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15ª Reunião ordinária da Assembleia de Freguesia do Lumiar do 

quadriénio 2017-2021 

RECOMENDAÇÃO Nº 14 

 

RUA ACTOR EPIFÂNIO VS OBRAS EMEL 

 

 

A CML através da EMEL prossegue as obras na Rua Actor Epifânio contra a vontade dos 

fregueses que vivem nessa zona. A obra continua a evoluir semeando erros e 

desconformidades com os próprios regulamentos camarários, em prejuízo dos 

moradores. 

 

Vejamos alguns dos problemas que se tem registado. 

 

Da ciclovia e circuito pedonal:  

HIPÓTESES PARA IMPLANTAÇÃO DA CICLOVIA - se seguidas as boas práticas 

recomendadas pela CML e IMTT 

 

Estrada do 
Desvio 

Entrada / Saída 

Praceta 

Q1 

https://www.facebook.com/1725798507718158/photos/1792039444427397/
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                Hip. 1: FAIXA CICLÁVEL – consumo de espaço e custos de implementação 

reduzidos. 

                Hip. 2: PISTA CICLÁVEL  DESTINADA EXCLUSIVAMENTE A CICLISTAS – 

segurança elevada. 

 

Por esta foto se demonstra que, a infraestrutura pré-existente era perfeitamente 

compatível com a implantação de uma ciclovia, mantendo o circuito pedonal – passeios 

– e a rodovia com as duas faixas. 

É o que todos os manuais recomendam, incluindo os publicados pela CML. 

O próprio PDML no seu artº 40º indica: “os espaços residenciais onde, pela 

singularidade dos respetivos traçados e características de ocupação urbana, devem 

ser preservadas as características morfológicas, ambientais e paisagísticas e 

elementos mais relevantes, no sentido da sua qualificação”. 

No entanto, a EMEL ignorou os regulamentos e os manuais de boas práticas e, quer  

impor um novo ordenamento. Documentamos com as fotos seguintes. 

 

OPÇÃO IMPLEMENTADA -  via  partilhada por peões, bicicletas e até por 

veículos motorizados.  

Q1 
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O passeio existente em toda a extenção da Actor Epifânio, na zona atravessada por esta 

“ciclovia”, designada por Q1,  foi simplesmente eliminado. Deste modo e sem 

alternativa, os peões são agora obrigados a usar a “ciclovia”, para acederem à 

entrada/saída da rua.   
 

Por alguma razão, o traçado da dita é em ziguezague. Deste modo, ocupando mais 

espaço na sua implantação e terá sido o pretexto para eliminar o passeio, lugares de 

estacionamento em recorte dedicado e, avançar sobre a rodovia em 1,20 m . 
  

No entanto parece que, os cerca de 10,00 m de corredor verde ali existente,  mais  os 

2,40 m de passeio suprimido, mais os 1,20 m retirados à rodovia, num total de 13,60 m 

de largura de espaço cativado, não foram suficientes para garantir os 3,70 m de largura 

mínima necessária, para implementar  uma “PISTA CICLÁVEL BIDIRECIONAL , 

PARTILHADA COM PEÕES,”. Tal corresponderia a 2,20 m de pista ciclável bidirecional + 

1,50 de passeio, numa partilha da mesma via mas, com separação física, (IMTT – Pacote 

da Mobilidade, Março de 2011). 
 

Isto seria o mínimo a esperar de quem tirou o passeio que, por Lei, é o canal destinado 

à circulação exclusiva de peões, em segurança e com comodidade para todos, em 

especial, crianças, idosos ou quem apresente alguma deficiência. 
 

Mas, como esta via apresenta estreitamentos incompreensíveis com 2,78 m,  2,66 m e 

até 1,80 m de largo, não é possível uma circulação em canais diferenciados, com peões 

separados dos ciclistas. Por outras palavras, a EMEL retirou qualidade à mobilidade 

pedonal. Desnecessariamente, sem justificação válida, retiram o passeio e impõem  

uma alternativa de má qualidade, com menor segurança e, com um risco de acidentes 

infinitamente superior. 
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RUA ACTOR EPIFÂNIO – ANTES DA OBRA DA EMEL 

PASSEIO PEDONAL 

CANAL POTENCIAL PARA IMPLANTAR A CICLOVIA (sem conflitos com a infraestrutura existente) 

ACESSOS ÀS GARAGENS 

ESTACIONAMENTO EM RECORTE  ( 58 lugares ) 

ESTACIONAMENTO NA VIA  ( 11 lugares na perpendicular ) 

 

 

a) Na zona Q1, onde foi implantada a “ciclovia”, a totalidade do passeio foi suprimida 

e o número de lugares de estacionamento diminuídos, em cerca de metade.  

