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Qual destes Projetos
gostaria para 
Telheiras?
Sessão de Participação

Dia 19 Maio ‐ 14h30
Escola Primária nº 57 (em frente à CGD)

Rua José Escada



Propostas de Projetos para o
Bairro de Telheiras30

O Bairro de Telheiras foi um dos Bairros selecionados no âmbito dos "Apelos Bairro21“, uma iniciativa da Agenda
21 Local de Lisboa e um instrumento de participação que visa o envolvimento dos cidadãos e das associações da
sociedade civil no desenvolvimento sustentável da cidade e dos seus bairros.

A Associação de Residentes de Telheiras é a promotora da candidatura aos “Apelos Bairro21” e representante da
Parceria Local de Bairro, constituída igualmente pela Junta de Freguesia do Lumiar; o Agrupamento de Escolas de
Telheiras; o Agrupamento 683 do Corpo Nacional de Escutas; a Biblioteca Municipal Orlando Ribeiro; o Centro
Comunitário de Telheiras; e por 42 moradores do Bairro de Telheiras.

Veja as 30 propostas de potenciais projetos para melhorar a Qualidade de Vida do Bairro de Telheiras. Nem
todos estes projetos poderão ser feitos, diga‐nos os mais importantes na Sessão de Participação no dia 19 de
Maio de 2012. PARTICIPE! A ENTRADA É LIVRE.
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Propostas de Projetos de Futuro para o Bairro de Telheiras

Tema 1. Mobilidade para todos
1.1. Zona 30 – Acalmia de Tráfego
Introduzir elementos de acalmia de trânsito no interior do bairro assim como nos cruzamentos de acesso ao seu interior,
nomeadamente junto ao Agrupamento de Escolas de Telheiras.

1.2. Estacionamento automóvel – Ordenar e Gerir
Ordenar e gerir o estacionamento, impedindo a ocupação de passeios e o esmagamento do espaço público. Oferta de estacionamento
em zonas menos rentabilizadas (junto ao Eixo N‐S). Introduzir cartão do morador para estacionamento (não pago) e estacionamento
pago para os não residentes. Policiamento e sensibilização dos automobilistas.

1.3. Espaço Público amigo do Peão
Criar amenidades e eliminar barreiras arquitetónicas no espaço público, em especial na zona de comércio e serviços e na envolvente ao
Centro Comunitário. Especial atenção para os caminhos preferenciais que ligam as diversas zonas do bairro ao centro e às paragens de
transportes públicos e escolas (passeios e atravessamentos mais amigos do idosos, das crianças e dos cidadãos com mobilidade
reduzida).

1.4. Bicicletas – Estacionamento Protegido junto ao Metro
Criar estacionamento protegido para bicicletas junto à Estação de Metro de Telheiras.

1.5. Bicicletas – Estacionamentos no interior do Bairro
Criar um estacionamento coletivo de bicicletas, coberto, bem protegido e vigiado, em local estratégico próximo da via ciclável, mas
dentro do bairro, para a guarda de bicicletas dos moradores. Equacionar a instalação de um sistema partilhado de bicicletas.

1.6. Clube de Amigos da Bicicleta
Equacionar a criação de um clube de amigos da bicicleta em Telheiras ou a criação de uma CicloBus, à semelhança do Pedibus, com a
criação de circuitos próprios.

1.7. Mobilidade para todos – Vencer Escadas nos Prédios
Adquirir e disponibilizar um trepador de escadas. O Centro Comunitário podia dispor de um trepador de escadas para emprestar, aos
moradores em prédios com fortes barreiras, segundo os pedidos recebidos.
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Propostas de Projetos de Futuro para o Bairro de Telheiras
Tema 2. Agricultura Urbana, Alimentação Saudável e Zonas Verdes 

2.1. Parque Hortícola de Telheiras
Colaborar ativamente com a Câmara Municipal de Lisboa para a criação do Parque Hortícola de Telheiras e que garanta a
disponibilização de um conjunto de talhões para o bairro.

2.2. Clube de Alimentação Saudável
Destina‐se a promover boas práticas alimentares saudáveis e de baixo custo, incluindo aulas práticas de culinária e aulas teóricas sobre
nutrição em várias fases da vida e para vários tipos de necessidades, sempre com o apoio de técnicos e chefes qualificados. Envolver o
comércio e os restaurantes locais. Articular com o Agrupamento de Escolas de Telheiras. Criação de uma Feira de Produtos Biológicos.

2.3. Clube de Jardinagem de Telheiras e Coberturas Verdes
Promover o gosto entre os moradores e capacitá‐los para as actividades de jardinagem. Eventualmente criar neste âmbito um grupo de
trabalho para dinamizar a implantação de coberturas verdes em alguns prédios e jardins verticais em locais adequados. Atuar como
elemento de pressão para a criação de espaços verdes com elevada biodiversidade e com práticas de gestão sustentáveis.

2.4. Hortas Pedagógicas nas Escolas
Apoiar a horta partilhada e averiguar a possibilidade do Agrupamento de Escolas criar/ manter hortas pedagógicas no seu recinto para
alunos, docentes e funcionários e eventualmente com equipas de pais e alunos.

2.5. Compostagem Local de Aparas dos Jardins
Tratamento e valorização local dos cortes de relva, folhas e aparas de arbustos. Estes seriam colocados em compostores locais e o
produto resultante (o composto) seria valorizado nos espaços verdes do bairro.

2.6. Rega com Água da Chuva recolhida em Cisternas
Todos os prédios possuem tubos de queda para conduzir as águas pluviais do terraço para a rede pluvial. Propõe‐se que, em alguns
locais e com carácter de demonstração, sejam implantados reservatórios subterrâneos para a recolha e armazenamento desta água.
Visa utilizar‐se a água para a rega dos espaços verdes, evitando a rega com água de abastecimento público.

