13ª Reunião ordinária da Assembleia de Freguesia do Lumiar do
Quadriénio 2017-2021
RECOMENDAÇÃO Nº 2
PELA EXPANSÃO TOTAL DAS CICLOVIAS E DA GIRA (BICICLETAS) NA FREGUESIA DO LUMIAR
A bicicleta é um dos meios de mobilidade que tem ganho mais adeptos na cidade de Lisboa,
como alternativa, quer ao carro como aos transportes públicos. Este meio de locomoção, vem
trazer consigo várias e evidentes vantagens, pois é reconhecida como amiga do ambiente e
pelos benefícios que traz para a saúde física e mental, das pessoas que a incluem nas suas
rotinas diárias.
Na freguesia do Lumiar, deparamo-nos com a seguinte realidade:


Na zona de Telheiras existem ciclovias completas e docas munidas com bicicletas;



Na zona da Calçada de Carriche já existe uma passagem ciclopedonal sobre a mesma;



Na zona da Alta de Lisboa, vemos ciclovias com condições para serem utilizadas, no
entanto não existe qualquer doca com bicicletas disponíveis;



Nas restantes zonas da freguesia, apenas vemos projectos futuros de ciclovias e a total
ausência de docas e bicicletas disponíveis para os fregueses. (ver infografia em baixo)

Fonte: https://www.gira-bicicletasdelisboa.pt/descobre-as-estacoes/
Como é possível verificar na infografia acima apresentada, na Freguesia do Lumiar há uma
ausência de docas com bicicletas (com excepção na zona de Telheiras) o que claramente não
contribui para a qualidade de vida dos cidadãos residentes nesta área geográfica de Lisboa.
Por último, a nossa freguesia caracteriza-se por uma alta densidade populacional, onde
existem muitos estabelecimentos de ensino, serviços públicos, associações, empresas e muitos
espaços verdes, onde certamente a bicicleta poderá ser uma alternativa de mobilidade a ter
em conta.

- Assim, a Assembleia de Freguesia do Lumiar, reunida a 30 de Setembro de 2020,

exorta a Junta de Freguesia do Lumiar para que interceda junto da empresa
municipal EMEL e a CML, para a disponibilização de ciclovias, docas e bicicletas para
todo o território da freguesia.

Mais delibera:







Enviar ao Presidente da Camara Municipal de Lisboa
Enviar à Presidente da Assembleia Municipal de Lisboa
Enviar ao Presidente do Conselho de Administração da EMEL
Fazer a divulgação nos locais habituais
Fazer divulgação no Boletim e no site da Junta de Freguesia
Juntar à Acta minuta desta Assembleia.

Os proponentes
João Pulido Pereira Freire de Andrade (CDS)
Fernando António Campos Baião (CDS)
Maria Clara Currito Gargalo Ferreira da Silva (CDS)
Madalena Pestana de Vasconcelos (CDS)

APROVADA POR MAIORIA, COM 18 VOTOS A FAVOR (9 PS, 4 PSD, 4 CDS
E 1 BE), 0 VOTOS CONTRA E 1 ABSTENÇÃO (PCP)

