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RECOMENDAÇÃO N.º 1 
 

“RAMPAS DE SKATE” 

O ‘skate’ é um desporto radical, dado o seu aspecto físico e criativo, que surgiu na Califórnia (EUA) 
na década de ’60, a partir de uma adaptação feita por surfistas que queriam continuar a prática 
desportiva em locais onde não existiam ondas. Nas décadas seguintes, desenvolveu-se, adquiriu 
regras e características próprias. 
 
Por exemplo, uma pista de ‘skate’ permite disponibilizar condições para a prática de ‘skate’, de 
BMX (bicicleta) e de patins em linha. Pode incluir uma zona de ‘bowl’s’ (conhecidas como 
‘piscinas’), ou uma ‘street plaza’ inspirada nas praças públicas com corrimões, bancos e rampas, ou 
ainda uma zona com dimensões adequadas à realização de competições, com rampas, inclinações 
e ‘quarter pipes’. 
 
A prática consiste em deslizar e em ultrapassar obstáculos sobre o solo, equilibrando-se o ‘skater’ 
numa prancha dotada de quatro pequenas rodas e dois eixos chamados de ‘trucks’, que lhe 
permitem executar manobras cuja proficiência é avaliada pelo grau de dificuldade dos movimentos 
executados. 
 
Considerando que a sua difusão pelo mundo, tem assumido um importante papel nas políticas 
públicas voltadas para a juventude e a inclusão social; 
 
Considerando, porém, que a sua prática em zonas residenciais, designadamente nos passeios de laje 
ou calçada junto às habitações, pelos elevados níveis de ruído que origina, perturba o descanso e a 
qualidade de vida dos residentes; 
 
Considerando que, em alternativa, pequenas rampas situadas em zonas lúdico-desportivas ou junto 
a espaços verdes de uso público, permitem minimizar os efeitos do ruído, deslocalizando os seus 
inconvenientes para zonas mais apropriadas; 
 
Considerando a falta de equipamentos para a prática deste desporto na Freguesia, bem como o 
perigo que o estado de deterioração de alguns deles pode constituir para a segurança dos jovens 
praticantes (ver fotos em anexo). 
 
Neste contexto, e na sequência da presente proposta dos eleitos do Partido Ecologista “Os 
Verdes” e do Partido Comunista Português (PCP), a Assembleia de Freguesia do Lumiar, reunida 
em sessão ordinária no dia 2015-09-16, delibera recomendar: 
 
1 - Que sejam tomadas as necessárias diligências para a urgente reparação de rampas de ‘skate’ que 
se encontrem em mau estado, para uma prática segura desta actividade lúdico-desportiva. 
 
2 - Que seja ponderada a instalação de rampas de ‘skate’ em áreas de uso público não habitacional, 
designadamente, em áreas melhor adequadas à prática desportiva ou junto a espaços verdes. 
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Mais delibera enviar a presente resolução ao executivo da Junta de Freguesia do Lumiar, 
procedendo-se à sua divulgação nos habituais locais públicos de estilo, incluindo o Boletim e sítio 
web da Junta de Freguesia. Juntar à acta aprovada em minuta. 

Assembleia de Freguesia do Lumiar, 16 de Setembro de 2015 

 

Os proponentes 

Teresa Roque (PCP) 

José Luís Sobreda Antunes PEV) 

 

APROVADA POR UNANIMIDADE 

 

 

Nota: Em anexo, 2 fotos de rampa de ‘skate’ na Alameda Roentgen. 
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A N E X O S 
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