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Recomendação “Parque Urbano Carnide-Telheiras” 

O Estado Português, que deveria cuidar do bem-estar e qualidade de vida dos cidadãos, 
tem requerido à CML para alterar o PDM, de modo a que um terreno junto ao Lar Maria Droste, 
situado entre Carnide e Telheiras, adquira capacidade construtiva. 

A propriedade é uma zona expectante com cerca de 6 hectares, que se estende por uma 
encosta aberta a sul, localizada a poente de Telheiras, actualmente ocupada com vegetação e uma 
casa no extremo inferior, próxima de eixos rodoviários como a 2ª Circular e o Eixo Norte-Sul, as 
Ruas Fernando Namora, Prof. Jorge Campinos e a Travessa da Luz, tratando-se de uma zona já 
muito densamente povoada, com edificações do segmento médio-alto e alto. 

É do conhecimento público que, nos últimos anos, este terreno foi à praça por várias vezes, 
mas a licitação ficou sempre deserta, por o valor base de €45 milhões se apresentar desajustado 
em função das possibilidades de construção, o que dificulta os intentos governamentais. 

Acontece que as pressões do Governo sobre o município, para que este harmonize o PDM 
às necessidades de encaixe financeiro do Governo, tem em vista permitir uma valorização do 
terreno, através da alteração do uso do solo, em sede de Plano Director. 

No actual PDM, este terreno destinava-se à instalação de equipamentos colectivos e, de 
acordo com a actual proposta de revisão do PDM, projecta-se que passe a ter um uso de fruição 
pela população, ou seja, passar a ser uma área verde de recreio e lazer, tão necessária aos 
moradores daquela zona. 

Ora, se o PDM for adequado para possibilitar a construção de edifícios com utilização 
mista (habitação e escritórios), apesar da actual conjuntura, este terreno passará a ser muito 
apetecível para o sector imobiliário, reduzindo os escassos espaços verdes que servem uma área 
adjacente com elevado índice de construção. 

Neste sentido, a Assembleia Municipal de Lisboa delibera, na sequência da presente 
proposta dos eleitos do Partido Ecologista “Os Verdes” recomendar que a CML: 

- deve sempre, prioritariamente, acautelar os interesses de Lisboa perante o Estado, bem 
como proteger a qualidade de vida dos seus moradores; 

- rejeitar sugestões de alteração ao PDM que apenas sirvam os interesses financeiros do 
Governo ou de grupos imobiliários, não salvaguardando o património verde da cidade; 

- estude a viabilidade de, em sede de revisão do PDM, integrar os referidos terrenos ‘Maria 
Droste’ num Parque Urbano para usufruto, não só da população de Carnide e de Telheiras, mas de 
toda a cidade de Lisboa. 

Assembleia Municipal de Lisboa, 26 de Maio de 2009 
O Grupo Municipal de “Os Verdes” 

         

  J. L. Sobreda Antunes       Sílvia Sepúlveda 


