MOÇÃO N.º 7
TRANSPORTES PÚBLICOS NO LUMIAR E EM TELHEIRAS
Nos últimos anos, a Carris tem procedido a inúmeras alterações na rede de transportes da cidade
que se vêm traduzindo numa deterioração do serviço público prestado pela empresa, com supressão de
carreiras, menor circulação de veículos, diminuição do serviço nocturno, fim-de-semana e feriados. Este
facto implica a necessidade de múltiplos transbordos e mais tempo gasto pelos utentes em deslocações
a pé, que se traduzem numa penalização da população de Lisboa e, sobretudo, dos residentes das zonas
periféricas da cidade, como é o caso do Lumiar e, em particular, do Alto da Faia, em Telheiras.
Exemplo desta situação é a carreira 778, que faz o percurso Campo Grande (Metro) - Paço do
Lumiar, e que termina a sua circulação a partir das 21h15, deixando isolados e sem alternativa os
moradores do Alto da Faia e do Paço do Lumiar. Para além de, lamentavelmente, esta carreira não
funcionar aos sábados, domingos e feriados, várias paragens do Alto da Faia, como as situadas nas ruas
Frederico George, Daniel Santa Rita e prof. Fernando de Melo Moser, não dispõem de protecção de
resguardo para os utentes (ver fotografias em anexo).
Assim, considerando a necessidade de prestação de um serviço de transportes colectivos,
efectivamente público e de qualidade, que o direito à mobilidade e segurança é um factor de cidadania,
para o qual os transportes públicos podem e devem ser instrumentos privilegiados, bem como os graves
prejuízos que a redução de carreiras tem trazido aos utentes.
Neste sentido, e na sequência da presente proposta dos eleitos do Partido Ecologista “Os
Verdes” e do Partido Comunista Português (PCP), a Assembleia de Freguesia do Lumiar, reunida em
sessão ordinária no dia 2014-12-17, delibera exigir junto da Administração da Carris para que:
- proceda a uma reposição sustentada das carreiras e circuitos na Freguesia do Lumiar.
- alargue o horário de circulação nocturna, fins-de-semana e feriados da carreira 778 Campo
Grande (Metro) - Paço do Lumiar.
- coloque as necessárias protecções de utentes em paragens de autocarro do Alto da Faia
Mais delibera:
- enviar a presente resolução ao Secretário de Estado das Infraestruturas, Transportes e
Comunicações, à Administração da Carris, à Câmara Municipal de Lisboa, à Plataforma das Comissões
de Utentes da Carris, à Comissão de Utentes dos Transportes da cidade de Lisboa e à Associação de
Residentes de Telheiras.
- divulgar esta deliberação nos habituais locais de estilo, incluindo o Boletim e sítio web da Junta
de Freguesia. Juntar à acta aprovada em minuta.
Assembleia de Freguesia do Lumiar, 17 de Dezembro de 2014
Os proponentes
Alberto Lopes Grijó
J. L. Sobreda Antunes

APROVADA POR UNANIMIDADE
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ANEXO - FOTOS
Exemplos de paragens da carreira 787 sem protecção de espera para utentes, nas ruas Frederico
George e Daniel Santa Rita, no Alto da Faia, em Telheiras, Freguesia do Lumiar
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