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Lisboa, 25 de Maio de 2013 

Exmos. Senhores, 

 

Assunto: Proposta de Alteração Plano de Urbanização do Alto do Lumiar | Grupo Comunitário da Alta de 

Lisboa 

 

Cientes da importância que os contributos das diversas forças vivas do território têm na construção 

estratégica e sustentada do território e, tendo conhecimento que o PUAL – Plano de Urbanização da 

Alta de Lisboa se encontra em fase de consulta pública, é nosso dever enquanto Grupo Comunitário, 

agregador de diferentes instituições e organismos da Alta de Lisboa, pronunciar-nos em relação ao 

mesmo.  

O Grupo Comunitário da Alta de Lisboa (GCAL) é composto por todas as entidades localizadas ou com 

intervenção na Alta de Lisboa (instituições públicas, organizações da sociedade civil, empresas, grupos 

formais ou informais de moradores) que comungam da visão e objetivos do Grupo Comunitário. Sendo 

estes consubstanciados na adoção de uma perspetiva integrada da intervenção no território da Alta de 

Lisboa, na definição conjunta de um Plano de Desenvolvimento Estratégico para o território com o 

envolvimento da Comunidade, na criação de respostas integradas com a comunidade e no fomento de 

acções de lobbye e advocacy para adequar/recriar/influenciar/priorizar decisões e políticas de 

intervenção adequadas às dinâmicas do Local e da Comunidade.  

Embora existam instituições parceiras do grupo com maior abrangência geográfica, o nosso território de 

intervenção corresponde efectivamente à zona do Projecto Urbanístico do Alto do Lumiar (PUAL), que 

compreende uma parte da freguesia do Lumiar e outra da freguesia da Charneca. Sendo assim é 

determinante para o Grupo acompanhar a evolução do território em todas as suas valências, 

monitorizando e exigindo, sempre que possível, que o mesmo corresponda às expectativas das 

populações residentes quer sejam elas, provenientes de realojamento ou venda livre. 

A antiguidade do GCAL e o histórico dos parceiros que o compõe, já permite ao Grupo um certo grau de 

dúvida relativa a aplicação prática dos chamados instrumentos de consulta pública. Contudo, não nos 

escudamos nunca ao exercício de reflectir sobre o território, até porque o fazemos continuamente, na 

esperança de sermos agradavelmente surpreendidos pela construção prática das propostas que hoje 

apresentamos. 

 

Rede de Ensino 

 

1.2. Escolas Secundárias (10º ao 12º ano escolaridade) 

Atendendo a que não existe nenhuma escola secundária na área do PUAL; atendendo a que existe uma 

única escola secundária a servir toda a população residente na área abrangida pelo PUAL que cobre 

igualmente a restante população que reside nas freguesias do Lumiar, Charneca e Ameixoeira; 
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atendendo ao crescimento da população em termos de natalidade estimada, a aquisição de habitação 

na zona de venda livre e somando aos factos o alargamento da escolaridade obrigatória, seria vital 

construir 1 Escola Secundária. 

 

 

Rede de Equipamentos de Acção Social e Cultura 

 

2.1. Centro Multiusos 

Dado que existem respostas ao nível das crianças dos 6 aos 12 anos, garantidas quer nas Escolas, quer 

em Instituições, torna-se fundamental priorizar a criação de equipamentos de ocupação de tempos 

livres para crianças e jovens com idade superior a 12 anos. É justamente este público que fica mais 

vulnerável à aliciação para actividades de foro menos lícito. Neste tipo de bairros é importante reduzir 

as bolsas de tempo da população infanto-juvenil, garantindo sempre que possível o seu 

acompanhamento ou afectação a algum tipo de actividade lúdico-pedagógica. 

Seria desejável que existisse no território abrangido pelo PUAL um espaço cuja dimensão e qualidade 

fosse digna para garantir uma utilização polivalente por parte dos diversos actores que compõe esta 

comunidade. A sua utilização deverá ser abrangente: pode passar por um evento singular, por exemplo 

um espectáculo anual ou uma exposição de trabalhos, bem como um espaço interior e exterior para 

convívios e tertúlias várias (ex: ciclos de cinema). 

