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Pick N’ Ride (Parque Florestal Monsanto) 

“O que é um homem na natureza? Um nada em relação ao infinito, um tudo em relação ao 
nada, um ponto a meio entre nada e tudo”. 

BLAISE PASCAL 
 

Memória Descritiva 

1. O pano de fundo… 

Perante o desafio do “Nós Propomos”, o nosso grupo mostrou um interesse significativo em 
realizar um projeto nas freguesias de São de Domingos Benfica e de Benfica, visto que são 
muito frequentadas por todos os elementos. Após refletirmos sobre as fragilidades destas 
áreas, deparámo-nos com o Parque Florestal Monsanto, um parque natural protegido com 
bastante potencial, no entanto subaproveitado. 

Ao verificarmos as potencialidades de usufruto do espaço, decidimos criar um projeto que 
consiste na organização dos trilhos de Monsanto. A nossa primeira ideia foi sinalizar e 
identificar o grau de dificuldade dos trilhos, bem como proceder à sua iluminação no período 
noturno. Ao entrar em contacto com o guarda-florestal, cedo percebemos que esta iniciativa 
tinha muitos inconvenientes. A iluminação é um processo bastante dispendioso, o que 
colocava em causa a viabilidade do projeto e a organização dos trilhos iria começar a ser 
realizada no início de março de 2017. 

No entanto, ao acreditarmos que para a prática de exercício físico não devem existir 
impedimentos, muito menos se este for realizado em comunhão com a natureza, não 
desistimos do nosso objetivo de reaproveitar Monsanto. 

 
2. A nossa visão estratégica… 

Tendo em consideração este pano de fundo e com o olhar fixo no nosso objetivo primordial, 
o reaproveitamento do Parque Florestal aliado à prática desportiva, decidimos intervir neste 
espaço através de um outro prisma. 

A nossa visão estratégica consiste na implementação de postos de bicicletas em Monsanto, 
assim como a criação de uma ciclovia no Parque do Calhau. Para que a chegada ao início do 
trilho por nós delineado seja facilitada, propomos também a continuação da linha 
orientadora, que liga o Jardim Zoológico até ao Palácio da Fronteira, dois focos de grande 
atenção por parte dos turistas, até ao início da ciclovia. Assim víamos realizado o nosso 
segundo objetivo, dar a conhecer aos visitantes de Lisboa uma perspetiva diferente da nossa 
cidade dominada pela urbanização. 

 
3. O roteiro metodológico… 

Tendo em vista a concretização da nossa visão estratégica, como modo de resposta às 
necessidades da população, reunimos um conjunto de informações necessárias à realização 
do projeto e definimos o nosso percurso. 

Primeiramente, procedemos à inquirição da população residente na área circundante ao 
Parque Florestal Monsanto, como também aos principais frequentadores deste parque, os 
corredores e ciclistas. Para obter resultados mais esclarecedores possíveis, divulgámos o 
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nosso inquérito junto do Grupo de Facebook com o maior número de membros em Portugal 
(mais de 13.000), o Portugal Running. 

Após esta fase, reunimo-nos com o CEDRU (Centro de Estudos e Desenvolvimento Regional e 
Urbano) para definirmos o percurso que queríamos escolher para a ciclovia e com o Portugal 
Running, que nos auxiliou na proteção dos postos de bicicletas, visto que também estão a 
realizar um projeto de reabilitação no Parque do Calhau. 

Depois de obtermos toda a informação necessária à realização do projeto, procedemos à 
estruturação do poster, bem como à execução da memória descritiva. 

  

4. O diagnóstico sociodemográfico e urbanístico sintético… 

A nossa área de intervenção é constituída pelas freguesias de São Domingos de Benfica e de 
Benfica. Nesta área, é visível o contraste que se faz sentir pela natureza do Parque Florestal 
Monsanto com vida urbana característica da cidade, com os respetivos equipamentos e 
entidades de apoio à mesma como escolas, hospitais e centros de saúde.  

A Área de intervenção é o Parque Florestal de Monsanto. Tem uma componente sobre o ponto 
de vista ambiental notória no concelho de Lisboa. Andar de bicicleta exige infraestruturas que 
protejam a prática deste desporto. É usual ver ciclistas nesta área utilizando a estrada, pondo 
muitas vezes em risco esta atividade. Logo, estaríamos a facilitar o processo do seu trajeto. 
Qualquer individuo pode seguir o caminho delimitado, qualquer idade ou estatuto social, e 
aproveitar uma atividade livre e enriquecedora. Após uma análise, podemos afirmar que a 
população que mais utiliza a bicicleta nesta zona é maioritariamente masculina, sendo a sua 
proveniência social heterogénea. 

