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1.1 ENQUADRAMENTO E OBJETIVOS 

O presente documento incide sobre o Nível de Bairro e insere-se no Plano de Ação 21 e 

Estrutura de Monitorização da Agenda 21 de Lisboa. Apresenta o Plano de Ação da 

Agenda 21 (A21) para o Bairro PER da Ameixoeira e inclui também a respetiva Estrutura 

de Monitorização. 

A Agenda 21 Local de Lisboa é uma iniciativa da Câmara Municipal de Lisboa (CML) em 

colaboração com a Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Lisboa (FCT-

UNL).  

A Agenda 21 Local (A21L) é um instrumento para a promoção do desenvolvimento 

sustentável a nível local. A autarquia trabalha em parceria com todos os atores locais 

para elaborar um Plano de Ação e, sobretudo, concretizar esse plano através de um 

conjunto de projetos realizáveis, mas ambiciosos.   

É portanto um instrumento que visa a ação e que tem como grande objetivo a 

construção de comunidades sustentáveis, ou seja, comunidades socialmente justas e 

inclusivas, com uma economia local forte e vibrante, utilizando os recursos naturais de 

forma muito cuidada e prudente e com níveis elevados de participação da sociedade 

civil indispensável à boa governação. 

O conceito de Agenda 21 surgiu na Conferência sobre Ambiente e Desenvolvimento que 

teve lugar no Rio de Janeiro em 1992. Desta Cimeira, resultou a Declaração do Rio onde 

o Capítulo 28 é exclusivamente dedicado à Agenda 21 - o Programa Global para o 

Desenvolvimento Sustentável. As autarquias locais são aqui encorajadas e desafiadas a 
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promoverem a sua própria Agenda para a sustentabilidade. O documento referente à 

Agenda 21 foi assinado por diversos países do mundo, incluindo Portugal. 

A grande mais-valia da A21L é a forma como trabalha e envolve todos os atores locais 

(cidadãos, empresários, técnicos, etc.) tanto na identificação dos principais desafios ao 

desenvolvimento, assim como, na construção de visões de futuro partilhadas e de 

soluções para lá chegar. A implementação procura a responsabilidade partilhada e a 

formação de redes de parcerias. A sua filosofia é que os desafios são demasiado grandes 

para serem enfrentados apenas pela autarquia, sendo necessário o envolvimento ativo 

de todos os atores da comunidade. 

Considerando que a A21L é um instrumento de política e gestão municipal na área do 

desenvolvimento sustentável, os seus objetivos são: 

 Identificar o estado de desenvolvimento sustentável da área de intervenção e 

detetar os principais pontos fortes e fracos e suas tendências de evolução; 

 Fomentar uma intervenção participativa dos cidadãos e instituições, na 

identificação dos problemas, das oportunidades de desenvolvimento e das 

ideias para o futuro, rumo a um território mais sustentável;  

 Promover a compilação e sistematização de dados sobre a situação ambiental, 

social, económica do concelho e estimular a sua partilha entre os vários atores; 

 Definir um plano de ação orientador da estratégia preconizada pelos diversos 

agentes, de forma a permitir a melhoria da qualidade de vida da comunidade 

local, envolvendo os principais protagonistas na sua concretização; 
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 Promover o diálogo entre cidadãos, grupos vivos e dirigentes, reforçando a 

confiança mútua; 

 Aumentar a qualidade de vida da população presente, sem hipotecar a 

qualidade de vida das gerações futuras; 

 Proteger os recursos e o sistema necessário à vida, tornar o tecido económico 

local mais forte e competitivo, proteger e valorizar o património natural e 

aumentar as capacidades cívicas e de governação local; 

 Monitorizar a evolução do desenvolvimento da área de intervenção, propondo-

se para isso um painel de indicadores de sustentabilidade especialmente 

construído tendo em conta as características locais. 

A A21L é um processo que vive e existe pela contribuição de todos, pelo que deve atuar 

também a uma escala na qual o cidadão se sinta confortável e esteja mais motivado 

para participar: a sua freguesia, o seu bairro e o seu espaço de vida. 

Assim, a A21L de Lisboa adotou uma metodologia cuja prioridade é chegar ao território 

próximo do espaço de vida das pessoas sem esquecer, no entanto, os aspectos 

estruturantes, tal como é explicitado no capítulo seguinte.  
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1.2 METODOLOGIA 

A elaboração da A21L de Lisboa tem em consideração as especificidades do concelho de 

Lisboa, nomeadamente a sua dimensão, heterogeneidade e o facto de constituir o 

centro da Área Metropolitana de Lisboa.  

As opções metodológicas foram influenciadas pela conjuntura de reforma administrativa 

da cidade, pelo património de instrumentos de planeamento existente e os desafios 

sociais, económicos, urbanísticos, ambientais e de governação que se perspetivam. 

Neste contexto, propôs-se que a A21L fosse efetuada de uma forma faseada, por zonas 

da cidade, resultando a sua posterior agregação na A21L do concelho de Lisboa. Esta 

agregação seria complementada com uma perspetiva alargada para o concelho e 

articulada com os instrumentos de referência estratégica para o seu desenvolvimento 

sustentável. 

Assim, numa primeira fase, a A21L de Lisboa incidirá sobre a coroa norte da cidade, 

adiante designada por Zona 21 – Norte (Figura 1), onde se adotam os seguintes três 

níveis de intervenção: 

i. A21L da Zona da Cidade (um conjunto de freguesias); 

ii. A21L de Bairro, um bairro por freguesia constituinte da Zona da Cidade; 

iii. A21L de Nível do Cidadão, integrado em redes de Ação 21, para essa Zona da 

Cidade. 
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Figura 1: Representação gráfica das freguesias do município de Lisboa que constituem a Zona 21 – Norte.  
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De forma a garantir uma análise e intervenção coerentes no território da Zona 21 – 

Norte, que é constituída por cinco freguesias (Ameixoeira; Benfica; Carnide; Charneca e 

Lumiar), adotou-se uma metodologia cuja prioridade seria alcançar o território próximo 

do espaço de vida das pessoas sem esquecer, no entanto, os aspetos estruturantes. 

Assim, conforme referido anteriormente, a Agenda 21 de Lisboa para além de trabalhar 

ao nível da Zona 21 – Norte procurou também trabalhar ao nível dos bairros e dos 

cidadãos. 

Contudo, como é impraticável trabalhar com todos os bairros e com todas as redes de 

cidadãos de um concelho ao mesmo tempo, aplicou-se um mecanismo de seleção 

denominado "Apelos 21".  

O objetivo é focar e trabalhar, em primeiro lugar com os que estão mais disponíveis e 

que desejam mais fortemente responder ao desafio da sustentabilidade local. Assim, os 

Apelos 21 constituem um importante instrumento para, de forma transparente e 

criteriosa, se selecionarem os Bairros e as Redes de Cidadãos que vão ser objeto de 

trabalho. 

Na Figura 2 apresenta-se o esquema geral da metodologia adotada para a elaboração da 

A21L da Zona 21 – Norte. As diversas etapas inserem-se num processo de planeamento 

contínuo, interativo, integrador e muito participado através da realização de vários 

fóruns de participação, reuniões e entrevistas. 

 

 



PLANO DE AÇÃO 21 E ESTRUTURA DE MONITORIZAÇÃO DO BAIRRO PER DA AMEIXOEIRA 

[14] 

 

Figura 2: Esquema metodológico da A21L da Zona 21 – Norte. 
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Focando no nível de bairro a metodologia iniciou-se com a implementação do "Apelo 

Bairro 21"1

A Parceria Local de Bairro deveria envolver preferencialmente a Junta de Freguesia e 

outros atores locais, com ligação clara e forte a esse bairro: moradores; associações 

locais; empresas; instituições de ensino e formação profissional; ou outras entidades 

públicas ou privadas. O objetivo seria selecionar um bairro por cada uma das cinco 

freguesias constituintes da Zona 21 - Norte. 

 que consistiu num convite lançado a todos os bairros, localizados no 

território que engloba as freguesias da Zona 21 - Norte, que desejassem cooperar para 

promover o desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade de vida no seu 

bairro, constituindo para o efeito uma Parceria Local de Bairro. 

O prazo para a apresentação de candidaturas ao "Apelo Bairro 21" decorreu entre junho 

e 30 de setembro de 2011. No total foram recebidas 14 candidaturas, das quais 3 

correspondem a bairros localizados na freguesia da Ameixoeira. Após a apreciação das 

candidaturas referentes à freguesia da Ameixoeira foi selecionada a candidatura do 

“Bairro PER”.  

A candidatura do Bairro PER da Ameixoeira ao "Apelo Bairro 21" foi promovida pelo 

cidadão Dércio Khimji que reuniu uma Parceria Local de Bairro constituída por 14 

elementos, envolvendo moradores e representantes de entidades sedeadas ou com 

intervenção no bairro. 

                                                           
1 As normas de participação e respetivo formulário estão disponíveis em http://www.lisboaparticipa.pt. 
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Cada bairro selecionado no âmbito do "Apelo Bairro 21" recebe apoio técnico e 

organizacional da Equipa da Agenda 21, constituída por elementos da FCT-UNL e da 

CML.  

No Bairro PER da Ameixoeira este apoio materializou-se na elaboração de um 

diagnóstico e de uma estratégia de intervenção para o Bairro que consubstanciou-se 

num plano de ação, com medidas e propostas concretas para a melhoria da qualidade 

de vida e sustentabilidade do bairro, bem como um painel de indicadores no sentido de 

ajudar na gestão da implementação das ações e permitir aferir do seu sucesso.  

Os trabalhos no Bairro PER da Ameixoeira iniciaram-se em dezembro de 2011 com uma 

visita ao Bairro e reunião entre os elementos da Parceria Local de Bairro (Figura 3) e a 

Equipa Técnica da A21L Lisboa para dar a conhecer a metodologia da A21L de Lisboa ao 

nível do Bairro e estabelecer as bases de colaboração ao longo do processo. 

 

 

 

 

Figura 3: 

Representantes 

da Parceria Local 

de Bairro. 
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Posteriormente, com base em visitas técnicas, na consulta a atores chave e de 

documentação sobre o bairro, foi construído pela equipa técnica da A21L Lisboa um 

primeiro levantamento dos aspetos positivos e negativos com maior influência na 

qualidade de vida dos moradores e na sustentabilidade do Bairro. Este diagnóstico inicial 

contribuiu para, conjuntamente com a Parceria Local de Bairro, desenvolver um 

conjunto preliminar de propostas de intervenção potencialmente relevantes para 

aumentar a qualidade de vida e a sustentabilidade do Bairro PER da Ameixoeira. 

Após discussão da pertinência e viabilidade das propostas no contexto do Bairro PER da 

Ameixoeira definiu-se o conjunto de propostas de intervenção a colocar à consideração 

da comunidade local. 

As propostas de intervenção foram apresentadas e debatidas no Fórum de Participação 

“Projetos de Futuro para o Bairro PER da Ameixoeira” realizado no dia 23 de novembro 

de 2012 na EB1/JI das Galinheiras. Neste Fórum (Figura 4), que contou com a presença 

de mais de uma centena de participantes, as propostas de intervenção foram 

hierarquizadas e foram constituídos Grupos de Ação 21 para acompanhamento da 

implementação dos projetos. 
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  Figura 4: Fórum de Participação no Bairro PER da Ameixoeira. 
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 2 
O BAIRRO PER DA AMEIXOEIRA  
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2.1 Localização 

A área de intervenção localiza-se na freguesia da Ameixoeira situada no extremo norte 

do Concelho de Lisboa, integrando a Região de Lisboa e Vale do Tejo e a Área 

Metropolitana de Lisboa.  

