11ª Reunião ordinária da Assembleia de Freguesia do Lumiar do Quadriénio 2017-2021
RECOMENDAÇÃO N .º 2
PELA COLOCAÇÃO DE RADARES NO VIADUTO DO EIXO NORTE/SUL

Atendendo a que:
1. O Eixo Rodoviário Norte-Sul é uma via rápida que atravessa a cidade de Lisboa de
norte a sul, sendo actualmente parte integrante do IP7.
2. Esta via faz a ligação entre a Ponte 25 de Abril à Circular Regional Interior de Lisboa
(CRIL/IC17/A36), a nascente do Túnel do Grilo (entre a ligações com a A8 e a ligação
com a A1 e a A12).
3. Esta via fornece alternativa à 2ª Circular para a ligação entre a A1 (Autoestrada do
Norte) em Sacavém e a A2 (Autoestrada do Sul) na Ponte 25 de Abril, para as entradas
e saídas de Lisboa do tráfego da e para a A1 e da e para a Ponte Vasco da Gama, bem
como à Calçada de Carriche e à Av. Padre Cruz. Uma vez que o tráfego proveniente da
A8 (Loures, Torres Vedras, etc.) pode utilizar o Eixo Norte / Sul através do Nó de Frielas
do IC17 CRIL.
4. O troço com 1.272 metros de extensão, dos quais 775 metros em viaduto, inicia junto
ao Cemitério do Lumiar, antes de transpor a Avenida Padre Cruz e passar o mercado
municipal desta zona histórica.

E considerando que:
a) Um dos impactos mais negativos é a poluição sonora nas zonas circundantes - sendo
necessário proceder à minimização deste efeito, através de um projeto para a redução
do ruído.
b) O tráfego é intenso e rápido - e tem causado bastantes acidentes nalguns casos com
vítimas mortais.
c) A Infraestruturas de Portugal, S.A., já fez entretanto saber que a conclusão das obras
sob o viaduto do Eixo Norte-Sul, no Lumiar, é da responsabilidade da Câmara
Municipal de Lisboa (CML).

O CDS-PP, na Assembleia de Freguesia do Lumiar, reunida em sessão ordinária no dia 18 de
Dezembro de 2019, delibera exortar a Câmara Municipal de Lisboa a:
1. Promover a colocação de RADARES (semelhante aos das 2ª circular), com vista a promover
o abrandamento da velocidade de circulação nesta via, principalmente nas zonas com
declive e/ou rectas, propicias a grandes velocidades.
2. Proceder à verificação e conservação das barreiras laterais de protecção sonora, existente
na referida via para reforço das mesmas.
3. Proceder às medidas necessárias para um melhor reordenamento e requalificação do
espaço público sob o viaduto do Eixo Norte/Sul, entre a Avenida Padre Cruz e a Azinhaga
da Cidade.
4. Providenciar junto das forças policiais, uma maior vigilância, a fim de evitar a prática de
“TUNNING” (às quinta-Feira), no referido viaduto do Eixo Norte/Sul.

Mais delibera sobre esta recomendação:







Enviar exemplar ao Presidente da Câmara Municipal de Lisboa;
Enviar exemplar à Presidente da Assembleia Municipal de Lisboa;
Fazer a divulgação nos locais habituais;
Fazer a divulgação no Boletim e no site da Junta de Freguesia;
Juntar anexo à Acta minuta desta Assembleia

Lisboa, 18 de Dezembro de 2019

Os proponentes,
Fernando António Campos Baião (CDS)
Maria Inês Fialho da Silva e Sousa Boléo Tomé (CDS)
Bernardo Maria da Cunha Reis Corrêa d’Oliveira (CDS)
José Filipe Soares Monteiro Alves Machado (CDS)

APROVADA POR MAIORIA COM 13 VOTOS A FAVOR (9 PS e 4 CDS), 2 ABSTENÇÕES (1
PCP e 1 BE) E 4 CONTRA (PSD)

