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RELATÓRIO DAS PARTICIPAÇÕES RECEBIDAS NA FASE DE 
DISCUSSÃO PÚBLICA DO LOTEAMENTO 8/URB/2020

21 de junho de 2021

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

18% de zona 
não identificada

7% de outras 
zonas da cidade

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 568 participações (mais 79 participações sem texto) na sua maioria de residentes no Restelo e outras 
zonas de influência do projeto.
Em 18% das participações não foi possível identificar a zona de origem (não indicado nas participações).

47%

4%

24%

24%

4%

47%

7%

18%

Torres do Restelo

Caramão da Ajuda

Outras zonas de influência

Moradores fora da área
de influência

Zona de residência não
identificada
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378

265
237

162 156 153
129 117

93

31

Volumetria / Nº de
pisos

Excessivo número
de fogos

Saturação da rede
viária e transportes

públicos

Estacionamento Espaços verdes Saturação de
equipamentos e

serviços

Transformação
social

Impacto ambiental Vistas Exposição solar

OS TEMAS MAIS ABORDADOS

Frequência dos temas abordados 
(# 568 participações)

Analisadas as participações, identificou-se o top 10 dos temas mais mencionados, cuja análise a seguir se aprofunda. 
Foram referidos outros temas, mas com frequências menos expressivas (ver slides 20 e 21)
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O QUE DISSERAM OS PARTICIPANTES

A quantidade de edifícios é referida como elevada para o 
espaço definido no projeto. Número de pisos/volumetria 
são apontados como excessivos 

O aumento populacional, decorrente da implementação 
do projeto, irá criar uma pressão negativa nas  diversas 
infraestruturas, desde a rede viária e transportes 
públicos, passando pelo estacionamento, até aos 
equipamentos e serviços. 

Sentimentos:  ironia  |  espanto  | perplexidade   

Sentimentos: preocupação  |  indignação      

“Fiquei perplexo com a dimensão e volumetria das 
edificações que se encontram previstas construir“

“São demasiados edifícios para aquela área - Os 
edifícios têm demasiados andares”

“Excessivo número de pisos de vários edifícios, a sua 
volumetria desmedida”

“um aumento populacional da dimensão que esta 
proposta implica seria verdadeiramente nocivo para 
todos os residentes, tanto os atuais como os futuros”

“Este projeto não tem em conta os equipamentos 
necessários para a utilização prevista (comercio e 
apartamentos) em termos de circulação, espaços 
verdes, escolas, transportes e estacionamento“

“Aumento de trânsito que vai ficar ainda mais caótico, 
assim ou como o estacionamento que infelizmente 
está cada vez mais difícil para os moradores”
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O QUE DISSERAM OS PARTICIPANTES

Há uma forte preocupação com a redução do espaço 
verde afeto à construção e respetivo impacto  
ambiental (menos espaço verdes vs mais edificado)

Refere-se que o projeto tal como é proposto irá 
impactar negativamente algumas vistas e a exposição 
solar das atuais habitações 

Sentimentos: preocupação  |  medo

Sentimentos: perda  |  prejuízo  |  dano

“A dimensão do projeto terá um impacto altamente 
negativo a nível ambiental impossível de recuperar ”

“Adicionar mais prédios e eliminar dos últimos espaços 
verdes que existe, ia contribuir para um aumento de 
poluição” 

“ Os edifícios têm demasiados andares bloqueando a 
vista de várias habitações”

“A altura dos edifícios afeta ainda várias linhas de vista 
…  retirando ainda a luz natural das ruas existentes, 
das residências dos moradores, dos espaços comuns e 
dos jardins públicos existentes”

São expressos receios de que as atuais caraterísticas 
positivas da comunidade de bairro e relações de 
vizinhança se alterem e se percam 

Sentimentos:  revolta  |  irritação   |  perda (de identidade) 

“O amontoar de famílias em prédios gigantescos não 
ajuda a criar comunidade, com todas as 
consequências negativas que daí advêm”

“Acarreta prejuízos para o bem estar, saúde e felicidade 
de todos os que aqui moram … problemas de 
integração social”
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O QUE DISSERAM OS PARTICIPANTES

Programa de Renda Acessível

O programa é bem aceite e considerado uma boa solução de 
habitação na cidade de Lisboa para as gerações mais jovens.  
Há alguns pedidos de informação e candidatura ao programa. 