O Bairro PER da Ameixoeira compreende a área da freguesia da Ameixoeira constituída 

por zonas edificadas decorrentes do Programa Especial de Realojamento que por terem 

características comuns se considera que configuram um Bairro. Desta forma, as áreas 

edificadas que compõem o Bairro PER e que são identificadas na Figura 5 são as 

seguintes: zona 1-B; zona 2; zona 3; zona 4; zona 6. 

A área delimitada por estas zonas integra zonas de venda privada (empreendimento da 

Ameixoeira) e áreas urbanas de génese ilegal, como são os casos das Quintas do Grafanil 

(zona 11) e da Torrinha (zona 10) e da Azinhaga da Ameixoeira, encontrando-se 

confinada entre o Vale da Ameixoeira e o centro histórico da Ameixoeira a sudoeste, o 

eixo norte/sul a sudeste, o limite administrativo do concelho de Odivelas pela Rua do 

Alto do Chapeleiro a noroeste e o núcleo das Galinheiras a nordeste.  



PLANO DE AÇÃO 21 E ESTRUTURA DE MONITORIZAÇÃO DO BAIRRO PER DA AMEIXOEIRA 

[23] 

  

Figura 5: Bairro PER da Ameixoeira. 

( Limite do bairro para efeitos de caracterização) 

 

2 

5 
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2.2 Caracterização 

O Bairro PER da Ameixoeira cobre uma área de aproximadamente 92,5 hectares onde 

residem cerca 5029 habitantes. Estes dados determinam uma densidade populacional 

de 54 hab/ha, conforme pode ser observado na Tabela I. 

Tabela I: Indicadores-chave do Bairro PER da Ameixoeira. 

Indicadores-Chave Valor Fonte 

Área (ha) 92,5 - 

População Residente (n.º) 5029 Censos, 2011 

Densidade Populacional (hab./ha) 54 - 

Famílias (n.º) 1783 Censos, 2011 

Alojamentos Total (n.º) 2152 Censos, 2011 

Edifícios (n.º) 341 Censos, 2011 

 

Um outro indicador-chave analisado é o Coeficiente de Localização, um índice que 

demonstra espacialmente as implicações de um conjunto de variáveis sobre o território 

nomeadamente: 

• Acessibilidades, considerando-se como tais a qualidade e variedade das vias 

rodoviárias, ferroviárias, fluviais e marítimas;  

• Proximidade de equipamentos sociais, designadamente escolas, serviços 

públicos e comércio; 

• Serviços de transportes públicos; 
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Bairro PER da 
Ameixoeira

• Localização em zonas de elevado valor de mercado imobiliário. 

Assim, tendo em consideração os dados disponibilizados pela Autoridade Tributária e 

Aduaneira através do Sistema de Informação Geográfica do Imposto Municipal sobre 

Imóveis, apresenta-se o extrato do território que inclui o Bairro PER da Ameixoeira com 

o respetivo Coeficiente de Localização (Figura 6), de acordo com a revisão do zonamento 

efetuada pela Portaria n.º 1119/2009, de 30 Setembro. 

Figura 6: Coeficiente de localização para cálculo do valor patrimonial tributável em sede de Imposto 
Municipal sobre Imóveis. 
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De acordo com o extrato da Figura 6, o Bairro apresenta um coeficiente de localização 

de 1,4. Verifica-se que na periferia da coroa norte do concelho de Lisboa o índice varia 

entre 1,4 e 1,9, em áreas pertencentes às freguesias da Ameixoeira, Charneca e Carnide 

confinadas entre o Eixo N/S e a linha de cumeada que separa o limite do concelho de 

Lisboa do espaço charneira adjacente, identificado pelos lugares de Olival Basto, Vale do 

Forno e Serra da Luz. Por sua vez, neste espaço charneira limitado a norte pelo IC17 

registam-se valores inferiores a 1, que o diferenciam das áreas envolventes quer dos 

concelhos de Odivelas e Loures quer de Lisboa. 

Comparando o coeficiente de localização do Bairro PER da Ameixoeira com os restantes 

bairros com processos de Agenda 21 Local (Tabela II) verifica-se que este apresenta o 

valor mais baixo, em conjunto com o Bairro da Quinta do Reguengo, pelo que se pode 

concluir ser um dos que tem menor qualidade relativamente aos critérios que compõem 

este índice. 

Tabela II: Coeficiente de Localização dos Bairros de Lisboa em processo de Agenda 21 Local. 

Bairros de Lisboa em Agenda 21 Local Coeficiente de Localização 

Bairro Padre Cruz 1,8 

Bairro PER da Ameixoeira 1,4 

Bairro Quinta do Charquinho 1,7 

Bairro Quinta do Reguengo 1,4 

Bairro de Telheiras 2,3 
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Para uma análise e caracterização da área de intervenção mais detalhada foi aplicada 

uma auditoria técnica e participada. Esta auditoria técnica e participada ao Bairro PER 

da Ameixoeira efetuada pela equipa da FCT-UNL permitiu aplicar um modelo de análise 

do espaço urbano, o "Neighbourhood Check"2

A auditoria técnica realizou-se através de visitas ao local que possibilitaram a recolha de 

informação por observação direta e o registo fotográfico. As visitas ao local permitiram 

complementar a pesquisa e investigação de informação sobre o bairro, recorrendo à 

consulta de diversos planos, projetos e outros documentos relevantes sobre o Bairro.  

, através de cinco sistemas: Tecido 

Construído, Pessoas, Comunidade, Atividades e Ambiente Natural. Nesta análise optou-

se por agrupar os sistemas Pessoas e Comunidade.  

Paralelamente, procedeu-se a uma auditoria participada que consistiu na realização de 

reuniões com os principais atores locais com influência no bairro e de um fórum de 

participação3

 

 com a comunidade local. 

  

                                                           
2 Barton, H., Grant, M., & Guise, R. (2003). Shaping Neighbourhoods - A Guide for Health, Sustainability and 
Vitality. London: Spon Press, Taylor & Francis Group. 
3 Ver relatório da sessão de participação "Projetos de Futuro para o Bairro PER da Ameixoeira" no portal da 
A21L de Lisboa. 

http://www.lisboaparticipa.pt/pages/agendaXXI.php/A=58___collection=cml_article�
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2.2.1 TECIDO CONSTRUÍDO 

O território que engloba a área de intervenção era constituído essencialmente por 

quintas até meados dos anos 50 do século XX, pelo que era uma área com carácter rural. 

Nos anos que se seguiram surgiu o bairro camarário das Galinheiras que serviu para 

realojar a população que na altura residia na área onde foi implantado o aeroporto da 

Portela. Em seguida como resultado do êxodo rural verificado por todo o país 

cresceram, de forma dispersa, outros núcleos de habitação (Quinta da Torrinha e Alto do 

Chapeleiro) em torno do Bairro das Galinheiras.  

Posteriormente, na sequência da construção do novo bairro municipal das Galinheiras 

nos anos 70, surgiu a necessidade de assegurar que a construção de habitações para 

realojamento nos territórios envolventes se processasse de forma ordenada. Neste 

âmbito, foram desenvolvidos vários planos de urbanização e recuperação para o 

território, culminando no Programa Especial de Realojamento (PER) da Ameixoeira em 

meados dos anos 2000. 

Assim, em virtude da demolição de construções provisórias, construções menos dignas e 

outras construções ilegais, procedeu-se à construção de vários lotes de habitação social 

no âmbito do PER destinados ao realojamento de pessoas oriundas do antigo bairro das 

Galinheiras, mas também de outros territórios da grande Lisboa, como são os casos da 

Quinta do Louro, Quinta da Pailepa, Comunidade circense da zona de Carnide, Charneca, 

Vale do Forno e algumas famílias do município de Loures e Amadora. O processo de 

realojamento iniciou-se em outubro de 2001 e terminou em dezembro de 2003. 
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No entanto, as transformações que ocorreram ao longo do tempo nesta área resultaram 

numa ocupação desregrada do território que se traduz numa estrutura urbana 

deficiente, pautada por descontinuidades quer ao nível do edificado quer das 

infraestruturas rodoviárias e públicas.  

Nas áreas edificadas que compõem o Bairro PER da Ameixoeira os fogos encontram-se 

distribuídos por edifícios de 3 a 6 pisos agrupados em banda e por zonas (Figura 7). Cada 

zona apresenta uma malha urbana homogénea em que os edifícios se encontram 

dispostos por blocos ao longo das vias rodoviárias de distribuição local. 

Figura 7: Edificado do Bairro PER da Ameixoeira. 

O uso do edificado é quase na totalidade habitacional, embora existam outros usos 

como é o caso dos fogos ocupados pelo Centro de Desenvolvimento Comunitário da 

Ameixoeira e pela Gebalis, EEM. Porém, inicialmente os fogos do piso térreo dos 
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edifícios destinavam-se ao comércio, tendo estes sido progressivamente encerrados por 

questões de segurança e dificuldades na gestão dos espaços. 

A existência de diversas tipologias de habitações permitirá responder às necessidades de 

diferentes agregados familiares no que diz respeito às áreas. No entanto, existirão fracas 

condições de habitabilidade decorrentes de uma qualidade construtiva e arquitetónica 

mínima. Desta forma, verifica-se que o edificado no geral apresenta um estado de 

conservação regular ocorrendo situações em que os edifícios se encontram em mau 

estado de conservação e apresentam fogos devolutos. 

Figura 8: Mau estado de conservação de alguns edifícios. 

A degradação do edificado é particularmente visível nas áreas comuns de alguns 

edifícios derivado à falta de manutenção e à ocorrência de atos de vandalismo.  Apesar 

de não se repercutir por todo o Bairro, esta situação de deterioração do edificado e das 

suas infraestruturas (e.g. elevadores) tem impates negativos significativos na qualidade 
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de vida dos residentes, em particular contribuindo para o isolamento de idosos e de 

pessoas com mobilidade reduzida que vêem o acesso ao exterior das suas habitações 

fortemente limitado. 

No que diz respeito aos espaços públicos, podem distinguir-se as ruas motorizadas que 

atravessam cada uma das zonas que integram o Bairro dos espaços intersticiais entre 

cada zona. As ruas motorizadas são compostas pela rede viária e pedonal com o 

estacionamento demarcado ao longo da via. Deste modo, além de se assegurar lugares 

para os residentes evitando estacionamentos abusivos, melhora-se as condições de 

segurança e conforto nas circulações rodoviárias e pedonais. Conforme pode ser 

observado na Figura 9, estas ruas dispõem também de árvores de arruamento e 

iluminação pública. 

Figura 9: Espaço público na Rua Fernando Gusmão (Zona 8). 
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No entanto, a praticamente inexistente presença de espaços comuns, destinados ao 

encontro e permanência, bem como ao lazer, torna estes arruamentos em espaços de 

passagem devido às deslocações de e para as residências e menos em espaços de 

sociabilização. 

No espaço público também existem contrastes ao nível da limpeza e manutenção das 

fachadas e do estado de conservação das infraestruturas (Figura 10), à semelhança do 

verificado em áreas comuns de entrada de alguns edifícios. 

Figura 10: Estado de conservação do espaço público em algumas zonas. 

Com efeito, verifica-se que tem existido uma diminuição da frequência da limpeza do 

espaço público pelos serviços municipais. Desta forma, apesar de existirem eco-ilhas e 

papeleiras para a colocação dos resíduos urbanos, distribuídas pelos arruamentos, 

regista-se uma falta de cuidado e zelo com o espaço público através de uma deposição 
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indevida de resíduos. A acumulação de resíduos no espaço público (Figura 11) que assim 

se verifica contribui para a desqualificação ambiental e estética do Bairro. 

Figura 11: Deposição indevida de resíduos urbanos. 

Nas áreas limítrofes das zonas existem pequenos espaços verdes, parques infantis e 

algumas áreas que configuram espaços de convívio. Nos espaços intersticiais entre 

edifícios e zonas prevalecem espaços expectantes. Estes espaços, sem qualquer 

ocupação, introduzem descontinuidades no tecido construído que contribuem para 

afastar os moradores das diferentes zonas e conferir uma baixa densidade urbana ao 

território.  

