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I. NOTA INTRODUTÓRIA 

Nos termos e ao abrigo do disposto no artigo 85.º do Regimento da Assembleia Municipal de Lisboa 

(AML) em vigor, foi apresentada a 3 de setembro de 2018, na AML, uma petição coletiva subscrita por 

872 (oitocentos e setenta e dois) cidadãos, tendo como epígrafe “Contra o imposto EMEL - Pelo 

estacionamento gratuito dos residentes em toda a freguesia dos Olivais”. 

Considerando o teor da Petição nº 21/2018, a Presidente da AML, Helena Roseta, por despacho datado 

de 5 de setembro de 2018, determinou o seu encaminhamento para a 8ª Comissão Permanente, afim de, 

após a respectiva audição dos peticionários, ser apreciada e consequentemente emitir relatório, pelo que 

cumpre proceder à emissão do mesmo em consonância com o preceituado no artigo 76.º do Regimento 

da AML para o mandato 2017-20211. 

O despacho do Presidente em exercício da AML, Rui Paulo Figueiredo enviado a 6 de junho de 2019 

efetuou um aditamento à Petição 21/2018, requerido pelos peticionários a 3 de junho de 2019, de 2876 

novas assinaturas. A Petição em análise passou a ser subscrita por 3956 (três mil novecentos e 

cinquenta e seis) cidadãos, a partir daquela data. 

 

II. CONSIDERANDOS 

1. Petição  

A petição em análise foi apresentada por um grupo de cidadãos que vêm demonstrar a sua surpresa 

relativamente à introdução de Zonas de Estacionamento de Duração Limitada tarifadas pela EMEL, 

prevista para a freguesia dos Olivais.  

Os peticionários consideram que a freguesia dos Olivais assenta em cinco zonas bem definidas – Olivais 

Velho, Bairro da Encarnação, Olivais Sul e Norte e Quinta do Morgado, e que os equipamentos que 

cumprem importantes funções de Estado, centros de saúde, escolas, serviços de finanças, mercados e 

zonas comerciais, se encontram dispersos por toda a freguesia. 

Consideram que há zonas da freguesia sem comércio, caso da Quinta do Morgado e que as distâncias 

para deslocações a pé podem ser consideráveis face à dimensão e características do tecido urbano e à 

deficiente rede de transportes dentro do bairro. 

 

                                                           
1
 Aprovado pela Deliberação n.º 58/AML/2014, de 18 de março, e publicado no 1.º Suplemento ao Boletim 

Municipal n.º 1048, de 20 de março de 2014, com as alterações introduzidas em 12 de julho de 2018, através da 
Deliberação 310/AML/2018, publicada no 2.º Suplemento ao Boletim Municipal n.º 1274, de 19 de julho 2018. 
Daqui em diante denominado apenas por Regimento. 
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Consideram ainda que a divisão proposta da freguesia, em 12 Zonas de Estacionamento de Duração 

Limitada, não teve em conta as especificidades da Zona Histórica dos Olivais, dos Bairros dos Olivais Sul 

e dos Olivais Norte, da Encarnação e da Quinta do Morgado, e que irão condicionar o modo de vida dos 

Cidadãos da freguesia. 

Alegam que a delimitação das ZEDL deve ter em conta as barreiras físicas existentes e os vários bairros 

da cidade. 

Reconhecem a existência de um problema de uso indevido da via pública por pressão de 

estacionamento, causado em grande parte pela proximidade do aeroporto e de estações de transportes, 

metropolitano e CP, com implicações na qualidade de vida dos residentes e comerciantes da freguesia. 

Sublinham ainda que a actuação das forças policiais, quando ocorre diária e consecutivamente no 

controlo do estacionamento abusivo, é eficaz, e que a introdução da EMEL apenas vem introduzir uma 

nova taxa municipal aos residentes e comerciantes da freguesia dos Olivais, nada acrescentando à 

atuação das forças policiais. 

Neste contexto vêm peticionar em concreto junto da Assembleia Municipal de Lisboa: 

a) pela criação excecional de uma única zona de estacionamento na freguesia, ou pela autorização do 

uso do Dístico de Residente em todas as zonas da freguesia; 

b) pela melhoria significativa da oferta de transportes públicos na freguesia, seja através da criação de 

novas carreiras, seja pelo aumento da frequência das atuais, e ampliação dos horários de 

funcionamento, afim de melhorar a mobilidade dos Cidadãos e a qualidade ambiental; 

c) pela criação de ZEDL especiais na envolvência dos equipamentos que cumprem funções de Estado, 

zonas comerciais, associações e clubes desportivos;  

d) pelo estacionamento gratuito nas ZEDL especiais, apontadas na alínea anterior, durante 20 a 45 

minutos, apenas para os residentes, excetuando-se a regra para os moradores dessa zona especial, 

de modo a permitir a rotação do estacionamento; 

e) pela atribuição de um dístico amovível ao morador de uma ZEDL especial, em quantidade a definir por 

Regulamento Municipal, dentro de limites razoáveis, que possa ser colocado no tablier das viaturas 

que se encontram estacionadas temporariamente nessas ZEDL especiais, conduzidas pelos visitantes 

desses moradores; 

f) pela aplicação da regra anterior à Zona Histórica dos Olivais aos visitantes dos moradores desta zona, 

caso venha a ser também considerada zona de estacionamento exclusiva; 

g) pela aplicação da regra mencionada na alínea e) aos visitantes dos moradores do bairro da 

Encarnação; 

http://osverdesemlisboa.blogspot.com/2017/07/intervencoes-na-assembleia-municipal-de.html
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h) pela atribuição do Dístico de Acesso Especial a todos os que, não sendo residentes, necessitam de 

comprovadamente auxiliar os residentes com situações de dependência.  

Concluem a petição com a firme expectativa que os eleitos da AML poderão melhorar substancialmente a 

proposta de criação das ZEDL na freguesia dos Olivais, por forma a evitar a oneração com uma alegada 

taxa municipal, que consideram desnecessária e injusta.  

 

2. Diligências efectuadas no âmbito da 8ª Comissão Permanente 

Atendendo à relevância do assunto, considerou a 8ª Comissão Permanente ser necessário e vantajoso 

para uma melhor e mais abrangente apreciação das circunstâncias envolvidas, proceder não só à 

audição dos Peticionários, mas também proceder à audição do pelouro da mobilidade da CML, da EMEL 

e da Junta de Freguesia, por forma a reunir informação circunstanciada abrangendo os diversos 

intervenientes da problemática em causa, para apoio à tomada de decisão informada e à redação do 

presente relatório. 

 

2.1. Audição dos representantes dos peticionários (25 de outubro 2018) 

No dia 25 de outubro de 2018, a 8ª Comissão Permanente procedeu à audição dos peticionários, que 

foram representados para o efeito pelos subscritores, Rui Pinto Almeida e Alexandrina Pereira. 

O 1º Subscritor da Petição, Sr. Rui Pinto Almeida, tomou a palavra para agradecer a disponibilidade da 

Comissão para ouvir os residentes da Freguesia dos Olivais, informando a Comissão do facto de a 

petição lançada contar à data com mais trezentas e duas novas assinaturas que tinham sido apensas a 

esta petição.  

O Peticionário Rui Pinto Almeida fez uma introdução sintética sobre a Petição, fazendo o enquadramento 

histórico e temporal do desenvolvimento da Freguesia dos Olivais e do Bairro da Encarnação.  

Referiu que o objectivo da Petição é conseguir que os moradores da freguesia possam continuar a 

usufruir dos locais de estacionamento, de forma gratuita, não estando contra a presença da EMEL na 

freguesia.  

Sublinhou as particularidades da freguesia dos Olivais, muito extensa, numerosa, oferecendo serviços 

importantes como Esquadra de Polícia, Junta de Freguesia, Escolas, Centro de Saúde, Instalações 

Desportivos, equipamentos que implicam deslocações consideráveis dentro da mesma freguesia, e que 

considera não ter resposta adequada por parte dos Transportes Públicos que a servem, reafirmando, que 

com a abertura das estações de metropolitano na freguesia, foram suprimidas várias linhas da Carris.  

http://osverdesemlisboa.blogspot.com/2017/07/intervencoes-na-assembleia-municipal-de.html
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Afirmou ainda que a vinda da EMEL para a zona não é uma má solução e que alguns dos problemas 

detetados têm a ver com a ausência de policiamento na zona. Na sua ótica, existe um conjunto de 

soluções que a Câmara Municipal de Lisboa pode tomar para mitigar os problemas com os moradores, 

referindo que a Câmara deve olhar para a freguesia dos Olivais como tendo uma situação desigual, face 

a outras zonas da cidade e assim, desta forma, tratar de forma desigual a Freguesia dos Olivais.  

