
Mensagem aos residentes do bairro Colinas do 

Cruzeiro, Odivelas:  

Uma equipa de investigadores do Centro de Estudos Geográficos da Universidade 

de Lisboa, em colaboração com investigadores de outras universidades 

estrangeiras, a Câmara Municipal de Odivelas,  e o apoio financeiro da Fundação 

para a Ciência e Tecnologia (FCT) irá, até 2014, investigar novos métodos de 

planeamento sustentável para as cidades, usando como caso de estudo o bairro 

onde reside.  

As Colinas do Cruzeiro foram uma das áreas escolhidas para levar a cabo esta 

investigação, pelo que agradecemos a sua colaboração, caso lhe seja solicitada. 

Desde o início do ano, a equipa de investigadores CHRONOTOPE esteve 

regularmente no bairro com o objetivo de observar as formas de ocupação do 

espaço público, inventariar os recursos disponíveis ao nível do comércio e dos 

serviços, identificar problemas, e realizar breves sondagens a residentes que 

frequentem estes espaços. Neste momento, estamos a realizar entrevistas a 

residentes, fundamental para obter uma compreensão profunda do bairro. 

Estas entrevistas têm o propósito de compreender como os recursos do bairro são 

utilizados pelos seus residentes, que espaços são frequentados e em que períodos 

do dia, e qual é a importância do bairro no dia a dia e no curso de vida dos 

residentes. 

A sua colaboração é muito importante!  

A melhoria da qualidade de vida nas Colinas depende da sua opinião! 
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CHRONOTOPE é um projeto  
internacional, no âmbito da Urban-Net e 

financiado pela Fundação para a Ciência e 
Tecnologia (FCT), promovido pelo  
Centro de Estudos Geográficos da 

Universidade de Lisboa. 
 
 
Parceiros de investigação: 

  Universidade do Porto  

  Universidade de Malmö (Suécia) 

  Universidade de Angers (França) 

  Universidade da Bretanha Ocidental (França) 

  Universidade de Le Mans (França) 

  Universidade de Barcelona (Espanha) 
 

 

Objetivos do Projeto CHRONOTOPE: 

 Compreender  os ritmos e as temporalidades que moldam as formas de 

comércio e a ocupação do espaço público; 

 Relacionar os ritmos e as temporalidades com a produção e a vivência de 

diferentes espaços e actividades na cidade; 

 Avaliar a utilidade do estudo das temporalidades do comércio e do espaço 

público para a renovação dos métodos de planeamento, tendo em vista a 

promoção da sustentabilidade urbana.  

 

O conhecimento e as vivências que os residentes têm das Colinas do Cruzeiro 

são fundamentais para a definição de políticas  de planeamento da cidade, 

mais comprometidas com a sustentabilidade e a melhoria da qualidade de 

vida da população. Os resultados da investigação serão apresentados à 

Câmara Municipal de Odivelas e à comunidade local, através dos quais se 

podem definir medidas e ações consentâneas com as necessidades do bairro. 

 

Investigadores CHRONOTOPE: 

Teresa Barata Salgueiro . Herculano Cachinho . Anselmo Amílcar. Daniel Paiva 

 
Contactos: 
Website: http://chronotopelisboa.wordpress.com 
 
E-mail: igot@campus.ul.pt; daniel.paiva@campus.ul.pt 

Telefone:  96 579 54 82 


