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1. INTRODUÇÃO
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ENQUADRAMENTO
O projeto de loteamento (8URB) do Alto do Restelo enquadra-se no Programa de Renda
Acessível (PRA), da Câmara Municipal de Lisboa, que tem como principal objetivo contribuir para
a resposta municipal ao grave problema de carência habitacional que se verifica no município
de Lisboa.
Este projeto de loteamento não exige a necessidade de sujeição a processo de Avaliação de
Impacte Ambiental (AIA), de acordo com o Decreto-lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro, uma
vez que não se localiza em área sensível ou atinge os limiares construtivos legalmente definidos.
Contudo, sendo relevante ter em consideração os efeitos ambientais do loteamento, bem como
torná-los públicos, a Lisboa Ocidental SRU optou por desenvolver um estudo preliminar de
impacte ambiental que considere os efeitos bem como a procura de sustentabilidade ambiental
para as zonas urbanas.

APRESENTAÇÃO DO PROJETO
O PRA consiste na viabilização e concretização de habitações para jovens e famílias de classe
média no município de Lisboa e tem a seu cargo 10 áreas de intervenção nas quais se inserem o
loteamento designado por 8URB, no Alto do Restelo.
O loteamento 8URB compreende uma área de intervenção de 3,6 hectares e prevê a construção
de 5 novos lotes, constituindo uma nova oferta de habitação na zona do Alto do Restelo, com
criação de 454 novos alojamentos, dos quais 65% estão previstos integrar o PRA e os restantes
em renda livre, bem como uma nova oferta em termos de serviços e equipamentos na
envolvente.
Para além da oferta de habitação, a proposta de urbanização propõe outros usos e
funcionamentos, nomeadamente comércio nos pisos térreos do lote 1 e 2 bem como outros
serviços e equipamentos, nomeadamente uma cresce e um centro cívico (no lote 3) e ainda um
pavilhão desportivo (lote 5).
A solução proposta contempla ainda áreas verdes para uso coletivo e privado, incluindo
coberturas verdes nos próprios lotes.

LOCALIZAÇÃO
O loteamento 8URB insere-se, tal como referido, na zona do Alto do Restelo (Figura 1-1),
pertencente à freguesia de Belém, município de Lisboa. Está integrado numa zona de
confluência de várias classes de espaço urbano, numa polaridade urbana (POLU), onde o PDM
de Lisboa determina regras urbanísticas de regeneração e densificação urbana.
A área de intervenção, apesar de se encontrar no limite concelhio, tem uma localização privilegia
pela sua relação com o rio, proximidade a equipamentos culturais, de saúde e desportivos,
parques urbanos (Moinhos de Santana) e florestais (Monsanto), acesso a transportes públicos
(autocarro urbano e linha ferroviária Lisboa/Cascais), rede viária de 1ª Nível da A5, entre outros
aspetos.
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A área confronta a norte com as torres do Restelo da Rua Gregório Lopes; a Nascente com a Rua
Mem Rodrigues e o Parque Moinhos de Santana; a sul com os edifícios planeados e projetados
pela EPUL da Avenida da Ilha da Madeira, ao fundo a foz do Tejo; e a Poente com vários
equipamentos designadamente a Piscina Municipal, a Igreja de S. Francisco Xavier e um posto
de Recolha de Resíduos Sólidos Urbanos.
A operação de loteamento foi delimitada em função das características do tecido urbano da
envolvente, a fim de se concluir um conjunto de diferentes narrativas e promover uma transição
harmoniosa de linguagens, a sul da Av. da Ilha da Madeira e Rua Mem Rodrigues com as torres
do Restelo que a delimitam a norte.

