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O inquérito realizado junto dos associados da ART 

sobre a planeada Intervenção na Segunda Circular 

mostra que as opinões se dividem e que existe um 

deficit de informação sobre o assunto. 

Edição 

Especial 

Conclusões 
Apesar dos resultados do inquérito mostrarem uma tendência de concordância com a intervenção (48%), a elevada percen-

tagem dde Discordancia (27%) e “não sabe / não responde” (25%) , revela que não se pode afirmar uma conclusão definiti-

va e de que o debate parece não ter sido suficiente .  

Nos comentários recolhidos  e que se apresentam “ipsis verbis” resultam claras as dúvidas e as incertezas sobre a oportuni-

dade da obra sobre o seu preço e sobre a sua priorização.  

Fica bem patente que o debate foi insufuiciente e que deveria ser retomado. Importa esclarecer dúvidas sobre as susopeitas 

de que esta intervenção pode favorecer interesses imobiliários 

A ART que é uma instituição de utilidade pública e que vem, desde há 28 anos pugnando pelos interesses da população está 

aberta a estudar com a Camara a ampliação da base deste inquérito para melhorar a sus representatividade eb significância 

estatística. 

 

Ficha técnica 

 

Situação de base: A Câmara Municipal de Lisboa (CML)  anun-

ciou publicamente o seu projeto de Intervenção na Segunda Circular 

(I2C)  que colocou à discussão Pública. A Associação de Residentes 

de Telheiras (ART) manifestou interesse em conhecer melhor o pro-

jeto. Após várias diligencias infrutíferas junto da CML e da JFL de 

trazer um técnico da Camara ao Bairro, a Direção da ART resolveu 

realizar um inquérito para conhecer a opinião dos moradores sobre o 

assunto. 

 

Objectivos. Os objetivos do inquérito foram determinar 

 

1. Grau de conhecimento do alvo sobre o projeto I2C 

2. Percentagem de concordância/discordância e razões 

apresentadas 

 

Metodologia utilizada . Inquérito on-line dirigido aos sócios 

da ART 

 

Entidade Responsável:  ART Associação de Telheiras com o apoio 

técnico da Fundação Vox populi (FVP) 

 

Data da recolha  : A primeira quinzena  fev 2016 

Amostra-  67 respostas que indicaram conhecer ou já ter ouvido falar 

do I2C.  Nota:  O tamanho da amostra é reduzido. Os resultados são 

meramente indicativos. 

 

Principais Resultados 
 

 

De um modo geral, concorda ou discorda do projeto de Inter-

venção que a Câmara Municipal de Lisboa se propõe fazer na 

segunda Circular? 
 

 
 

Qual ou quais as razões que contribuem para a sua discordân-

cia com o projeto de intervenção na Segunda Circular? (pode 

indicar mais do que uma resposta) 
 

 
 

Qual ou quais as razões que contribuem para a sua concordân-

cia com o projeto de intervenção na Segunda Circular? (pode 

indicar mais do que uma) 

 

Concorda 48% 

Discorda 27% 

Não tem opinião formada/Conhece mal o projeto 25% 

Reduz o escoamento do trânsito/ Provoca mais conges-
tionamento 94,% 

Traz mais trânsito para o interior de Telheiras 67% 

Prejudica a acessibilidade ao bairro de Telheiras 28% 

Reduz o ruído/ É mais silencioso 72% 

Gosta do arranjo paisagístico/ Fica mais bonito/Fica mais 
verde 72% 

Melhora a qualidade do ar/ Faz menos poluição 69% 

Melhora a segurança do trânsito/ Provoca menos aciden-
tes 50% 

Veja na pagina seguinte as transcrições dos 

comentários dos entrevistados 



 

Comentários concordantes 
 

1. Contribuirá para uma redistribuição do trânsito na malha rodo-

viária da grande Lisboa, diminuindo o trânsito atravessante da 

cidade. 

2. Reduz o volume de tráfego e consumos energéticos 

3. Valoriza a nossa zona. 

4. Discordo, contudo, que o acesso à 2ªcircular a partir do Colégio 

Alemão seja suprimido, dado que era muito importante este  

acesso dos moradores de Telheiras, não vendo qual a razão para 

tal disparate. 

5. Este arranjo deveria pressupor a tomada de medidas pelas enti-

dades nacionais responsáveis pelas  autoestradas, em sintonia 

com os autarcas de Lisboa e dos concelhos limítrofes, para favo-

recer a utilização preferencial da CRIL e da CREL, fazendo obra 

para resolver os estrangulamentos que actualmente se verifi-

cam. Caso estas medidas não sejam tomadas o projecto poderá 

falhar! Contudo o imobilismo não leva a lado algum e por isso 

concordo com o projecto. 

6. acho que o projeto para a 2º circular é de saudar e muito positivo 

para a qualidade do ambiente 

Comentários discordantes 

1. A cidade de Lisboa tem outras zonas que precisam de interven-

ção urgente, conservação dos jardins pavimentos, melhoramento 

da circulação do trânsito (zona 30 está esquecida?). Se a CML 

não consegue conservar o que existe vai construir mais? Há que 

pensar na segurança do tráfego aéreo também. 

2. A presença de peões e semáforos na "pretendida Alameda" vai 

trazer acrescidos factores de insegurança.  

3. Esta "humanização" integração da 2ª Circular na malha habitada 

envolvente tem custos para a autarquia e para a segurança de 

automobilistas e peões, a troco de quê? Só da estética urbana? 

Porque não fazer o mesmo... por exemplo ao Eixo Norte-Sul?  