Embora já exista uma biblioteca infanto-juvenil (a Biblioteca Maria Keil na Rua Maria José da Guia), o seu 

público-alvo, a sua localização e dimensão são insuficientes para cobrir as necessidades crescentes deste 

bairro. Para que se possa trabalhar de forma sólida e coesa a capacitação da população ao nível das 

competências sociais e culturais, bem como para adequar a processos de certificação de competências 

de adultos, é absolutamente imprescindível ter um equipamento âncora. A construção de uma 

Biblioteca de média/grande dimensão afigura-se como veículo fundamental na propagação da cultura, 

na territorialização das pessoas, no explorar do sentimento de pertença e como espaço de encontro 

entre populações.  

 

2.2. Parques Infantis 

Recomendamos um menor investimento na construção de pequenos parques infantis e maior aposta 

em parques infantis de maior dimensão, de melhor qualidade e localizados em zonas verdes. 

Recomendamos ainda a urgente reparação e manutenção dos actuais. Em particular e em virtude da 

posição estratégica do Parque Oeste sugerimos aí a construção de 2 parques infantis, um na parte 

superior (mais próxima do Quiosque e do Circuito de Manutenção) e outro na parte inferior (próxima da 

estrutura de cafetaria). 
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2.3. Parque Lúdico / Espaço de Jogo e Recreio 

Construção de um espaço exterior dirigido a crianças e jovens com idade superior a 12 anos, com vista à 

prática de actividades desportivas radicais (skate, patins, BTT…).  

 

2.4. Centro de Formação  

Construção de espaço destinado à formação profissional e promoção de acções, ateliês e/ou workshops 

de desenvolvimento de competências. Esta necessidade é sentida diariamente por todos aqueles que 

desenvolvem o seu trabalho em torno das disciplinas formativas e dotação de competências. Estes 

centros são ferramentas de excelência na aprendizagem ao longo da vida e tornam-se essenciais a 

qualquer tipo de população.  

 

2.5. Centros de Dia 

A resposta de Centro de Dia encontra-se desenhada de forma a abranger todo o território, assegurando 

resposta ao nível de todas as zonas (a rede de equipamentos de Centro de Dia está dividida de forma a 

cada Unidade ter uma zona territorial definida). Dada a boa relação actual entre a oferta e a procura não 

se afigura prioritário a construção de equipamentos desta valência.  

 

2.6. Lar de Idosos e Residência 

Dado o contínuo envelhecimento da população e dada a falta desta resposta a nível da cidade de Lisboa, 

será necessário assegurar a construção de um Lar e de uma Residência para idosos de forma a dotar o 

território de uma resposta de proximidade.  

2.7. Centros de Saúde 

Construção de um novo Centro de Saúde, fazendo cumprir os protocolos assinados entre Ministério da 

Saúde e a CML (necessidade fortemente sentida pelos residentes e pelos profissionais de saúde). 

 

Rede de Equipamentos de Abastecimento 

 

Construção de um Mercado na área do PUAL, associado a um espaço comercial 

 

 

Rede de Equipamentos de Desporto 
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Dada a inexistência de um Equipamento Desportivo coberto ao serviço da Comunidade em toda a área 

do PUAL, propõe-se a construção de um Polidesportivo coberto, com medidas oficiais, que permita a 

prática de várias modalidades desportivas (futsal, voleibol, andebol, basquetebol, etc) e a realização de 

torneios oficiais. Durante o dia, este Equipamento poderá ser disponibilizado para a utilização da 

população escolar. No período de fim de tarde/noite, poderá servir as necessidades de outras 

instituições, colectividades, grupos informais ou da comunidade em geral.  

 

Propõe-se ainda a construção de 1 Piscina e 1 Ginásio. Estes equipamentos permitirão diversificar a 

prática desportiva da zona e poderão ser pensados juntamente com espaços de lazer e restauração 

agregados, de modo a permitir espaços de convívio com qualidade.  

 

Recomendamos que, a par da construção, seja feita uma reflexão sobre o Modelo de Gestão/Acesso dos 

Equipamentos a construir e dos já existentes (Complexo Desportivo do Alto do Lumiar, Pista de 

Atletismo, Equipamentos Escolares. Parece-nos que este deverá ser de maior acessibilidade à 

comunidade e de prever o seu envolvimento, sempre que possível. Este envolvimento da comunidade 

trará mais-valias significativas na manutenção dos próprios equipamentos. 

 

Pedimos ainda a construção dos campos de Rugby previstos para a zona das Calvanas e vencedores do 

Orçamento Participativo de 2010. Face ao desenvolvimento da modalidade estamos em crer que é um 

equipamento essencial para o território. De referir que existem já entidades interessadas na gestão e a 

manutenção do mesmo. 

