem saída para exclusivo acesso aos dois lotes a construir 
será uma fonte de problemas bem conhecidos …”

“ … A acessibilidade em transporte público nesta área já é, há muito tempo, 
desajustada das necessidades: é apenas servida por transporte público 
rodoviário com tempos médios de percurso para acesso ao centro da cidade 
superiores a uma hora, obrigando a que muitos munícipes utilizem 
transporte particular individual sobrecarregando toda a infraestrutura 
rodoviária já saturada, situação que este projeto de loteamento só iria 
agravar” fonte de problemas”

Os participantes referem que irá haver aumento e agravamento do tráfego 
provocado pela pressão urbanística e acessos aos novos prédios.
São apresentadas críticas em relação à oferta de transportes públicos.

Frequência dos temas abordados

268

223 222

174 162
139 130 128

38 28
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NÚMERO EXCESSIVO DE FOGOS

“… é imperativo que hajam projetos que privilegiem o equilíbrio entre o 
número de habitações / pessoas com a natureza e também o bem estar 
geral …”

“ … número de fogos muitíssimo superior ao das atuais torres do Restelo 
que têm geralmente 2 a 3 fogos por piso …”

“…importa dar atenção que os prédios na zona envolvente não contêm a 
densidade aqui prevista, com 5 a 6 frações por piso, que é bastante 
superior à atualmente existente”

O nº excessivo de fogos foi 
referido em 52% das 
participações (222 referências)

Refere-se que o grande nº de fogos previstos para uma área considerada 
pequena, gera pressão urbanística prejudicial à qualidade de vida (ex. 
pandemia).
Refere-se também a necessidade de privilegiar o urbanismo sustentável e a 
relação com a natureza.

Frequência dos temas abordados

268

223 222

174 162
139 130 128

38 28
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ESTACIONAMENTO

“ a proposta contabiliza os lugares já existentes e visivelmente 
insuficientes…“

“Note-se que o número de estacionamento público nesta zona já é escasso 
e o previsto para dar resposta a este acréscimo populacional é 
manifestamente insuficiente. ”

“Os lugares de estacionamento público nesta zona já são escassos, como a 
PSP pode confirmar com as chamadas frequentes a que os moradores 
recorrem. Vindo para esta zona 700 novas famílias e apenas criados 1000 
estacionamentos privados e 200 públicos é evidente que a situação vai ser 
caótica …”

“Outro ponto importante, é que não haja supressão de lugares de 
estacionamento”

O estacionamento foi 
referido em 40,7% das 
participações (174 
referências)

Estacionamento já difícil irá piorar. Refere-se que o projeto não proporciona o 
estacionamento necessário aos novos moradores e há receio de redução dos 
espaços existentes.

Frequência dos temas abordados
268

223 222

174 162
139 130 128

38 28
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ESPAÇOS VERDES

“o número de espaços verdes que se encontram previstos no projeto não 
são suficientes para o número de futuros habitantes desta zona.”

“a planta de síntese da operação de loteamento limita-se a representar 
umas áreas verdes com pouca continuidade“

“Este projeto está a substituir espaços verdes por construção e betão, 
movimento contrário ao bem estar das populações “

“o Arq. Ribeiro Teles advogou sempre que dever-se-ia manter a ligação 
Monsanto-Tejo para a cidade de Lisboa”

Os espaços verdes foram 
referidos em 37,9% das 
participações 
(162 referências)

O projeto vai diminuir alguns dos espaços verdes existentes e os propostos não
serão suficientes. 
Considera-se que o projeto não assegura a continuidade ao corredor verde e a 
transição com Monsanto.

Frequência dos temas abordados

268

223 222

174 162
139 130 128

38 28
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TRANSFORMAÇÃO SOCIAL

“este projeto que vai destruir o caráter específico desta zona residencial, 
transformando-a num super loteamento de tipo Terceiro Mundo”

“o projeto vai descaracterizar a comunidade que há anos está bem 
consolidada e cuja renovação se promove sem sobressaltos sociais, de 
segurança ou quaisquer outros“

“Acentuação da perda, hoje generalizada, de entreajuda dos vizinhos como 
é típico das grandes construções e concentrações urbanas onde prevalece o 
anonimato“

“Nós , todos os moradores, gostamos que seja como está! Pacato”

“O projeto consagra uma política de gueto a inserir no bairro mais 
prestigiante da cidade de Lisboa. Oponho-me e não aceito projetos de 
renda acessível neste local!”

Os transformação social 
foi referida em 32,6% das 
participações 
(139 referências)

Os participantes entendem que o número e características dos novos 
moradores do Programa de Renda Acessível irão alterar e descaracterizar  o 
espírito do lugar a  vivência comunitária do bairro.
Haverá impactos negativos na qualidade de vida percecionada. 