Referiu igualmente questões que se prendem com Taxas e Impostos, sobre o espaço público, questões 

relacionadas com o envelhecimento da população residente na freguesia, a necessidade de reforço dos 

transportes públicos e dos horários dos mesmos, concluindo este ponto da sua intervenção com o 

reconhecimento de que o estacionamento tarifado talvez faça sentido no Bairro da Encarnação e nos 

Olivais Velho, na freguesia dos Olivais. 

A Peticionária Alexandrina Pereira interveio na sessão destacando, as características particulares da 

freguesia dos Olivais e dos Bairros que a compõem, referindo a dispersão dos equipamentos sociais, 

culturais e económicos, por uma extensa área do território da freguesia dos Olivais, considerando que o 

acesso a estes bens por parte dos moradores da freguesia será limitado pelas implicações do 

estacionamento tarifado, o que parece demonstrar uma inconstitucionalidade e um atentado aos seus 

direitos fundamentais. Recordou o passado histórico da edificação do Bairro dos Olivais, das suas 

características iniciais de “Bairro Económico”, e das suas transformações posteriores, concluindo que é 

injusta a perpetuação desta situação. 

O Deputado Francisco Domingues interveio, saudando os Peticionários pelo ato de cidadania 

consubstanciado na apresentação da Petição, procurando saber da parte dos Peticionários, se os 

moradores foram ouvidos neste processo, se sabiam o número de fregueses que constituíam a 

autodenominada “Comissão de Moradores”, se tinham conhecimento da sua existência antes da reunião 

descentralizada da Câmara Municipal de Lisboa na freguesia dos Olivais em que é anunciado que a 

EMEL passaria a gerir o estacionamento tarifado no Bairro da Encarnação, se a decisão de tarifar o 

estacionamento foi tomada depois de ouvir todos os órgãos da Freguesia, Junta e Assembleia de 

Freguesia e se a Câmara Municipal de Lisboa e Junta de Freguesia dos Olivais tomaram medidas prévias 

antes de tarifarem o estacionamento no Bairro da Encarnação. 

Questionou ainda os Peticionários se estes tinham conhecimento de declarações da Presidente da Junta 

de Freguesia dos Olivais referindo que a EMEL só entraria na Freguesia dos Olivais, após a realização de 

um referendo local sobre a matéria.  

O Deputado Diogo Moura interveio na sessão para felicitar os Peticionários pela sua iniciativa, referindo 

acompanhar o desenvolvimento da Freguesia dos Olivais e Encarnação, considerando que ao longo de 

anos estes Bairros foram sujeitos a erros sucessivos na política de estacionamento e parqueamento 

automóvel.  

http://osverdesemlisboa.blogspot.com/2017/07/intervencoes-na-assembleia-municipal-de.html
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Abordou igualmente questões relacionadas com a especificidade desta freguesia, a problemática do 

Aeroporto de Lisboa e as consequências deste no estacionamento no Bairro da Encarnação, bem como a 

questão da divisão do parqueamento tarifado na freguesia em dez zonas, considerando esta opção como 

errada. Considerou também que os moradores não poderiam ser penalizados por se deslocarem dentro 

da freguesia abordando a questão da fiscalização dos parqueamentos tarifados.  

A Deputada Inês Drummond interveio saudando os Peticionários e abordando as questões mais gerais da 

política de estacionamento em Lisboa, que recordou ser porta de entrada diária de mais de trezentos e 

oitenta mil carros, referindo ainda os estrangulamentos que este movimento provoca nos lugares de 

parqueamento da cidade, destacando no caso concreto da freguesia dos Olivais, a localização do 

aeroporto, bem como a localização dispersa dos seus equipamentos.  

Recordou ainda questões antigas sobre o estacionamento de roulottes, o problema cultural da circulação 

dos residentes de Lisboa em viatura própria para deslocação para o trabalho, escola, ou lazer bater 

recordes na Europa, associando estes dados a problemas de sustentabilidade do Planeta e dos cidadãos 

sujeitos a esta fonte de poluição.  

Concluiu a sua intervenção, perguntando se a Junta de Freguesia dos Olivais tinha realizado alguma 

consulta pública sobre esta matéria e se os peticionários se recordavam da posição dos moradores dos 

Olivais, bem como da alteração das dez zonas de estacionamento para quatro ou cinco zonas, e se desta 

forma se resolveria o problema da circulação dos residentes no interior da freguesia. 

O Deputado relator, Manuel Lage, interveio na sessão para saudar a iniciativa dos Fregueses dos Olivais, 

dando nota da localização do Centro de Saúde dos Olivais, precisamente no Bairro da Encarnação. 

Questionou igualmente os Peticionários sobre a sua posição quanto á entrada da EMEL no Bairro da 

Encarnação. 

Em resposta às questões colocadas o peticionário Rui Pinto Almeida tomou novamente a palavra para 

agradecer as perguntas dos Deputados referindo ter conhecimento de uma outra Petição sobre este 

assunto com mais de mil e oitocentas assinaturas, não entregue por erros processuais.  

Aborda igualmente a questão da “Comissão de Moradores do Bairro da Encarnação”, que refere como 

sendo ilegal, por não ser eleita e constituída por apenas seis moradores, sendo a situação do 

conhecimento da Presidente da Junta de Freguesia dos Olivais, considerando esta situação grave, 

referindo, não obstante não querer trazer essa matéria para debate.  

Retomando o tema em debate, o Peticionário Rui Pinto referiu que os Peticionários não estão contra a 

entrada da EMEL na Freguesia dos Olivais e que a ida da EMEL vai ajudar a regular o estacionamento e 

que será eficaz a sua presença no local, concluindo que apenas reclamam um tratamento especial, para 

uma freguesia e Bairros, que são igualmente especiais, na cidade de Lisboa.  

http://osverdesemlisboa.blogspot.com/2017/07/intervencoes-na-assembleia-municipal-de.html
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Referiu igualmente que tiveram uma reunião com representantes do SITAV para perceberem o impacto 

das medidas em discussão, bem como as questões relacionadas com a segurança e mobilidade.  

Sobre a questão da consulta pública aos moradores sobre a entrada da EMEL na Freguesia, disse que 

existiu de facto uma consulta pública aos moradores sobre esta matéria, mas que esta foi pouco 

publicitada e participada, após o que foi encerrada a audição. 

 

2.2. Audição do Conselho de Administração da EMEL (21 de novembro de 2018) 

No dia 21 de novembro de 2018, a 8ª Comissão Permanente procedeu à audição da EMEL, através do 

Presidente do Conselho de Administração, Luís Natal Marques. 

Este iniciou a intervenção fazendo um breve enquadramento das atribuições e competências da EMEL, 

referindo que a mesma apenas põe em prática o Regulamento Municipal2 aprovado pelos órgãos do 

município em julho de 2016, onde foi aprovada a possibilidade de alargamento da atividade da EMEL à 

totalidade do território do concelho de Lisboa. 

Referiu também que os zonamentos propostos são alvo da necessária consulta pública e que, em 

sequência da mesma, as participações são devidamente ponderadas e introduzidos os ajustamentos 

necessários antes da implementação no terreno.  

Concretamente sobre a petição em análise e nos termos do enquadramento anterior, declarou-se 

materialmente incompetente para proceder a eventuais alterações do regulamento e sublinhou que, só 

havendo instruções do acionista, município, a EMEL altera o que for solicitado, limitando-se a cumprir e a 

fazer cumprir o estabelecido no Regulamento Geral de Estacionamento e Paragem na Via Pública.  

Seguidamente os Deputados Municipais tiveram oportunidade de apresentar as seguintes questões: 

O Deputado Municipal Diogo Moura questionou se a EMEL fez a avaliação técnica sobre as zonas de 

espaço público que podem ser utilizadas para estacionamento. Questionou ainda sobre o procedimento 

de avaliação e implementação dos lugares de estacionamento nas novas zonas da EMEL. 

O Deputado Municipal Miguel Santos colocou questões de carácter geral sobre o processo de discussão 

e divulgação pública e os respetivos prazos, sobre o estudo das necessidades reais face à quantidade de 

residentes e comerciantes das várias zonas e sobre a possibilidade de identificação de locais adequados 

para execução de silos auto para residentes.  

Em resposta à primeira ronda de perguntas o Presidente do Conselho de Administração da EMEL referiu 

que, de acordo com o que está regulamentado, o tempo para se introduzirem alterações aos zonamentos 

                                                           
2
 Deliberação n.º 236/AML/2016, aprovada em 19 de Julho de 2016 e publicada no 2º suplemento ao BM n.º 1180 de 

29 de Setembro. 
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propostos é na sequência do período de discussão pública. Sublinhou ainda que está nas mãos dos 

Deputados Municipais diligenciar pelo aumento dos períodos de discussão pública se os considerarem 

insuficientes.  

