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3.ª Reunião ordinária da Assembleia de Freguesia do Lumiar do quadriénio 

2021-2025 

RECOMENDAÇÃO Nº 1 
 

Parque de Rebocados - Grupo de Trabalho 
 

A proposta de instalação do parque de rebocados da EMEL foi apresentada pela Junta de 

Freguesia do Lumiar, no anterior mandato, à Assembleia de Freguesia do Lumiar. 

O parque foi apresentado como temporário e a sua construção justificada pela necessidade 

urgente da EMEL alterar a atual localização da infraestrutura que utiliza como parque de 

Rebocados. 

A zona proposta para instalação e construção do parque de rebocados era a mesma para onde 

já estava previsto a instalação e construção de um parque desportivo / intergeracional, no âmbito 

do Programa “Uma praça em cada bairro”. 

A resistência dos lumiarenses a esse projecto fez-se sentir desde logo tendo dado origem a uma 

petição contra a instalação e construção do parque de rebocados na localização sugerida pela 

EMEL e proposta pela Câmara Municipal de Lisboa no anterior mandato, que havia sido 

apresentada na Assembleia Municipal de Lisboa. 

As partes envolvidas e interessadas neste processo foram ouvidas em audiências que decorreram 

durante os meses de Fevereiro e Março. 

Durante as audiências o Presidente da Junta de Freguesia do Lumiar, eleito em Setembro de 

2021, declarou o apoio da Junta às pretensões dos peticionários e a oposição da Junta à 

instalação e construção do parque de rebocados no local previsto. 

O Presidente da EMEL, quando foi ouvido, declarou que a localização era definitiva tendo deixado 

ao critério da Câmara Municipal de Lisboa (CML) a decisão de alterar a localização do parque. 

O Vereador da Mobilidade, Ângelo Pereira, durante a sua audição afirmou respeitar a posição 

dos peticionários e do Presidente da Junta e comunicou a decisão da CML de alterar a localização 

do parque de rebocados da EMEL de acordo com os desejos da população e da Junta de 

Freguesia. Também exprimiu a sua vontade de delegar na Junta de Freguesia e na população a 

decisão sobre o que fazer e instalar naquele espaço. 

https://www.facebook.com/1725798507718158/photos/1792039444427397/
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Neste sentido, é compreensível e aceitável que a decisão futura sobre a infraestrutura que se 

venha a decidir criar, instalar e construir no ex-local do parque de rebocados seja objecto do 

escrutínio dos lumiarenses, sejam eles residentes, empresários, entidades e organismos públicos 

ou privados, ou pessoas que trabalhem na zona causa. 

Neste sentido, e na sequência das declarações do Vereador da Mobilidade sobre o assunto, a 

Assembleia de Freguesia do Lumiar reunida em sessão ordinária, no dia 29 de Abril de 2022, 

delibera recomendar à Junta de Freguesia do Lumiar, nos termos regimentais aplicáveis, as 

seguintes diligências: 

1) Criação de um Grupo de Trabalho eventual presidido pela Junta de Freguesia, para 

realização de um processo de debate e consulta pública sobre a utilização a dar ao local 

anteriormente destinado ao parque dos rebocados, auscultando e envolvendo neste 

processo todos os partidos políticos com assento na Assembleia de Freguesia e as 

Associações da sociedade civil mais relevantes na zona em causa. 
 

2) Que os resultados da consulta pública sejam apresentados na forma de proposta para 

discussão com os interessados da sociedade civil, para apoiar a decisão sobre a utilização 

a dar ao local anteriormente destinado ao parque dos rebocados. 
 

Lisboa, 29 de Abril de 2022 

Mais delibera: 

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

 Juntar a acta desta sessão. 
Os proponentes: 

Camila Botão (PSD) 
João Vás e Lima (PSD) 

Mário Lopes (PSD) 
Marta Vieira (PSD) 

Pedro Monteiro (PSD) 
        Bernardo Correia d’Oliveira (CDS) 

Eduardo Lago Barroso (CDS) 
Maria Clara Ferreira da Silva (CDS) 

 

APROVADA POR MAIORIA 

11 VOTOS A FAVOR (5PSD 4CDS 1CDU 1IL) 

7 ABSTENÇÕES (5PS 1BE 1LIVRE) 

1 VOTO CONTRA (1CHEGA) 

https://www.facebook.com/1725798507718158/photos/1792039444427397/