Figura 1-1 – Localização do loteamento 8URB
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2. CARACTERIZAÇÃO DO
PROJETO
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PROPOSTA DO LOTEAMENTO 8URB
O projeto de loteamento propõe uma configuração com 5 lotes (Figura 2-1), para os quais estão
propostos os seguintes usos e funcionamentos (SRU Ocidental, 2021):
•
•

•
•

Os Lotes 1 (8 pisos) e 2 (6 pisos), constituem edifícios habitacionais, servidos nos pisos
térreos por comércio;
O Lote 3, varia entre os 2 e 8 pisos. Este lote com 3 blocos, para além de se destinar a
habitação, comércio e equipamentos, permite a modelação do território, criando
espaços i) ora mais expostos - para o corredor verde – ii) ora mais intimistas, com praças
que se fecham sobre si, ou para fora - Rua Mem Rodrigues – iii) para além de ser ele
próprio ser uma ponte de acesso ao Parque do Alto dos Moinhos, que pode ser
percorrido por todos e com acesso ao centro cívico na cobertura. No seu bloco C, com
acesso pela Rua Mem rodrigues, prevê-se a existência da creche.
O Lote 4, com 6 pisos, se destina a habitação.
O lote 5, com 2 pisos, apresenta-se como sendo um equipamento privado.

Figura 2-1 - Disposição dos lotes do projeto
(Fonte: SRU Ocidental, 2021a)

Os edifícios vão serpenteando o território, em implantação e volumetria, formando praças
servidas por comércio e serviços no piso térreo e desfazendo volume com a proximidade do
miradouro.
Os edifícios propostos devem fazer uma adequada transição entre as morfologias da área
imediatamente contígua, onde se apresentam edifícios com 6 a 7 pisos, no lado ocidental e
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oriental do projeto e edifícios com mais de 13 pisos na rua à norte do projeto. A altura máxima
dos edifícios propostos é atingida no Lote 1 com 118,9 m. A profundidade máxima não
ultrapassa os 15 metros.
A proposta propõe a criação de vários espaços verdes de utilização coletiva bem como
equipamentos públicos e serviços (Figura 2-1).
Quadro 2-1 - Área dos espaços de utilização privada e coletiva e equipamentos
(SRU Ocidental, 2021a)

Espaços Verdes e de Utilização Coletiva/ art. 88.º RPDM (m2)
Área Privada de Utilização Coletiva (m2)
SP Equipamentos Públicos/ Creche/ Centro Cívico/ Pavilhão
Desportivo (m2)

14.834,5
8.719,5
5.419,3

A solução urbana compreende ainda uma série de percursos cicláveis e pedonais, incluindo nas
coberturas dos lotes. Estão ainda previstas alterações na rede viária envolvente, com vista a
satisfazer as necessidades futuras com implementação do empreendimento bem como tornar
a circulação mais fluida. Foram, ainda estimadas, as necessidades de estacionamento futuras,
estando proposta a criação de lugares de estacionamento públicos e privados em espaço público
e/ou autossilo.

Figura 2-2 – Enquadramento da proposta de loteamento e respetivos usos
(Fonte: SRU Ocidental, 2021a)

Apresenta-se, no Quadro 2-2, as características principais dos vários lotes propostos.
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Quadro 2-2 - Quadro Sinótico
(Fonte: SRU Ocidental, 2021a)
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3. SITUAÇÃO EXISTENTE SEM
LOTEAMENTO
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PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS
A proposta de urbanização do loteamento 8URB propõe a intervenção num terreno livre de
construção, com cerca de 3,6 hectares, classificado como zona de mato (COS18) e
essencialmente ocupado por vegetação rasteira.
Insere-se na freguesia de Belém, município de Lisboa, mais concretamente no Alto do Restelo.
Esta é, de resto, a freguesia com menor densidade de alojamentos por km2, bem como uma das
freguesias com preços de venda do m2 de habitação mais elevados. A par disso é, tal como a
maior parte do município de Lisboa, uma freguesia com um índice de envelhecimento
acentuado.
Este terreno encontra-se, atualmente sob perímetro vedado, que impede o acesso à população
que não pode tirar qualquer usufruto do mesmo. Constitui assim um elemento de fragmentação
do território, podendo ser visto como uma barreira física entre os bairros ou comunidades a
Norte (Torres do Restelo) e o Parque Moinhos de Santana com os bairros a Oeste e a Sul.
A zona encontra-se classificada, segundo a planta de ordenamento do PDM de Lisboa, como
“espaço central e habitacional a consolidar – POLU”, uma zona prevista a urbanizar e tornar
funcional.
Estando inserido numa malha urbana dispõe, naturalmente, de vários serviços, equipamentos e
comércio na envolvente próxima, uma envolvente caracterizada pela presença de edifícios da
mesma tipologia “clássicos/prédios/moradias”, mas que divergem entre si, nomeadamente
quanto às volumetrias e aspetos construtivos.
A zona favorece da sua centralidade em termos de acessibilidades, dispondo de uma estrutura
viária desenvolvida e fluida na envolvente bem como um sistema de transportes públicos,
dominado pela CARRIS, que permite a fácil ligação inter e intramunicipal.
Esta zona do Alto do Restelo é uma zona que aparenta ser tranquila, estando, contudo,
identificados níveis de ruído que excedem os limites aconselháveis de exposição da população,
nomeadamente na zona a Norte e a Nascente, muito por influência do tráfego rodoviário
envolvente que é, de resto, a principal fonte de emissões poluentes a nível local.