 A ACTOR EPIFÂNIO EM QUATRO ZONAS DE ANÁLISE – Q K 
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b) Na zona Q3, cujo espaço não interfere com a “ciclovia”, aconteceu o mesmo. 

 

c) No conjunto das duas zonas foram eliminados 52% dos passeios da Actor Epifânio. 
 
d) Em Q1 é oferecida uma circulação alternativa pela “ciclovia” e em Q3, foi oferecido 
um canteiro. 
 
Em qualquer dos casos, foi uma desnecessária e lamentável destruição da rede 
pedonal existente. 
 

Da zona Q3: 

 

PRACETA DA ACTOR EPIFÂNIO – antes da obra da EMEL / zona Q3   (1) 
Obs: Existência de passeio contínuo, circundante da rodovia e, recorte para 
estacionamento. 
 
 

 

PRACETA DA ACTOR EPIFÂNIO – depois da obra da EMEL / zona Q3   (2) 
Obs: Passeio suprimido e substituído por canteiro. 

Escada de acesso à 

Calçada de Carriche 

Escada de acesso à 

Calçada de Carriche 

Passeio eliminado 

pela EMEL 

Q Q3 
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PRACETA DA ACTOR EPIFÂNIO – antes da obra da EMEL / zona Q3    (3) 
Obs: Existência de passeio e recorte para 13 lugares de estacionamento. 
 
 

 
PRACETA DA ACTOR EPIFÂNIO – depois da obra da EMEL / zona Q3   (4) 
Passeio suprimido; número de lugares de estacionamento diminuído e sem recorte; 
invasão da rodovia com diminuição da sua largura. 

 

 Passeio eliminado 
pela EMEL 

Escada de acesso à 
Calçada de Carriche 

Ciclovia 

Q2 
Q1

~~ 

Q3 
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Da zona Q2: 

 

RUA ACTOR EPIFÂNIO – antes da obra da EMEL / zona Q2   (1) 
Obs: Existência de passeio regular e previsível em todo o comprimento da rua com 
3,60 m de largura; recorte para 28 lugares de estacionamento. 
 
 

 
RUA ACTOR EPIFÂNIO – depois da obra da EMEL / zona Q2   (2) 
a) O passeio passou a ser imprevisível com mudanças de largura e entroncamentos; 
b) Foram criados obstáculos horizontais com a intrusão dos canteiros no antigo 

passeio;  
c) Foram subtraídos lugares de estacionamento substituídos pelos canteiros. 
d) Os canteiros avançaram 1,80 m sobre a rodovia que, somados aos 1,20 m 

avançados no lado oposto, na zona Q1, provocou uma redução da largura da rua, 
de 7 para 4 metros. 

3,10m 
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e) Os canteiros, zonas permeáveis, vão ser a fonte das infiltrações que surgirão nos 
prédios contíguos, nos três pisos situados a cota inferior.  

 

Resumindo: 

A EMEL anunciou a obra para construção de ciclovia e manutenção de espaços verdes. 

 

A zona Q1 recebeu a “ciclovia”. 

A introdução da rede ciclável devia ter sido corretamente integrada com a rede pedonal 
existente, não devendo o seu desenho introduzir potenciais situações de conflito ou pôr 
de alguma forma em causa a segurança dos peões. Por outras palavras, a criação da 
rede ciclável não deve, nunca, penalizar a rede de percursos pedonais (IMTT- 2011). 

Solução encontrada pela EMEL: eliminar o passeio nessa zona!! 

Uma vez instalada a “ciclovia” no quadrante Q1, não havia necessidade de intervenção 
nos restantes quadrantes a não ser para a anunciada “manutenção dos espaços verdes” 
que, não compreende a eliminação de passeios ou a sua degradação funcional ou ainda 
a eliminação de lugares de estacionamento. 

Mas o facto é que, a EMEL interferiu abusivamente nos restantes quadrantes, 
destruindo as infraestruturas existentes, descaracterizando todo o ordenamento 
daquele Espaço Habitacional Consolidado em vez de o proteger, como impõe o PDML. 

A EMEL comportou-se na Actor Epifânio, como um elefante numa loja de louças. E os 
prejuízos para os moradores estão à vista, são extensos e limitantes, sobretudo para 
os mais vulneráveis.  
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Do estacionamento: 

Perante a afirmação do Sr. Presidente do Conselho de Administração da EMEL, junto da 
8ª Comissão da AML, de que o parque de estacionamento na Rua do Lumiar não era 
pago, fomos ao local obter confirmação. 