“Há muito que procuro habitação condigna para um dos meus filhos . Será esta a melhor forma, mesmo tendo um encargo mensal …. Os
meus sinceros agradecimentos”

“Desde de sempre gostei da zona do Restelo, foi onde estudei e onde gostava de criar família, infelizmente como sabe, sair de casa dos 
pais, com os valores das rendas em Lisboa é impossível e esta seria sem dúvida a única oportunidade de poder sair do ninho, mantendo-me 
perto da minha família começar … numa zona que me diz muito a preços mais acessíveis.”

“Sou um jovem de 21 anos que trabalha, mas ainda hesitante em morar sozinho, graças a rendas elevadas e outras dificuldades que se 
apresentam no caminho de alguém como eu, que está a iniciar a sua vida independente … Assim sendo, submeto aqui a minha candidatura 
a este projeto de loteamento de iniciativa municipal, o qual abre portas para o meu crescimento pessoal. Grato pela atenção dispensada”

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

“O meu total desagrado com a altura dos edifícios que considero excessiva 
para esta zona, onde a maior parte dos edifícios são de 6 a 8 pisos acima do 
solo (com exceção das torres mais a Norte)“

“A altura dos edifícios é exageradíssima”

“Volumetria exagerada, quer em altura, quer no número de torres a 
construir”

“A volumetria da construção é chocante”

“Como diz João Rangel de Lima, SOS Restelo - “uma pressão urbanística 
absolutamente intolerável” 

A volumetria/nº de pisos 
foi referida em 66,5% das 
participações

A volumetria/nº de pisos é referida como elevada e inadequada face à 
envolvente. Também a quantidade de edifícios projetados é considerada 
excessiva, causando uma forte pressão urbanística naquela área.

Frequência dos temas abordados

378

265
237

162 156 153
129 117

93

31
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NÚMERO EXCESSIVO DE FOGOS

“15 pisos com 140 habitações, porquê tamanha quantidade?”

“O número de fogos é demasiado elevado para a localização”

“A sobrecarga populacional que o PRA vem trazer ao bairro, agravará 
estas situações tornando-o inabitável , quer para os atuais residentes quer 
para os eventuais novos residentes” 

“Vão aumentar incomensuravelmente a densidade populacional num 
bairro cuja comunidade é estável, organizada e proporcional às estruturas 
que a servem”

O nº excessivo de fogos 
foi referido em 46,7% 
das participações

O número de habitações previstas é considerado muito elevado, e o aumento 
populacional que lhe está implícito é referido como um fator muito impactante
em toda a envolvente.

Frequência dos temas abordados

378

265
237

162 156 153
129 117

93

31
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SATURAÇÃO DA REDE VIÁRIA E TRANSPORTES PÚBLICOS  

A saturação da rede viária 
e transportes públicos foi 
referida em 41,7% das 
participações

“Alteração prejudicial do sistema viário existente”

“Com este aumento do nr. de habitações, o problema do trafego que tem 
piorado cada dia e tornar-se-ia quase impossível”

“O incremento de transito provocado pela quantidade de moradores que 
são expectáveis nos novos edifícios irá piorar, e muito”

“a oferta de transportes públicos é altamente deficiente e insuficiente”

“A construção prevista irá também adensar os problemas de transporte 
para o centro da cidade - problema este já existente, já que não temos 
meios de transporte rápidos que encurtem as grandes distâncias e os 
problemas de transito para os outros pontos da cidade, como seja o 
metro”

O trânsito local, face ao número de novos habitantes e à insuficiente oferta de 
transportes públicos, irá aumentar pelo que a  mobilidade atual que já não é 
fácil, irá deteriorar-se.

