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6ª Reunião ordinária da Assembleia de Freguesia do Lumiar do Quadriénio 2021-2025 

 

MOÇÃO N.º 1 

Pela melhoria das condições de Segurança na Rua Agostinho Neto 

 

Na Rua Agostinho Neto, na Quinta do Lambert, concretamente na descida que se segue 
à Rua Manuel Marques em direção à Alameda das Linhas de Torres e à estação do Metro 
do Campo Grande, mais ou menos em frente à Padaria Portuguesa e outros 
estabelecimentos que se situam do lado esquerda da via, têm-se vindo a registar alguns 
atropelamentos com uma certa frequência, nos últimos anos. 

Desde um atropelamento gravíssimo de uma adolescente em plena passadeira, com 
graves consequências e prolongado internamento hospitalar, passando por outros 
acidentados que necessitaram da assistência pelo INEM, o perigo é conhecido. 

Tais acontecimentos são vistos pelos moradores e frequentadores da zona com muita 
preocupação, cujas responsabilidades atribuem à falta de cuidado dos condutores, em 
particular à velocidade excessiva de alguns, que apesar da total visibilidade facilmente a 
aumentam no sentido descendente. 

Estas situações precisam de ser avaliadas, equacionando a necessidade de sinalização 
vertical e horizontal ou tomadas outras medidas tendentes à redução de velocidade quer 
nesta rua, que sinalizamos hoje, quer eventualmente noutras adjacentes, a estudar pelos 
técnicos da Autarquia, que garantam a redução de velocidade em zonas residenciais. 

Neste sentido, a Assembleia de Freguesia do Lumiar reunida em sessão ordinária no 
dia 29 de setembro de 2022, delibera propor à Junta de Freguesia do Lumiar e à 
Câmara Municipal de Lisboa, que execute as seguintes medidas com a celeridade 
possível: 

1. Limitação de velocidade a 30 km/h na rua/zona referidas e instalação de radares 
que informem os condutores da velocidade a que circulam. 

2. Se após reavaliação da situação se constatar que as medidas tomadas foram 
insuficientes para produzir os efeitos desejados deverá ser equacionada a 
hipótese de colocação de bandas sonoras na rua/zona. 

Mais delibera sobre esta proposta: (i) enviar ao Presidente da Câmara Municipal de 
Lisboa (CML), à Presidente da Assembleia Municipal de Lisboa (AML); (ii) divulgar nos 
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locais habituais, no Boletim e sítio web da Junta de Freguesia; (iii) juntar à Ata desta 
sessão. 

 
Lumiar, 29 de setembro de 2022 

 
Os proponentes eleitos pelo PSD, 

 
João Vaz Lima 
Camila Botão 
Mário Lopes 

Marta Santos Vieira 
Pedro Meneses Monteiro 