Em relação aos zonamentos propostos esclareceu que os mesmos são devidamente fundamentados em 

estudos elaborados com a participação da DMM e das Juntas de Freguesia respetivas e que o 

zonamento é sempre feito na óptica da proteção dos residentes e não na ótica de possibilitar a facilitação 

da circulação dentro das freguesias ou na cidade.  

Sobre a possibilidade de construção de silos auto referiu ainda que, de acordo com vários estudos 

efetuados, está comprovado que as pessoas preferem estacionar à superfície por questões de 

proximidade e que a cidade de Lisboa tem um número considerável lugares de estacionamento 

subterrâneo sem ocupação, caso do Martim Moniz, Baixa, etc., reconhecendo, contudo, que a solução de 

silos auto tem a virtude de permitir a fácil reconversão dos edifícios noutros usos.  

Referiu-se ainda ao elevado custo de execução de algumas estruturas para estacionamento em zonas 

centrais da cidade como o Castelo e que o facto de a procura ser assimétrica leva necessariamente a que 

os investimentos na matéria devam ser alvo de ponderação e racionalidade.  

Relativamente à Freguesia dos Olivais referiu que dos 623 lugares ordenados na zona 17C, que abrange 

a zona próxima da antiga piscina dos Olivais, 94 lugares são exclusivos a residentes. 

Numa segunda ronda de questões, a Deputada Municipal Margarida Penedo questionou o representante 

da EMEL sobre como se assegura a disponibilidade de lugares de estacionamento exclusivos para 

residentes, uma vez que durante a noite não há fiscalização efetiva e acrescentou ainda que, não 

obstante as pessoas modelarem os seus comportamentos por fatores de comodidade, como por 

exemplo, a proximidade a casa, a redução expressiva do tamanho das zonas também tem desvantagens. 

Questionou ainda se o teor da petição é conhecido e se existe algum inconveniente do ponto de vista 

técnico. 

Em sequência, o Deputado Municipal Francisco Domingues questionou também sobre o prazo previsto 

para a introdução da fiscalização noturna em toda a cidade. 

Em resposta, às questões apresentadas, o Presidente da EMEL informou que até à data e no ano de 

2018 foram efectuadas 1248 leituras de matrículas pelo “Scan-car” noturno e que destas leituras apenas 

resultaram 72 denúncias, estando a EMEL a preparar a aquisição para 2019 de mais dois veículos de 

leitura automática de matrículas. Referiu ainda que existe sempre uma contradição natural entre as zonas 

de residentes e as zonas mais alargadas. E que sobre a existência de abusos, ninguém parece querer 

fazer pedagogia. 
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Sublinhou ainda que a EMEL enquanto empresa pública, não deve suportar com dinheiros igualmente 

públicos a disponibilidade de lugares para todos os residentes, acima de um número por fogo 

considerado normal. 

A deputada municipal Inês Drummond, referiu que, não obstante a publicação em Boletim Municipal e a 

afixação de editais nas juntas de freguesia, os cidadãos das zonas a criar pela EMEL poderiam ser 

informados através de info-mail e que as zonas mais alargadas ajudam à sustentabilidade da economia 

local dos bairros. Questionou ainda sobre a disponibilidade da EMEL em propor alterações às zonas já 

estabelecidas sublinhando a realidade da freguesia dos Olivais, com zonas extensas e equipamentos 

dispersos pelo território. 

O deputado municipal Sobreda Antunes, questionou sobre a existência de contagens do n.º de viaturas e 

de lugares de estacionamento e da disponibilidade da EMEL para aceitar junções de zonas e estabelecer 

zonas exclusivas a residentes eventualmente com recurso a pilaretes rebatíveis.  

Em resposta às várias questões genéricas e específicas colocadas pelos Deputados, o Presidente do 

Conselho de Administração da EMEL referiu que a empresa efetua sempre contagens gerais dos 

automóveis e lugares nas zonas onde vai entrar. Referiu ainda que a EMEL faz o controlo tarifário nas 

zonas, entre as 9h e as 19h e que o regulamento não permite por exemplo multar ao fim de semana.  

Informou também que em 2019 serão admitidos mais 120 funcionários para reforço das competências de 

fiscalização face ao alargamento das zonas abrangidas e está previsto um reforço dos meios de 

fiscalização com introdução de “Scan-car” até às 24h e de reboques até às 23h, mas que o Regulamento 

não permite fiscalização 24h / 7 dias por semana.  

Relativamente às questões concretas colocadas pelos deputados, informou que o dístico para cuidador 

está de alguma forma previsto no regulamento, não tendo, no entanto, precisado.   

Sobre a questão colocada pelo Deputado Municipal Diogo Moura, referiu ainda que o procedimento de 

implementação dos lugares tarifados é feito pela EMEL após análise técnica, sendo depois validado pela 

Direção de Mobilidade da CML.   

Concluiu a intervenção sublinhando que as Juntas de Freguesia são parceiros fundamentais na 

divulgação dos zonamentos propostos e reiterou a disponibilidade da EMEL para cumprir as 

determinações dos órgãos municipais.    

 

2.3. Audição da CML – Vereador Miguel Gaspar (12 de dezembro de 2018) 

No dia 12 de dezembro de 2018, a 8ª Comissão Permanente procedeu à audição do Vereador da 

Mobilidade, Miguel Gaspar. 
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Relativamente à Petição em concreto, começou por referir que parte sempre do Município a decisão de 

regular o estacionamento e que as novas zonas criadas são sujeitas a consulta pública nos termos do 

estabelecido no regulamento e devidamente ajustadas num trabalho efetuado com a estreita colaboração 

com as juntas de freguesia respetivas.  

Referiu ainda que a EMEL só avança com o assentimento das juntas e após aceitação do zonamento 

proposto, e que no caso dos Olivais se considera o zonamento agora proposto o adequado tendo em 

consideração as alterações que foram realizadas na sequência das solicitações efetuadas na reunião 

pública de freguesia realizada com a população. Atendendo às características morfo-tipológicas da 

freguesia dos Olivais foi considerado agregar numa zona única todo o bairro da Encarnação.  

Alertou ainda para o facto de zonamentos demasiado extensos poderem dificultar a vida nas zonas 

destino, pelo que em sua opinião não se revela claro que os residentes possam ter o direito de usar a 

viatura livremente em toda a freguesia. 

Entende assim que a versão final do zonamento proposto para os Olivais é a adequada.  

Quanto às condições de aplicação do Regulamento exprimiu a opinião que estando em vigor o mesmo 

deve ser aplicado, ou, caso os órgãos municipais com competência assim o decidam, alterado por forma 

a contemplar algumas das situações que considerem relevantes. 

O Deputado Municipal Miguel Santos, questionou sobre a possibilidade de implementação de medidas 

complementares aos zonamentos propostos, dando como exemplo, o reforço das carreiras de bairro da 

Carris e da sua frequência, por forma a aumentar a mobilidade das populações dentro dos bairros. 

A Deputada Municipal Margarida Penedo, salientou o facto de os zonamentos propostos serem também 

uma questão política e questionou sobre a existência de queixas dos munícipes sobre as dimensões 

reduzidas dos zonamentos e se já houve algum pedido para redução do tamanho dos zonamentos. 

O Deputado Municipal Diogo Moura, alertou para o facto de a CML não comunicar adequadamente a 

entrada da EMEL nas novas zonas a implementar, através de todos os meios que tem atualmente ao seu 

dispor, dando como exemplo os vários “mupis” para divulgação institucional. Concretamente aos Olivais 

questionou sobre a existência da promessa de um eventual referendo pela Presidente da Junta de 

Freguesia. 

O Deputado Municipal Francisco Domingues, questionou igualmente sobre a data de entrada em 

funcionamento da fiscalização no período noturno, e sobre os meios utilizados na divulgação da consulta 

pública. 

Relativamente à petição em causa, o Deputado Municipal Manuel Lage questionou o Vereador sobre a 

natureza e extensão dos ajustamentos realizados e sublinhou os problemas causados pela existência do 
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aeroporto e das empresas de aluguer de automóveis, bem como sobre a alegada fraca divulgação 

pública realizada. 

O Deputado Municipal Fernando Correia, teceu considerações sobre o facto do Regulamento não se 

revelar adequado a situações mais periféricas do território municipal e questionou sobre a razão de 

estarem previstas 10 zonas para os Olivais. 

A Deputada Municipal Cláudia Madeira, questionou sobre a existência de estudos de equilíbrio da oferta e 

procura, sobre o processo de divulgação e consulta e sobre as medidas previstas para melhorar este 

aspeto. 

O presidente da 8ª Comissão, deputado municipal António Proa, referiu-se à necessidade do 

Regulamento prever o estatuto de cuidadores, aspecto ao qual a CML deve dar resposta. 