 

 

 

Rede de Equipamentos de Prevenção e Segurança 

 

5.1. Polícia de Segurança Pública 

A dimensão do território justifica uma esquadra de média/grande dimensão, dado que a 41ª Esquadra 

abrange todo o território da Charneca, Ameixoeira e zona PER do Lumiar. O nível de problemáticas 

sociais que afectam parte da população residente justifica por si só a necessidade de um número maior 

de efectivos, bem como uma esquadra adequada à expansão territorial a que se assiste e às 

necessidades da população que aqui mora. A 44ª Esquadra não têm o número de efectivos necessários 

para poder responder a estas necessidades e as suas recentes instalações são actualmente partilhadas 

com a Divisão de Trânsito. É premente proceder ao reforço de efectivos e destinar as instalações da 44ª 

Esquadra ao fim para o qual foram previstas. Em alternativa, propomos a construção de novas 

instalações com condições que sirvam as necessidades territoriais. 

 

5.2. Bombeiros 

A área geográfica do PUAL é suficientemente ampla para justificar a necessidade de um quartel de 

bombeiros. 
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Rede de Equipamentos Religiosos 

 

Propomos a construção de um equipamento religioso. A igreja matriz da Charneca parece-nos 

insuficiente para responder às necessidades do território do PUAL e à população esperada. Damos nota 

de que existem várias confissões religiosas no território abrangido pelo PUAL.  

 

 

Rede de Equipamentos de Administração, Instituições e Serviços 

 

5.1. Sector Terciário 

Para a coesão da dimensão social do plano é fundamental fugir à conotação dormitório do território, 

dotando-o de características e espaços que possam captar agentes comerciais, empresas e outras 

organizações e, que arrastam consigo um número considerável de trabalhadores, que são 

imprescindíveis na sustentação das pequenas estruturas comerciais e de restauração. Assim, a atracção 

e fixação do Terciário no território do PUAL constituiria um factor decisivo para o desenvolvimento da 

zona a vários níveis.  

 

5.2. Estação de Correios 

A área geográfica do PUAL é suficientemente ampla para justificar a existência de uma estação de 

correios. É uma necessidade sentida ao nível de toda a população.   

 

5.3. Posto de Limpeza 

Recomendamos a construção rápida do posto de limpeza previsto para Alta de Lisboa. Tendo em 

consideração a grande extensão do Bairro, com inúmeras áreas ajardinadas, faz todo o sentido a rápida 

construção deste equipamento, que poderá contribuir para alterar uma perceção de falta de limpeza 

pelos serviços competentes. 

 

 

Rede de Transportes 

 

╴ Estação de Metro – Parque Oeste (prolongamento da Linha Vermelha) 

╴ Construção de ciclovias com estacionamento junto às estações de metro 

╴ Promoção da circulação interna PUAL através de mini-bus  

╴ Ligação pedonal da Porta-Sul ao Campo Grande 

 

 

Espaços Verdes 

 

7.1. Parque Agrícola 

A construção do PAAL - Parque Agrícola da Alta de Lisboa, tal como assinado no protocolo datado de 27 
de Dezembro de 2011, que visa transformar o terreno previsto em PDM como espaço verde em 100 
talhões hortícolas, que serão distribuídos por mais de 100 famílias, o que representa um potencial de 
aumento dos recursos alimentares disponíveis, uma oportunidade de coesão social e de ocupação do 
tempo livre de desempregados e reformados. 
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7.2. Parque Oeste 

Torna-se imprescindível assegurar a manutenção e vigilância do Parque Oeste. A instalação de um 

equipamento-âncora de cafetaria com esplanada no Parque, contribuiria muito para a dinamização e 

vivência do espaço. Verificamos que essa dimensão é actualmente ainda muito incipiente.  

 

 

Os conteúdos acima apresentados reflectem o fruto de um exercício de vontade, tempo, disciplina, 

verdade e reflexão conjunta das entidades que compõem o Grupo Comunitário da Alta de Lisboa.  

Despedimo-nos na certeza que as propostas aqui apresentadas acharão eco na construção da realidade 

e ser-nos-á dado conhecimento das alterações introduzidas na consequência deste exercício. 

 

Com os melhores cumprimentos 

 

Pelo Grupo de Coordenação do GCAL, 

 

 

 