Frequência dos temas abordados

268

223 222

174 162
139 130 128

38 28
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SATURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS

“aumento significativo de residentes, sem que se contemple a melhoria 
simultânea dos serviços públicos da Freguesia de Belém (escolas, 
transportes, estruturas de saúde, unidades de apoio a crianças, como 
creches, ou idosos)”

“A densidade habitacional proposta, irá sobrecarregar a atual e escassa 
oferta de equipamentos públicos escolares”

A saturação dos 
equipamentos e serviços foi 
referida em 30,4% das 
participações 
(130 referências)

Considera-se que o aumento da população que o projeto prevê irá criar ainda 
mais pressão nos equipamentos sociais que já hoje não respondem às 
necessidades.

Frequência dos temas abordados

268

223 222

174 162
139 130 128

38 28
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IMPACTO AMBIENTAL

“O loteamento cria um problema de impermeabilização dos solos/lençóis 
freáticos”

“consequente aumento da poluição atmosférica (emissão de gases 
poluentes) e sonoro “

“Um estudo de impacto ambiental seria imprescindível dada a importância 
deste aspeto“

O impacto ambiental 
foi referido em 30% das 
participações (128 
referências)

Mais construção provoca impactos ambientais negativos quer  na 
impermeabilização dos solos, quer nos níveis de poluição (atmosférica e 
sonora).
É mencionado que o impacto deve ser medido considerando os 2 loteamentos 
em conjunto dada a sua proximidade territorial, havendo por isso a necessidade 
de um estudo de impacto ambiental.

Frequência dos temas abordados

268

223 222

174 162
139 130 128

38 28
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VISTAS

“vai causar impedimentos na vista de grande parte dos edifícios da zona”

“a altura proposta, além de criar uma barreira arquitetónica à linha de 
vistas dos Moinhos de Santana, não se enquadra com a altura dos edifícios 
adjacentes, bastante mais baixos”

“O projeto em apreço provoca clara rutura com a morfologia envolvente, 
obstrução de vistas e densificação de cimento numa das paisagens que se 
pretende preservar “

“Fere, em toda a linha, as vistas seja de que perspetiva for”

O sistema de vistas foi referido 
em 8,9% das participações 
(38 referências)

O projeto vai criar interferência com o sistema de vistas existente.
Frequência dos temas abordados

268

223 222

174 162
139 130 128

38 28
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EXPOSIÇÃO SOLAR

“O aumento da agressão visual e do sombreamento neste bairro”

“Sou totalmente contra o loteamento, por prejudicar seriamente … e no 
caso das Torres do Restelo prejudicar as vistas e exposição solar das 
mesmas”

A exposição solar foi referida 
em 6,6% das participações 
(28 referências)

A construção em altura irá influenciar a exposição solar de alguns edifícios já 
construídos.

Frequência dos temas abordados

268

223 222

174 162
139 130 128

38 28



17

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Volumetria / Nº de
pisos

Saturação da rede
viária e transportes

públicos

Excessivo número
de fogos

Estacionamento Espaços verdes Transformação
social

Saturação de
equipamentos e

serviços

Impacto ambiental Vistas Exposição solar

Torres

Caramão

Outras zonas
envolvente

Total

AS REAÇÕES DAS ZONAS MAIS RELEVANTES E PRÓXIMAS DO PROJETO 

Os Top 10 temas em avaliação revelam ter níveis de “importância” diferenciados em função da zona onde moram os participantes 
(inferidos pela frequência das referencias, em comparação com o Total do território).
Temos por exemplo a exposição solar que tem maior importância para os moradores do Caramão do que para os moradores de 
qualquer uma das outras zonas. 

% de referências aos temas por zona geográfica

(#111)

(#25)

(#175)

(#427)

(#268) (#222)
(#223)

(#174)

(#139)

(#128) (#28)(#162)

(#130)

(#38)

(# participações)

(# referências)
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ANALISE DOS TOP 5 TEMAS MAIS REFERIDOS NAS ZONAS MAIS PRÓXIMAS DO PROJETO

Para os moradores das Torres do Restelo   
o tema mais expressivo prende-se com a 
saturação da rede viária e transportes 
resultado da intensidade populacional 
decorrente da volumetria/nº de pisos e 
número de habitações.  
Pode inferir-se que a principal preocupação 
será a mobilidade do dia a dia. 

Por seu lado, para os moradores do 
Bairro da Caramão da Ajuda um tema 
muito expressivo é a exposição solar.
Pode deduzir-se que há aqui uma 
grande preocupação com o impacto de 
mais sombra nas suas habitações.