Frequência dos temas abordados

378

265
237

162 156 153
129 117

93

31
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ESTACIONAMENTO

“o número de lugares de estacionamento público é manifestamente 
insuficiente para o número de fogos propostos e para os atuais 
residentes”

“o aumento muito significativo de moradores na zona tornará a 
circulação e o estacionamento inviável nesta zona”

“pressão criada nas infraestruturas existentes e degradação da 
mobilidade na zona, bem como no estacionamento disponível e 
necessário”

“falta de estacionamentos apresentados e pela quantidade populacional 
que vai introduzir numa área por si já congestionada”

O estacionamento foi referido 
em 28,5% das participações

O estacionamento que é referido como um problema atual, será agravado com 
a implementação deste projeto, que não propõe um numero de lugares de 
estacionamento suficiente para o aumento de moradores. 

Frequência dos temas abordados

378

265
237

162 156 153
129 117

93

31
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ESPAÇOS VERDES

“Também a falta de espaços verdes para fruição e lazer dos cidadãos não 
têm capacidade para absorver tamanho aumento populacional”

“Precisamos de espaços verdes para melhorar a vida e lazer dos 
cidadãos”

“Este loteamento vai contra a atual preocupação de tornar as cidades 
mais humanizadas, de trazer uma maior proximidade da população à 
natureza com espaços verdes qualificados”

Os espaços verdes 
foram referidos em 
27,5% das participações

Frequência dos temas abordados

378

265
237

162 156 153
129 117

93

31

Considera-se que os espaços verdes são fundamentais para o bem estar da 
população (reforçado em contexto pandémico), e que o aumento populacional 
previsto com o novo projeto irá saturar os espaços verdes existentes, uma vez 
que os propostos não são suficientes para compensar. 
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SATURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS

“As escolas são insuficientes para o número de crianças e jovens no bairro. 
A Escola ou Secundária do Restelo não tem condições para suportar este 
acréscimo na população local”

“Este empreendimento não é de todo complementado com equipamentos 
e espaços desportivos já atualmente muito escassos, para não dizer quase 
inexistentes no local”

“Que as infraestruturas e serviços existentes (escolas, centros de saúde e 
serviços públicos e privados) não estão preparados para a receção de um 
tão grande número de novos habitantes”

“Um número de fogos totalmente desajustado para os serviços existentes 
na freguesia, originando, necessariamente, uma degradação futura 
significativa dos mesmos, agravada pela situação já débil da Freguesia”

A saturação dos 
equipamentos e serviços 
foi referida em 26,9% das 
participações

Frequência dos temas abordados

378

265
237

162 156 153
129 117

93

31

Considera-se que a proposta de equipamentos e serviços do novo projeto não é 
suficiente para melhor o atual cenário de insuficiência generalizada.
Antecipa-se um agravamento e saturação das atuais estruturas de 
equipamentos e serviços de apoio à vida do quotidiano da freguesia.
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TRANSFORMAÇÃO SOCIAL

“Sobre a morfologia do loteamento, penso que é desnecessariamente disruptiva e 
uma menos valia para a zona, não apenas do ponto de vista estético ou 
paisagístico, mas do ponto de vista da vivência”

“Considera-se essencial rever a densidade e altura dos edifícios, de forma a não 
alterar a vivência territorial envolvente”

“Estes loteamentos e a construção associada, com edifícios de grande volumetria e 
densidade habitacional, trarão um impacto muito negativo na qualidade de vida 
na zona”

“Este projeto vai destabilizar o tipo de residentes e segurança que se sente no 
bairro do Restelo, que é uma grande valia que é considerada por nós habitantes”

“Chamamos a atenção da CML para o facto de o projeto de rendas acessíveis 
poder desenvolver-se, mas não no Restelo, nem na forma de gueto como está a ser 
proposta …Isso não é o papel de uma autarquia que se quer competente no uso do 
dinheiro pago pelos contribuintes. Certamente os contribuintes moradores no 
Restelo contribuem com uma quota-parte mais elevada para o município do que os 
moradores das rendas acessíveis”

Os transformação social 
foi referida em 22,7% 
das participações 

Frequência dos temas abordados

378

265
237

162 156 153
129 117

93

31

Considera-se que este projeto irá trazer impactos negativos, quer sociais quer 
de qualidade de vida que irão alterar as característica e modo de vida da 
população daquela zona.
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IMPACTO AMBIENTAL