Figura 3-1 – perspetiva da área de intervenção e sua envolvente
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4. AÇÕES QUE PROVOCAM
ALTERAÇÕES NA ÁREA DE
INSERÇÃO
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DEFINIÇÃO E ALTERAÇÕES DA PROPOSTA

O presente projeto de loteamento tem sido alvo de constante evolução, tendo sido alvo de
alterações, devido a questões levantadas pela população da área envolvente aquando do
processo de consulta pública.
Na sua 1ª versão, Figura 4-1, apresentava um total de 7 lotes, com um número máximo de 15
pisos (em média, 9,8 pisos). Apresentava uma densidade de fogos no valor de 486 habitações.
Foram consideradas duas creches, sendo uma com capacidade de 42 crianças e um centro de
Dia com capacidade para 40/60 pessoas, Figura 4-1. Relativamente ao estacionamento, estavam
previstos, em espaço público, os lugares necessários para suprir as necessidades geradas pelos
loteamentos.

Figura 4-1- Layout da 1ª versão

Após avaliações e elaboração da 2ª versão, Figura 4-2, o número de lotes passou para 5
(maioritariamente habitacionais), sendo um deles (lote 5) um pavilhão desportivo. Para além do
uso habitacional, estão previstas áreas destinadas a pequeno comércio no piso térreo dos lotes
1 a 3, sendo que no lote 3 está também prevista a instalação de equipamentos de carater social
(creche e centro cívico).
Relativamente aos equipamentos de carater social, foram retiradas duas componentes previstas
na versão anterior (uma creche e a residência de estudantes) previstas, duplicando assim a
capacidade da outra creche igualmente abrangente no projeto de loteamento, passando a ter
uma capacidade de 84 crianças.
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Figura 4-2- Layout da atual versão

Foi igualmente reduzido o número de pisos, passando de 15 para 8 o valor máximo. A densidade
de fogos foi alterada para um total de 454 habitações, redução de 32 habitações face aos 486
da versão anterior. Os lugares de estacionamento necessários para dar resposta às necessidades
do novo loteamento, foram igualmente reavaliados, resultando na diminuição da necessidade
do uso dos lugares de estacionamento públicos na área envolvente.
Resumidamente, as principais alterações entre as duas versões, foram a volumetria dos
edifícios, a densidade de fogos, exclusão de alguns equipamentos sociais, diminuição da
necessidade de lugares de estacionamentos públicos.
A proposta de loteamento tem já considerada um conjunto de medidas que potencia o bom
desempenho ambiental (água, energia, materiais) e socio económico.