Em resposta às várias questões colocadas o Vereador Miguel Gaspar esclareceu que o Regulamento 

prevê que os residentes tenham a possibilidade de escolher sempre duas zonas de estacionamento, a de 

residência e uma zona contígua e que no que se refere aos comerciantes o regulamento já prevê também 

a existência de um dístico por comerciante. Relativamente ao aumento das exceções previstas na 

atribuição dos dísticos, nomeadamente para cuidadores, referiu ainda considerar ser necessária alguma 

cautela para se evitar situações abusivas. 

No que diz respeito aos Olivais, confirmou a pressão a que a freguesia está sujeita pela presença do 

aeroporto e das empresas de aluguer de automóveis, bem como à existência de viaturas em 

estacionamento abusivo nos passeios e em cima de áreas ajardinadas, nas zonas próximas das estações 

de metropolitano, caso por exemplo do Bairro da Encarnação, sendo necessário limitar, de alguma forma, 

o acesso ao estacionamento por não residentes. 

Relativamente à problemática do estacionamento das viaturas de aluguer, esclareceu que as viaturas não 

podem estacionar na via pública exceto quando possuem contrato de aluguer válido, o que se torna difícil 

de fiscalizar pela Polícia Municipal, mas que a entrada da EMEL será suficiente para resolver este aspeto.  

Considerou ainda que a Junta de Freguesia dos Olivais foi confrontada com esta nova realidade, 

justificando uma evolução da posição relativamente à entrada da EMEL e que considera pertinente o 

reforço dos transportes públicos na freguesia, mas que o ordenamento do estacionamento para 

residentes não pode esperar nem ficar dependente desse reforço e que como tal vão avançar a curto 

prazo com a realização das obras na rua dos Lojistas e dos Eucaliptos.  

2.4. Audição da Presidente da Junta de Freguesia dos Olivais (10 de janeiro 2019) 

No dia 10 de janeiro de 2019, a 8ª Comissão Permanente procedeu à audição da Presidente da Junta de 

Freguesia dos Olivais, Rute Lima, que dispensou fazer qualquer introdução inicial por o tema ser 
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sobejamente conhecido e se disponibilizou de imediato para dar resposta às diversas questões que os 

deputados municipais entendessem colocar. 

A deputada municipal Inês Drummond começou por fazer menção à posição expressa pelos peticionários 

na audição realizada, nomeadamente ao facto de estes alegarem não terem sido consultados nem terem 

tido conhecimento da consulta pública realizada. Em concreto questionou se a junta afixou o edital 

obrigatório da consulta pública do zonamento em discussão e se foi publicitada a reunião de 

esclarecimento. 

O deputado municipal Francisco Domingues, questionou igualmente sobre o processo de consulta pública 

realizado, em concreto com que moradores a Junta de Freguesia concertou a entrada da EMEL e 

quantos residentes pediram a entrada da EMEL. Questionou ainda sobre a alegada existência duma 

reunião de Assembleia de Freguesia sobre a matéria, antes da entrada da EMEL. 

O deputado municipal Luís Monteiro questionou sobre o número de zonas previstas e a posição da Junta 

sobre o zonamento, sublinhando o facto dos peticionários se queixarem que o zonamento proposto 

prejudica as deslocações aos serviços dentro da freguesia. 

O deputado municipal Fernando Correia questionou a Presidente sobre declarações suas de 2017, onde 

alegadamente teria referido que a EMEL não entraria sem o acordo expresso da população, 

questionando ainda sobre o que foi feito durante a consulta pública realizada no período de Verão de 

2018. 

O deputado municipal Fernando Braamcamp, referiu-se à alegada promessa de um referendo local sobre 

a entrada da EMEL e questionou ainda se a EMEL solicitou o parecer prévio da Junta relativamente às 12 

zonas a tarifar e qual foi o parecer da Junta de Freguesia. 

Em sequência da intervenção anterior a Deputada Municipal Inês Drummond clarificou que no âmbito do 

Regulamento das ZEDL, o parecer das juntas de freguesia não é vinculativo apesar do compromisso do 

Vereador e do Presidente da EMEL. Questionou depois, sobre o resultado da reunião realizada com os 

moradores para esclarecimentos sobre o número de zonas e se os peticionários estiveram ou não 

presentes nessa reunião. 

Em resposta à primeira ronda de questões, a Presidente da Junta de Freguesia dos Olivais, começou por 

referir que a EMEL continua a ser estigmatizada pela população em geral, que demora a reconhecer as 

vantagens do ordenamento do estacionamento.  

Relativamente à entrada da EMEL na freguesia esclareceu que até ao ano de 2013, a sua posição 

pública era contrária à entrada da EMEL pelas características urbanísticas e realidade da freguesia nesse 

período não o justificarem. 
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Esclareceu ainda que a sua proposta de referendo local apenas se referia às alterações ao esquema de 

circulação viária na zona envolvente do centro comercial dos Olivais e que nunca prometeu a realização 

de referendo para determinar a entrada da EMEL ou outra qualquer matéria. 

Mais acrescentou que houve sim uma posição concertada com a Assembleia de Freguesia no mandato 

anterior (2013-2017) onde todos de forma consensual e unânime, decidiram por uma eventual promoção 

de um referendo local, apenas e só se houvesse a necessidade da entrada da EMEL durante esse 

período.  

Sobre a realidade atual sublinhou o facto de se tratar duma freguesia bem servida por transportes 

públicos que se tornou apelativa pelo estacionamento gratuito, o que, conjugado com a proximidade ao 

aeroporto, a existência de rent-a-car e de estações de Metropolitano, induzem pressão ao nível do 

estacionamento pelo aumento do fenómeno turístico da cidade.   

Referiu-se ainda à existência de um clima de desacatos e hostilidade nomeadamente no Bairro da 

Encarnação que se transformou num “inferno urbano”, pelo facto dos trabalhadores do aeroporto 

invadirem a freguesia com estacionamento selvagem, consequência da concessionária do aeroporto ter 

vedado o estacionamento aos seus trabalhadores. 

Referiu que habitam na freguesia mais de 54.000 pessoas, número ao nível de uma pequena cidade pelo 

que considera natural que as pessoas se agrupem como aconteceu no Bairro da Encarnação. 

Esclareceu que alguns desses residentes decidiram formar uma comissão de moradores, formalmente 

inscrita na conservatória, e que lançaram um abaixo-assinado com aproximadamente 300 assinaturas a 

favor do ordenamento do estacionamento do Bairro. 

Sobre a petição agora em análise referiu que esta foi assinada por não residentes com interesses 

contraditórios aos dos moradores e que a Junta de Freguesia decidiu perante os dados atuais e a 

vontade manifestada pelos residentes, uma vez que a posição sempre foi a de que a EMEL não entraria 

na freguesia se não houvesse manifesta vontade dos moradores.  

Esclareceu ainda que foram cumpridos os requisitos e relembrou a existência de uma reunião pública de 

executivo, com a presença de mais de 200 moradores, da EMEL e do Vereador, onde foram prestados 

todos os esclarecimentos à população e sanadas as dúvidas, tendo as pessoas saído serenas com o 

compromisso que a EMEL iria criar postos de atendimento na freguesia para atribuição de dísticos. 

Referiu ainda que na sequência do parecer negativo da Junta de Freguesia e das várias reuniões 

realizadas, foram reduzidas as 12 zonas inicialmente propostas, para o formato final de 10 zonas, tendo 

em conta os pedidos e contributos dos moradores. 
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Sublinhou que a Junta de Freguesia e a EMEL reúnem regularmente e que esta não seria a solução que 

a Junta defenderia em situações normais, mas que é sua obrigação enquanto eleita defender os direitos e 

a paz social da freguesia, trazendo de volta a tranquilidade. 

Referiu-se ao centro histórico dos Olivais e à zona envolvente ao cemitério onde se revela necessária a 

tomada de medidas urgentes para restaurar a ordem, face à atual dinâmica da cidade. 

Como tal esclareceu que se previa a ordenação do bairro da Encarnação a partir do mês de março e da 

zona da parada do cemitério, a ocorrer no 2º trimestre defendendo a existência de um período de 

gratuitidade nesta área.  

Referiu ainda que a próxima área a ser ordenada pela EMEL, seria a zona a sul do Bairro da Encarnação, 

rua Cidade da Beira e respetivos impasses, pela proximidade ao aeroporto e pressão induzida. 

Em segunda ronda de questões a deputada municipal Margarida Penedo, fez uma intervenção sobre a 

dimensão das zonas e questionou quais as áreas que foram agrupadas, de 12 para 10 zonas e qual seria 

a solução adequada para a freguesia. 

A Deputada Municipal Isabel Pires referiu-se ao facto da Junta de Freguesia ter de adaptar a sua posição 

perante a evolução das circunstâncias da cidade nos últimos 3, 4 anos e questionou ainda sobre a 

eventual possibilidade de construção de um parque dissuasor a localizar perto do Metro, por forma a 

evitar a entrada de carros na cidade. 