“Agravamento da poluição sonora e dos escapes dos veículos privados e 
públicos“

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

“Acréscimo de tráfego e do parque automóvel com consequências para a 
pegada ecológica”

“Grande sobrecarga ambiental: rodoviária e sonora, diminuição da 
qualidade do ar, aumento de veículos na maioria com motores de 
combustão interna”

“Adicionar mais prédios e eliminar dos últimos espaços verdes que 
existe, ia contribuir para um aumento de poluição substancia”

O impacto ambiental foi 
referido em 20,6% das 
participações 

Frequência dos temas abordados
378

265
237

162 156 153
129 117

93

31

Considera-se que o aumento urbanístico com o consequente aumento 
populacional e redução de espaço verde, irá provocar impactos negativos no 
ambiente, nomeadamente poluição sonora e do ar.



15

VISTAS

“Edifícios demasiado altos (14 andares) que vão prejudicar o acesso às 
vistas de muitos moradores dos vários prédios já edificados”

“O sistema de vistas do Parque dos Moinhos é afetado pela construção 
destas novas torres”

“Além de ferir o sistema de vistas, a saber, a do Rio Tejo já que as novas 
torres iriam sobressair de forma exagerada na linha de horizonte sobre 
as emblemáticas Torres do Restelo”

O sistema de vistas foi 
referido em 16,4% das 
participações 

Frequência dos temas abordados

378

265
237

162 156 153
129 117

93

31

Considera-se que a altura dos edifícios propostos irão prejudicar as vistas de 
alguns dos atuais moradores.
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EXPOSIÇÃO SOLAR

“Os prédios desta rua são já penalizados pela falta de exposição solar, 
face à orientação dos mesmos, pelo que as novas torres agora projetadas 
virão certamente agravar os problemas de ensombramento e de falta de 
arejamento dos prédios já existentes”

“O bairro do Caramão da Ajuda irá perder várias horas de luz tendo em 
conta a sombra provocada pelos novos edifícios“

“Eu e outros moradores do meu prédio vamos ficar com menor exposição 
solar no final da tarde e sem vista para a serra de Sintra”

“Os edifícios têm demasiados andares bloqueando a vista de várias 
habitações e exposição solar das mesmas”

A exposição solar foi 
referida em 5,5% das 
participações 

Frequência dos temas abordados

378

265
237

162 156 153
129 117

93

31

A altura proposta para os edifícios, irá penalizar a exposição solar e horas de 
luz diárias em algumas habitações.  
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Volumetria / Nº de
pisos

Excessivo número
de fogos

Saturação da rede
viária e

transportes
públicos

Estacionamento Espaços verdes Saturação de
equipamentos e

serviços

Transformação
social

Impacto ambiental Vistas Exposição solar

Torres

Caramão

Outras zonas
envolvente

Total

A intensidade da referencia dos temas não é uniforme em todas as zonas geográficas, enquanto para uns a maior preocupação  
prende-se com o nº de fogos/pisos e pessoas e consequentes impactos nas infraestruturas, noutras zonas, como por exemplo no 
Caramão, a exposição solar é um tema com importância muito relevante comparativamente a outras zonas.

% de referências aos temas por zona geográfica

(#378)

(#237)

(#162)

(#153)

(#117) (#31)
(#156) (#93)

(# referências)

(#137)

(#25)

(#265)

(#568)

(# participações)

(#265) (#129)

AS REAÇÕES DAS ZONAS MAIS RELEVANTES E PRÓXIMAS DO PROJETO 



18

Para os moradores das Torres do Restelo 
o tema mais impactante prende-se com a 
volumetria/nºde pisos.
Pode depreender-se que a principal 
preocupação será a descaracterização 
urbanística e impacto visual no bairro. 

Por seu lado, os moradores do Caramão da 
Ajuda mostraram-se  particularmente 
preocupados com a exposição solar.
Pode deduzir-se que há grande apreensão 
com o impacto da sombra provocada pelas 
novas construções.

Os moradores de outras zonas da 
envolvente dão maior importância ao 
estacionamento.
Pode inferir-se que haverá preocupação 
com a ocupação do “seu espaço de 
estacionamento” pelos novos 
habitantes. 