Assim, identificam-se no Bairro PER da Ameixoeira áreas distintas no que diz respeito 

aos usos do solo e qualidade ambiental e estética dos espaços, designadamente entre 

remates urbanos das periferias e os próprios arruamentos dos conjuntos habitacionais, 

conforme pode ser observado na Figura 12. 
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Figura 12: Comparação entre a qualidade dos espaços no interior das zonas habitacionais e suas periferias. 

De acordo com os dados do último Recenseamento da População e da Habitação que 

decorreu em 2011 identificam-se 307 edifícios no Bairro PER da Ameixoeira que 

englobam 2136 alojamentos. Estes representam cerca de 34% do total de alojamentos 

existentes na Freguesia da Ameixoeira. Em função da área do Bairro verifica-se que o 

número de edifícios existente conduz a uma densidade reduzida do parque habitacional.  
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2.2.2 PESSOAS E COMUNIDADE 

A população residente no Bairro PER da Ameixoeira era, em 2011, de 5029 indivíduos 

representando, respetivamente, 42,39% e 0,92% da população residente na Freguesia 

da Ameixoeira e no Concelho de Lisboa.  

Tabela III: Evolução da População Residente (Censos, 2001 e 2011). 

Área Territorial População 2001 População 2011 Taxa de variação (%) 

Concelho de Lisboa 564657 547733 -3,0 

Freguesia da Ameixoeira 9644 11863 23,01 

Bairro PER Ameixoeira 1647 5029 205,34 

 
Como se pode observar na Tabela III o Bairro PER da Ameixoeira registou na última 

década intercensitária um acréscimo populacional de 3382 indivíduos que representa 

uma taxa de variação positiva de 205,34%. Esta revitalização demográfica do Bairro 

resulta do processo de realojamento realizado no âmbito do Programa Especial de 

Realojamento iniciado em Outubro de 2001. A população realojada é oriunda de núcleos 

localizados na freguesia da Charneca e Ameixoeira tais como: Quinta do Louro, Quinta 

da Pailepa, Galinheiras. 

Em 2011, residiam no Bairro PER da Ameixoeira 1783 famílias onde se regista um 

equilíbrio entre o género feminino (51,4%) e o género masculino (48,6%).  
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Observando a distribuição da população residente em 2001 no Bairro PER da Ameixoeira 

(Figura 13) destaca-se uma maior incidência da população ativa dos 25 aos 64 anos, com 

909 indivíduos. Segue-se a população jovem (15-24 anos) com 288 indivíduos. 

Figura 13: População Residente no Bairro PER da Ameixoeira segundo Grupos Etários (Censos, 2001). 

Quanto à estrutura etária do Bairro PER da Ameixoeira, verifica-se que estamos perante 

uma população jovem comprovada pelo Índice de Envelhecimento (Tabela IV) em 2001, 

de cerca de 79 idosos por cada 100 jovens. Por sua vez, de acordo com a mesma Tabela, 

o Índice de Dependência de Idosos, que relaciona a população idosa e a população em 

idade ativa, é inferior ao Índice de Dependência de Jovens, que relaciona a população 
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jovem e a população em idade ativa, correspondendo, respetivamente, a 16,54 e 21,05. 

Como consequência, em 2001, o Índice de Dependência Total, que relaciona a 

população considerada inativa ou dependente com a população considerada ativa, 

situou-se em 37,59 que é um valor inferior à média nacional (48,1). 

Tabela IV: Índices de Envelhecimento e Dependências no Bairro PER da Ameixoeira (Censos, 2001). 

Índices de Envelhecimento e Dependências 

Índice de Envelhecimento 78,57 

Índice de Dependência dos Jovens 21,05 

Índice de Dependência dos Idosos 16,54 

Índice de Dependência Total 37,59 

Quanto às habilitações literárias da população residente no Bairro PER da Ameixoeira, 

representadas na Figura 14, sobressaem os baixos níveis de escolaridade patentes nas 

elevadas percentagens de residentes detentores do 1º ciclo do ensino básico (31,9%) e 

que não sabem ler nem escrever (15,3%).  

Conforme pode ser observado na Figura 14, 66,3% da população residente detém a 

escolaridade mínima obrigatória contrastando com 3,2% de população com curso 

superior. Esta situação é indicativa de níveis elevados de abandono escolar e de uma 

precoce inserção na vida ativa. Os baixos níveis de escolaridade refletem-se na 

dificuldade da população em aceder a empregos qualificados, conduzindo também à 

existência de um elevado número de pessoas sem ocupação. 
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Figura 14: Habilitações literárias da população residente no Bairro PER da Ameixoeira (Censos, 2001). 

De acordo com a Parceria Local de Bairro a população que se encontra realojada no 

Bairro é bastante jovem e tanto a dimensão das famílias como o número de familiares 

dependentes são, em média, superiores aos do concelho e do país. O elevado grau de 

vulnerabilidade da população residente encontra-se associado ao seu baixo nível 

socioeconómico e à existência de diferentes etnias, tendo as comunidades ciganas e 

africanas grande expressão. Estas características potenciam fenómenos de segregação 

social e de estigmatização territorial que são acentuados pelas carências ao nível de 

equipamentos coletivos e de serviços, bem como pelas deficiências da rede de 

acessibilidade e mobilidade que promovem situações de exclusão social. 
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Por sua vez, a predominância de população com baixos níveis de escolaridade e 

reduzidas competências pessoais, sociais e profissionais leva a que parte significativa da 

população possua empregos pouco qualificados ou não tenha qualquer ocupação. Esta 

situação motiva que a população empregada por vezes tenha necessidade de acumular 

empregos para garantir uma fonte de rendimento adicional para superar as dificuldades 

económicas. Por outro lado, em função da elevada taxa de desemprego existente e da 

precariedade laboral, verifica-se que a dependência de subsídios e de outras formas de 

apoio social, como é caso dos beneficiários do Rendimento Social de Inserção (RSI), 

também tem um peso significativo. A pobreza é outro problema transversal a todo o 

Bairro que tem tendência a agravar-se devido ao expetável crescimento do número de 

famílias a ultrapassar o limiar da pobreza devido à atual conjuntura económica. 

Todos estes fatores ocasionam a existência de um conjunto de atividades ilícitas no 

Bairro (e.g. tráfico de droga, venda de armas, assaltos, jogo ilegal, toxicodependência, 

etc.) que associados à ausência de policiamento de proximidade determinam um forte 

sentimento de insegurança, em particular para os visitantes. 

No que se refere às relações sociais, constata-se que a dispersão das áreas edificadas do 

Bairro, sem uma devida interligação, promove uma distanciação entre os residentes das 

diferentes zonas. Desta forma, as relações de vizinhança restringem-se praticamente aos 

moradores de cada uma das zonas do Bairro PER, embora o edificado (construção em 

altura) e as carências de espaços de estar e lazer suscetíveis de promover o convívio 

também não estimulem o contato e a sociabilização entre residentes. A vivência do 
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espaço público também é distinta entre as comunidades de diferentes etnias que 

residem em cada uma das zonas (Figura 15). 

Figura 15: Vivência do espaço público na Zona 4 (Rua António Vilar). 

A falta de coesão, sentido de pertença e de identidade local são também um resultado 

dos processos de realojamento de comunidades oriundas de diferentes territórios que 

conduzem ao seu desenraizamento social e territorial.  

Estes desafios motivam o trabalho no Bairro de um conjunto de instituições e 

organizações locais que procuram resolver os problemas e dar respostas às 

necessidades da população. Considerando que para esse efeito é essencial uma atuação 

concertada e participativa verifica-se que o conjunto de instituições e organizações 

(ligadas à educação, saúde e poder local e municipal, associações privadas, instituições 

de solidariedade social e empresas) que intervêm neste território formam uma parceria 

designada Grupo Comunitário das Galinheiras e Ameixoeira.   
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O Grupo Comunitário das Galinheiras e Ameixoeira tem-se afirmado como um espaço 

privilegiado de participação e promoção do desenvolvimento local através da reflexão e 

intervenção em parceria na comunidade desde o início da década de 90 do século XX. 

Inicialmente era composto, essencialmente, por um conjunto de parceiros do bairro das 

Galinheiras, porém com os processos de realojamento as novas áreas construídas 

acolheram organizações que passaram a integrar o Grupo Comunitário e que 

conduziram à deslocalização do âmbito territorial de intervenção dos parceiros.  

Assim, atualmente com grande incidência no Bairro PER da Ameixoeira desenvolvem-se 

através das instituições que compõem o Grupo Comunitário diversas atividades 

coletivas (Figura 16) que procuram envolver a população na identificação dos problemas 

locais e na sua resolução com o objetivo de promover a melhoria da qualidade de vida e 

a integração social. 

  

Fonte: http://www.facebook.com/planeta.ameixoeira Fonte: http://www.facebook.com/salamandra.dourada.7 

Figura 16: Iniciativas desenvolvidas no Bairro pelas organizações locais.  
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2.2.3 ATIVIDADES 

O Bairro PER da Ameixoeira caracteriza-se pelo predomínio do uso habitacional e uma 

reduzida presença de atividades e equipamentos no seu interior. Com efeito, conforme 

referido anteriormente, apesar do piso térreo dos edifícios estar preparado para a 

instalação de atividades económicas e/ou serviços, verifica-se que a dificuldade de 

manutenção dos espaços por questões financeiras e de segurança conduziu a que estes 

se mantenham em grande parte desocupados. 

Por outro lado, o crescimento residencial do Bairro não foi acompanhado pela instalação 

de equipamentos e serviços destinados a satisfazer as necessidades específicas da 

população residente, designadamente no que diz respeito a equipamentos de apoio aos 

mais jovens e à 3.ª idade, em particular equipamentos de saúde. Assim, verifica-se que a 

população é servida essencialmente por equipamentos existentes em outras zonas da 

freguesia da Ameixoeira (núcleo histórico e Galinheiras). Deste modo, os moradores são 

obrigados a deslocar-se para o exterior do Bairro, o que acarreta dificuldades acrescidas 

para residentes com mobilidade reduzida atendendo à falta de condições dos principais 

percursos pedonais e o difícil acesso a transportes públicos.  

Assim, em termos de grandes equipamentos públicos apenas é possível identificar no 

Bairro a Casa da Cultura que, embora acolha algumas iniciativas desenvolvidas ao longo 

do ano pelas organizações presentes no Bairro, não tem nenhuma atividade em 

permanência. 
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Neste contexto, verifica-se que os principais equipamentos que servem a população do 

Bairro PER da Ameixoeira dizem respeito à educação e ação social, nomeadamente os 

seguintes: 

 EB1/JI das Galinheiras 

 Escola Básica do 1.º Ciclo Maria da Luz de Deus Ramos; 

 Centro de Desenvolvimento Comunitário da Ameixoeira - Santa Casa da 

Misericórdia de Lisboa; 

Figura 17: EB1/JI das Galinheiras. 

Em termos de saúde o equipamento mais próximo é a Farmácia São Bartolomeu, sendo 

que para outro tipo de cuidados de saúde é necessário recorrer ao Centro de Saúde do 

Lumiar na respectiva extensão de saúde situada na freguesia da Charneca. 
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Relativamente ao desporto, além de pequenos campos de jogos distribuídos pelo Bairro 

e sua envolvente, os moradores podem usufruir da piscina municipal da Ameixoeira.   

Por sua vez, no que respeita à segurança, todo o Bairro está integrado na área de 

intervenção da 41.ª Esquadra da Polícia de Segurança Pública situada no Bairro da Cruz 

Vermelha (Alta de Lisboa). Na Rua do Grafanil, nas imediações do Bairro, encontra-se 

instalado um Quartel da Guarda Nacional Republicana que tem um âmbito de atuação 

diferente da PSP. No entanto, considera-se que não existe um policiamento de 

proximidade que desencoraje atos de marginalidade e criminalidade, tendo em 

consideração que um dos principais problemas do Bairro são as atividades ilícitas 

praticadas no seu interior. 

