
                                                                                                                       

9ª Reunião ordinária da Assembleia de Freguesia do Lumiar do 

quadriénio 2017-2018  

 

MOÇÃO N.º 5 

 

PELA QUALIDADE DO AR NO BAIRRO DE TELHEIRAS 

 
 

A associação ambientalista Zero, publicou recentemente informação que identifica a 

2ªcircular junto a Telheiras como uma das zonas com maior índice de poluição da cidade de 

Lisboa.  

 

O considerável aumento do transito numa via congestionada e degradada, a incapacidade 

de o transporte colectivo responder às necessidades de mobilidade na grande Lisboa, a falta 

de vigilância pelo cumprimento da lei, são as principais causas apontadas. 

Contudo também a Av. Padre Cruz é uma via de grande movimento, sobretudo durante as 

manhãs, que contribui para a poluição que tanto já prejudica os habitantes de Telheiras 

onde a população sofre cada vez mais de problemas respiratórios. 

A Assembleia de Freguesia do Lumiar, reunida a 26 de Junho de 2019, preocupada 

com os efeitos de tal ocorrência sobre a saúde dos habitantes de Telheiras, exorta a 

Junta de Freguesia do Lumiar a implementar vigilância da qualidade do ar e a tomar 

medidas que possam minorar os efeitos da contaminação, através de: 

 

1. solicitar com caracter de urgência junto das entidades competentes (APA e CCDR 

LVT) a instalação de uma estação de monitorização da qualidade do ar em Telheiras; 

 

2. proceder à replantação das árvores que foram arrancadas e que secaram em 

Telheiras e que até hoje permanecem por replantar; 

 

3. solicitar à CML a lavagem de ruas em Telheiras, no sentido de remover partículas e 

pólens; 

 

4. executar as recomendações aprovadas por esta assembleia que visam a redução da 

velocidade em Telheiras, desincentivando a circulação no interior do bairro em 

alternativa à 2ª Circular e Av. Padre Cruz quando congestionadas. 

 

 

 

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


5. solicitar à CARRIS que utilize veículos menos poluentes nos circuitos que 

atravessam as principais ruas de Telheiras. 

 

 

Mais delibera: 

 Enviar exemplar ao Presidente da Câmara Municipal de Lisboa; 

 Enviar exemplar à Presidente da Assembleia Municipal de Lisboa; 

 Enviar exemplar ao presidente do Conselho de Administração da Carris; 

 Enviar exemplar à ART; 

 Fazer a divulgação nos locais habituais; 

 Fazer a divulgação no Boletim e no site da Junta de Freguesia; 

 Juntar anexo à Acta minuta desta Assembleia 

 

 

Lisboa, 26 de Junho de 2019 

 

Os proponentes 

João Pulido Pereira Freire de Andrade (CDS) 

Maria Inês Fialho da Silva e Sousa Boléo Tomé (CDS) 

Maria Clara Currito Gargalo Ferreira da Silva (CDS) 

Bruno Miguel da Silva Martins Gonçalves (CDS) 

 
 

APROVADA POR UNANIMIDE 
   

 

 