29%

23%

47%

42%

67%

33%

34%

52%

53%

77%

-10% 10% 30% 50% 70% 90%

Estacionamento

Transformação social

Excessivo número de fogos

Saturação da rede viária e
transportes públicos

Volumetria / Nº de pisos

Torres Total

23%

29%

5%

47%

67%

28%

32%

32%

36%

64%

-10% 10% 30% 50% 70% 90%

Transformação social

Estacionamento

Exposição solar

Excessivo número de fogos

Volumetria / Nº de pisos

Caramão Total

27%

29%

42%

47%

67%

27%

32%

41%

45%

63%

-10% 10% 30% 50% 70% 90%

Saturação de equipamentos e
serviços

Estacionamento

Saturação da rede viária e
transportes públicos

Excessivo número de fogos

Volumetria / Nº de pisos

Outras zonas envolvente Total

% de participações Torres do Restelo
vs total

% de participações Bairro Caramão da Ajuda 
vs total

% de participações de outras zonas da 
envolvente vs total

ANALISE DOS TOP 5 TEMAS MAIS REFERIDOS NAS ZONAS MAIS PRÓXIMAS DO PROJETO
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OUTROS TEMAS  REFERIDOS 

Temas referidos nas participações com menor relevância

• Rotunda
“A transformação da grande rotunda em cruzamento irá originar a paragem desnecessária de viaturas e filas desnecessárias”

• Ciclovias
“Ao ocupar esta área com edificação urbana de alta densidade não se vislumbra como implementar equipamentos já previstos para
esta zona tais como ciclovias”

• Ausência de passagens de peões
“A planta síntese é muito parca em atravessamentos pedonais… : é eliminado o atravessamento existente ficando sem alternativa

• Segurança
“o desenho e modo de funcionamento do tecido urbano envolvente, não respeita as boas práticas de urbanismo e segurança 
rodoviária”
“A segurança da edificação em torre só fica garantida se forem tomadas medidas suplementares de segurança ativa e combate a 
incêndios”



20

OUTROS TEMAS  REFERIDOS 

Temas referidos nas participações com menor relevância

• Modelo de negócio
“O modelo de negócio apresentado não é claro nos seus contornos, não permitindo a sua análise

• Protecionismo do comércio local 
“o comercio local que haverá nestes novos prédios só vai prejudicar o comercio local já existente aumentando a concorrência que já 
é bastante”

• Desvalorização dos imóveis
“todos os residentes que compraram as suas casas bem caras pagam um IMI agravado e temem pela consequente desvalorização 
da sua propriedade“

• Reabilitação vs construção de raiz

“O correto seria utilizarem os prédios da CML devolutos para fazerem as rendas acessíveis ( espalhadas pela cidade)”
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OUTROS TEMAS  REFERIDOS 

Temas referidos nas participações com menor relevância

• Propostas alternativas para o projeto

“sugere-se em alternativa para estes lotes, habitação com um máximo de 4 pisos e espaços verdes devidamente projetados e 
cuidados para fruição e lazer dos cidadãos“

“necessidade de criar condições para uma mobilidade alternativa ao uso do automóvel”

“Em alternativa, pode e deve o espaço em causa ser verde natural, utilizável pela população, onde podem ser desenvolvidos 
programas de fruição do espaço e de hortas comunitárias bem mais úteis para a população“

“sugiro que reduzam drasticamente o número de lotes e a respetiva altura dos mesmos e contemplem zonas verdes de maior 
dimensão, bem projetadas para que a população possa continuar a usufruir do bairro histórico do Restelo e da proximidade ao rio
Tejo”

“mantenham a rotunda para se manter o bom fluxo de trânsito que a mesma permite e construção de apenas 2 prédios de menor 
dimensão e com andares não superiores aos imediatamente ao lado da EPUL com 2 ou 3 andares, e constrição do tal centro social
também com pouca altura e o resto mantenham em jardim com arvores para termos uma melhor qualidade do ar. - A qualidade de 
vida irá diminuir devido a tudo o que foi anteriormente mencionado”
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