% de participações Torres do Restelo
vs total

% de participações Bairro Caramão da Ajuda 
vs total

% de participações de outras zonas da 
envolvente vs total

Para os moradores de outras zonas da 
envolvente à área de intervenção, o 
tema mais expressivo é também a 
volumetria/nº de pisos.
Pode admitir-se que a principal 
preocupação será o impacto territorial 
e urbanístico do projeto.
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OUTROS TEMAS  REFERIDOS 

Temas referidos nas participações com menor relevância

• Rotunda
“A proposta de transformação da rotunda oval atualmente existente … numa rotunda não semaforizada, não é tecnicamente 
justificável, na medida em que piora significativamente as condições de segurança e de travessia pedonal”

• Ciclovias
“a solução preconizada para o canal ciclável a introduzir na Rua Carlos Calisto, mostra-se fisicamente impossível de acomodar sem a 
supressão de duas vias de trânsito no caso de uma ciclovia unidirecional ou de uma via de trânsito no caso de uma ciclovia 
bidirecional”

• Ausência de passagens de peões
“As acessibilidades pedonais foram esquecidas nas plantas apresentadas. Não há qualquer passadeira que permita atravessar…As 
passadeiras devem acompanhar os atravessamentos naturais e não obrigar a deslocações desnecessárias “

• Segurança
“impossibilidade de atuação adequada por parte dos bombeiros em caso de sinistro, por dificuldade de acesso às várias fachadas 
dos edifícios propostos”
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OUTROS TEMAS  REFERIDOS 

Temas referidos nas participações com menor relevância

• Modelo Financeiro
“Não se conhece uma análise custo benefício do projeto; Não se conhece o modelo de negócio (parceria público privada ou outra
forma de cooperação público-privada)”

• Modelo de Governance
“Não se explicita de quem será a propriedade do edificado e quem será responsável pela sua gestão e manutenção“

• Projeto faseado, possibilidade de mais 2 torres
“visto que refere a construção de duas torres de 14 pisos acima do solo e apenas sugere a possibilidade de construção de outras 
duas, sem sequer haver uma certeza de que se proponha a construção de apenas quatro edifícios e não mais”

• Separação em 2 projetos diferentes
“Não se compreende o motivo pelo qual foram realizadas duas operações de loteamento distintas, quando ambas as intervenções 
são promovidas pela mesma entidade (Câmara Municipal de Lisboa), no âmbito do mesmo programa (Programa de Renda 
Acessível) e se encontra planeada a sua execução no mesmo período temporal” 
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OUTROS TEMAS  REFERIDOS 

Temas referidos nas participações com menor relevância

• Protecionismo do comércio local 
“…entre muitos outros espaços comerciais não havendo necessidade para mais espaços comerciais”

• Desvalorização dos imóveis
“A constatação deste facto, na verdade consubstancia uma insustentável hipervalorização dos terrenos privados municipais, em 
detrimento do espaço público e à custa da desvalorização de todos os terrenos localizados na envolvente, dos moradores, que 
ficam irremediavelmente prejudicados e desvalorizados”
“Vai constituir uma grande desvalorização do parque urbano “
“como irá a CML compensar os moradores e investidores que verão desvirtuadas todas as suas expectativas de retorno e de 
desvalorização acentuada dos imóveis que adquiriram ? 

• Corredor húmido da cidade
“Esta parcela de terreno é atravessada por um corredor estruturante do sistema húmido da cidade, que surge na Estrutura 
Ecológica Fundamental do Município referenciada no PDM (vide Planta da Estrutura Ecológica Municipal). O corredor em causa faz 
parte do Sistema Húmido da Cidade de Lisboa e tem uma dimensão considerável. Embora, per si, não inviabilize a possibilidade de 
construção, certamente condicionará a profundidade dos edifícios”
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OUTROS TEMAS  REFERIDOS 

Temas referidos nas participações com menor relevância

• Algumas propostas alternativas para o projeto

“ocupação menos intensiva, com menos prédios, mais casas térreas, mais espaços verdes, zonas de circulação amplas com 
arborização e que propiciem a vida pacata que se vive neste bairro“

“criação de hortas comunitárias”

“Preencher esse quarteirão com um bosque (como no Jardim Público da Alameda, no centro de Guimarães), e ponteá-lo com 
unidades de comércio de proximidade dispersas pelo bosque (quarteirão-jardim).
Com paredes vegetais. E varandas verdes. Um jardim vertical. Para fazer a transição do Monsanto para os jardins do Restelo.
E, também, uma convivência entre funções no interior da torre. Multiusos. Pisos dedicados exclusivamente a habitação e pisos 
exclusivamente dedicados a comércio ou creches ou serviços ou apoios geriátricos ou outras necessidades que a gestão do 
condomínio poderá ponderar da atribuição de espaços a cada função e a cada pretendente utilizador da torre“
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