Parecer da Junta de Freguesia de Belém sobre as propostas de loteamento
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Ponto prévio
A Junta de Freguesia de Belém é favorável a uma utilização harmoniosa dos solos, tendo em conta
as necessidades da comunidade, o equilíbrio com a natureza e a aplicação das melhores práticas
urbanísticas.
A Junta de Freguesia de Belém é totalmente favorável a políticas de habitação que permitam a
integração dos mais desfavorecidos, a resposta às famílias dos diversos estratos socioeconómicos, a
protecção de vítimas e a procura de soluções humanizadas para o envelhecimento.

Sobre a necessidade de ocupação dos solos
Há teorias que defendem a imperiosa necessidade de ocupação dos solos, apresentando mesmo um
horror ao vazio. O vazio não é mau por si só, podendo corresponder a zonas de permeabilização dos
solos, a desenvolvimento natural da biodiversidade e à sua possibilidade de usufruto por parte da
população quando moldado para tal.
Naturalmente que um terreno como o que está em causa é um alvo urbanístico a abater,
especialmente tendo em conta o seu valor imobiliário e a pressão que os agentes económicos fazem
para a sua exploração, bem como o interesse político que representam.
A necessidade ou vontade de ocupação do solo urbano não é incompatível com a criação de
estruturas de apoio social ou de resposta social. Mas não é obrigatoriamente uma ocupação
intensiva, de massas, indiferente às consequências para o território.

Sobre a necessidade de construção de Habitação na Freguesia de Belém versus a cidade de Lisboa
A Freguesia de Belém é um exemplo de heterogeneidade social. A que corresponde uma
heterogeneidade habitacional.

A construção de mais habitação deve ser ponderada tendo em conta vários factores como sejam a
habitação existente, a disponibilidade da mesma, a procura e os actores.
É sabido que Portugal tem um número de habitações muito superior aos agregados familiares. Nem
sempre esta habitação está bem distribuída geograficamente ou ocupada pelos seus proprietários
(ou arrendada pelos mesmos).
Lisboa não foge a esta regra, No entanto, enquanto que, no que diz respeito aos privados, essa é uma
questão que lhes diz respeito (com variações políticas sobre qual a posição do Estado em relação aos
fogos devolutos), no que diz respeito à entidades públicas, estas devem em primeiro lugar cuidar do
seu património, mantendo-o ocupado e em bom estado de conservação.
Ora, na Freguesia de Belém, quando uma entidade pública como a CML propõe a construção de
centenas de fogos novos, mantendo dezenas dos fogos dos quais é proprietária vazios ou em estado
de ruína – ou, ainda pior, em estado absolutamente degradado mas ocupado com os seus inquilinos
muitas vezes idosos ou sem voz – é algo incongruente e até imoral.
Além da CML, outras entidades há como a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa que mantém edifícios
inteiros devolutos e que podiam – deviam! – contribuir para a resolução dos problemas habitacionais
da Freguesia e da Cidade.
A prioridade da CML deveria ser, portanto, a reabilitação do património construído e a sua atribuição
às muitas famílias que são despejadas ou àquelas que procuram uma habitação para se poderem
tornar independentes e realizados na sua vida pessoal.
Além do mais optar pela construção nova em detrimento da reabilitação é uma violação da Lei de
Bases da Habitação.

Sobre o Programa de Renda Acessível
A Junta de Freguesia de Belém é a favor de iniciativas como o Programa de Renda Acessível,
conjugando rendas acessíveis com rendas de mercado ou até mesmo apenas com rendas acessíveis
e com princípios diferentes. Existem vários modelos que privilegiam a regulação de preços e o
controlo da especulação imobiliária com a resposta às necessidades habitacionais. Um exemplo disso
são os Community Land Trust, entre outros.

A classe média é, por regra, esquecida das políticas de habitação em Portugal, pelo que são bemvindas iniciativas que a protejam. Isto já é feito há mais de um século em países como a Holanda e o
Reino Unido, através das Housing Associations, entidades sem fins lucrativos e com acordos com o
Estado ou municípios para o desenvolvimento de empreendimentos inclusivos.
Não deixa, no entanto, de ser estranho que o maior programa de renda acessível que a CML quer
implementar na cidade de Lisboa seja exactamente na Freguesia de Belém, em dois exíguos lotes de
terreno, onde pretende massificar o território (quando tanto solo livre existe na cidade) e, com isso,
aumentar a sua população em cerca de 15%.