14

5. EFEITOS AMBIENTAIS DO
LOTEAMENTO
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QUAIS AS ALTERAÇÕES AMBIENTAIS PROVOCADAS PELO LOTEAMENTO?
A fase de construção, tal como é habitual nas obras, poderá criar, desde logo, algumas
perturbações nomeadamente ao nível do ruído, qualidade do ar, acessibilidades, geração de
resíduos de construção, entre outros, mas que são alterações temporárias e pontuais.
A intervenção numa zona de mato atualmente desocupada vai levar, naturalmente, à
modificação da tipologia de ocupação e uso do solo, passando a ser uma zona infraestruturada,
após remoção da vegetação rasteira existente, alterando também as propriedades do solo
natural na área bem como a sua morfologia, podendo modificar essencialmente a sua
capacidade de infiltração. Tudo isto induz, consequentemente, a alterações na paisagem local.
A construção de edificado vai alterar a morfologia e volumetria da zona, tendo alterações nas
vistas para edifícios na envolvente pontualmente nos pisos mais baixos com sombreamento (em
algumas horas) e eventual perturbação pontual ao nível dos micro de ventos.
A impermeabilização de cerca de 65% da área a alterar pode originar perturbações ao nível da
capacidade de infiltração e escoamento das águas pluviais na zona bem como potencial o efeito
da ilha de calor. Contudo, a proposta de aplicação de coberturas verdes atenua esta eventual
perturbação.
Ao criar uma nova oferta de habitação (454 alojamentos) acessível a cerca de 1000 novos
habitantes, haverá naturalmente um aumento do consumo de recursos a nível local (energia,
água) e respetiva geração de cargas ambientais (resíduos, águas residuais, emissões). No
entanto, a proposta em estudo propõe uma série de soluções (espaços, corredores e coberturas
verdes, energias renováveis, retenção de águas pluviais) que atenuam esta componente.
No mesmo racional, haverá certamente um aumento da procura pelos serviços de transporte
públicos locais e serviços e equipamentos da mesma maneira que haverá um aumento da
procura de estacionamento decorrente do aumento de veículos rodoviários a circular na
envolvente. Contudo, a proposta considera estes eventuais efeitos englobando soluções para
dar resposta aos mesmos, desde criação de nova oferta de estacionamento, alterações na
estrutura viária bem como oferta de novos serviços e equipamentos.
Por fim, refira-se que a fixação ou atração populacional para a zona do Alto do Restelo,
decorrente da oferta de habitação criada com acréscimo de 6 % irá alterar parcialmente
dinâmica social do lugar, sendo que, ao enquadrar-se no PRA (cerca de 65% da habitação
disponível), o projeto de loteamento acabará, certamente, por atrair mais jovens e famílias da
classe média para a zona, alterando a estrutura demográfica atual.

QUAIS OS BENEFÍCIOS AMBIENTAIS E SOCIOECONÓMICOS DO LOTEAMENTO?
A fase de operação de ambos os loteamentos, vem contribuir para uma dinâmica de
desenvolvimento da zona, bem como a criação de um conjunto de valências positivas. Será
criada uma nova oferta de 454 habitações que atrairão cerca de 6% novos habitantes para a
freguesia de Belém, uma freguesia onde o número de alojamentos por km2 é o mais reduzido
bem como o valor de venda e arrendamento do m2 de habitação são dos mais elevados.
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Esta oferta contribui para atrair novos habitantes gera uma transformação social na zona (na
parte de renda acessível que abrange 65 %), desde logo pela eventual atração de populações de
faixas etárias mais jovens, bem como famílias da classe média, o que poderá resultar num
balanço positivo em termos de rejuvenescimento demográfico. Acresce a este efeito a oferta
complementar (35%) em mercado livre.
Com a proposta de implementação de novos serviços e equipamentos, a proposta de
loteamento cria novas ofertas na zona, sendo que os novos residentes contribuirão também,
certamente, para o desenvolvimento económico local.
A solução urbana proposta assegura qualificação urbana e conexão com espaços envolventes,
eliminando barreiras de acessibilidade e consolidando um território atualmente
desfragmentado. Potencia a mobilidade ativa, através da criação de novos percursos pedonais
e cicláveis que, não só asseguram a conetividade a espaços envolventes, como contribuem de
forma indireta para a saúde e bem-estar da comunidade.
A Implementação de novas zonas e corredores verdes promovem também a continuidade da
zona e sua ligação a zonas verdes na envolvente como o Parque Moinhos de Santana e
eventualmente Parque Florestal de Monsanto. Paralelamente, em conjunto com as coberturas
verdes, cria-se condições de melhoria da qualidade do ar e ruído envolvente, sendo que a
própria solução arquitetónica proposta vem dinamizar e valorizar a paisagem e estética local.
As remodelações propostas, ao nível da rede viária, favorecem a operacionalidade da rede
existente que se tornará mais fluida da mesma maneira os níveis de ruido locais são melhorados.
Por fim, a solução, a par das soluções verdes e mobilidade ativa, considera a eventual inclusão
de soluções de geração local de energia renovável, eficiência energética na habitação e
iluminação pública e semafórica o que constituí um fator bastante relevante no combate às
alterações climáticas.
Refira-se ainda que, pelas suas características, o projeto de loteamento cria condições para
integrar a sustentabilidade nas suas várias fases, passando pelo projeto à construção e que
podem ajudar na criação de valor.
Em síntese, embora, possam existir alguns efeitos menos positivos, bem como perturbações
temporárias (fase de obra), mesmo nesta fase preliminar, a proposta tem as bases necessárias
para uma potencial intervenção com elevado contributo para o desenvolvimento, atração e
criação de oferta complementar no Alto do Restelo bem como dinamização da sustentabilidade
local.

