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Eleitos na Assembleia de Freguesia da Penha de França

RECOMENDAÇÃO
Mais estacionamento, melhor Mobilidade!

Considerando que a Avenida Afonso III, no troço compreendido entre a Parada do Alto de São
João e a Rua da Madre de Deus, apresenta um perfil viário desactualizado e desajustado às
necessidades de circulação e de utilização das comunidades locais, nomeadamente:
1- Apresentando duas faixas de rodagem em cada sentido, que quase nunca são utilizadas
na sua plenitude, devido à frequência de estacionamento em segunda fila;
2- Integrando na maior parte do traçado, no seu troço superior, estacionamento
longitudinal em linha em placa própria, com frequência acompanhado de
estacionamento em segunda fila junto aos cruzamentos e postes de iluminação pública;
3- Integrando na maior parte do traçado, no s eu troço inferior, estacionamento
longitudinal em linha ocupando parte uma das faixas de rodagem ou os passeios, bem
como estacionamento em segunda fila, e pontualmente estacionamento em espinha,
em placa própria ou ocupando também o passeio;
4- Revelando nalgumas zonas do seu traçado passeios de dimensão reduzida, no seu troço
inferior ocupados pelo estacionamento automóvel, e uma quase total ausência de
arborização de rua, o que desqualifica o ambiente urbano e o conforto ambiental dos
moradores;
Considerando que a Avenida Afonso III se localiza na sua totalidade na Freguesia da Penha de
França, abrangendo o Bairro Lopes, que é constituído por edifícios sem oferta de
estacionamento próprio e que conhece uma renovação geracional; e pelas zonas resid enciais
das ruas Dom Fuas Roupinho, Paio Peres Correia e Rua do Forte de Santa Apolónia, que
apresentam iguais características;
Considerando que a Avenida Afonso III apresenta, por isso, uma muito forte carência de
estacionamento para moradores, particula rmente no período noturno;

Considerando que esta zona da Freguesia da Penha de França é mal servida por transporte
público: (i) não tendo acesso à rede do Metropolitano de Lisboa, e; (ii) sendo servida apenas por
duas carreiras da Carris, a 718 que termina às 21:30h e a 742 que termina à 1:30h;
Considerando ainda que, através de Proposta n.º 526/2018, a Câmara Municipal de Lisboa
pretende colocar em discussão pública o Plano de Pormenor da Calçada das Lajes, cujo limite
abrange uma parte do troço inferior d a Avenida Afonso III, pelo que este momento permite
alargar as propostas de qualificação urbana às áreas mais necessitadas da sua envolvente;

Vêm os eleitos do PSD na Assembleia de Freguesia da Penha de França, reunida na Sessão
Ordinária de 14 de Setembro de 2018, propor, que a Assembleia de Freguesia reconheça a
importância e pertinência desta proposta e que a Junta de Freguesia defenda esta deliberação
junto da Câmara Municipal de Lisboa:
1- Proceder ao reperfilamento da Avenida Afonso III, no troço compre endido entre
a Parada do Alto de São João e a Rua da Madre Deus, passando a oferecer ao
longo de todo o seu perfil: (i) estacionamento em espinha nos dois sentidos; (ii)
passeios mais largos, incluindo arborização de rua nos dois lados, de modo a
qualificar o ambiente urbano; (iii) assegurando a existência de ilhas de
estacionamento nas paragens de autocarro, de modo a não interromper o
trânsito, que passará a ter uma faixa de rodagem em cada sentido;
2- Assegurar a discussão pública deste projeto antes da sua execução,
nomeadamente junto dos moradores e da Freguesia da Penha de França.

Lisboa, 13 de Setembro de 2018

Pelos Eleitos do PSD,

Afonso Pereira Costa