O Deputado Municipal Francisco Domingues fez referência ao acordo político com todas as forças 

presentes na freguesia e questionou o porquê da Assembleia de Freguesia nunca ter sido ouvida sobre a 

matéria. 

Referiu ainda a existência de população de idade avançada com dificuldades na deslocação aos 4 

mercados, aos CTT e aos bancos e questionou se o número de zonas proposto não poderia pôr em 

causa o comércio local, alertando ainda para o facto de o controlo à noite ser necessário pois a sua 

inexistência transforma a entrada numa situação inócua pela inexistência de fiscalização. 

Em resposta à segunda ronda de questões a Presidente da Junta de Freguesia dos Olivais, esclareceu 

que o zonamento final prevê a existência de 10 zonas, com junção das zonas do Bairro da Encarnação e 

que uma das zonas é relativa à área do aeroporto.  

Referiu-se à realidade atual sublinhando que, a presença do aeroporto na freguesia, o facto do mesmo ter 

“expulsado” os seus trabalhadores, bem como as freguesias vizinhas terem já EMEL, induz pressão de 

estacionamento no território dos Olivais, não tendo perante estes factos outra qualquer solução 

adequada. 
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Esclareceu ainda nunca ter sido colocada em cima da mesa a possibilidade de construção de um parque 

dissuasor na Freguesia dos Olivais, mas que o executivo é contra a destruição ou substituição de áreas 

verdes para esse efeito concreto.  

Relativamente às questões colocadas pelo Deputado Municipal Francisco Domingues, informou que as 

questões específicas da freguesia seriam respondidas em sede própria nomeadamente em Assembleia 

de Freguesia.     

Ainda sobre a realidade atual, referiu a situação de muitos idosos da freguesia que não tiram os 

automóveis por medo de perder o lugar para estacionar e que existem alternativas quer de transportes 

públicos quer do serviço “Porta a Porta” da freguesia que existe desde 2015 e que une serviços públicos 

e de utilização pública, escolas, correios, etc., sendo um serviço gratuito. 

Relativamente ao impacto da entrada da EMEL no comércio da freguesia referiu que, por exemplo o 

Mercado da Encarnação Norte, será beneficiado se houver uma maior rotação de lugares, fenómeno que 

irá assim beneficiar todo o comércio local. 

A fechar as intervenções, o Deputado Municipal Davide Amado, salientou a evolução que esta zona da 

cidade sofreu nos últimos tempos, e alertou para a necessidade dos pareceres pedidos às juntas 

deverem incluir também os territórios das freguesias adjacentes afectadas.  

A Presidente da Junta de Freguesia dos Olivais concluiu a intervenção salientando ainda dois factos 

relevantes, o primeiro o facto de os peticionários não terem encetado qualquer contacto formal com a 

Junta de Freguesia e o segundo o facto do executivo da Junta ter sido confrontado com uma situação 

sem qualquer alternativa, uma vez que a Vinci, concessionária do aeroporto Humberto Delgado nunca se 

mostrou disponível para reunir com a Junta de Freguesia dos Olivais, não obstante tentativas várias e os 

problemas causadas pelas decisões tomadas por esta.  

A concluir, o Presidente da 8ª Comissão António Proa referiu-se à oportunidade de debater este último 

tema, uma vez que se está neste momento a debater a alteração e expansão do aeroporto de Lisboa.  

 

2.5. Reunião da 8 ª Comissão (17 de maio de 2019) 

No dia 17 de Maio de 2018 a 8ª Comissão reuniu para discussão e votação do projecto de relatório 

elaborado e apresentado pelo relator, tendo no entanto, face à discussão tida sobre os acontecimentos 

ocorridos em sede de assembleia de freguesia e à existência de reuniões futuras ainda por realizar entre 

a CML e a população, ficado decidido adiar a votação do relatório e continuar os trabalhos com a 

realização em momento posterior de novas audições, nomeadamente aos peticionários e à Presidente da 

Junta de Freguesia dos Olivais, para actualização das informações sobre a matéria em causa. 
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2.6. Segunda audição dos representantes dos peticionários (5 de junho de 2019) 

No dia 5 de junho de 2018, a 8ª Comissão Permanente procedeu a uma nova audição dos peticionários, 

que foram representados para o efeito pelos subscritores, Rui Pinto Almeida e Alexandrina Pereira. 

O Presidente da 8ª Comissão deu início aos trabalhos informando que foi decisão da comissão, face às 

informações e aos desenvolvimentos na freguesia após a implementação das primeiras zonas da EMEL, 

actualizar informação através da realização de novas audições aos peticionários e à Presidente da Junta 

de Freguesia dos Olivais.  

O 1º Subscritor da Petição, Sr. Rui Pinto Almeida, tomou a palavra para informar a Comissão que os 

problemas que motivaram inicialmente a apresentação da petição, se terem agravado por via do início de 

operação da EMEL, nomeadamente a dificuldade acrescida de acesso aos equipamentos que cumprem 

os direitos fundamentais, tendo – se colocado de imediato à disposição dos deputados para 

esclarecimento de eventuais dúvidas. 

O Deputado Municipal Miguel Santos referiu-se ao facto do assunto ter ficado fora de controlo e 

questionou os peticionários sobre os acontecimentos na assembleia de freguesia e se tinham novos 

dados a reportar. 

O deputado municipal Fernando Correia aludiu ao facto das informações avulsas disponíveis apontarem 

para a operação já em curso da EMEL na parte Norte dos Olivais, no Bairro da Encarnação, e ao facto de 

nas ruas numeradas o estacionamento ser exclusivo a residentes o que causa problemas ao comércio, 

bem como informações que apontam para a decisão da EMEL em suspender a continuidade do processo 

na parte sul, até que a população assim o deseje. 

Informou ainda da alegada existência de situações anormais na atribuição de dísticos a não residentes, 

professores e funcionários das finanças. 

A deputada municipal Inês Drummond referiu-se às reuniões de esclarecimento entretanto realizadas e 

questionou sobre o actual ponto de situação e quais os resultados das reuniões. 

O deputado municipal Francisco Domingues questionou sobre a legitimidade da comissão de moradores 

e sobre a existência de outras associações de moradores na freguesia.  

O deputado municipal Sobreda Antunes recordou que foi aprovada em plenário uma proposta para que 

seja revisto o regulamento de estacionamento de Lisboa. 

Em resposta aos pedidos de esclarecimento dos deputados o Sr. Rui Pinto Almeida, esclareceu que os 

peticionários não se consideram legitimados para representar ninguém em reuniões com a CML, por não 

serem uma associação de moradores legalmente constituída.  
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Alegou ainda que a CML não tem em consideração os primeiros 79 artigos da Constituição da República 

Portuguesa e o respeito pelos cidadãos. 

Sublinhou que o executivo insiste em manter um regulamento desadequado à realidade da freguesia em 

virtude da oferta de transportes públicos na freguesia ser ineficaz. 

Referiu que os eleitos têm a obrigação de defender os direitos fundamentais e que está em causa o 

acesso de forma gratuita aos equipamentos que garantem os direitos fundamentais. 

Informou que o estacionamento nas ruas numeradas é exclusivo a residentes o que impede por exemplo 

o apoio social a idosos. 

Referiu ainda que a questão se tem agravado, pela inércia do poder executivo que rege a autarquia da 

CML, que insiste em aplicar um regulamento que é desadequado fazendo referência à situação do 

comércio da Rua 7, exclusiva a residentes e que a rede de transportes é centrífuga que atira passageiros 

para fora do bairro e a rede de bairro não cobre a zona central do bairro.   

Referiu que não há nenhuma associação ou comissão de moradores eleita. Existe sim a comissão 

instaladora da associação de moradores. 

A 2ª peticionária presente esclareceu ainda os motivos pelos quais não compareceram às reuniões 

convocadas pela CML. 

Fez referência ao projecto radar que sinalizou 4000 idosos em situação de isolamento alguns dos quais 

na freguesia dos Olivais e às zonas exclusivas para residentes que dificultam o apoio aos mesmos. 

O deputado municipal João Valente sublinhou que a freguesia dos Olivais é uma das 24 freguesias de 

Lisboa e que a EMEL existe para todas as freguesias. 

Alertou para a diversidade de realidades existentes na cidade que a CML e a EMEL tentam resolver e 

que os Olivais não são uma ilha na cidade de Lisboa. Sublinhou que o Aeroporto é um problema para a 

freguesia e que a resolução dos conflitos não é fácil. 

O deputado municipal Silvino Correia, questionou os peticionários sobre a sua percepção relativamente à 

existência de aproveitamento político de que a situação está a ser alvo.  