QUAL O CONTRIBUTO PARA A SUSTENTABILIDADE?
A proposta de loteamento foi analisada, do ponto de vista da sustentabilidade, nas suas várias
vertentes ambientais e socioeconómicas com o objetivo de identificar os principais contributos
para o desenvolvimento sustentável e eventuais componentes suscetíveis de melhoria.
A solução urbana apresenta um contributo excelente, ao nível da integração local, no que se
refere ao assegurar os serviços dos ecossistemas e na valorização da paisagem, desde logo pelas
17

soluções verdes que cria, desde espaços de utilização coletiva e privada, corredores verdes que
fazem a ligação aos espaços envolventes bem como coberturas verdes.
Por se encontrar em fase de projeto de loteamento, não estão formalizadas as eventuais
soluções a adotar no âmbito da gestão sustentável dos recursos (água, energia, materiais).
Contudo, a proposta apresenta condições para atingir um elevado contributo para a
sustentabilidade nesta componente, mediante a adoção de soluções de energia renovável,
nomeadamente um mix de geotermia com solar, bem como soluções que aproveitem a criação
dos espaços verdes para eventual recolha e aproveitamento de águas pluviais ou soluções de
economia circular.
A solução urbana dispõe também de um contributo muito elevado ao nível da gestão das cargas
ambientais, mais concretamente no atenuar dos efeitos de ilha de calor e da iluminação, desde
logo, pelas soluções de coberturas verdes propostas bem como os grandes envidraçados que
permitem uma boa estratégia de iluminação diurna.
Assegura também excelentes condições de segurança, promovendo espaços abertos, bem
iluminados vigiados e com acessos controlados (porteiros), contribuindo para a boa qualidade
do serviço.
O principal contributo encontra-se na vertente das vivências socioeconómicas, onde a proposta
de loteamento dispõe de excelente desempenho, desde logo ao integrar o empreendimento
numa zona que dispõe de várias ofertas de equipamentos, serviços e comércio, mas sobretudo
por assegurar soluções excelentes que promovem a inclusão e segurança, criação de espaços
verdes, serviços e outros que promovem o contacto com a população local e coesão da
comunidade bem como condições para geração de novas oportunidades de emprego.
Assegura também um elevado contributo ao nível da mobilidade ativa, com a criação de
percursos pedonais e cicláveis adequados e que permitem a conexão do espaço à sua
envolvente bem como ao nível das amenidade e contributo para a identidade e cultura,
promovendo um espaço com várias amenidades e que valoriza a identidade local.
Em síntese considera-se que a solução proposta para o loteamento 8URB assegura, pelas suas
soluções, um contributo elevado para a sustentabilidade, com uma eventual melhoria de fator
dois face aquilo que é a prática usual.

QUAIS AS RECOMENDAÇÕES PROPOSTAS PARA A GESTÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE?
No EPIA identificam-se, naturalmente, algumas componentes que podem se melhoradas,
sobretudo em fases seguintes de projeto e construção com a integração de propostas e soluções
que assegurem a sustentabilidade e que serão consideradas nas recomendações.
Na fase de construção recomenda-se, desde logo, a especificação do calendário e período de
obras e recomendação quanto a boas práticas de gestão ambiental e potenciais soluções
modulares.
A procura de bom desempenho, e princípios de sustentabilidade vem criar oportunidades para
potenciar uma qualificação do edificado e da zona, recomendando-se:
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•

Nos materiais de construção do edificado, considerar, pelo menos, 10% de materiais
reciclados, de acordo com o Decreto-Lei n.º 102/2020 a entrar em vigor em Julho 2021;

•

Considerar uma abordagem integrada numa procura de sustentabilidade e resiliência
climática: Efetuar a análise da possibilidade de produção local de energia renovável,
num potencial mix de soluções, dentro do espaço disponível;