Atendendo ao carácter residencial do Bairro as atividades económicas são praticamente 

inexistentes. Os poucos espaços comerciais existentes correspondem a 

estabelecimentos de restauração e bebidas (cafés/churrasqueiras), verificando-se que 

nos bairros de génese ilegal envolventes (Qta. do Grafanil e Qta. da Torrinha), além dos 

estabelecimentos de restauração e bebidas também se encontram presentes 

minimercados e oficinas de reparação de automóveis. 

Desta forma, conforme se pode observar na Figura 18, verifica-se que o núcleo das 

Galinheiras e o centro histórico da Ameixoeira são os principais pólos de atração para as 

deslocações dos residentes do Bairro PER da Ameixoeira uma vez que dispõem de uma 

maior concentração e diversidade de equipamentos e serviços para satisfazer as suas 

necessidades diárias. 
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Figura 18: Mapa de proximidades das principais atividades ao Bairro PER da Ameixoeira. 

O centro histórico da Ameixoeira que inclui a sua Junta de Freguesia encontra-se a 

sudoeste do Bairro PER da Ameixoeira. Porém, embora a maioria dos equipamentos e o 

principal interface de transportes públicos (estação de metropolitano da Ameixoeira) 
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estejam localizados a cerca de 500 metros do limite considerado para o Bairro, verifica-

se que esta distância é superior em relação às zonas edificadas (PER) do Bairro. O núcleo 

das Galinheiras situado a uma distância inferior a 500 metros para nordeste do Bairro 

também inclui um interface de transportes, composto por paragens de transportes 

rodoviários e praça de táxis, dispondo de um conjunto de espaços comerciais mais 

diversificados.  

No entanto, no espaço delimitado que confina as diferentes zonas que dão forma ao 

Bairro PER da Ameixoeira apenas existem alguns equipamentos desportivos que 

consistem em pequenos campos de jogos e na piscina municipal da Ameixoeira, bem 

como um equipamento cultural correspondente à Casa da Cultura.  

Deste modo, é facilmente constatável que existe uma grande dependência do Bairro 

relativamente ao exterior. Este isolamento do Bairro em relação ao resto da cidade é 

potenciado pela sua natureza periférica que motiva carências ao nível da rede de 

acessibilidades e mobilidade.  

Em termos de acessos viários o eixo Norte/Sul é a via rodoviária principal que estabelece 

uma fácil ligação às vias secundárias que dão acesso às vias de distribuição local do 

Bairro. Entre as vias secundárias é possível distinguir entre as que permitem o acesso 

pela vertente sudoeste do Bairro a partir do centro histórico da Ameixoeira (Rua Direita 

da Ameixoeira/Azinhaga das Galinheiras e Rua Professor Adelino da Palma Carlos/Rua 

do Grafanil) e as que conduzem ao Bairro pela vertente nordeste a partir da freguesia da 

Charneca e núcleo das Galinheiras (Estrada do Forte da Ameixoeira/Estrada Militar/Rua 

Maluda). No entanto, o acesso ao Bairro a partir da Azinhaga da Cidade (Centro 
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Histórico da Ameixoeira) pela Azinhaga das Galinheiras é dificultado pelas características 

dos arruamentos que, além de demasiado estreitos para a circulação simultânea de dois 

veículos, se encontram num mau estado de conservação. 

Figura 19: Acessos viários ao Bairro (Azinhaga das Galinheiras à esquerda e Rua do Grafanil à direita). 

A população residente e os visitantes que não dispõem de viatura particular para se 

deslocarem de e para o Bairro recorrem aos transportes públicos de passageiros que 

servem o Bairro, designadamente os transportes rodoviários assegurados pela Carris e 

pela Rodoviária de Lisboa. Estas transportadoras possuem carreiras que circulam, 

essencialmente, nas ruas da periferia do Bairro PER da Ameixoeira pelo que não servem 

diretamente os moradores das Zonas 4, 5 e 8. As carreiras que circulam na Rua do 

Grafanil e na Estrada Militar que liga ao Largo das Galinheiras são as seguintes: 

 Carris 

 Galinheiras – Campo Grande (796/798); 
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 Praça do Chile – Fetais (717); 

 Cais do Sodré – Fetais (207) 

 Campo das Amoreiras – Alto do Chapeleiro (757); 

 Rodoviária de Lisboa 

 Lisboa (Campo Grande) – Sacavém (Estação) (300); 

 Lisboa (Campo Grande) circulação via Bairro da Bogalheira (315). 

No Largo das Galinheiras em complemento das paragens dos transportes rodoviários 

coletivos existe uma praça de táxis. Por sua vez, o interface de transportes públicos 

existente na Azinhaga da Cidade (Centro Histórico da Ameixoeira) é composto pelas 

paragens dos transportes rodoviários coletivos e a estação de metropolitano da 

Ameixoeira pertencente à Linha Amarela do Metropolitano de Lisboa que estabelece a 

ligação entre o Rato e Odivelas.  

Deste modo, face à inexistência de serviço da rede de transportes públicos em parte do 

Bairro PER da Ameixoeira, verifica-se que o transporte individual e a mobilidade pedonal 

assumem grande importância nas deslocações dos moradores do Bairro.  

Porém, as deslocações pedonais são condicionadas por diversos obstáculos que se 

encontram relacionadas com a orografia do território e a descontinuidade existente na 

estrutura urbana motivada pela dispersão das diferentes zonas edificadas que compõem 

o Bairro PER da Ameixoeira. Com efeito, identificam-se situações de ausência ou largura 
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insuficiente de passeios, ausência ou degradação de pavimentos, ausência de corrimãos, 

falta de corte de vegetação e desníveis acentuados.  

As condicionantes referidas levam a que os acessos pedonais não assegurem as 

condições de conforto e segurança para as deslocações dos moradores, em particular 

para pessoas com mobilidade reduzida (Figura 20).  

Figura 20: Descontinuidade nos percursos pedonais. 
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As carências sentidas ao nível de percursos acessíveis contribuem para a exclusão social 

dos grupos mais frágeis da população (idosos, crianças e outras pessoas com mobilidade 

condicionada) e acentuam o isolamento do Bairro em relação ao restante território da 

freguesia e da cidade de Lisboa. 

Por outro lado, o Bairro PER da Ameixoeira não dispõe de ciclovias que estabeleçam a 

conectividade entre o Bairro e o seu exterior, nomeadamente com os principais 

interfaces de transportes públicos e com a rede ciclável existente na restante cidade de 

Lisboa. 

 

2.2.4 AMBIENTE NATURAL 

O princípio básico do desenvolvimento sustentável assenta no consumo racional de 

recursos, satisfazendo as gerações atuais mas mantendo-os disponíveis para as gerações 

futuras. Desta forma, a dinâmica do sistema urbano deverá garantir uma adequada 

valorização dos recursos locais, promovendo a sua utilização eficiente e assegurando 

que a produção de emissões e resíduos é absorvida pelo meio ambiente de forma 

sustentável. 

A área de intervenção é constituída por cambisolos detríticos associados a formações 

sedimentares, apresentando solos com potencial para a agricultura urbana.  

Uma das características e recursos de elevado valor deste território é a ribeira da 

Ameixoeira a qual se insere no Sistema Húmido e, juntamente com o Vale da Ameixoeira 

integra um corredor estruturante da Estrutura Ecológica Municipal, o Anel Periférico.  
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No Bairro existem amplos espaços livres e expectantes e espaços intersticiais sem 

ocupação desqualificados e sem qualquer aproveitamento. Os pequenos espaços verdes 

existentes são de enquadramento e complementados por árvores de diferentes portes e 

espécies, bem como pelos eixos arborizados nos passeios e nos arruamentos (Figura 21). 

Figura 21: Espaços intersticiais, livres e espaços verdes do Bairro. 

Quanto aos resíduos sólidos urbanos, na área de intervenção existem papeleiras, eco-

ilhas e vidrões distribuídos pelas várias zonas edificadas. Neste sistema, recolhem-se os 

materiais valorizáveis (papel/cartão e embalagens) e os resíduos indiferenciados em dias 

alternados e o vidro em dias variáveis.  

Em relação à limpeza urbana, os serviços municipais varrem manualmente as ruas duas 

vezes por semana e a limpeza mecânica é feita com uma frequência semanal. Nos 

últimos tempos, no entanto, tem existido uma diminuição da frequência da limpeza do 

espaço público pelos serviços municipais. Esta situação tem sido agravada pela falta de 
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cuidado e zelo com o espaço público por parte da comunidade verificando-se situações 

de incorreta deposição de resíduos, má utilização de contentores com deposição fora do 

equipamento respetivo, nomeadamente nas traseiras dos edifícios e na via pública 

contribuindo para a desqualificação ambiental e estética do Bairro (Figura 22). 

Figura 22: Equipamento de deposição para a recolha seletiva e indiferenciada (eco-ilhas) e aspeto do espaço 

público do Bairro PER da Ameixoeira.  

Em termos energéticos verifica-se que sendo um Bairro essencialmente residencial os 

principais consumos de energia encontram-se associados aos edifícios e à iluminação 

pública, não existindo aproveitamento de energias renováveis no bairro. 

Em relação à qualidade do ar, o histórico anual da base de dados do índice de qualidade 

do ar para a AML Norte, constata-se que de 2007 a 2009 se situou a bons níveis, tendo 

até vindo a aumentar ligeiramente o número de dias com a classificação "muito bom". 

 



PLANO DE AÇÃO 21 E ESTRUTURA DE MONITORIZAÇÃO DO BAIRRO PER DA AMEIXOEIRA 

[53] 

2.2.5 PONTOS FORTES E FRACOS 

Apresenta-se de seguida uma matriz com os principais pontos fortes e fracos com 

influência na qualidade de vida dos moradores e na sustentabilidade do Bairro PER da 

Ameixoeira. 

Tabela V: Principais pontos fortes e fracos do Bairro PER da Ameixoeira.  
 

SISTEMAS PONTOS FORTES 

PESSOAS E 
COMUNIDADE 

 Forte dinâmica do Grupo Comunitário das Galinheiras e Ameixoeira, 
fundamental no apoio à integração social e na procura da melhoria da 
qualidade de vida no Bairro; 

 Envolvimento dos residentes nas iniciativas realizadas pelas diferentes 
organizações que compõem o Grupo Comunitário e nas questões 
quotidianas do Bairro; 

 Residentes de diferentes etnias que induzem heterogeneidade de culturas 
e mistura social; 

 Peso significativo de população jovem; 

ATIVIDADES 

 Existem equipamentos de educação (EB1/JI das Galinheiras e EB1 Maria 
da Luz de Deus Ramos) nas imediações do Bairro dirigidos para as faixas 
etárias mais jovens; 

 O único equipamento cultural existente no Bairro (Casa da Cultura) não 
integra atualmente nenhuma atividade permanente; 

 Os edifícios das várias zonas do Bairro têm espaços desocupados com 
potencial para a instalação de atividades económicas e diversificação dos 
usos do edificado. 
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SISTEMAS PONTOS FORTES 

TECIDO 
CONSTRUÍDO 

 Edificado oferece as condições mínimas de salubridade e conforto para os 
residentes; 

 Existência de diferentes tipologias de habitação no edificado permite 
acolher agregados familiares mais numerosos; 

 Homogeneidade do tipo de edificado por Zonas, incluindo número de 
pisos e estado de conservação que, no geral, é satisfatório; 

 Espaço público de cada Zona do Bairro oferece condições de segurança e 
conforto para diferentes usos, designadamente para a circulação viária e 
pedonal;  

 Existência de diversos espaços expectantes (sem ocupação) entre zonas 
edificadas do Bairro que podem ser valorizados; 

AMBIENTE 
NATURAL 

 Existência de solos com potencial agrícola; 
 Ribeira e Vale da Ameixoeira constituem um importante corredor 

ecológico estruturante da Estrutura Ecológica Municipal; 
 Existência de espaços livres que mantêm as características naturais e 

alguma biodiversidade; 
 Zonas do Bairro cobertas por equipamentos de deposição de RSU; 
 Boa qualidade do ar. 
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SISTEMAS PONTOS FRACOS 

PESSOAS E 
COMUNIDADE 

 População, predominantemente, com baixas habilitações literárias; 

 Abandono escolar precoce; 

 Reduzidas competências pessoais, sociais e profissionais; 

 Elevada percentagem da população empregada em profissões pouco 
especializadas; 

 Elevada taxa de desemprego; 

 Elevada percentagem de residentes dependentes de subsídios e outras 
formas de apoio social; 

 Vulnerabilidade da população em termos sociais e económicos; 

 Bairro sujeito a fenómenos de segregação social e estigmatização 
territorial; 

 Sentimento de insegurança; 

 Fracos laços e relações de vizinhança no conjunto do Bairro; 

 Falta de coesão social; 

 Reduzido sentido de pertença e de identidade local; 

 Fraca mobilização de alguns extratos da população para iniciativas 
comunitárias; 

 Falta de civismo expressa pela vandalização de espaços públicos e edifícios 
e pela falta de zelo com a sua limpeza.   