O deputado municipal Francisco Domingues, censurou os acontecimentos que aconteceram na 

assembleia de freguesia e que os Olivalenses são na sua maioria pessoas sensatas. 

O deputado municipal Fernando Correia referiu que não estão contra a EMEL mas sim contra a 

imposição nos termos em que está a ser realizada. Questionou os peticionários se o processo estava 

suspenso na zona sul dos Olivais. 

http://osverdesemlisboa.blogspot.com/2017/07/intervencoes-na-assembleia-municipal-de.html


 
 

18 
 

A deputada municipal Inês Drummond sublinhou o facto de a freguesia dos Olivais funcionar tal como a 

freguesia de Benfica, como parque dissuasor da cidade mas considerou não estarem em causa os 

direitos constitucionais, não obstante se dever considerar formas de permitir o apoio a idosos. 

O deputado municipal Manuel Lage agradeceu o exercício do direito de petição e esclareceu que a 

comissão pertence a um órgão deliberativo sem capacidade de executar e que pode recomendar a 

procura de soluções o mais responsável possível, que consigam reunir a grande maioria do consenso e 

que sejam exequíveis.  

Em resposta às várias questões os peticionários referiram ser um movimento apartidário, sem motivações 

politicas e esclareceram ainda que de acordo com as informações prestadas pela Junta de Freguesia, 

apenas seriam reguladas cinco zonas nesta fase sendo as outras criadas a pedido dos moradores, 

alertando para as eventuais consequências dessa decisão.  

Fizeram ainda referência aos resultados constantes do relatório da consulta pública e à legitimidade dos 

resultados dessa consulta.   

Concluíram a intervenção sublinhando que a existência de uma única zona em toda a freguesia dos 

Olivais resolveria o problema, pois evitaria a apropriação por viaturas de não residentes e possibilitaria a 

fruição da freguesia pelos fregueses, sem serem onerados no recurso a equipamentos que garantem 

direitos fundamentais. 

 

2.7. Segunda audição da Presidente da Junta de Freguesia dos Olivais (21 de junho 

2019) 

No dia 21 de junho de 2019, a 8ª Comissão Permanente procedeu a nova audição da Presidente da Junta 

de Freguesia dos Olivais, Rute Lima, que dispensou fazer qualquer introdução inicial por o tema ser 

sobejamente conhecido e disponibilizou-se de imediato para dar resposta às diversas questões que os 

deputados municipais entendessem colocar. 

O deputado municipal Francisco Domingues apresentou várias questões para esclarecimento, 

nomeadamente sobre a forma como estará a ser prevista a reserva e controle de lugares de 

estacionamento gratuitos exclusivos para utentes do centro de saúde, sobre a participação de cidadãos 

organizados em associação ou de outra forma, na reunião realizada na CML em 10 de maio e questionou 

ainda a Presidente da Junta de Freguesia dos Olivais sobre a sua posição relativamente à existência de 

uma única zona de estacionamento na freguesia, em oposição às actuais 5 zonas previstas e sobre a 

possibilidade de promoção de uma alteração ao regulamento de estacionamento que promova a efectiva 

gratuitidade do 1º dístico de residente.   
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O deputado municipal Francisco Domingues finalizou a intervenção tecendo considerações sobre qual a 

real valia dos processos de consulta pública, atendendo nomeadamente ao facto de a consulta realizada 

nos Olivais ter tido como resultado que uma grande maioria da população estava contra a entrada da 

EMEL. 

O deputado municipal Fernando Correia fez referência a reportagens recentes na imprensa sobre a 

matéria em causa onde foram sublinhados prejuízos para o comércio e mercados da encarnação 

causados pela entrada da EMEL. Questionou ainda quais as diligências que a Junta de Freguesia já fez 

junto da EMEL para reverter as consequências apontadas. 

O deputado municipal João Valente questionou sobre a natureza do Centro de Saúde dos Olivais e sua 

eventual relação e importância relativamente à rede hospitalar. 

A deputada municipal Rute Lima, na qualidade de presidente da Junta de Freguesia dos Olivais, começou 

por agradecer as várias questões colocadas e iniciou a intervenção começando por referir não ter 

conhecimento da previsão de uma zona reservada aos utentes do centro de saúde, mas informou que a 

JF solicitou expressamente à CML e à EMEL para que os utilizadores do centro de saúde possam 

beneficiar de estacionamento isento de pagamento, aguardando à data resposta das entidades a essa 

solicitação.  

Em relação à reunião realizada no dia 10 de maio esclareceu que a mesma foi marcada a pedido da 

Junta de Freguesia e do Presidente da Assembleia de Freguesia dos Olivais, e que seria expectável que 

estivessem presentes os representantes dos partidos políticos com posição na Assembleia de freguesia, 

a associação de moradores do bairro dos Olivais e ainda os representantes dos peticionários da petição 

em apreço, que informou não terem comparecido na reunião, mas justificando a sua ausência com o facto 

de não representarem legitimamente ninguém sobre esta matéria para além da petição efectuada.   

Referiu ainda que a reunião foi marcada para esclarecer eventuais dúvidas e ocorreu na sequência da 

Assembleia de Freguesia de 30 de abril, onde se verificou um manifesto à porta e uma reunião em 

ambiente hostil como é do conhecimento de todos. 

Face a isto a Junta de Freguesia decidiu promover a reunião como forma de atenuar estes efeitos e 

esclarecer dúvidas de uma forma cívica. 

Sobre a existência de uma só zona, referiu que a JF dos Olivais mantém a convicção que não haveria 

necessidade da freguesia ser regulada pela EMEL, mas porém, sendo uma freguesia bem servida de 

transportes públicos e face à proximidade ao aeroporto, tais factos transformaram a freguesia numa ilha 

de estacionamento gratuito, pelo que a implementação da zona única poderá não se revelar vantajosa 

pois levaria a que as zonas junto às bocas de metro ficassem sobrelotadas em prejuízo dos moradores 

dessas zonas. Sendo um processo dinâmico e que abrange no momento apenas quatro zonas, referiu 
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ainda que a EMEL não avançará para já nas restantes zonas sendo tal decidido apenas em momento 

oportuno face à evolução da dinâmica. 

Sobre a gratuitidade do primeiro dístico afirmou concordar pessoalmente com tal medida para quebrar o 

estigma em relação à EMEL na cidade. 

Relativamente às implicações relatadas sobre o comércio local, considera que já se constata na presente 

data serem reconhecidas vantagens pelos comerciantes e moradores por haver mais rotação de 

estacionamento. Em relação aos mercados da freguesia considera também que a existência de lugares 

disponíveis pode igualmente aumentar a frequência dos mesmos, não prejudicando a maioria da 

população tendo em conta tratarem-se de mercados de proximidade.   

Esclareceu ainda que o Centro de Saúde fica localizado na parte norte do Olivais, equipamento de 

excelência bem localizado, mas que por via da pressão de estacionamento existente, aeroporto táxis e 

empresas de aluguer automóvel, tem sido vítima desse facto, impossibilitando aceder ao mesmo de 

carro. Os autocarros muitas vezes nem conseguiam parar junto ao centro de saúde. Referiu que neste 

momento a realidade dos factos é que já existe estacionamento disponível de rotação possibilitando o 

acesso facilitado.  

Sublinhou o facto de até há pouco tempo entrarem diariamente 2000 veículos para estacionar na 

freguesia com todas as consequências negativas. 

Sobre o Sr. Rui Pinto de Almeida, peticionário, esclareceu que o conheceu enquanto fundador da 

associação de moradores do Bairro da Encarnação.  

Concluiu sublinhando que a Junta de freguesia continua a estudar a matéria, que considera ser um 

processo dinâmico, conjuntamente com a CML e a EMEL e os cidadãos que quiserem continuar a 

participar no processo, sempre em abono daquela que é a salvaguarda dos interesses dos cidadãos dos 

Olivais e do território. 

A deputada municipal Margarida Penedo questionou sobre o número de zonas efectivamente previsto 

bem como sobre a atribuição de uma zona única à freguesia, e quais os benefícios e malefícios para os 

residentes em ambas as situações. Questionou ainda se as pessoas que estão contra a entrada da EMEL 

são ou não pessoas da freguesia. 

O deputado municipal João Valente sublinhou que a Sr. Presidente foi eleita para defender os residentes 

da freguesia dos Olivais bem como os deputados municipais foram eleitos para defender os interesses da 

cidade. Alertou para o conflito de interesses entre as questões ambientais e a comodidade dos 

residentes. Referiu ainda que a freguesia dos Olivais não é uma ilha e que como tal deve ser acautelado 

não só o interesse dos residentes dos Olivais mas também o interesse da cidade em termos globais, 

garantido a equidade entre territórios. 
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A deputada municipal Ana Gaspar sublinhou a realidade actual da cidade e o facto de os peticionários 

terem manifestado disponibilidade para o diálogo e questionou se o actual zonamento já implementado 

garante condições satisfatórias à freguesia. 