•

Considerar a possibilidade de integração de soluções de gestão sustentável da água,
nomeadamente pela implementação de equipamentos eficientes e eventual
possibilidade de aproveitamento das águas pluviais ou separação de águas residuais
(cinzentas e negras);

•

Considerar a possibilidade de otimização do desempenho bioclimático do edificado,
desde logo por uma disposição mais favorável dos apartamentos (orientação a sul das
divisões principais) bem como pela adequada seleção de soluções construtivas,
nomeadamente envidraçados e isolamento;

•

Destacar a abordagem de amenidades humanas e outras criadas pela proposta;

•

Destacar as soluções de mobilidade ativa criadas pela proposta e investir na ligação, por
percursos cicláveis, aos espaços verdes da envolvente, nomeadamente o Parque
Florestal de Monsanto.

Para além disso, reforça-se a necessidade de uma boa comunicação face à tipologia de acesso
aos lotes (renda acessível e outros), desde logo com a clarificação do PRA e a quem se dirige,
bem como dos eventuais serviços, equipamentos e comércio propostos e previstos na
envolvente.
A intervenção do loteamento 8URB pode, ainda, ser uma oportunidade para criar uma lógica de
comunidade, podendo começar, por exemplo por comunidade de energia e de economia
circular e podendo ser o ponto de dinamização também para a envolvente.
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6. CONCLUSÕES

20

As propostas de operação de loteamento do Alto do Restelo (8URB) são um contributo
importante para a alteração da zona de intervenção e da envolvente. A abordagem do projeto
loteamento, quer pela sua lógica, quer pelo investimento no projeto efetuado no modo de
conceção com um sistema de informação e modelação (BIM), cria, desde logo, condições para
promover uma base de informação poderosa e que pode alargar a sua operacionalização às
fases subsequentes.
A fase de desenvolvimento do loteamento pode durar até aos 5 anos previstos para conclusão
da proposta. Durante parte desse período tal como é habitual haverá obras, que poderão criar
algumas perturbações temporárias (ruido, qualidade do ar, acessibilidades), sendo, por isso,
essencial a consideração de medidas de boas práticas para esta fase e um programa de gestão
ambiental para reduzir esses efeitos.
A construção de edificado vai alterar o uso do solo, a morfologia e volumetria da zona, tendo
alterações pontuais nas vistas para edifícios na envolvente, nos pisos mais baixos,
sombreamento (em algumas horas) e orientação ao nível micro de ventos. Tratam-se de
alterações residuais e pontuais, sendo que a alteração do espaço, por se tratar de uma zona de
mato vedada e sem qualquer usufruto não se considera muito significante.
A fase de operação, vem contribuir para uma dinâmica de desenvolvimento da zona, bem como
a criação de um conjunto de valências positivas. Será criada uma nova oferta de 454 habitações
que atrairão cerca de 6% novos habitantes para a freguesia de Belém, face à situação atual.
A proposta do loteamento insere-se no Plano de Renda Acessível (PRA) do município de Lisboa,
estando prevista a disponibilização de cerca de 65% dos fogos para renda acessível e os
restantes 35% para renda livre. O PRA é dirigido aos jovens e às famílias das classes médias,
cujos rendimentos se enquadrem nos parâmetros definidos pelo Regulamento Municipal de
Direito à habitação.
A operação de loteamento, bem como a sua ligação a um conjunto de intervenções, pode ainda
potenciar uma procura acrescida de sustentabilidade com os seguintes contributos:
•
•
•

•

Assegurar a qualificação urbana e conexão com espaços envolventes, eliminando
barreiras de acessibilidade;
Potenciar a mobilidade ativa, através de novos percursos pedonais e cicláveis;
Implementação de novas zonas e corredores verdes promovendo a continuidade da
zona e sua ligação a zonas verdes na envolvente (Parque Moinhos de Santana e
eventualmente Parque Florestal de Monsanto);
Oferta de nossos equipamentos, serviços, comércio e espaços que assegurem o
contacto e as vivências da comunidade envolvente.

Em síntese, embora, possam existir alguns efeitos menos positivos, bem como perturbações
temporárias (fase de obra), sendo que as propostas de loteamento (8URB) tem jum potencial
intervenção e desenvolvimento elevado, fomentando também a atração e criação de oferta
complementar no Alto do Restelo bem como dinamização da sustentabilidade local.
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