
 

RECOMENDAÇÃO 
 

PELO APOIO AOS PEQUENOS E MÉDIOS EMPRESÁRIOS,  
PELO ACESSO E USUFRUTO DO ESPAÇO PÚBLICO 

 

A situação pandémica por que todos passámos levou a importantes alterações nos hábitos e 
cuidados sanitários da população, abrindo a necessidade dos estabelecimentos de restauração, 
como cafés, pastelarias, restaurantes ou bares, se expandirem para o espaço público. 

 Através do programa municipal Lisboa Protege, o apoio aos comerciantes deu-se pela isenção 
da cobrança de taxas pela ocupação da via pública, assim como pela transformação de lugares 
de estacionamento em esplanadas.  

Este programa veio permitir a muitos pequenos e médios empresários da Freguesia a 
possibilidade de manter e expandir os seus negócios, simultaneamente permitindo à população 
um usufruto do espaço público complementar ao existente, que tem tradicionalmente olhado 
para as vias pedonais e viárias como locais de passagem ao invés de descanso ou lazer.  

Simultaneamente, a existência de mais esplanadas veio potenciar o ruído proveniente da rua, 
sendo particularmente problemático durante a noite em zonas residenciais, como é a grande 
maioria da Freguesia de Arroios, assim como colocado obstáculos à mobilidade de peões, 
carrinhos de bebés ou cadeiras de rodas, nos locais em que as esplanadas ocuparam áreas 
excessivas dos passeios.  

A situação é, pois, complexa, pelo que importa analisá-la tendo em consideração várias 
problemáticas, devendo-se incluir a população numa discussão detalhada e alargada sobre o 
uso do espaço público e o futuro da cidade. 

Recentemente, veio a público, através da comunicação social, que o Executivo de Arroios 
intimou a grande maioria dos comerciantes que colocaram esplanadas em lugares de 
estacionamento a retirá-las até ao final do mês de Setembro, antecipando em três meses o final 
do programa Lisboa Protege, em vigor até final de Dezembro, e ao arrepio das decisões das 
restantes freguesias de Lisboa.  

importa reverter uma decisão que se veste de extemporaneidade, discriminação e falta de 
diálogo, tanto com os comerciantes como com a população – como é prova as mais de 2100 
assinaturas que em pouco tempo foram recolhidas pedindo a reavaliação desta medida. 

As eleitas pela CDU - Coligação Democrática e Unitária vêm propor a esta Assembleia de 
Freguesia, reunida em sessão ordinária a 27 de Junho de 2022, que delibere recomendar à Junta 
de Freguesia de Arroios: 

Que, à semelhança das restantes freguesias de Lisboa, seja permitido aos comerciantes que 
mantenham as esplanadas que ocupam lugares de estacionamento até ao final do mês de 
Dezembro; 
 
Que promova uma discussão alargada, detalhada e participativa com a população e 
comerciantes sobre as vantagens e desvantagens da ocupação e usufruto da via pública, com 
vista a apresentar à Assembleia Municipal de Lisboa uma proposta de actualização dos 
regulamentos municipais, de acordo com os resultados da discussão pública. 
 
 



 
 
Arroios, 27 de Junho de 2022 
 

As eleitas pela Coligação Democrática e Unitária 
Anna Nemcova de Almeida 
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