Sobre a proposta apresentada pela CML
A proposta do PRA Restelo tem, a nosso ver, várias questões que se revelam inultrapassáveis:
1. A altura dos edifícios
A justificação da altura dos edifícios (fazer a transição entre os edifícios da Torres do Restelo
e os das Ruas Tristão Vaz, Mem Rodrigues e Rodrigo Reinel, da Avenida da Ilha da Madeira e
da EPUL) não colhe.
Se a um excesso urbanístico (as Torres do Restelo) queremos agora corresponder com uma
ascensão ao excesso, perpetuamos o erro.
O espaço existente entre as Torres do Restelo e os prédios dos arruamentos referidos é
suficiente para que haja uma delimitação clara das duas realidades, não havendo por parte
de ninguém ou nenhuma entidade da Freguesia algum pedido para que seja suavizada a
transição com nova construção.
É uma fantasia urbanística que ninguém quer, além de quem está ausente em gabinetes
camarários, que nunca aqui viveu ou é frequentador.
O excesso de pisos propostos é uma completa descaracterização da linha urbanística de todo
o bairro onde se insere (Ruas Tristão Vaz, Mem Rodrigues, Rodrigo Reinel, Avenida da Ilha
da Madeira e EPUL) e não um enquadramento das Torres do Restelo.
Fere, em toda a linha, as vistas seja de que perspectiva for.

2. A volumetria
A volumetria proposta – muito acima da volumetria média da cidade de Lisboa -, apesar de
menor que a permitida pelo PDM é absolutamente excessiva.
Deveria ter sido considerado não a volumetria máxima permitida em PDM (2) mas, antes, a
volumetria da zona onde se insere este projecto, que se situa entre 1 e 1,2.

Esta zona caracteriza-se por ruas largas, por jardins entre as ruas, por espaços amplos e por
prédios “baixos” entre os 5 e os 7 andares.
Nada disso faz parte deste projecto, apenas se valorizando o número de fogos e a sua
construção intensiva em dois terrenos muito limitados.
3. A falta de estruturas sociais
Num momento em que se verifica a ausência de estruturas essenciais como um polo
residencial sénior, centos de apoio aos séniores, creches e berçários, entre outros, aumentar
em cerca de 15% a população da Freguesia não só vai aumentar ainda mais estas
necessidades como vai tornar impossível que se encontrem respostas para estas novas
famílias.
Num momento em que, por exemplo, equipamentos como a Escola Secundária do Restelo
enfrentam inúmeros problemas estruturais que não são compatíveis com os tempos
modernos – os alunos têm de ir de manta para as aulas por causa do frio, não tem sequer
um pavilhão para a prática de ginástica ou um palco para as artes – quer a CML acrescentar
mais de 700 famílias que vão sobrecarregar – mesmo que a prazo – equipamentos como
este.
Além disso, é utilizada a argumentação da capacidade de acolhimento nas escolas dos
diversos ciclos, o que não corresponde à realidade, como muitas famílias são testemunha
pois não conseguem lugar para os seus filhos.
A CML deveria, pois, pugnar por criar condições na Escola Paula Vicente e na Escola
Secundária do Restelo em vez de sobrecarregar o sistema educativo.
4. A alteração do sistema viário
A zona Ocidental da Cidade de Lisboa, apesar da sua expansão e de ser a fronteira para
municípios populosos como Oeiras e Amadora, há muito que é desprezada na resposta de
transportes públicos.
A recusa em trazer o metro para esta zona é incompreensível e inadmissível.
É agora apresentada uma proposta de um equipamento de superfície, o LIOS – Linha
Intermodal Sustentável da qual não se conhece o projecto – além de uma breve
apresentação feita há alguns anos, ainda em esboço – que querem fazer crer que evitará que
as 772 novas famílias possuam veículos a motor em menor proporção que a média das
famílias lisboetas. Ou seja, é feita uma presunção daquilo que alguém deseja que seja e não
da realidade. Esta é sempre implacável na sua actuação.
A alteração da rotunda de São Francisco Xavier para cruzamento semaforizado (quando esta
não tem problemas de escoamento de tráfego) ou a criação de uma rotunda na Avenida Dr.
Mário Moutinho para aumentar o terreno disponível para construção não são boas soluções.

