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MOÇÃO N.º 2 
 

Metropolitano de Lisboa: Linha em Laço em vez da Linha Circular 
 

A necessidade de minimizar as alterações climáticas e os seus efeitos, criou a necessidade de 

promover a descarbonização, que só é possível de uma forma decisiva com actuações ao nível 

dos transportes porque estes são uma das maiores fontes de emissão de gases com efeito de 

estufa. Assim a sustentabilidade, qualidade de vida e competitividade das cidades obriga a 

promover a utilização do transporte público, em particular ferroviário, em lugar do automóvel 

nas deslocações diárias casa-trabalho, o que só é possível se a qualidade do serviço for a 

melhor possível. Neste contexto, considerando que a Linha Circular do Metro de Lisboa: 

- Tem efeitos negativos para a população da freguesia do Lumiar por a privar de acessos 

directos, isto é, sem transbordos, ao centro da cidade. 

- Tem efeitos negativos para as populações de Odivelas e outras zonas a norte de Lisboa 

que usam o Metro nas suas deslocações diárias para o centro de Lisboa e assim se vêem 

privados das ligações directas de que actualmente dispõem. 

- Vai degradar o ambiente e a qualidade de vida de todos os que vivem e trabalham em 

Lisboa, pois vai estimular o uso do automóvel nas deslocações para Lisboa devido às duas 

razões anteriores. 

- Relativamente à Linha Circular a opção pela Linha em Laço Odivelas-Campo Grande – 

Rato- Cais do Sodré – Alameda - Campo Grande – Telheiras, além de melhorar a 

mobilidade e o ambiente em Lisboa por tornar o transporte público mais atractivo face 

ao automóvel, não tem custos de construção, tem custos operacionais semelhantes e 

torna desnecessários os viadutos do Campo Grande, evitando o respectivo impacte 

urbanístico e ambiental negativo, em particular para os fregueses que habitam a Torre 

Vicentina (Telheiras) pela sua proximidade a estes viadutos. 

- os viadutos do Campo Grande são desnecessários para a Linha em Laço. 

a que acresce, ainda, a recente aprovação pela Câmara Municipal de Lisboa de uma Moção 

instando o Governo a reavaliar o processo da Linha Circular, e assumindo que já não é possível 

recuperar a maioria dos custos das obras dos Lotes 1 e 2 (Rato-Cais do Sodré), decidiu a 

Assembleia de Freguesia do Lumiar reunida em 20 de Dezembro de 2021, recomendar ao 

Governo que: 

1 - Altere o sistema de operação previsto, abolindo a Linha Circular e a futura Linha Amarela 

Telheiras-Odivelas, e transformando ambas na Linha em Laço.  

2 - Negoceie com o empreiteiro a não construção dos viadutos do Campo Grande, dado que 

a obra ainda não foi consignada e por isso deve ainda ser possível poupar grande parte do 

seu custo. 

https://www.facebook.com/1725798507718158/photos/1792039444427397/
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Mais delibera sobre esta proposta: (i) enviar ao Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, à 

Presidente da Assembleia Municipal de Lisboa, ao Ministro do Ambiente, à Assembleia da 

República, à Administração do Metropolitano de Lisboa; (ii) divulgar nos locais habituais, no 

Boletim e sítio web da Junta de Freguesia; (iii) juntar à Ata desta sessão. 

 
Lumiar, 13 de Dezembro de 2021 

Os Proponentes, 

 

Camila Botão (PSD) 

João Vás e Lima (PSD) 

Mário Lopes (PSD) 

Marta Santos Vieira (PSD) 

Pedro Monteiro (PSD) 

        Bernardo Correia d’Oliveira (CDS) 

Rodrigo Benites (CDS) 

Maria Clara Ferreira da Silva (CDS) 

 

 

APROVADA POR MAIORIA, COM 12 VOTOS A FAVOR (5 PSD;4 CDS; 1CDU; 1CHEGA; 

1IL), 5 ABSTENÇÕES (PS) E 2 CONTRA (1LIVRE; 1BE) 
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