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RECOMENDAÇÃO n.º 2/2021 da Iniciativa Liberal 

à Assembleia de Freguesia de Arroios (Lisboa) 21-12-2021 

 

Considerando que: 

 

1. São vários os problemas existentes e as queixas dos moradores, empresários 

e trabalhadores na Junta de Freguesia de Arroios, relacionados com o trânsito 

nesta freguesia; a saber: aumento dos acidentes, encerramento de negócios 

vários, “barulho das buzinas de carros e sirenes dos veículos de emergência”, 

ambulâncias a circular na ciclovia, peões atropelados, “ciclistas que não 

cumprem as normas da estrada” e trânsito “caótico e infernal”;  

 

2. Alguns moradores querem levar o caso à Justiça devido à irresolução dos 

problemas e queixas acima identificados; 

 

3. Uma das medidas inclusas no programa autárquico da Iniciativa Liberal (IL) 

assenta na necessidade de “dar prioridade aos veículos nas vias de grande 

circulação (Av. Almirante Reis, Av. Casal Ribeiro, R. Pascoal de Melo e Rua 

António Pedro), de modo a assegurar trânsito fluído e passagem de 

transportes públicos e veículos prioritários”;  

 

4. Um dos objetivos da Junta de Freguesia de Arroios é a contribuição de “forma 

ativa para a qualidade de vida não só daqueles que aqui constroem família, 

mas de todos os seus residentes”, bem como de “apoiar e estimular todos os 

que desenvolvem negócios na freguesia”; 

 

5. É da sua competência “garantir ruas, avenidas, praças e parques com 

qualidade”, embora não intervindo diretamente na gestão do trânsito e 

mobilidade urbano (competências da Câmara Municipal de Lisboa). 

 

Pelo acima exposto, propomos a esta junta de freguesia que delibere: 

 

1. Solicitar à Câmara Municipal de Lisboa qual a sua posição definitiva 

relativamente à ciclovia da Avenida Almirante Reis, uma vez que durante a 

campanha eleitoral para as eleições autárquicas o atual presidente do 

município lisboeta, o Eng. Carlos Moedas, afirmou publicamente que 

a ciclovia da Avenida Almirante Reis era para acabar nos moldes atuais; 

 

2. Se é para acabar nos moldes atuais, qual a alternativa que o executivo da 

CML vai apresentar (onde, como e quais os custos da operação para o erário 
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público?), devendo esta alteração, no entender da IL, ser previamente 

articulada com a Junta de Freguesia de Arroios, para recolher os seus 

contributos, visando atingir o defendido pela IL: “dar prioridade aos veículos 

nas vias de grande circulação (Av. Almirante Reis, Av. Casal Ribeiro, R. 

Pascoal de Melo e Rua António Pedro), de modo a assegurar trânsito fluído e 

passagem de transportes públicos e veículos prioritários”;  

 

3. Esta articulação prévia com a Junta de Freguesia de Arroios é, no entender 

da IL, uma mais-valia para o subsequente escrutínio autárquico e público 

inerente à implementação de uma nova ciclovia para substituir a que existe 

na Avenida Almirante Reis. 

 

 

Pela Iniciativa Liberal, 

 
 