É criar problemas de tráfego onde eles não existem, agravando-os com os veículos de mais
de 700 famílias.
Acresce que a introdução do LIOS vem trazer novos constrangimentos em qualquer um dos
cruzamentos, pela necessidade de serem modulados a eles e de obedecerem à sua passagem
prioritária.
Quando ainda não está resolvido por parte da CARRIS os problemas de acesso à zona
ocidental de Lisboa, mantendo-se um isolamento em relação ao resto da Cidade pela baixa
frequência de passagem dos autocarros e eléctricos e com a fraca conexão aos diversos
“centros” de Lisboa, propõe-se a CML a debitar mais de 700 famílias e seus veículos nas suas
vias urbanas.
Tendo em conta que o estudo da ACAP – Associação Automóvel de Portugal indica que existe
1,8 veículos por cidadão, estamos a falar num acréscimo de entre 2.287 a 5.749 veículos,
muito longe do número de veículos considerados nos estudos de mobilidade, o que os
descredibiliza.
O estacionamento à superfície previsto para o empreendimento necessita de ir buscar área
à envolvente de outros prédios já existentes, agravando assim a difícil situação em que se
encontra o estacionamento, especialmente após a ocupação abusiva do parque de
estacionamento da Rua Gregório Lopes pela sucata da PSP (situação esta que Junta de
Freguesia e população exige, desde a sua imposição, que seja revertida).
Nestes loteamentos estão previstos 214 + 65 lugares de estacionamento à superfície para
629 fogos, o que, extrapolando para os 772 fogos que realmente estão a ser propostos,
(214+130) totalizam 344 lugares de estacionamento público, o que equivale a 45% das
habitações. No entanto, nos projectos recentemente lançados pela CML para Benfica, Paço
da Rainha e Parque das Nações para cerca de 1000 fogos previstos, dizem criar 800 lugares
de estacionamento (80%). Ou seja, claramente que o estacionamento de superfície
constante nestas propostas de loteamento é muito insuficiente para o número de fogos.
Também quanto aos lugares de estacionamento nos edifícios, nos dois loteamentos do
projecto do Alto do Restelo estão previstos 1.258 lugares para 772 fogos quando nos
empreendimentos acima referidos para 1000 fogos estão previstos 3.000 lugares!
A todo o tráfego e estacionamento necessário para estas 772 famílias terá ainda de ser
considerado o aumento provocado pela nova Unidade de Saúde Familiar do Restelo que terá
capacidade para mais de 15.000 utentes, 45 profissionais de saúde e a necessidade de 70
lugares de estacionamento.
O estudo de mobilidade dos loteamentos prevê, para o comércio previsto, a necessidade de
170 a 280 lugares, com um mínimo de 70-100 lugares de acesso público e para a creche que
tem 170 alunos apenas 5 lugares…
Ou seja, havendo 344 lugares de estacionamento público, apenas para estes três
equipamentos prevê-se a necessidade de utilização de 170…

5. A sobrepopulação em tão pouco espaço
Considerando as tipologias de habitações propostas (apesar de não haver somas de 100% e
da aplicação das percentagens levar a números diferentes dos totais para os dois
empreendimentos…), teremos a seguinte composição de fogos:
T0
Loteamento 7
Loteamento 8

11

T1
26
171

Total

11

197

T2
64
180

T3
40
93

T4
13
31

Total
143
486

244

133

44

629

Isto significa que haverá um aumento populacional entre os 1271 e as 2542 pessoas.
No entanto, se a isto somarmos as duas torres do Loteamento 7, não previstas neste projecto
mas já programadas, passamos a ter os seguintes números:

T0
Loteamento 7
Loteamento 8

11

T1
52
171

Total

11

197

T2
128
180

T3
80
93

T4
26
31

Total

244

133

44

772

286
486

Ou seja, passaremos a ter um aumento habitacional entre as 1.597 e as 3.194 pessoas.
Ora, sendo a população de Belém (segundo o último Censos) de 16.561 (sabe-se ser menos,
bastando seguir a tendência decrescente do número de eleitores), estamos a falar num
aumento populacional que representa entre 7,7% e 19,3%, conforme os cenários de
ocupação das habitações.
Uma completa transfiguração social, ainda para mais concentrada num único bairro.
6. A manipulação de dados para atingir objectivos.
É incompreensível que se verifiquem dados incorrectos que manifestamente induzem em
erro e que são falhas grosseiras que colocam em causa o projecto. A saber:
a) A linha de vista do Parque dos Moinhos apresentada pela CML e que consta como
obrigatória no PDM, está vários metros acima da linha de vista real. Ora, isto faz com
que se queira fazer parecer que os prédios ficam mais baixos e que não interferem com
esta linha de vista. Mesmo com esta manobra, existem prédios que ficam acima da linha