ATIVIDADES 

 Atividades de comércio e serviços praticamente inexistentes; 

 Existência de atividades ilícitas (tráfico de droga, venda de armas, etc.); 

 Ausência de equipamentos coletivos no Bairro à exceção da Casa da 
Cultura que não tem nenhuma atividade em permanência e da Piscina 
Municipal da Ameixoeira; 

 Ausência de equipamentos de apoio aos jovens e idosos; 

 Forte dependência do exterior em relação a equipamentos e serviços para 
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SISTEMAS PONTOS FRACOS 

satisfazer as necessidades da população; 

 Descontinuidades do tecido edificado refletem-se nas condições da rede 
de acessibilidade e mobilidade pedonal; 

 Fraca cobertura da rede de transportes colectivos; 

 Forte dependência do transporte individual; 

 Características (estreito e sem passeios) e mau estado de conservação do 
acesso viário mais direto (Azinhaga das Galinheiras) à sede da freguesia; 

 Condições de acessibilidade e mobilidade contribuem para o Isolamento 
das populações mais frágeis (jovens e idosos) 

TECIDO 
CONSTRUÍDO 

 Estrutura urbana caracterizada por descontinuidades do tecido edificado 
entre Zonas; 

 Existência de diversos espaços expectantes (sem ocupação) entre zonas 
edificadas do Bairro; 

 Bairro monofuncional derivado do uso do edificado ser quase na 
totalidade habitacional; 

 Fogos vagos nos pisos térreos dos edifícios devido a questões relacionados 
essencialmente com a gestão dos espaços; 

 Mau estado de conservação de áreas comuns de edifícios; 
 Carência de espaços lazer, de encontro e permanência, destinados de 

sociabilização da comunidade; 
 Espaços públicos com reduzida limpeza e manutenção que através da 

acumulação de resíduos urbanos contribuem para a desqualificação 
ambiental e paisagística do Bairro; 

AMBIENTE 
NATURAL 

 Carência de espaços verdes e de lazer; 
 Fraco aproveitamento de energias renováveis; 
 Existência de lixos, entulhos e espaços degradados; 
 Degradação e desaproveitamento do potencial da ribeira e Vale da 

Ameixoeira. 
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3.1. VISÃO E ESTRATÉGIA 

A adesão ao Apelo Bairro 21 é vista pela Parceria Local de Bairro como uma 

oportunidade porque “Apesar do trabalho, tanto das organizações da sociedade civil 

como da administração pública, muitos problemas locais permanecem e novos 

problemas surgem, sem que os actores tenham tido possibilidade de lhes dar resposta. 

Por outro lado identificam-se forças e potencialid ades na comunidade que permitem 

pensar um quadro de mudança”. 

Desta forma, no entendimento da Parceria Local de Bairro, é fundamental assegurar a 

“Concertação do trabalho de vários parceiros locais (organizações e moradores) para a 

realização de intervenções com impactes na melhoria da qualidade de vida da 

população, nomeadamente através da mudança de mentalidades e de comportamentos 

que irão conduzir a uma maior participação cívica.” 

Os problemas existentes no Bairro e territórios envolventes são de diversas naturezas e 

foram sendo acentuados pelas transformações que foram ocorrendo no território ao 

longo do tempo e que, conforme referido anteriormente, motivaram a sua ocupação de 

forma desregrada. Deste modo, é necessária uma intervenção planeada e articulada que 

garanta uma adequada estruturação do território para mudar o estigma destes 

territórios periféricos e isolados em relação à restante cidade de Lisboa.  

Por este motivo, no território onde se integra o Bairro PER da Ameixoeira estão a ser 

desenvolvidos Planos de Pormenor (PP) destinados a promover a recuperação e 
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reconversão urbanística de áreas urbanas que tiveram como origem processos de 

génese ilegal.  

Com efeito, em Reunião de Câmara de 9 de setembro de 2009 foi aprovada a elaboração 

do PP das Galinheiras que abrange todo o território que confina com o Bairro a nordeste 

deste. Este PP integra orientações de base programática que entre outros objetivos visa 

promover a regeneração urbana desta área marginal da cidade articulando-a com as 

intervenções concluídas do Realojamento (PER) da Ameixoeira, o Loteamento Municipal 

das Galinheiras, o plano do Alto do Lumiar (PUAL) em processo de alteração bem como 

com a área confinante do Concelho de Loures em profunda alteração através do Plano 

de Camarate. 

Por sua vez, em Reunião de Câmara de 31 de outubro 2012, de acordo com a Proposta 

n.º 748/2012, deliberou-se proceder à elaboração do PP da Quinta da Torrinha cuja área 

de intervenção, identificada na Figura 23, se encontra inserida na área delimitada pelo 

conjunto das zonas edificadas que constituem o Bairro PER da Ameixoeira. De acordo 

com os Termos de Referência, este PP tem os seguintes objetivos de base programática: 

a) Regulamentar as condições de intervenção no edificado e da alteração cadastral da 

Área Urbana de Génese Ilegal Quinta da Torrinha; 

b) Garantir através de uma reconversão de usos, a revitalização e revalorização 

funcional desta área, e a relocalização das atividades existentes; 

c) Promover a interpenetração entre os espaços públicos do Parque Periférico e a 

área habitacional envolvente à Quinta da Torrinha, numa perspetiva de 

complementaridade e plurifuncionalidade dos espaços públicos. 
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d) Promover a articulação viária com a estrutura envolvente, nomeadamente com a 

introdução com uma via estruturante, que desviará o trânsito do núcleo histórico 

da Ameixoeira, para a área norte da freguesia. Esta via estruturante deverá garantir 

um corredor dedicado a transportes públicos de vertebração e legibilidade urbana. 

e) Definir os critérios de inserção urbanística, o dimensionamento dos equipamentos 

de utilização coletiva, e a respetiva localização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23: Limite da área de intervenção do PP da Quinta da Torrinha. 
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Neste contexto, faz sentido que a Agenda 21 Local não inviabilize ou complique as 

soluções que potencialmente sejam desenhadas no âmbito dos PP, mas antes vá ao 

encontro dos princípios gerais de regeneração e qualificação do território (contidas nos 

Termos de Referência dos PP). Estamos portanto num contexto de planeamento que 

pode complementar fragilidades geralmente encontradas em planeamento mais formal 

e com um enquadramento estratégico e operacional substancialmente diferente:  

 de micro-acupunctura urbana;  

 de baixos custos; 

 de implementação faseada e rápida; 

 de reversibilidade para não hipotecar soluções de longo prazo;  

 de rapidamente contribuir para melhorar a qualidade de vida da população;  

 de forte capacidade mobilizadora dos moradores; 

 de elevado envolvimento dos atores locais na concretização dos projectos; 

 de aproveitamento dos recursos locais; e 

 de criação de capital social e de melhoria da prosperidade local.   

A visão para o Bairro no contexto deste Plano de Ação tem por base estes pressupostos 

e procura combater fragilidades e potenciar recursos existentes no bairro tendo como 

principal objetivo melhorar a qualidade de vida da população.    
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3.2. PROJETOS DE FUTURO PARA O DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL DO BAIRRO 

Na atual conjuntura nacional e internacional, caracterizada por um forte 

constrangimento económico-financeiro é perspetiva da A21L de Lisboa que o 

desenvolvimento sustentável do Bairro PER da Ameixoeira deva assentar 

fundamentalmente nos recursos próprios do Bairro (culturais, patrimoniais, humanos, 

etc.). Neste contexto, para os rentabilizar importa construir novas dinâmicas de atuação 

no território por parte de todos os atores locais (administração pública e comunidade 

local), integradoras dos objetivos de desenvolvimento sustentável. 

Esta dimensão da governação multi-escalas e multi-atores é um assunto de caráter 

estratégico, decisivo para o sucesso de todo o processo, que ultrapassa em muito o 

âmbito da A21 e que deve impregnar profundamente todos os modos de trabalhar.  

Assim, para garantir o sucesso da A21 deve ser implementada uma estratégia de 

colaboração e reunião de esforços entre todos os atores, em todas as fases do processo, 

mobilizando-os em torno de projetos concretos suscetíveis de tornar o Bairro PER da 

Ameixoeira um território com mais qualidade de vida. 

Face ao exposto, procurou-se delinear projetos de ação que tivessem em consideração 

os principais desafios do Bairro e que, além de apresentarem viabilidade técnica e 

económica tirando partido do capital humano da comunidade local e de potenciais 

parcerias, gerassem um elevado retorno. 
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Na sequência da caracterização e diagnóstico inicial ao Bairro PER da Ameixoeira foram 

identificados 10 projetos que se constituíram como a base preliminar da estratégia de 

intervenção para a melhoria da qualidade de vida e da sustentabilidade do Bairro. 

Conforme referido anteriormente, estes projetos foram sujeitos a um processo de 

revisão de modo a contemplar os contributos dos atores locais, através da concertação 

com a Parceria Local de Bairro e posteriormente da sua discussão pública em sessão de 

participação aberta à comunidade.  

Nesta sessão, solicitou-se aos participantes que sugerissem novas ações que 

complementassem as propostas de projetos apresentados pela equipa técnica da A21L. 

Em resultado, adicionou-se uma nova ação às 10 propostas de projetos, perfazendo um 

total de 11 propostas de projetos sujeitas a votação pelos participantes. O processo de 

hierarquização das propostas através da votação serviu como indicativo da adesão e 

mobilização da comunidade local em torno dos projetos de ação. 

As restantes observações e comentários fornecidos pelos participantes da sessão de 

participação também foram tidas em consideração e, mediante a sua pertinência, foram 

integrados nos projetos de ação. 

Desta forma, este processo resultou em 11 projetos de ação caracterizados pela sua 

transversalidade na satisfação de diferentes objetivos e dimensões da sustentabilidade 

assim como pelo enfoque na capacitação dos agentes e na dinamização de parcerias 

para a sua implementação.  
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De seguida apresentam-se as fichas de caraterização dos projetos que descrevem o 

âmbito, os objetivos e os aspetos a considerar na implementação de cada um dos 

projetos, incluindo indicações relativamente aos atores locais e potenciais parceiros a 

envolver na prossecução das ações. Complementarmente estimam-se os recursos 

financeiros, humanos e materiais envolvidos na implementação dos projetos e a 

influência destes na formação de confiança entre os atores locais. 

