6ª Reunião ordinária da Assembleia de Freguesia do Lumiar do
quadriénio 2017-2018

MOÇÃO Nº2
Parque estacionamento com preços especial para fregueses

No seguimento da apresentação de varias propostas que tem como objetivo
transformar e melhorar o Lumiar de uma forma estrutural, como são a moção “Porta do
Lumiar” e que referia a transformação da entrada em Lisboa pela Calçada de Carriche e
que já foi apresentada e aprovada em sede de Assembleia Municipal, assim como a
moção que propõem a restruturação da Rua do Lumiar e o seu aproveitamento para a
uma zona de comercio e restauração, o CDS vem agora propor mais uma moção que se
encaixa com as duas moções anteriores e que trata de outro assunto muito importante
para a nossa freguesia, a mobilidade e estacionamento.
Sendo a mobilidade e o estacionamento um dos grandes problemas de parte da nossa
freguesia e numa altura em que a EMEL vai entrar no Lumiar, gostávamos de propor a
construção de um parque de estacionamento público entre a Rua Luís de Freitas Branco
e a Av. Padre Cruz com cerca de 400 lugares. Em anexo, enviamos uma proposta da
localização do referido parque que vai usar principalmente uma área onde agora se
encontra um terreno livre.
Este parque permitiria desafogar a zona do Lumiar centro que se encontra cheia de
carros. Mais que isso, propomos criar uma discriminação positiva para os fregueses do
Lumiar. Para isso queríamos propor que fossem criadas duas tarifas distintas. Uma para
os habitantes do Lumiar e outra para o público em geral. Propomos que os fregueses do
Lumiar tenham algum valor acrescentado por serem moradores desta freguesia, numa
altura em que, com a criação da linha circular do Metropolitano de Lisboa, proposta de
Fernando Medina e apoiada pelo presidente da junta do Lumiar, a nossa freguesia se vai
tornar mais suburbana, sem acesso direto ao centro de Lisboa.
Propomos que, sem por em causa a possibilidade de a EMEL reservar algumas ruas só
para moradores em áreas muito congestionadas de transito, como se verifica noutras
zonas de Lisboa em que os locais de estacionamento são reservados para os moradores,
como seja no Bairro Alto, Benfica, ruas entre a Avenida Castilho e a Avenida Artilharia

Um, que este parque seja feito para ajudar os nossos fregueses a estacionar e circular
dentro da nossa freguesia.
Pelo acima exposto, a Assembleia de Freguesia do Lumiar reunida em 26 de Setembro
de 2018 e sob proposta do CDS-PP, delibera recomendar à Junta de Freguesia do Lumiar:
1) Solicitar à Câmara Municipal de Lisboa, o inicio do estudo para a construção do referido
parque de estacionamento de forma a melhorar as difíceis condições de
estacionamento que existem nesta zona da nossa freguesia.
2) Solicitar à Junta de Freguesia, a máxima coordenação com a Câmara Municipal de
Lisboa, de forma a que a construção desta infra estrutura esteja se inicie, no mais breve
prazo possível.
Mais delibera:







Enviar ao Presidente da Câmara Municipal de Lisboa
Enviar à Presidente da Assembleia Municipal de Lisboa;
Fazer a divulgação nos locais habituais
Fazer divulgação no Boletim e no site da Junta
Juntar à Ata minuta desta assembleia.

Lisboa, 26 de Abril de 2018.
Os proponentes:
João Pulido Pereira Freire de Andrade (CDS)
Fernando António Campos Baião (CDS)
Maria Clara Currito Gargalo Ferreira da Silva (CDS)
José Filipe Soares Monteiro Alves Machado (CDS)

REJEITADA POR MAIORIA – 8 VOTOS CONTRA, 4 A FAVOR E 7
ABSTENÇÕES

