
 
 

Recomendação  
Sobre o Futuro da Avenida Almirante Reis 

 
A Câmara Municipal de Lisboa e a Junta de Freguesia de Arroios apresentaram uma proposta 
para o futuro imediato da Avenida Almirante Reis, alegando que a mesma se baseia no vasto 
processo de auscultação da população, comerciantes, associações e forças vivas da freguesia. 
 
A proposta apresentada centra-se na solução de problemas de trânsito na Avenida Almirante 
Reis relacionados com a introdução da ciclovia.  
 
Os eleitos da CDU na Freguesia saúdam o facto de se manter a ciclovia, reforçando que esta, ao 
nosso ver, seja apenas um dos elementos que compõem a necessária reestruturação da avenida. 
Além disso, o processo de auscultação realizado, tanto pela falta de uma planificação e 
comunicação atempada, como pela ausência de qualquer representante político da Câmara 
Municipal de Lisboa nos encontros havidos, não deu resposta às questões levantadas pelos 
presentes. Por último, desconhecem-se quaisquer registos ou actas dessas reuniões que 
permitam escrutinar se a proposta de requalificação da Avenida apresentada corresponde aos 
problemas e necessidades levantados pelos auscultados. 
 
O futuro da Avenida deve considerar e pensar: 
 Nas várias pessoas que a atravessam diariamente, quer seja a pé, de metro, de autocarro, 

de bicicleta ou de carro;  
 Nos seus passeios, actualmente demasiado estreitos, cheios de comércio e cafés; 
 Na mobilidade pedonal, nos pontos de travessia e na acessibilidade para pessoas de 

mobilidade reduzida; 
 Numa diminuição substancial da poluição que ali se gera e na actual carência de árvores;  
 Nas múltiplas nacionalidades que hoje a constituem, na sua integração e suas dificuldades; 
 Nas pessoas que à noite dormem nas arcadas dos seus prédios;  
 Na sua limpeza e nos caixotes dos quais constantemente nos desviamos quando a 

caminhamos;  
 Em quem a habita, em que condições e a que preços;  
 Nos transportes públicos que a servem, para que permitam uma redução do tráfego 

automóvel e uma mobilidade verdadeiramente democrática. 
  
A CDU luta por uma Avenida Almirante Reis que se torne uma avenida que sirva a todos e seja 
vivida por todos. 
 
Assim, as eleitas pela CDU - Coligação Democrática e Unitária vêm propor a esta Assembleia 
de Freguesia, reunida em sessão ordinária a 29 de Abril de 2022, que recomende à Junta de 
freguesia de Arroios que intervenha junto da Câmara Municipal de Lisboa que seja criado um 
projeto integral e verdadeiramente democrático para aquela que é uma das centrais avenidas 
da cidade de Lisboa, que tem que partir de um verdadeiro e transparente processo 
participativo com uma metodologia robusta que permita o real envolvimento de todos 
aqueles que usam a avenida e a compreensão dos seus problemas, permitindo a participação 
da população na definição deste eixo central de Lisboa. O actual desenho da Avenida 



Almirante Reis confere prioridade ao automóvel, sendo preciso transformar a Avenida com o 
foco no espaço para as pessoas. 
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