
Proposta OP 

Proposta Nº 07 

 

Identificação do Proponente: 

Nome/Entidade Pick N’ Ride 

Tipo de Participação Projecto Escolar 

Área Temática Acessibilidade 
Desporto 
Turismo, Comércio e Promoção Económica 

 

Identificação da Proposta: 

Tendo em consideração o parque florestal de Monsanto, o seu aproveitamento e organização 

por parte do planeamento de território, propomos a disposição de um trilho de bicicletas, com 

início no Parque do Calhau (casa de função). Para além de delinear o caminho percorrido pelos 

desportistas, tencionamos requalificar uma casa florestal desaproveitada no intuito de ser 

utilizada como ponto de recolha das bicicletas do Pick N’ Ride, em parceria com o Portugal 

Running e a Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica, de modo a facilitar o acesso aos 

trilhos e encaminhar os ciclistas às bicicletas, delimitamos um caminho pedonal* desde o 

Jardim Zoológico até ao início do trajeto. 

Para a realização do nosso projeto, necessitamos que a Câmara Municipal de Lisboa 

juntamente com a Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica proporcionem cerca de 15 

bicicletas e a criação do trilho demarcado no trajeto do Pick N’ Ride. 

*a vermelho em anexo 

 

Localização: 

O trajeto será realizado em Monsanto, delineado a vermelho* e iniciar-se-á no Parque do 

Calhau (casa de função). O segundo ponto será o Palácio Fronteira e finalmente o local inicial. 

*documento em anexo 

 

Outros Elementos: 

O caminho pedestre pode ser utilizado também no âmbito das medidas da proposta de 

Programa de Ação 2017 do Portugal Running. 

Os nossos objetivos são a promoção do desporto (ciclismo); o aproveitamento das 

potencialidades que Monsanto nos tem para oferecer e o acompanhamento do crescente 

número de turistas em Lisboa. 

Reaproveitar Monsanto é haver um maior cuidado e atenção por parte da população com esta 

área; dar lugar às atividades desportivas (workshops, corridas organizadas) e aumentar a 



visibilidade e importância deste Parque Florestal que é considerado o pulmão da cidade 

lisboeta. 

 

Orçamento Previsto 5000,00€ 

Data da Proposta 24/05/2017 

 


