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RECOMENDAÇÃO N.º 4 
 
 

“SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA” 
 
 
A iluminação pública de algumas freguesias de Lisboa não fornece os níveis de luminosidade 
suficientes para permitir uma melhor circulação noturna de peões e viaturas em segurança. 

Algumas vias e passeios ainda possuem os caducos postes, hoje desativados, que serviram de 
apoio à construção dos lotes. São raríssimas as passadeiras de peões que disponham de sistemas 
refletores. Outros candeeiros, mesmo de modelo mais recente, fornecem luz intermitente ou 
desde há algum tempo deixaram de funcionar. Alguns nem sequer possuem chapa com a 
numeração inventariada em cadastro municipal, o que dificulta a sua identificação para posterior 
listagem a remeter aos serviços da Divisão de Iluminação Pública da CML. 

São disso exemplo vias de acesso à Freguesia do Lumiar, como o Eixo Norte/Sul, a 2ª Circular 
ou a Av. Padre Cruz, bem como vários bairros da Freguesia, com destaque para a ‘escuríssima’ 
saída do Metro de Telheiras, junto às zonas arborizadas. Enumeram-se ainda, em anexo e a título 
meramente indicativo, alguns exemplos de candeeiros com lâmpadas apagadas durante o período 
noturno, facto que obriga alguns condomínios a terem as suas luzes externas acesas durante a 
noite para melhor iluminar a via pública. 

Neste contexto, considerando ser fundamental o Município potenciar a melhoria dos sistemas de 
iluminação pública, tendo em vista uma circulação em segurança. 

Neste sentido, e na sequência da presente proposta do Partido Ecologista “Os Verdes”, a 
Assembleia de Freguesia do Lumiar, reunida em sessão ordinária no dia 2016-06-29, delibera 
recomendar à Câmara Municipal de Lisboa que, em conjunto com os órgãos da Freguesia do 
Lumiar: 

1. Proceda ao arrolamento do estado de funcionamento dos tipos de equipamentos de 
iluminação pública em acessos pedonais, rede viária e jardins da Freguesia do Lumiar. 

2. Remova os postes entretanto desativados e substitua, com carácter de urgência, os 
diversos sistemas de iluminação pública que se encontram fundidos ou obsoletos por 
lâmpadas de poupança ou refletores de baixo consumo energético. 

3. Instale nos postes de iluminação, a uma altura visível para o munícipe, as respetivas 
chapas em falta, com a numeração constante do cadastro municipal. 

4. Promova, nos casos prioritários de maior utilização, a repintura e melhor iluminação das 
zebras de atravessamento pedonal com elementos refletores. 

5. Reporte aos órgãos da Freguesia sobre qual a calendarização prevista para os inadiáveis 
tipos de reparações. 

Mais delibera: 

 Enviar a presente resolução à Câmara Municipal de Lisboa. 
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 Divulgar esta deliberação nos habituais locais públicos de estilo, incluindo o Boletim e 
sítio web da Junta de Freguesia. Juntar à ata aprovada em minuta.  

 

Assembleia de Freguesia do Lumiar, 29 de Junho de 2016 

 

O Proponente 

J. L. Sobreda Antunes (PEV) 

 

APROVADO POR UNANIMIDADE 
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ANEXO: 

 

A título meramente indicativo, e num espaço confinante a um mero par de quarteirões, 
enumeram-se os seguintes exemplos de candeeiros (em Telheiras) com lâmpadas apagadas no 
período noturno: 

 Rua prof. Carlos Teixeira, candeeiro nº 64.414, em frente ao nº 2 (junto à zebra), e em 
frente ao nº 3 e nº 9B; 

 Rua prof. Fernando Namora, candeeiros entre o Eixo Norte/Sul e a Escola Básica de São 
Vicente; 

 Rua prof. Mário Albuquerque, nº 39.400 ? (junto a entrada de garagem); 

 Rua prof. Moisés Amzalak, nº 64.621, e outros não numerados na esquina junto ao nº 7 
(candeeiro duplo), junto ao nº 9, e junto à zebra em frente ao nº 11D; 

 Rua prof. Simões Raposo, nº 60551 e nº 93.387 (?) 

Nota: as dúvidas na identificação da numeração reportam-se às dificuldades inerentes à escuridão 
das vias. 

Exemplos de zebras de atravessamento pedonal com refletores avariados: 

 Rua prof. Francisco Gentil (em frente à pizaria) e a meio da rua prof. João Barreira, onde, 
de meia dúzia de refletores, apenas um ainda se encontra ligado. 