de vistas, logo, se fosse usada a linha de vistas real, seria muito mais a evidência da
excessiva altura dos edifícios;
b) Os estudos apresentados não tiveram como base de número de fogos a totalidade dos
fogos previstos pois existem mais duas torres no loteamento 7 que também estão
previstos ser construídos após a resolução da disputa judicial de parte do lote.
c) A já referida irrealidade no estudo da mobilidade no que diz respeito ao número de
automóveis que estas 772 famílias trarão a esta zona, é, além do mais, uma
irresponsabilidade.
7. O fracionamento do loteamento
O mesmo projecto é apresentado em dois loteamentos diferentes, apesar de ser
reconhecido que é uma intervenção única, tendo como objectivo evitar o Estudo de Impacto
Ambiental obrigatório para operações com a dimensão da totalidade dos fogos – que,
fazemos notar novamente, são 772 e não 629.
E a evidência disto é que a concessão teria de ser única, criando um imbróglio jurídico
posterior pois quando isso acontecesse seria colocado em causa por não terem sido
aplicados os instrumentos jurídicos obrigatórios.
8. O modelo de negócio e a entidade gestora
O modelo de negócio apresentado não é claro nos seus contornos, não permitindo a sua
análise. Sendo anunciada uma concessão que vai do projecto à exploração, mais informação
é necessária para avaliar este modelo.
Na proposta agora apresentada pela CML para outras intervenções PRA é referido que foram
alterados os prazos e os direitos de superfície, não se fazendo referência ao PRA do Alto do
Restelo. O que mudou? Mas o modelo não está estabilizado? Não está estudado?
Acresce que não sendo especificado qual o tipo de entidade que pode concorrer à concessão,
esta poderá ser uma entidade meramente especulativa, que não tenha experiência na área
da gestão habitacional que também envolve, pela natureza do programa, uma gestão social.
Ora, sendo possível a transmissão da concessão, a indefinição do futuro da gestão torna de
tal forma arriscado este projecto que poderá trazer enormes problemas de gestão futura.
Não existe em Portugal nenhuma entidade que esteja habituada a gerir empreendimentos
desta dimensão, de cariz social, para além das entidades públicas de gestão de habitação
social municipal. Logo, não existir esta precaução na programação da concessão é demasiado
perigoso.

9. A área comercial prevista
Existindo na freguesia supermercados de média dimensão – Pingo Doce, Continente,
Minipreço, SuperCor e em breve um Lidl – e, contígua à freguesia, hipermercados vários,
estando prevista a criação de superfícies deste género irão definitivamente matar o comércio
local, já em fase de declínio. Esta solução não é desejável nem aceitável.
10. As questões de segurança
Considerando um acréscimo de vários milhares de pessoas, nada é referido quanto ao
reforço de meios da esquadra de Belém. A por vezes já insegura situação que se vive na
Freguesia será agravada seriamente.
11. Questões técnicas
Neste projecto existem debilidades técnicas que não podem ser ignoradas e que devem ser
consideradas e apresentadas para avaliação como sejam a orientação dos edifícios que em
vez de serem Este-Oeste são Norte-Sul, aumentando a necessidade energética e diminuindo
a qualidade da habitação, com repercussões a vários níveis como sejam as energéticas e de
saúde.
Nada é referido sobre a questão dos cursos de água subterrâneos.

Conclusão
A Junta de Freguesia de Belém emite o seguinte Parecer:
1. Perante a gritante falta de equipamentos sociais na Freguesia de Belém, afigura-se como
prioritário a construção nos terrenos em causa de:
a. Berçários e Creches;
b. Residências seniores com pendor comunitário;
c. Equipamentos desportivos ao ar livre;
d. Construção de um corredor verde que ligue o Parque dos Moinhos de Santana a
Monsanto;
e. Zona comercial.
2. Não concedendo, no caso de a CML não querer construir estes equipamentos que são
essenciais para a população e insistir na construção de edifícios de habitação, apesar da
frontal oposição da Junta de Freguesia de Belém e dos moradores da Freguesia de Belém, os
mesmos deverão obedecer às seguintes regras:

a. Não ultrapassar a cércea média dos prédios da Rua Tristão Vaz, Avenida da Ilha da
Madeira, Rua Mem Rodrigues, Rua Rodrigo Reinel e EPUL (no caso do loteamento 8)
e não ultrapassar metade da altura média das Torres do Restelo (no caso do
loteamento 7);
b. A densidade habitacional não deverá ser superior às equivalentes das ruas atrás
referidas para cada loteamento;
c. Incluir na construção os equipamentos sociais referidos anteriormente bem como
espaços comerciais;
d. Assegurar o estacionamento subterrâneo a todos os veículos realmente expectáveis
para o número de habitações e habitantes;
e. As distâncias e alinhamento dos edifícios devem ser semelhantes às das zonas
referidas para cada loteamento;
f. Deverão ser utilizados materiais e técnicas de construção sustentáveis,
nomeadamente no que ao uso das águas diz respeito e na captação de fontes de
energia naturais;

