Alvalade

RECOMENDAÇÃO

Fiscalização e pavimentação na Estrada da Portela

Na sequência da decisão de loteamento levada a cabo pela Câmara Municipal de Lisboa (CML), no Processo n.º
11 URB 2017, e consequente legalização do Bairro de São João de Brito, tem sido levado a cabo um conjunto
de diligências atinentes ao mesmo processo.
A Estrada da Portela assume especial importância na dinâmica de parte da freguesia de Alvalade, enquanto via
de acesso ao Bairro São João de Brito.
Presentemente, e apesar da sinalização existente, nomeadamente os sinais de proibição de estacionamento,
verifica-se um recorrente estacionamento abusivo de veículos na via referida.
Em razão desta circunstância, que se pode atestar na imagem abaixo colocada, torna-se impossível a circulação
pedonal em plena segurança, expondo assim as pessoas que ali circulam a um risco acrescido face à natural
circulação automóvel.

Compreende-se que em dias de especial movimento situações como esta se apresentem como pouco
controláveis. Contudo, este tipo de acontecimentos têm sido recorrentes e não pontuais.
Esta situação já foi alvo de denúncia por parte de moradores do bairro às autoridades competentes, em
particular à Polícia Municipal. Contudo, fruto da ausência de fiscalização, as diversas denúncias não têm tido
sucesso.

Assim, importa sensibilizar a Junta de Freguesia para: 1) proceder a uma avaliação do referido local e,
posteriormente, apresentar um plano de intervenção com vista à resolução e minimização dos impactos acima
descritos, nomeadamente tendo em vista a colocação de um passeio num dos lados da via, até à intervenção
urbanística acima referida; 2) atuar em conformidade junto da Polícia Municipal, tendo em vista um processo de
fiscalização do cumprimento das normas de estacionamento de veículos na Estrada da Portela.
Neste sentido o CDS-PP, na sessão ordinária da Assembleia de Freguesia de Alvalade reunida a 1 de
Abril de 2019, propõe recomendar à Junta de Freguesia de Alvalade que:
•

Apresente um plano de intervenção com vista à resolução e minimização dos impactos acima
descritos, nomeadamente tendo em vista a colocação de um passeio num dos lados da via;

•

Pugne pela fiscalização e cumprimento das normas de estacionamento na Estrada da Portela,
Bairro São João de Brito;

•

Faça chegar à Câmara Municipal de Lisboa a presente recomendação.

Pelo Grupo da Assembleia de Freguesia do CDS-PP
Francisco Camacho