A prioridade atribuída a cada uma das ações, identificada em cada ficha de projeto, 

decorre da ponderação do seguinte conjunto de critérios: 

 Processo de votação das propostas de projeto concretizado pelos participantes 

no Fórum de Participação realizado no dia 23 de novembro de 2012 na EB1/JI 

das Galinheiras; 

 Viabilidade económica do projeto; 

 Facilidade de implementação do projeto; 

 Geração de valor social e ambiental induzido pelo projeto. 

A cada ficha de projeto encontra-se associada uma simulação, meramente indicativa, 

que visa representar graficamente os resultados da implementação do projeto. 
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Hortas Urbanas e Alimentação Saudável 1 
 

Objetivos 

 

O projeto consiste na transformação de espaços desaproveitados do 
Bairro em espaços produtivos através da criação de hortas urbanas. 
Em complemento, pretende-se criar ateliers de boas práticas 
agrícolas e de alimentação saudável com oferta de cursos práticos de 
culinária. As principais finalidades do projeto são:  
• Incentivar práticas agrícolas de subsistência como um recurso 

adicional para satisfazer as necessidades alimentares dos 
residentes; 

• Valorização ambiental, agrícola e ecológica do Bairro;  
• Fomentar a partilha de conhecimentos intergerações;  
• Promover a alimentação saudável.  

   

Condições de 
Implementação 

 

Garantindo a articulação com o planeamento da autarquia 
relativamente a hortas comunitárias, existem boas condições para o 
para aproveitar o potencial dos espaços expectantes para gerar valor 
económico e social através de hortas. Deve também considerar-se a 
possibilidade de existem hortas adaptadas a pessoas com mobilidade 
condicionada. Por sua vez, os produtos da época das hortas seriam a 
base das atividades de promoção da alimentação saudável. 

   

Recursos 
Estimados 

 

Podem existir custos moderados com a infraestruturação dos espaços 
(e.g. arrecadações, caminhos, abastecimento de água, iluminação, 
etc.), devendo estes ser planeados e implementados pela autarquia 
em colaboração com a comunidade local, escolas e associações locais. 

   

Formação de 
Confiança entre 

Atores Locais  

 

Projeto com alto valor acrescentado que apresenta uma componente 
social importante e tem potencial para fomentar a cooperação e 
entreajuda através da partilha de conhecimentos ou mesmo produtos 
(e.g. materiais, sementes, legumes, etc.).  

   

Prioridade da Ação 
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Acessibilidade Pedonal ao Exterior do Bairro 2 
 

Objetivos 

 

Promover a melhoria das condições de acessibilidade de todos os 
moradores (com e sem mobilidade condicionada) ao exterior do 
Bairro, em particular à estação de metro e centro histórico da 
Ameixoeira. Assim, pretende-se qualificar os percursos preferenciais 
de deslocação para garantir as condições de conforto e segurança nas 
deslocações pedonais. Neste contexto, deve prever-se a dotação dos 
percursos com passeios, pavimentos e iluminação adequadas, bem 
como a eliminação de barreiras físicas que constituam obstáculos à 
mobilidade. Para promover uma mobilidade sustentável deve 
considerar-se a integração de vias cicláveis nos acessos e a instalação 
de estacionamentos para bicicletas, designadamente junto à estação 
de metro que é o principal ponto de ligação à restante cidade. 

   

Condições de 
Implementação 

 

Para a implementação do projeto será necessária a intervenção dos 
serviços da CML, nomeadamente dos responsáveis pela aplicação do 
Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de Agosto que estabelece as normas 
técnicas de acessibilidade a cumprir na via pública, nos edifícios 
públicos e nas habitações, bem como por fazer cumprir o 
Regulamento Municipal de Acessibilidade e Mobilidade Pedonal.  

   

Recursos 
Estimados 

 

Implica intervenções físicas no espaço público que podem exigir 
recursos financeiros elevados, embora dependendo das soluções 
adotadas e do tipo de materiais a utilizar. Assim, deve procurar-se 
fasear a ação e soluções de baixo custo através do envolvimento da 
comunidade local e do estabelecimento de parcerias.  

   

Formação de 
Confiança entre 

Atores Locais  

 

A melhoria das condições de acessibilidade contribuirá para melhorar 
a qualidade do espaço urbano, permitindo aumentar a igualdade de 
oportunidades de uso e simultaneamente restringir a discriminação 
negativa de cidadãos com mobilidade reduzida.  

   

Prioridade da Ação 
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  ACESSIBILIDADE PEDONAL AO EXTERIOR 

ATUAL 

SIMULAÇÃO 
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Valorização da Casa da Cultura 3 
 

Objetivos 

 

A ação tem por objetivo dinamizar e diversificar a economia local, 
gerar riqueza, promover a diversidade social, fomentar o 
empreendedorismo e a criação do próprio emprego. Assim, pretende-
se valorizar um equipamento (Casa da Cultura) que se encontra 
subaproveitado, criando condições para a instalação de profissionais 
independentes e micro-empresas de base criativa, cultural e 
inovadora. Adicionalmente, visa-se proporcionar oferta de 
actividades educativas e formativas para jovens, desempregados e 
população em geral. Desta forma, dirige-se tanto a moradores do 
Bairro como a outros cidadãos de Lisboa. 

   

Condições de 
Implementação 

 

Deve incentivar-se a instalação de novos usos no equipamento 
disponibilizando, a baixo custo, espaços bem delimitados e/ou 
espaços co-work com meios adequados. Serão necessárias atividades 
“âncora” e o envolvimento ativo quer de empresas privadas e 
cooperativas, quer da autarquia e associações locais. Neste âmbito, 
deve considerar-se a possibilidade de criar um centro de formação 
prática sobre alimentação, ateliers de “cozinha saudável a baixo 
custo”, workshops de alimentação para necessidades especiais 
(diabéticos, idosos, etc.), entre outros, dirigidos à comunidade local.  

   

Recursos 
Estimados 

 

A rentabilização da Casa da Cultura não requer custos elevados, 
estando estes principalmente associados à manutenção das 
infrasestruturas se cada interessado na ocupação de espaços deve ser 
responsabilizado pelos custos de adaptação dos espaços. 

   

Formação de 
Confiança entre 

Atores Locais  

 

Esta ação apresenta um elevado potencial para a geração de 
confiança e potencia o trabalho em redes locais.  
O projeto vive dessa confiança e do estabelecimento de regras claras 
de trabalho e de uma gestão pró-activa e empenhada.  

   

Prioridade da Ação 
 

                           



PLANO DE AÇÃO 21 E ESTRUTURA DE MONITORIZAÇÃO DO BAIRRO PER DA AMEIXOEIRA 

[73] 
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Mediadores Comunitários 4 
 

Objetivos 

 

Implementação da mediação comunitária como instrumento, 
informal, para promover uma transformação sociocultural positiva 
através do fortalecimento das relações entre as várias comunidades 
existentes no Bairro. Com este instrumento pretende-se: 

• Identificar e compreender necessidades, interesses e desejos das 
várias comunidades presentes no Bairro, bem como potenciais 
pontos de conflito; 

• Facilitar a comunicação entre as comunidades, incentivar a 
cooperação e ajudar a criar opções mutuamente satisfatórias. 

   

Condições de 
Implementação 

 

Criar uma rede de mediação representativa das comunidades 
presentes no Bairro constituída por um grupo de 4/5 moradores que 
pretendam reforçar o seu papel ativo na gestão das dinâmicas e 
relações comunitárias. Os mediadores devem aumentar a sua 
formação pessoal na área e ter uma atuação interdisciplinar e 
preventiva.  

   

Recursos 
Estimados 

 

Apesar de esta atividade poder ser efetuada em regime de 
voluntariado, podem incentivar-se os moradores a prestar este 
serviço à comunidade através da atribuição de um subsídio mensal. 
Os recursos financeiros necessários seriam assegurados através do 
estabelecimento de protocolos entre a autarquia/Junta de Freguesia 
e/ou entidades coletivas, públicas ou privadas sem fins lucrativos, 
bem como com o Instituto do Emprego e Formação Profissional, IP. 

   

Formação de 
Confiança entre 

Atores Locais  

 

Promove o diálogo, gera de consensos, aumenta a responsabilidade e 
estimula a participação ativa da comunidade na solução de conflitos, 
coletivos e/ou individuais. 

   

Prioridade da Ação 
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 MEDIADORES COMUNITÁRIOS 

ATUAL 

SIMULAÇÃO 
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Bairro Limpo – Brigadas de Limpeza Local 5 
 

Objetivos 

 

Pretende-se que sejam realizadas atividades de limpeza, manutenção 
de espaços públicos e sensibilização ambiental no Bairro com a 
participação dos próprios moradores. Além de promover uma 
cidadania ambiental ativa, este projeto tem por objetivos: 
• Contribuir para o melhorar os espaços urbanos e as condições de 

higiene urbana e salubridade do Bairro; 
• Proporcionar a ocupação útil dos tempos livres da população de 

várias faixas etárias e em particular de desempregados; 
• Reforçar os rendimentos económicos através da atribuição de um 

subsídio. 
   

Condições de 
Implementação 

 

Criar brigadas constituídas por moradores (5 ou 6) de várias faixas 
etárias que, em articulação com os serviços da autarquia e após 
formação, seriam responsáveis num determinado horário pela 
realização de tarefas de limpeza urbana e manutenção dos espaços 
públicos. Para incentivar os moradores a prestar este serviço à 
comunidade deve ser atribuído um subsídio mensal.  

   

Recursos 
Estimados 

 

Os recursos humanos serão assegurados pela adesão dos moradores. 
Por sua vez, os recursos financeiros associados ao projeto advêm 
essencialmente do subsídio a atribuir aos colaboradores. Neste 
sentido, será necessário o estabelecimento de protocolos entre a 
autarquia/Junta de Freguesia ou entidades coletivas, públicas ou 
privadas sem fins lucrativos, e o Instituto do Emprego e Formação 
Profissional, IP, tendo como exemplo o Contrato Emprego-Inserção +. 

   

Formação de 
Confiança entre 

Atores Locais  

 

Possibilita-se o aumento de competências e fomenta-se uma 
mudança de atitudes e comportamentos dos amigos e vizinhos dos 
moradores envolvidos no projeto. 

   

Prioridade da Ação 
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Reforçar a Ruralidade – Pecuária Urbana 6 
 

Objetivos 

 

Consiste na criação de espaços bem organizados e infraestruturados 
que permitam a produção pecuária pelos moradores do Bairro. Desta 
forma, em associação com Ação 1 – Hortas Urbanas e Alimentação 
Saudável, pretende-se promover a autonomia alimentar da 
comunidade local, facilitando a satisfação das necessidades 
alimentares das famílias mais carenciadas.  

   

Condições de 
Implementação 

 

Fomentando uma atitude proativa a prática de pecuária com animais 
de pequeno porte (e.g. aves de capoeira, coelhos, porcos, ovelhas, 
etc.) pode ser um meio de provimento do sustento da comunidade 
local. Para esse efeito, será necessário instalar, em terrenos 
desaproveitados ou sem uso definido, infraestruturas (e.g. abrigos, 
cercas, abastecimento de água, etc.) para acolher os animais, 
salvaguardando todas as condições de segurança, higiene e 
salubridade.  

   

Recursos 
Estimados 

 

Será necessário adequar os espaços definidos para a produção 
pecuária, garantir as condições de bem-estar animal, higiene e 
salubridade. Assim, podem existir custos moderados com a 
infraestruturação do espaço, devendo o seu planeamento e 
implementação ser assegurada pela autarquia em colaboração com a 
comunidade, escolas e associações locais. 

   

Formação de 
Confiança entre 

Atores Locais  

 

São espaços de produção mas também de sociabilização que 
fomentam a criação de fortes laços entre os vários utilizadores e 
reforçam a confiança entre os parceiros.  