A maior parte do território que planeamos intervir faz parte da freguesia de São Domingos de 
Benfica, uma das 24 freguesias do município de Lisboa (no âmbito da organização 
administrativa - Lei n.º 56/2012 de 8 de novembro). Ocupa 4,29 𝑘𝑚2 e tem uma densidade 
populacional de 7.702,2hab/𝑘𝑚2, representando assim 4,3% da área do concelho de Lisboa. 
É ainda de referir que, de acordo com os censos 2011 realizados pelo INE (Instituto Nacional 
de Estatística), dos 48.939 residentes nesta freguesia, 6,7% são jovens com idades 
compreendidas entre os 15 e os 24 anos, 36,7 % adultos entre os 25 e os 64 anos e 17% idosos 
com mais de 65 anos. 
 

5. O olhar da população sobre o nosso projeto… 

Na verdade, Monsanto é uma zona de eleição para a prática desportiva, tal como revela o 
nosso inquérito realizado a 153 indivíduos, dos quais 54% do sexo masculino e 46% do sexo 
feminino. Assim, a população cada vez mais informada sobre os benefícios do desporto para 
a saúde, encontra neste Parque Florestal, o local ideal para a prática de diferentes 
modalidades, nomeadamente a corrida (praticada por 28% dos inquiridos) e a caminhada 
(praticada por 16% dos inquiridos). Estando já estas componentes em atividade, o nosso 
objetivo seria mais apontado para promover o ciclismo, que apenas representa a atividade 
exercida por 10% dos nossos inquiridos. É ainda de destacar que 93% das pessoas consultadas 
nunca tiveram nenhum acidente ou incidente no Parque Florestal, revelando assim um 
sentimento de segurança acerca desta área. 

Contudo, de acordo com o nosso estudo, 19% dos indivíduos encontra constrangimentos na 
sinalização e 9% nos trilhos. Devido a este facto, pensamos que a população vai encontrar na 
nossa proposta uma oportunidade de entrar de novo em contacto com a natureza e com o 
desporto, dado 37% dos inquiridos não pratica qualquer tipo de atividade física no local e que 
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47% dos mesmos raramente visita Monsanto. A nossa missão será alterar este cenário. Ao 
organizar e delimitar o espaço como previsto, vamos dar à população um incentivo a utilizar 
o espaço, que é um importante “pulmão da cidade”, para a prática desportiva.  

 
6. O Plano de Ação proposto… 

Tendo como base a nossa visão estratégica, e aliando-a nossa vontade de dar a conhecer 
Lisboa de um modo diferente aos turistas, que cada vez mais visitam o nosso país e a nossa 
cidade, sem nunca esquecer a promoção desportiva e a luta contra o sedentarismo, inerente 
a todo o projeto, propomos o “Pick N’ Ride”.  

Paralelamente, é um projeto que acrescenta valor ao Programa de Ação para 2017, promovido 
pelo Portugal Running. 

Acresce que o “Pick N’ Ride” é compatível com o Plano Diretor Municipal (PDM) de Lisboa, 
publicado no diário da República de 30 de agosto de 2012 (aviso n.º 11622/2012). Esta é uma 
iniciativa urgente que satisfaz imediatamente as necessidades da população, acompanhando 
o comportamento da cidade, nunca perdendo o foco no crescente número de visitantes de 
Lisboa, tal como é constatado, também, no jornal Diário de Notícias a 24 de setembro de 2016, 
“Lisboa é a quinta cidade Europeia a crescer mais em visitantes internacionais”. 
 

7. Os constrangimentos… 

No que diz respeito aos constrangimentos sentidos ao longo de todo o trabalho, identificamos 
a alteração da ideia inicial e a consequente dificuldade em adequar as respostas dos inquéritos 
às necessidades do projeto. 

É ainda de referir a dificuldade que sentimos em identificar a entidade mais qualificada para 
nos auxiliar. 

 

8. A aprendizagem e a realização pessoal… 

Com o envolvimento nesta iniciativa, conseguimos ter um olhar mais analítico e atento à nossa 
cidade e às suas respetivas necessidades. Ao vivenciarmos esta experiência conseguimos ter 
um contacto direto com alguns órgãos governamentais que, através de críticas construtivas, 
alargaram os nossos horizontes e fizeram com que a equipa evoluísse. 

Ao realizarmos este projeto podemos afirmar que crescemos bastante tanto individualmente 
como em grupo, visto que a concretização deste exigente desafio requereu um grande 
empenho de cada um dos membros do grupo, assim com uma articulação e gestão de todas 
as tarefas por nós efetuadas. 

A partir do “Nós Propomos”, conseguimos adquirir ferramentas que irão ser necessárias para 
nós no futuro, tanto academicamente como profissionalmente, como é o exemplo da 
autonomia e pragmatismo nas decisões com que fomos confrontados ao longo de todo o 
percurso laboral. 

 
António Barros, Joana Luís, João Patinha, Maria Pacheco, Maria Sofia Branco 

Externato Marista de Lisboa 