4. A minha falta de confiança na bondade desta solução resulta de 

não ver assumidas e quantificadas claramente as mais-valias 

previsíveis para a CML e para os particulares relativos aos terre-

nos expectantes envolventes que julgo ser a verdadeira razão 

desta revolução urbana em tempos de crise em que as priorida-

des deveriam ser muito claras e não especulativas. 3) Mas não 

são assumidos os ganhos em mais valias relativos à  valorização 

dos terrenos expectantes urbanizáveis da CML e de particulares 

5. Uma obra com um custo exorbitante numa câmara que nos tem 

carregado brutalmente de impostos. Há outros espaços na cida-

de que podem ser melhorados e transformados em espaços 

verdes, como o da antiga feira popular. A proximidade do aero-

porto e a possibilidade de acidente com aves que proliferarão nas 

árvores que irão ser plantadas. 

6. Sendo uma das principais vias de acesso mais rápida entre dois 

pontos da cidade, pela proximidade e facilitador no acesso ao 

Hospital de Santa Maria, em si já complicado nas acessibilidades, 

irá provocar mais constrangimentos nas imediações, para além 

de no caso de uma emergência resultante de fenómeno extremo, 

a colocação de arvores serão certamente após eventual queda 

parcial ou no todo obstáculos intransponíveis, bloqueando com-

pletamente as vias. O separador ao meio em altura e desnivelado 

também retira qualquer hipótese de uma urgência de "bypass". 

7. É um desperdício económico. 

8. Traz acrescidos problemas de segurança decorrentes do estrei-

tamento das faixas 

9. Acrescida dificuldade de acesso a hospitais - Santa Maria, Luz e 

Lusíadas são os mais óbvios 

10. Cria e agrava o apetite para mais construção e especulação imo-

biliária - Maria Droste é o exemplo mais óbvio 

11. Diminui a eficácia da Segunda Circular enquanto “Via rápida” 

 

Comentários diversos 

 

1. Confiança é o que falta aos cidadãos face a esta proposta por 

falta de debate e transparência quanto à oportunidade, justifica-

ção e  interesses envolvidos 

2. Factores mais gravosos para o bairro de Telheiras: previsível 

desvio de trânsito da 2ª Circular para dentro do bairro; não ser 

considerada a obrigação de reforço de transportes públicos e 

mobilidades suaves que contribua para uma progressiva redução 

do transporte individual; não salvaguarda para parque verde com 

retenção de águas do terreno Mª Droste; não previsão dos 

impactos de saída da E. de Telheiras/R. prof. F. Gentil, após a 

construção do Colégio feminino Mira Rio no actual ex-Convento, 

que terá uma lotação de c. de 850 crianças e adolescentes, entu-

pindo entradas e saídas do bairro junto à E. Alemã; eliminação da 

via em 'caracol', no sentido Aeroporto/Campo Grande, com obri-

gação de saída do trânsito junto às Doroteias e desvio com entra-

da pela Al das L. de Torres, R. Cipriano Dourado, junto à interface 

de transportes do C. Grande, para virar de novo à esquerda para 

entrada no C. Grande, 'entupindo' o escoamento do trânsito local. 

3. Eu sempre que posso evito a 2ª circular porque em horas de 

grande movimento é bastante perigosa. Os mais impacientes 

tentam avançar ou pela esquerda ou pela direita sem ver traços 

contínuos e é preciso uma grande atenção para não se ter um 

acidente! 

4. Espero que a saída dos carros da 2ª circular não vá entupir o Eixo 

Norte-Sul que então seria melhor a emenda que o soneto. 

5. Em relação ao projeto da 2ª circular, penso que deveriam ser 

mantidos a entrada em telheiras junto ao restaurante 

"Jacinto" (Az galhardas) e a saída junto à escola Alemã, visto o 

bairro de Telheiras ter poucas alternativas de saídas de emer-

gência, em caso de sinistros mais graves (atendendo também á 

proximidade do reservatório de água) 

6. Como moradora em Telheiras acho uma ideia excelente que a 2ª 

circular deixe de ser uma via "rápida". 

7. Gostaria que os acessos de Telheiras à 2ª Circular e vice versa, 

não sejam cortados. Agradeço o vosso empenho em consultar os 

moradores. 

8. Sera uma pena se nao tiverem em conta os estragos feitos pelos 

selvagens que vao a bola e estacionam em cima de qualquer 

relvado inclusivamente dentro dos jardins ! Deve ser o único pais 

aonde se estacionam carros no meio de jardins publicos ! Vejam o 

caso do jardim Caldeira Cabral 

9. Em principio até concordo. Mas gostava de saber mais pormeno-

res 

10. Acho um verdadeiro escândalo está obra pelo transtorno que irá 

causar, pelo uso dos dinheiros públicos e por se tratar, a meu ver 

de uma forma escandalosa do partido socialista se financiar. 

Uma vergonha! 

11. Os referidos parecem-me atuais e primordialmente preventivos a 

ter em consideração, embora haja outros. 

12. Não acredito que vá melhorar a circulação. 

13. Nas alturas em que não grande movimento, circula-se muito bem 

a 80 Km portanto, os 60 km/h poderão vir a ser verdadeira caça à 

multa 

14. O País tem pouco dinheiro e vai fazer um gasto desnecessário, 

podia pôr só um piso novo mais silencioso 

15. Melhorar o piso e as entradas/saídas, limitar efetivamente a 

velocidade para 80 km/h. 

16. Não confundir uma via rápida com um jardim, arborizar onde 

deve ser. 
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