O presidente da 8ª Comissão questionou sobre a contestação intensa que ocorreu nos Olivais e sobre 

qual a eventual justificação. 

Em resposta à segunda ronda de questões colocadas a presidente Rute Lima, sublinhou tratar-se de um 

processo dinâmico e que a todo o tempo o zonamento poderá vir a ser alterado face à evolução da 

situação sendo à data prematuro apontar um número definitivo e final de zonas. 

Aludiu ainda à comunicação enganadora que foi efectuada por algumas pessoas e que contribuiu para o 

aumento da contestação verificada. 

Sublinhou que o pensamento evoluiu em face da alteração das circunstâncias e que nas zonas já 

intervencionadas foi restaurada a paz social. 

Sobre a questão do acesso fácil e gratuito ao centro de saúde referiu que o serviço Olivais Porta-a-porta, 

transporta de forma gratuita os cidadãos a todos os serviços públicos dos Olivais desde 2014, sendo uma 

iniciativa da junta de freguesia com sucesso assinalável comprovado pela utilização crescente por 

população de idades diversas. 

Relativamente à contestação verificada relativa ao processo de ordenamento pela EMEL, considerou que 

existiram externalidades maliciosas a tentar influenciar a opinião pública sobre a matéria. 

Sublinhou que a regulação da EMEL na freguesia foi solicitada por uma grande parte dos moradores da 

freguesia dos Olivais e que os executivos eleitos têm legitimidade democrática para tomar decisões em 

prol dos eleitores. 

      

2.8. Segunda audição do Conselho de Administração da EMEL (25 de julho 2019) 

No dia 25 de julho de 2018, a 8ª Comissão Permanente procedeu à audição do Conselho de 

Administração da EMEL, para o efeito representado através do seu Vogal, Jorge Oliveira. 

O Presidente da 8ª Comissão iniciou a reunião dando nota ao representante da EMEL dos 

acontecimentos que levaram à necessidade de realização de nova ronda de audições, tendo passado a 

palavra de imediato aos deputados municipais para que estes pudessem colocar questões. 

O deputado municipal Sobreda Antunes começou por tecer algumas considerações genéricas sobre a 

matéria em causa e relembrou os presentes da aprovação da recomendação do PEV relativa à 

necessidade de revisão do regulamento de estacionamento, tendo questionado qual a posição da EMEL, 
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uma vez que nem as várias associações, nem os órgãos do município, foram consultados em momento 

prévio ao anúncio da revisão em curso.  

A este respeito o Presidente da 8ª Comissão relembrou que a AML só se deve pronunciar formalmente 

após realização da discussão público do projecto de regulamento e respectiva aprovação e envio pela 

CML. 

O deputado municipal Miguel Santos sublinhou a necessidade de se proceder a uma avaliação global 

quanto às diversas carências de estacionamento na cidade e avaliação das respostas possíveis, 

questionando a EMEL para quando a realização deste estudo. 

O deputado municipal Silvino Correia, quanto à matéria em causa na petição, questionou sobre a 

possibilidade hipotética de existência de veículos com dísticos de 2 concelhos diferentes atribuídos a 

alegados trabalhadores da freguesia dos Olivais e a alegada facilitação de atribuição, para 

esclarecimento de eventuais confusões que se geraram. 

O deputado municipal Francisco Domingues referiu-se ao facto de 80 por cento dos participantes na 

consulta pública serem desfavoráveis à entrada da EMEL na freguesia dos Olivais, questionando sobre a 

real valia dos processos de consulta pública e a existência de relatório de ponderação da mesma. 

Questionou ainda sobre a previsão de lugares de estacionamento reservados ao centro de Saúde e ao 

Cemitério, bem como à Assembleia de freguesia de 26 de junho onde foi aprovada uma proposta de 

realização de referendo local bem como a proposta de suspensão da colocação de parquímetros em 

novas zonas da freguesia. 

A concluir a primeira ronda de intervenções o Presidente da 8 ª Comissão referiu-se à evidência das 

zonas serem sistematicamente contestadas pela população quando da sua implementação, 

nomeadamente em zonas de particular escassez onde a delimitação de micro zonas acaba por prejudicar 

moradores, questionando assim a EMEL sobre qual o critério objectivo utilizado para proceder ao correcto 

dimensionamento de cada zona. 

Sublinhou ainda a necessidade urgente de encontrar uma solução eficaz para atribuição de dístico que 

permite o apoio a idosos e questionou sobre o que considera ser uma rasteira no que se refere à 

sinalização das zonas exclusivas a residentes, muitas das vezes não evidente. 

Em resposta às diversas questões apresentadas o representante do conselho de administração da 

EMEL, vogal Jorge Oliveira, começou por informar que que se iria realizar no próprio dia uma reunião de 

Câmara onde se iria discutir e votar o anunciado projecto de alteração do Regulamento Municipal de 

Estacionamento na Via Pública, prevendo que em caso de aprovação, a consulta pública ocorra nos 

meses de Setembro e Outubro, sendo posteriormente elaborado o relatório de ponderação das 

participações e após aprovação da versão final, enviado à AML para apreciação.  
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Sobre a necessidade de atribuição de dísticos aos cuidadores informais, informou que a EMEL reconhece 

a mesma e que já está previsto na proposta de regulamento a possibilidade de atribuição de créditos na 

aplicação digital Epark, permitindo assim aos residentes que necessitem a cedência ao cuidador informal 

de acordo com as necessidades, forma encontrada de garantir o controlo na atribuição dos dísticos. 

Relativamente ao estudo global sobre as necessidades de estacionamento da cidade, informou que foi 

lançado concurso para a realização do mesmo e que se prevê que até ao final do ano esteja realizado o 

levantamento do estacionamento existente, o estudo relativo à procura e oferta e a ponderação de 

soluções alternativas a implementar. 

Relativamente à questão sobre a possibilidade de existência de veículos com dísticos de residentes em 2 

concelhos diferentes, informou que tal será possível apenas em caso de cedência de usufruto do veículo 

cedido a residente, sendo os regulamentos dos concelhos apenas fiscalizados pelas autoridades 

respectivas. 

Referiu ainda considerar não ser viável a atribuição de dísticos de residente em toda a freguesia dos 

Olivais, como solicitado na petição, tendo em consideração que tal procedimento não se revela suficiente 

para defender os residentes das zonas mais procuradas. Informou ainda que, na proposta de 

regulamento em apreciação está proposto que o primeiro dístico fique isento de emolumentos, para total 

gratuitidade e dando resposta aos diversos pedidos registados.   

Sobre a situação na freguesia dos Olivais em concreto, sublinhou mais uma vez que a EMEL foi para os 

Olivais a pedido da Junta de Freguesia, face à situação da Rua Cidade da Beira e outras e que a EMEL 

trabalha sempre em conjugação com as vontades manifestadas pelas diversas juntas, não competindo à 

EMEL perguntar directamente à população mas actuar em articulação com os eleitos locais. 

Referiu ainda que desde a implementação do zonamento no Bairro da Encarnação, a qualidade de vida 

melhorou consideravelmente, facto já reconhecido pela população residente. 

Sublinhou ainda que o acréscimo de petições sobre a entrada da EMEL em novas zonas é consequência 

directa da aceleração do ritmo de expansão previsto no Plano de Actividades. 

Sobre a freguesia dos Olivais referiu que todo o zonamento está já concluído há mais de um mês, 

nomeadamente por questões operacionais de atribuição de dísticos, não obstante só estarem tarifadas 

ainda algumas zonas.  

No que diz respeito ao parque de estacionamento do cemitério, informou que o mesmo irá ter cancela, 

sendo gratuito para acompanhamento de funerais e pago nas restantes situações para acautelar a 

correcta finalidade do mesmo. 

Sobre a atribuição de dísticos de residente, referiu que o objectivo primordial é garantir a disponibilidade 

de estacionamento junto à residência, pelo que a delimitação das zonas atende não só às barreiras e 
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limites físicos do território, mas de acordo com os estudos e as melhores práticas, circunscreve as 

mesmas a uma distância de 200 ou 300m envolventes à residência, permitindo-se ainda a escolha de 

uma segunda zona de residência por forma a acautelar as situações de fronteira. 

Finalizando o período da audição dedicado à matéria da petição em causa, o deputado municipal João 

Valente sublinhou ser quase unânime que a entrada da EMEL serve para ordenar e regular o 

estacionamento e defende em primeiro lugar os residentes, lembrando o estado caótico do 

estacionamento da cidade antes da regulação introduzida pela EMEL. 

Sobre a proposta de regulamento sugeriu que a mesma fosse discutida em momento prévio à proposta 

final a enviar para apreciação.          