2.7. Aparelhos de Ginástica e Manutenção em Espaços Verdes
Instalação de aparelhos de ginástica e manutenção em alguns espaços verdes ou espaços públicos, como alternativa aos ginásios. A
proposta visa incentivar a prática de actividades físicas e melhorar a qualidade de vida da população sem custos para o utilizador.
Disponibilizar monitor de educação física para acompanhar os exercícios nos primeiros meses de funcionamento ou só em períodos
especiais (fim‐de‐semana, etc.).

2.8. A Biodiversidade em Telheiras – Mapa da Fauna e Flora
Mapeamento da fauna e flora do bairro, eventualmente no âmbito da realização de trabalhos académicos.3



Propostas de Projetos de Futuro para o Bairro de Telheiras

Tema 3. Eficiência e Conforto na Habitação 
3.1. Como Conseguir uma Habitação mais Sustentável?
Realizar ações de sensibilização e capacitação de moradores e de demonstração de casos concretos sobre introdução de medidas de
construção sustentável em edifícios preexistentes. Medidas de gestão da água (ex. aparelhos para reduzir o consumo), gestão da
energia (ex. equipamentos para monitorização de consumos), conforto térmico, resolução de problemas, etc.

3.2. Painéis Solares para Aquecimento de Água
Considerar a possibilidade de instalar painéis solares para aquecimento de água nos prédios ou nas escolas. Disseminar boas práticas
em situações semelhantes, com o envolvimento da Lisboa E‐Nova e utilizando como exemplo a Torre de São Vicente. Vários edifícios
possuem orientação privilegiada com coberturas viradas a Sul ou coberturas planas. Mas há que verificar se outras características
técnicas dos edifícios e aspectos sócio‐económicos dos moradores (ou de outros parceiros) possibilitam a sua instalação.

3.3. Painéis Foto‐Voltaicos – Vamos Conseguir produzir Energia?
Considerar a possibilidade de instalar painéis foto‐voltaicos para a produção de energia elétrica nas coberturas dos edifícios. Uma das
possibilidades seria uma parceria com uma empresa de capitais com esta finalidade que financiaria a instalação dos painéis e que
beneficiaria do retorno durante um determinado período de tempo. O condomínio beneficiaria de uma percentagem do valor gerado.

3.4. Melhoria do Conforto Térmico da Habitação
Equacionar o apoio à substituição das janelas mais ineficientes por janelas de elevado fator de isolamento térmico e acústico (com vidro
duplo, perfil eficiente, oscilo‐batentes para melhor ventilação natural, etc.). Eventualmente criar fundo de apoio à substituição de
janelas e negociar melhores preços de conjunto com empresas do sector.

3.5. Cooperativa para Apoio à Construção Sustentável
Criar uma cooperativa que funcione como facilitadora e mediadora entre os moradores e as empresas que fornecem serviços na área
da construção sustentável.

4



Propostas de Projetos de Futuro para o Bairro de Telheiras

Tema 4. Segurança
4.1. Rede de Segurança e Vigilância do Bairro
Dinamização de grupos de moradores que se interessam por segurança e que recebem formação adequada sobre vigilância e
prevenção do crime e sobre como atuar em situação de crise, em estreita articulação com as entidades competentes. Incluem‐se aqui
as vertentes dos assaltos e vandalismo, assim como a vertente de protecção civil em casos de sismos e outras catástrofes naturais ou
diversos tipos acidentes (rodoviários, domésticos, etc.).

4.2. Caminhadas pelo Bairro
Grupos de adultos voluntários e bem identificados visualmente efectuam caminhadas pelo bairro com dois objectivos: realizar exercício
físico ao caminhar (eventualmente depois do jantar) e criar vigilância cidadã ao longo do seu passeio, devendo neste contexto criar bom
ambiente (social) à sua passagem e prestar ajuda em caso de necessidade.

4.3. Centro Comunitário para Jovens
Espaço para promoção de actividades destinadas aos jovens, ocupando os tempos livres de forma positiva e para capacitação pessoal e
social em temas atuais e do seu interesse.

4.4. Melhorar a Iluminação Pública
Fazer melhor gestão energética e melhorar a iluminação em pontos estratégicos, nomeadamente nas ruas junto ao Agrupamento de
Escolas de Telheiras.

4.5. Melhorar a Higiene Pública
Melhorar o controle de ratos, baratas e outros infestantes.
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Propostas de Projetos de Futuro para o Bairro de Telheiras

Tema 5. Cidadania, Associativismo e Participação 
5.1. Painel para Divulgação de Informações e Atividades do Bairro
Agregação da informação e das atividades existentes no Bairro num único espaço para facilitar a divulgação e fazê‐la chegar ao maior
número de pessoas possível.

5.2. Quadro do Voluntariado
Promover o trabalho voluntariado, com desenvolvimento de um painel informativo com a oferta e procura.

5.3. Criação de um Conselho de Bairro
Equacionar a constituição de um Conselho de Bairro ou “Empresa Social”, que reúna e articule os atores e os cidadãos mais ativos do
Bairro.

5.4. Criação de uma Associação de Comerciantes de Telheiras
Equacionar a criação de uma Associação de Comerciantes para promover e dinamizar o comércio local.

5.5. Ações de Formação na Área da Mediação
Promover ações de formação na área da mediação (aproveitando o Julgado de Paz existente no Bairro).

6

Tem Outras Ideias para o seu Bairro?

Dê‐nos a sua Opinião na Sessão do dia 19 de Maio de 2012.

Horas: 14h30

Local: Escola Primária nº 57 (em frente à CGD). Rua José Escada