   

Prioridade da Ação 
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  REFORÇAR A RURALIDADE - PECUÁRIA URBANA 

ATUAL 

SIMULAÇÃO 
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Oficinas de Costura e Reciclagem de Roupa 7 
 

Objetivos 

 

Criação de iniciativas na área do desenvolvimento económico que 
fomentem o espirito empreendedor e que favoreçam a integração de 
mulheres de etnia cigana, mulheres prestadoras de trabalho a favor 
da comunidade, bem como de mulheres desempregadas.  

   

Condições de 
Implementação 

 

Existem boas condições para a implementação do projeto 
dependendo da vontade e capacidade organizativa da comunidade 
local. Para isso será necessário criar um espaço ou rentabilizar 
espaços desaproveitados para dinamizar oficinas de costura ou 
ateliers que: 
• Promovam o lançamento de uma linha de merchandising 

comunitário, com forte expressão multicultural, concebida 
mediante concurso de design, produzida de forma continua na 
comunidade e distribuída dentro e fora da freguesia de modo a 
reforçar o sentimento de pertença ao território e promover 
a angariação de fundos; 

• Desenvolvam a reciclagem de roupa no sentido dos participantes 
aprenderem a arranjar roupa e a dar-lhe um uso acrescido.  

   

Recursos 
Estimados 

 

A ação pode autofinanciar-se através da venda das peças produzidas, 
mas também assentar na cooperação e espírito de partilha da 
comunidade no que respeita aos materiais de costura. Desta forma, 
os principais custos financeiros estarão dependentes do espaço onde 
serão integradas as Oficinas de Costura e Reciclagem de Roupa. 

   

Formação de 
Confiança entre 

Atores Locais  

 

Projeto com alto valor acrescentado que, através do Incentivo do 
empreendedorismo feminino, contribui para a capacitação de 
mulheres do território da Ameixoeira. Reforça o sentimento de 
pertença ao território e fortalece os laços de vizinhança através da 
partilha de conhecimentos e materiais. 

   

Prioridade da Ação 
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 OFICINAS DE COSTURA E RECICLAGEM DE ROUPA 

ATUAL 

SIMULAÇÃO 
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Escola de Bairro 8 
 

Objetivos 

 

Desenvolvimento de projeto de aprendizagem que consiste na 
realização de ações de alfabetização para jovens e adultos, com vista 
a promover a aquisição, atualização e enriquecimento de 
competências básicas de leitura, escrita, cálculo e introdução às 
Tecnologias da Informação e Comunicação. Os principais objectivos 
do projeto são: 
• Combater o analfabetismo; 
• Melhorar as competências pessoais e a autoestima dos cidadãos; 
• Promover o convívio intercultural e do exercício ativo da 

cidadania.  
   

Condições de 
Implementação 

 

Deve procurar-se envolver as várias entidades e instituições públicas 
e privadas com atuação no território de modo a reunir esforços para 
garantir a cedência de instalações onde possam ocorrer as ações e a 
disponibilidade de pessoal qualificado para o desenvolvimento das 
mesmas. Por outro lado, no estabelecimento do horário da realização 
das ações deve ser tido em consideração a disponibilidade, quer das 
instalações, quer do público-alvo. 

   

Recursos 
Estimados 

 

Os recursos físicos e materiais dependem das instalações a utilizar, 
sendo que a rentabilização de um espaço na EB1/JI das Galinheiras 
satisfaria as necessidades. Por sua vez, deve incentivar-se o regime de 
voluntariado de professores/formadores reformados, desempregados 
ou em atividade que demonstrem disponibilidade e interesse em 
prestar este serviço à comunidade. 

   

Formação de 
Confiança entre 

Atores Locais  

 

Esta ação melhora as competências e a autoestima dos beneficiários 
e gera confiança entre estes e as entidades envolvidas.  
 

   

Prioridade da Ação 
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 ESCOLA DE BAIRRO 

ATUAL 

SIMULAÇÃO 
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Estação de Comunicação Comunitária 9 
 

Objetivos 

 

Promover um laboratório de criação audiovisual como instrumento 
de capacitação e desenvolvimento comunitário. Tem como objetivo 
multiplicar o potencial criativo das ferramentas e plataformas 
audiovisuais existentes no território, mas também promover espaços 
de encontro, partilha do quotidiano e vivências junto da comunidade 
local. Funcionando como elemento agregador de conteúdos, servirá 
de veículo de informação, divulgação e promoção do Bairro. 

   

Condições de 
Implementação 

 

É fundamental o trabalho em rede que existe entre as várias 
associações e entidades de cariz local, as quais dinamizam diversas 
iniciativas no Bairro. Estas iniciativas apresentam diferentes 
resultados (registo fotográfico, vídeos, relatórios, folhetos, etc.) que 
são divulgados pelos meios de comunicação ao dispor da rede, 
designadamente pelas redes sociais e sítios electrónicos das 
entidades. Desta forma, estas iniciativas e seus resultados, bem como 
outros conteúdos audiovisuais (filmes, programas de rádio e 
televisivos sobre a Ameixoeira), realizados e protagonizados pela 
própria comunidade, podem ser centralizados e disponibilizados 
numa única plataforma electrónica denominada Estação de 
Comunicação Comunitária. 

   

Recursos 
Estimados 

 

A implementação do projeto depende essencialmente das dinâmicas 
existentes na comunidade para garantir a produção de conteúdos. A 
plataforma electrónica a criar deve basear-se na rentabilização de 
soluções gratuitas existentes na internet. 

   

Formação de 
Confiança entre 

Atores Locais  

 

Contribui para a revitalização e consolidação da identidade local, do 
sentimento de pertença ao bairro e para valorizar os esforços de 
cooperação das associações e entidades locais. 

   

Prioridade da Ação 
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TV NETRADIO

 ESTAÇÃO DE COMUNICAÇÃO COMUNITÁRIA 

ATUAL 

SIMULAÇÃO 
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Abrigo de Cavalos e Centro Equestre 10 
 

Objetivos 

 

Pretende-se criar um espaço onde os cavalos atualmente existentes 
no bairro possam estar abrigados e tenham as condições necessárias 
para a sua manutenção em bom estado de saúde, designadamente 
assegurando estábulos com condições de higiene e salubridade. Para 
utilizar este equipamento equestre em benefício de toda a 
comunidade local procura-se também que funcione como ponto de 
apoio e de dinamização de atividades equestres. 

   

Condições de 
Implementação 

 

O projeto implica a construção de instalações equestres, em 
particular atendendo à Portaria 634/2009 de 9 de Junho que define 
os conceitos e os requisitos de instalação e funcionamento das 
explorações equestres. Além de cavalariças para a manutenção de 
equídeos de diversos detentores, deve dotar-se o espaço com 
instalações diversificadas (picadeiro, campo de treino, etc.), tendo em 
vista o desenvolvimento de atividades e programas de ocupação do 
tempo livre relacionados com equitação. Nestas atividades deve ser 
garantido o envolvimento dos atuais donos dos cavalos e de técnicos 
qualificados e credenciados que garantam a necessária segurança e 
possuam formação profissional, do ponto de vista técnica e 
pedagógica para o efeito. 

   

Recursos 
Estimados 

 

Existem custos elevados com a infraestruturação das instalações, 
devendo este ser planeado e implementado pela autarquia em 
colaboração com a comunidade local, equacionando-se a sua 
integração no futuro Parque Urbano do Vale da Ameixoeira. 

   

Formação de 
Confiança entre 

Atores Locais  

 

Contribui para o fortalecimento das relações interculturais e entre a 
comunidade local e os vários parceiros envolvidos no projeto.  

   

Prioridade da Ação 
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 ABRIGO DE CAVALOS E CENTRO EQUESTRE 

ATUAL 

SIMULAÇÃO 
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Procura de Valores 11 
 

Objetivos 

 

Este projeto consiste na transmissão de princípios e valores aos mais 
jovens através da aprendizagem de artes marciais. Assim, pretende-se 
que sejam desenvolvidas atividades que incutam aos mais jovens 
valores como respeito por si e pelos outros, respeito pelas regras, 
responsabilização pessoal, disciplina, organização, superação, 
autocontrole e cooperação. 

   

Condições de 
Implementação 

 

O ensino de artes marciais pode ser utilizado como recurso de apoio 
educacional infanto-juvenil. Estas atividades desportivas podem ser 
entendidas como ferramentas de apoio pedagógico importantes no 
desenvolvimento comportamental dos jovens. Por este motivo, deve 
procurar-se a sua integração no ambiente escolar ou em outros 
equipamentos do Bairro (e.g. Casa da Cultura) para alargar o público-
alvo. Para o efeito, podem ser estabelecidas parcerias com academias 
e/ou associações que promovam a práticas deste tipo de 
modalidades desportivas para facilitar o seu acesso a jovens do 
Bairro. 

   

Recursos 
Estimados 

 

Os recursos estimados não são elevados e encontram-se 
dependentes das modalidades a desenvolver, do espaço utilizado 
para o efeito e das parcerias estabelecidas. Em todo o caso o ensino 
deve ser assegurado por instrutores qualificados das diferentes 
modalidades.  

   

Formação de 
Confiança entre 

Atores Locais  

 

A concretização desta ação tem efeitos positivos na formação pessoal 
dos participantes e promove a sociabilização na comunidade local. 

   

Prioridade da Ação 
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  PROCURA DE VALORES 

ATUAL 

SIMULAÇÃO 
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4 
ESTRUTURA DE  

MONITORIZAÇÃO 
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4.1. Monitorização da A21L do Bairro PER da Ameixoeira 

Propõe-se que a monitorização da A21L do Bairro PER da Ameixoeira seja efetuada 

relativamente aos seus objetivos fundamentais, os quais se sistematizam em duas 

dimensões: Resultados e Processos.  

Em termos de resultados, com a A21L do Bairro PER da Ameixoeira pretende-se 

fundamentalmente melhorar a qualidade de vida da população do Bairro e garantir o 

seu desenvolvimento sustentável. No âmbito dos processos, o objetivo central da A21L é 

envolver a comunidade, reforçar o seu capital social e melhorar a forma como essa 

comunidade se organiza e trabalha para responder aos desafios e alcançar resultados.  

Desta forma, a monitorização da A21L do Bairro PER da Ameixoeira vai necessariamente 

incidir sobre os resultados obtidos e os processos de trabalho relativos à implementação 

da A21 ao longo do tempo. 

4.1.1 Monitorização de Resultados 

A monitorização de resultados é concretizada através de um Sistema de Indicadores de 

Desenvolvimento Sustentável, denominado SIDS-Ameixoeira, que tem em conta o 

Sistema de Indicadores de Desenvolvimento Sustentável Nacional 4

                                                           
4 Proposta para um Sistema de Indicadores de Desenvolvimento Sustentável (2000); Direção-Geral do 
Ambiente e Sistema de Indicadores de Desenvolvimento Sustentável (2007); Agência Portuguesa do 
Ambiente. 

 para avaliar o 

progresso para a sustentabilidade no contexto específico local.   
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O SIDS-Ameixoeira é constituído por 53 indicadores focalizados nos 11 projetos de 

intervenção orientados para o desenvolvimento sustentável do Bairro.  

Desta forma, garante-se o acompanhamento dos resultados da implementação do Plano 

de Ação da A21 para o Bairro PER da Ameixoeira através de uma análise centrada nos 

principais desafios locais. O conjunto de indicadores que constitui o SIDS-Ameixoeira é 

apresentado na Tabela VI. 

Tabela VI: Sistema de Indicadores de Desenvolvimento Sustentável do Bairro PER da Ameixoeira. 