Assim apresentamos a respectiva fotografia, onde se pode observar que, o parque não 
é pago ... durante a noite! 

Podemos afirmar, que o Parque da Rua do Lumiar não constitui alternativa, muito 
menos solução para o problema de estacionamento criado pela EMEL na Actor Epifânio. 
A solução passa por devolver os lugares que existiam.    

 

 

PARQUE DA RUA DO LUMIAR 
 

 
 
Da plantação das árvores: 
 

Um grupo de residentes apresentou uma à Assembleia Municipal. É a petição nº 2/2021, 
e que no seu ponto número 3, indica a intenção da EMEL plantar novas árvores na Actor 
Epifânio em locais prejudiciais quer à infraestrutura quer aos residentes. 
Existiam receios que agora se confirmaram com a evolução da obra no terreno. 
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Esta rua tem um eixo arbóreo que se 
situa no quadrante Q1. 
O quadrante Q3 não tinha árvores e o 
quadrante Q4 só tinha uma árvore.  
 
Agora foram plantadas quatro olaias 
(Cercis siliquastrum) no Q4, em 
caldeiras, no passeio em frente às 
fachadas principais dos prédios da Actor 
Epifânio. 
 
A olaia adulta pode medir até 12 m de 
altura e a copa redonda e aberta, pode 
atingir os 10 m de diâmetro. 
 

                      F1 - EXEMPLO DE OLAIA ADULTA 

 
 

F2 – PLANTAÇÃO DAS OLAIAS NO PASSEIO EM FRENTE AOS PRÉDIOS DA ACTOR 
EPIFÂNIO 

 
 

1,90 m X Q1 

Q4 
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F3 –PLANTAÇÃO DAS 4 OLAIS EM FRENTE DAS FACHADAS PRINCIPAIS DOS PRÉDIOS DA 
ACTOR EPIFÂNIO 
 

Nos termos do Regulamento Municipal do Arvoredo de Lisboa (RMAL), podemos 

classificar a olaia como uma árvore de médio porte  considerando no seu estado adulto 

uma altura entre 6 e 12 metros e um diâmetro de copa entre 4 e 6 metros ( do 3c do 

artº  18º , CAP. IV do RMAL). 

Tendo o passeio onde foram plantadas uma largura bruta de 3,80 m, o compasso de 
plantação  deveria estar  entre os 8 e os 9 metros (do 3d do artº  18º do RMAL), o que 
não acontece (F3). 
 
Como se pode observar por F2, não será cumprivel o 3 g) ii. do artº 18º do CAP. IV do 
RMAL. 
A olaia quando adulta tem uma copa que, mesmo considerando o mínimo para uma 
árvore de médio porte, terá um diâmetro de 4m. 
Para  salvaguardar a distância regulamentar mínima de 1,50 m entre o contorno das suas 
copas e as fachadas dos edifícios, teriam que ter sido plantadas de modo a que, o eixo 
vertical dos seus troncos distassem no mínimo 3,50 m ( 1,50m + 2,00m de raio) das 
varandas dos prédios. Acontece que, no caso em apreço, essa distância é de apenas 
1,90 m. Para cumprir com o RMAL, teriam que ser plantadas fora do passeio, na rodovia. 
Ou mais acertadamente, não deviam ter sido ali plantadas. 
A consequência óbvia é: os ramos destas árvores vão entrar em conflito com as 
fachadas e, irão invadir as varandas e marquises 
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F4 – DISTÂNCIAS AOS CANDEEIROS MAIS PRÓXIMOS 
 
Em qualquer caso, a distância mínima aos candeeiros deve ser de 3m (do 3e do artº  
18º do RMAL), o que também não foi respeitado (F4). 
 
Do mesmo regulamento: “Deverão ser evitados os elementos arbóreos com 
características que possam causar danos à zona pública, nomeadamente frutos ou 
substancias que tornem o passeio escorregadio ou cujas raízes possam prejudicar a 
livre circulação na zona pedonal ”. 
Acontece que a olaia produz vagens deiscentes com cerca de 8 a 10 cm de comprimento, 
contendo sementes pretas que, uma vez caídas, além de sujarem o passeio tornam-no 
escorregadio e perigoso quanto às quedas. 
 