AÇÃO INDICADORES UNIDADE 
 

AÇÃO 1 
HORTAS 

URBANAS E 
ALIMENTAÇÃO 

SAUDÁVEL 
 

• Área total ocupada pelo espaço de hortas urbanas m2 

• Lotes disponíveis nas hortas urbanas N.º 

• Lotes ocupados nas hortas urbanas  N.º 

• Eventos e atividades desenvolvidos para promoção da 
alimentação saudável 

N.º 

• Participantes envolvidos nos eventos e atividades 
desenvolvidos para promoção da alimentação saudável 

N.º 

• Produção local de alimentos  kg 
 

AÇÃO 2 
ACESSIBILIDADE 

PEDONAL AO 
EXTERIOR DO 

BAIRRO 

• Grau de satisfação com as condições de acessibilidade de 
edifícios, equipamentos e espaços públicos do Bairro 

% 

• Estacionamentos coletivos de bicicletas  N.º 

• Grau de satisfação dos utilizadores em relação à qualidade 
e segurança da ciclovia  

% 
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AÇÃO INDICADORES UNIDADE 

• Moradores que utilizam a bicicleta nas suas deslocações 
diárias  

N.º 

• Utilização dos estacionamentos coletivos de bicicletas  % 

• Utilizadores da ciclovia  N.º 
 

AÇÃO 3 
VALORIZAÇÃO 
DA CASA DA 

CULTURA 

• Espaços existentes para a instalação de empresas / 
trabalhadores independentes 

N.º 

• Empresas / trabalhadores independentes instalados N.º 

• Ações/actividades educativas e formativas desenvolvidas N.º 

• Participantes nas ações/actividades educativas e formativas 
desenvolvidas 

N.º 
 

AÇÃO 4 
MEDIADORES 

COMUNITÁRIOS 

• Moradores envolvidos na mediação N.º 

• Conflitos/Processos sujeitos a mediação N.º 

• Conflitos/Processos resolvidos por mediação N.º 

• Grau de satisfação da comunidade com ações de mediação % 
 

AÇÃO 5 
BAIRRO LIMPO – 

BRIGADAS DE 
LIMPEZA LOCAL 

• Moradores inscritos nas Brigadas de Limpeza Local N.º 

• Brigadas de Limpeza Local N.º 

• Ações de limpeza e higiene urbana, por tipo de operação 
(remoção de entulhos, deservagem, controlo de pragas e 
outros tipos de limpezas)  

N.º 

• Ações de sensibilização e de envolvimento da comunidade      N.º 

• Grau de satisfação da comunidade em relação à qualidade 
do espaço público do Bairro  

% 
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AÇÃO INDICADORES UNIDADE 
 

AÇÃO 6 
REFORÇAR A 

RURALIDADE – 
PECUÁRIA 
URBANA 

• Área total ocupada por pecuária urbana m2 

• Lotes disponíveis para pecuária urbana N.º 

• Lotes ocupados por pecuária urbana N.º 

• Tipologia e quantidade de espécies animais presentes nas 
áreas destinadas a pecuária urbana 

N.º 

 

AÇÃO 7 
OFICINAS DE 
COSTURA E 

RECICLAGEM DE 
ROUPA 

• Moradoras envolvidos nas Oficinas N.º 

• Produtos de merchandising comunitário  N.º 

• Fundos angariados com os produtos de merchandising € 

• Eventos e atividades desenvolvidos para promoção da linha 
de merchandising comunitário 

N.º 

• Proporção entre produtos novos e reciclados % 
 

AÇÃO 8 
ESCOLA DE 

BAIRRO 

• Ações realizadas no âmbito da Escola de Bairro N.º 

• Participantes inscritos na Escola de Bairro N.º 

• Formadores envolvidos na Escola de Bairro N.º 

• Grau de satisfação dos participantes com o programa % 
 

AÇÃO 9 
ESTAÇÃO DE 

COMUNICAÇÃO 
COMUNITÁRIA 

• Ações, Programas e Projetos desenvolvidos e/ou divulgados 
pela Estação 

N.º 

• Meios de divulgação integrados na Estação N.º 

• Utilizadores registados na Estação N.º 

• Publicações por meio de divulgação integrado na Estação N.º 
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AÇÃO INDICADORES UNIDADE 

• Visualizações (acessos) por meio de divulgação integrado na 
Estação 

N.º 

 

AÇÃO 10 
ABRIGO DE 
CAVALOS E 

CENTRO 
EQUESTRE 

• Boxes para alojamento dos cavalos N.º 

• Cavalos alojados por raça N.º 

• Tipologia de atividades e serviços exercidas no Centro 
Equestre 

N.º 

• Ações / Eventos realizados no âmbito do Centro Equestre N.º 

• Funcionários a tempo inteiro e/ou parcial N.º 
 

AÇÃO 11 
PROCURA DE 

VALORES 

• Aulas de artes marciais desenvolvidas por modalidade N.º 

• Participantes inscritos nas aulas de artes marciais por 
modalidade e faixa etária 

N.º 

• Parcerias estabelecidas para a promoção da prática de artes 
marciais 

N.º 

• Instrutores de artes marciais por modalidade N.º 

• Grau de satisfação da comunidade com o projeto % 

A monitorização deve ser realizada com uma periodicidade bienal (de dois em dois anos) 

e os resultados que devem ser públicos podem ser objeto de um Fórum de Participação 

com a comunidade local para discussão dos aspetos positivos e negativos da 

implementação dos projetos e, consequentemente, de possíveis melhorias ao Plano de 

Ação 21.   
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4.1.2 Monitorização de Processos 

Os resultados obtidos na promoção da melhoria da qualidade de vida e do 

desenvolvimento sustentável no Bairro PER da Ameixoeira são fundamentais para o 

sucesso da A21.  

No entanto, é importante que o processo gere capital social e fomente dinâmicas 

participativas, pelo que o segundo grande objetivo da monitorização incide sobre a 

adequação do processo de implementação da A21. 

Neste âmbito de monitorização são propostos dois níveis complementares de avaliação 

do processo:  

i. Com base no instrumento internacional “Local Evaluation 21”;  

ii. Através do grau de implementação dos projetos de ação.     

(i) Avaliação 21 Local -- “Local Evaluation 21” 

De modo a avaliar o processo de implementação da Agenda 21 do Bairro PER da 

Ameixoeira, e em complemento ao SIDS-Ameixoeira, propõe-se que se conduza 

regularmente uma avaliação ao processo de implementação a nível do bairro baseado 

numa ferramenta de autoavaliação de livre acesso e disponível sem custos no seguinte 

sítio eletrónico: http://www.localevaluation21.org. 

Este instrumento foi desenvolvido para a Comissão Europeia por um consórcio 

internacional liderado pelo ICLEI – Local Government for Sustainability, sendo a FCT-UNL 

http://www.localevaluation21.org/�
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um dos parceiros do consórcio5

O instrumento permite que um território efetue a avaliação do seu próprio processo de 

implementação da Agenda 21 através de onze critérios de qualidade: 

. Baseia-se em boas práticas da Agenda 21 Local em 

diferentes contextos a nível europeu, identificadas pelos principais atores em 

sustentabilidade local. Tem uma focagem em processos robustos e consequentes num 

contexto de boa governação para a sustentabilidade.  

1. Relevância Local 

2. Compromisso Político 

3. Recursos Disponíveis 

4. Existência de um Plano de Ação para o Desenvolvimento Sustentável 

5. Gestão da Implementação 

6. Participação dos Atores Locais 

7. Parcerias 

8. Sensibilização e Aumento das Capacidades Locais 

9. Continuidade/ Garantia de Meios 

10. Abordagem Integrada 

11. Progresso na Implementação das Ações Previstas 

                                                           
5 Projeto de Investigação da UE - DG XII "Local Agenda 21 Self Assessment for Local Authorities On-Line – 
LASALA-ONLINE". Entidade coordenadora do projeto: ICLEI – Local Governments for Sustainability (RFA) e 
entidades participantes: Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa (entre outras), 
2004.  
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Os resultados da avaliação são disponibilizados sobre a forma de um Relatório que 

auxilia a autarquia na identificação de quais as áreas onde obteve maior sucesso e quais 

as que necessitam de uma maior atenção de forma a alcançar processos robustos e 

progressos em relação ao desenvolvimento sustentável local. 

A Câmara Municipal pode (deve) partilhar este instrumento com os principais parceiros 

locais, os quais devem ser convidados a utilizá-lo (existe para isso uma seção específica). 

Os resultados serão apresentados em conjunto no relatório de avaliação uma vez que 

diferentes perspetivas sobre o processo de implementação tornam a avaliação mais rica 

e transparente. Por outro lado, oferecem excelentes bases para processos de 

aprendizagem organizacional e para processos de melhoria contínua em temas tão 

complexos como são os da boa governação local, capital social e desenvolvimento 

sustentável.  

Na Figura 24 sintetiza-se a metodologia da ferramenta de autoavaliação dos processos 

locais para o desenvolvimento sustentável. 
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Figura 24: Metodologia da ferramenta de avaliação do processo de A21L. 

Tal como anteriormente, sugere-se que a monitorização do processo, com base neste 

instrumento, seja efetuada com uma periodicidade bienal (de dois em dois anos) ou 

sempre que se entenda adequado pelas entidades e parceiros locais. 
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0  “Ainda sem intervenção” – Sub-ação ainda numa fase sem nada iniciado 

De 1 a 5  “Em Progresso” – Sendo 1 ainda num estádio muito baixo de 
concretização e 5 num grau muito elevado de concretização, mas ainda não 
terminado. 

6  “Já Realizada” – Sub-ação totalmente implementada. 

(ii) Grau de Implementação do Plano de Ação 21 do Bairro PER da Ameixoeira 

Outra forma de avaliar o processo de implementação da A21 do Bairro PER da 

Ameixoeira é através da identificação do grau de implementação dos projetos contidos 

no Plano de Ação 21. Desta forma, visa-se determinar os graus de concretização dos 

diferentes projetos propostos para, de acordo com a agregação dos resultados, 

identificar o grau de implementação do Plano de Ação.  

Esta abordagem implica a seguinte metodologia: 

a) Identificação de sub-ações ou de ações menores constituintes de cada uma das 

propostas de projeto; 

b) Elaboração de um questionário com base nas sub-ações identificadas; 

c) Definição do painel de avaliadores. Sugere-se que o painel seja constituído por 

elementos da Junta de Freguesia e por responsáveis das divisões ou dos setores 

da Câmara Municipal com competências na matéria; 

d) Realização de entrevistas e avaliação do grau de concretização de cada sub-

ação, numa escala de 0 a 6, sendo:  
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e) Agregação dos resultados. A pontuação agregada do grau de implementação de 

uma ação resulta da média aritmética das pontuações das suas sub-ações, 

traduzida numa escala de 0 a 10.  

O Balanço de Implementação do Plano de Ação 21 é apresentado sob a forma de fichas, 

uma por projeto, onde consta a avaliação da concretização das várias sub-ações que 

compõem a proposta de projeto (numa escala de 0 a 6) e a avaliação agregada da 

concretização do projeto (numa escala de 0 a 10). Esta resulta da média aritmética das 

pontuações das suas sub-ações. O grau de concretização síntese do Plano de Ação 21 

resulta da média aritmética do grau de concretização dos respetivos projetos.  

Em síntese, a monitorização da implementação da Agenda 21 do Bairro PER da 

Ameixoeira é constituída por dois grupos de instrumentos dirigidos à monitorização de 

Resultados e de Processos.  

A monitorização de Resultados é concretizada através do SIDS-Ameixoeira, um sistema 

de indicadores de desenvolvimento sustentável, constituído por 53 indicadores.  

A monitorização de Processos é efetuada com o auxílio de dois instrumentos: (i) 

Avaliação 21 Local, com 11 critérios de qualidade, e (ii) Grau de Implementação do 

Plano, com tantos parâmetros de análise quantas as sub-ações em que se possam 

subdividir as propostas de projetos que constituem o Plano de Ação 21 para o Bairro PER 

da Ameixoeira. 
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