Acresce ainda um problema de difícil resolução que consiste na excreção de melada, 
produzida por alguns insetos atraídos pela olaia que, suja o pavimento com uma 
substância pegajosa de difícil lavagem, a exemplo do que aconteceu na Avenida da Igreja 
e noutras artérias da Freguesia de Alvalade! 
 
Sendo este o único passeio que os residentes têm para aceder às suas habitações e 
ainda, porque as copas destas quatro olaias ali plantadas o vão cobrir na integra, temos 
um problema de segurança quanto ao piso, na circulação dos peões. 

2,57 m 2,50 m 

mmm 
2,40m 

Q4 
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F5 – AS ÁRVORES E O COLETOR DE ESGOTO 
 
Em 2009 existiam aqui árvores que foram arrancadas, porque as suas raízes partiram as 
manilhas do coletor principal de esgoto e obrigou a obras avultadas de 
reparação/substituição.   
 
O coletor passa na posição assinalada na foto F5 e, como se pode observar, cometeu-se 
o mesmo erro, plantaram-se árvores demasiado próximo do mesmo. Então o passado 
voltará a repetir-se.   
 
Devido à orientação geográfica dos prédios da Actor Epifãnio, com as fachadas 
principais viradas a Norte e Nor-noroeste, têm uma fraca exposição à radiação solar 
direta (F5). 
 
Pela observação das fotos F1, F2 e F4 fácilmente se conclui que, as árvores plantadas em 
frente das fachadas irão agravar a situação, condenando à sombra permanente as 
janelas situadas nas caves, rés-do-chão e primeiros andares. 
  
Pretende a EMEL privar os cidadãos de luz solar, ou é só incompetência no planeamento 
da obra? 
 
Em jeito de conclusão, estranhamos que, sendo a EMEL uma empresa camarária e, 
sendo a CML a coordenadora do projecto, tenham sido cometidos tantos atropelos aos 
regulamentos da própria Edilidade na obra em curso e que, prejudicam objetivamente 
a qualidade de vida dos cidadãos. 
 
 

Fachadas da Actor Epifânio. 

Pouca radiação solar direta. 

Q3 
Q4 
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A CML/EMEL têm assumido um comportamento arrogante no que à Actor Epifânio diz 
respeito, intervindo num espaço urbano consolidado, habitado por pessoas há mais de 
50 anos, como se de uma obra nova se tratasse, a executar num espaço livre e 
desabitado!! 
 
Assim, tendo em conta os inúmeros erros que tem sido executados nesta obra e que vão 
prejudicar de forma grave os fregueses moradores nesta via do Lumiar, a assembleia de 
freguesia do Lumiar reunida a 30 de Abril de 2021, delibera que: 
 

 A junta de freguesia do Lumiar, exija à Camara Municipal de Lisboa que as obras 
na via publica e arruamentos em curso, sejam paradas e que os moradores sejam 
ouvidos, de forma que as ações em curso que prejudicam o seu dia à dia e forma 
de viver há mais de 50, sejam evitadas. 

 

 Que as arvores agora plantadas e que vão provocar problemas nomeadamente 
na luz que chega à praceta em questão, assim como o compasso a que estão 
agora, sejam revistos e possivelmente alteradas. 

 

 Solicitar ao Presidente da Junta de freguesia do Lumiar que responde de forma 
célere e eficaz aos moradores que tem questionado a junta do Lumiar e que 
ainda não tiveram resposta. 

 

 Solicitar à Junta de freguesia do Lumiar que pressione a EMEL de forma que o 
presidente do Conselho de administração responda aos nossos fregueses da Rua 
Actor Epifânio que continuam sem obter resposta às cartas enviadas. 

 

 

Mais delibera: 

 Enviar cópia para a Câmara Municipal de Lisboa;  

 Enviar cópia para a Assembleia Municipal; 

 Enviar copia ao conselho de administração da EMEL. 

 Divulgar nos locais habituais, no Boletim e sítio web da Junta de Freguesia;  

 Juntar a Acta desta sessão. 

 

Lisboa, 30 de Abril de 2021 

 

 

Os proponentes 

João Pulido Pereira Freire de Andrade (CDS) 

Fernando António Campos Baião (CDS)  
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Maria Clara Currito Gargalo Ferreira da Silva (CDS) 

             José Filipe Soares Monteiro Alves Machado (CDS) 
 
 
 
 
 
 

APROVADA POR MAIORIA 

10 VOTOS A FAVOR  (4PSD;4CDS;1PCP;1BE) E 9 VOTOS 

CONTRA (9PS) 

 