2.9. Segunda audição da CML – Vereador Miguel Gaspar (30 de julho 2019) 

No dia 30 de julho de 2019, a 8ª Comissão Permanente procedeu à audição do Vereador da Mobilidade, 

Miguel Gaspar. 

O Presidente da 8ª Comissão deputado municipal António Prôa abriu a sessão saudando os presentes, e 

fez um breve enquadramento da reunião, referindo que a mesma tinha sido uma decisão da Comissão, 

que tinha entendido actualizar a informação, face a um conjunto de desenvolvimentos que ocorreram no 

âmbito da Petição sobre os Olivais.  

O Presidente da Comissão solicitou aos Deputados para colocarem perguntas ao Vereador, de forma a 

poderem ver esclarecidas as suas questões, informando que com esta audição se concluía o processo, 

sendo depois elaborado o relatório final. 

O deputado municipal Francisco Domingues interveio para questionar o Vereador Miguel Gaspar sobre 

questões relacionadas com a “ Consulta Pública” realizada pela Junta de Freguesia dos Olivais, referindo 

que esta tinha sido realizada fazia um ano, que cerca de oitenta e oito por cento dos eleitores que 

participaram na consulta tinham manifestado a sua intenção de não querer a EMEL no Bairro dos Olivais, 

e que dentro destes, cerca de sessenta e seis por cento eram residentes nos Olivais, dado que disse ser 

relevante. Terminou a sua intervenção com considerações sobre a criação de duas novas Associações 

de Moradores nos Olivais. 

O Vereador Miguel Gaspar usou da palavra para referir a propósito da Freguesia dos Olivais, que o 

comportamento dos munícipes era muito idêntico em todas as situações, referindo que era usual após o 

anúncio da entrada da EMEL numa freguesia, num local, que de imediato se organizavam núcleos de 

cidadãos para contestar essas entradas. Deu nota de que depois da entrada da EMEL num local e após 

um tempo a operar, os protestos dos cidadãos acalmavam, pois a situação que passavam a ter era 

positiva. Deu o exemplo da Freguesia dos Olivais, do Bairro da Encarnação, e o da Avenida de Berlim. 
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Considerou igualmente que existira muita desinformação sobre a EMEL e que não se recordava de 

nenhuma consulta às populações em que estas quisessem a entrada da EMEL, votando sempre contra. 

Referiu-se ainda às questões relacionadas com a “consulta pública” da Freguesia dos Olivais, dando nota 

de que essa reunião tinha sido importante, e que na sequência da mesma, tinha sido possível alterar o 

mapa do zonamento da Freguesia, agregando zonas, face às propostas iniciais da EMEL. Referiu que 

mais uma vez se poderia atribuir algumas dificuldades motivadas por falta de informação, e que num 

momento posterior se tinha disponibilizado para reunir de novo com os residentes, reunião que se tinha 

efectivado na CML, reconhecendo que porventura terá existido uma falha de comunicação da CML e da 

EMEL nesta matéria. 

O Vereador Miguel Gaspar sublinhou a circunstância de diariamente mais de dois mil carros, procurarem 

a Freguesia dos Olivais para estacionar, veículos de não residentes na freguesia, facto que traz por isso 

dificuldades significativas para os moradores, admitindo que no futuro possa vir a existir uma redução de 

zonas perto da Avenida de Berlim, onde estavam equacionadas seis zonas, podendo no futuro vir a 

passar para três zonas apenas. Abordou questões relacionadas com a futura revisão pública do 

“Regulamento Municipal de Estacionamento” referindo que ao contrário da generalidade das cidades 

europeias, os cidadãos de Lisboa eram os únicos que podiam escolher duas zonas de estacionamento. 

O Presidente da Comissão deputado municipal António Prôa usou da palavra par dar nota de que tinha 

registado a disponibilidade do Vereador para poder vir a debater a temática do “Regulamento Municipal 

de Estacionamento”, reconhecendo a disponibilidade do Vereador para com a Comissão e referindo que 

essa reunião se faria em data a indicar no inicio do mês de Setembro, após concertação das agendas. 

Questionou o Vereador, a propósito da Freguesia dos Olivais, onde disse estarem previstas zonas de 

estacionamento exclusivo para residentes, referindo serem sempre uma restrição de mobilidade dos 

utentes. Abordou a questão da marcação dos lugares exclusivos de residentes, referindo que por falta de 

visibilidade de marcação eles eram uma autêntica ratoeira para os automobilistas. Considerou que seria 

importante utilizar uma marcação distinta para os lugares de estacionamento nessas zonas. 

O Vereador Miguel Gaspar retomou a palavra para abordar a questão das zonas exclusivas de residentes 

referindo que a propósito de uma intervenção do CDS, sobre a rua Sidónio Pais, tinha dado instruções 

para não haver uma mistura de zonas, ou a rua era toda destinada a zona exclusiva de residentes ou 

então seria uma zona paga. Deu nota dos problemas nessa zona associados a visitas de amigos e 

familiares e a impossibilidade de ai poderem estacionar. Abordou questões relacionadas com a sinalética 

na cidade de Lisboa, a vertical e a horizontal, admitindo que a EMEL poderia vir a melhorar essa 

sinalética, mas que existiam limitações gerais impostas por Lei. 

O Deputado Francisco Domingues usou da palavra para fazer um esclarecimento sobre a reunião 

ocorrida nos Olivais, referindo-se ao facto de ter sido uma reunião descentralizada da Câmara, nos 
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Olivais, e não na reunião da Assembleia de Freguesia dos Olivais. Informou que tinha existido nos Olivais 

uma Assembleia de Freguesia para discussão do assunto, tendo a população presente manifestado o seu 

descontentamento com a entrada da EMEL nos Olivais, reafirmando que a grande maioria dos presentes 

se tinham pronunciado contra a entrada da empresa no Bairro, alegando que sempre tinham conseguido 

lugares de estacionamento e que com a entrada da EMEL iriam ter de pagar doze euros, por lugares a 

que sempre tinha tido acesso de forma gratuita. Terminou a sua intervenção abordando a questão da 

“Associação de Moradores do Bairro da Encarnação” dando nota de questões de legalidade da 

Associação, e referindo que estariam a ser criadas mais duas novas associações. 

O deputado municipal Fernando Rosa usou da palavra para manifestar o seu desagrado pelo estado da 

circulação automóvel na cidade. Referiu que era favorável à existência da EMEL mas que esta estava 

transformada numa empresa bancária e que por esse motivo não queria a EMEL em Belém. Teceu 

considerações sobre o papel da empresa e os aspectos negativos, que disse existirem no momento 

relacionados com a EMEL, dando os exemplos de Benfica dos Olivais e manifestou o seu desagrado 

pelas tentativas da EMEL de entrar na Freguesia. 

O deputado municipal João Valente interveio para contestar as afirmações do Deputado Fernando Rosa, 

dizendo que gostaria de vir a ver o dia em que a força política do Presidente da Junta de Freguesia de 

Belém voltasse a exercer o poder na Cidade, se o entendimento que fariam era de que a EMEL seria uma 

empresa bancária e o que iriam dizer do trânsito e do estacionamento em Lisboa, nessa altura. 

O Vereador Miguel Gaspar interveio para voltar a frisar que tinha estado presente em Fevereiro de 2018, 

numa sessão pública da Assembleia de Freguesia dos Olivais, apresentando dados e testemunhos sobre 

a sua presença na reunião. Manifestou a sua convicção de que a EMEL deveria estar presente e a operar 

nos Olivais. 

 

III. OPINIÃO DAS FORÇAS POLÍTICAS E DO RELATOR 

O Grupo Municipal do PCP apresentou a seguinte declaração relativa ao relatório da 8ª Comissão 

Permanente – Transportes, Mobilidade e Segurança sobre a Petição n.º 21/2018, com data de entrada na 

Assembleia Municipal de Lisboa de 03 de Setembro de 2018 intitulada, “Contra o Imposto EMEL, pelo 

Estacionamento Gratuito dos Residentes em Toda a Freguesia dos Olivais”:3 

“No início do seu mandato - 2013/2017 - a Presidente da Junta de Freguesia dos Olivais assumiu o 

compromisso de que a EMEL só iria para os Olivais a pedido da população e através de referendo local; 

 

                                                           
3
 A declaração atualizada foi enviada pelo Grupo Municipal do PCP no dia 22/11/2019 
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O PCP, apoia as posições da população da Freguesia dos Olivais posicionando-se contra a entrada da 

EMEL nos Olivais nos moldes anunciados pela Câmara Municipal de Lisboa no que se refere aos 

residentes, sem admitir sequer a criação de uma zona única para quem reside nessa freguesia. 

A entrada da EMEL na Freguesia dos Olivais não foi pedida pelos moradores, uma vez que receiam os 

impactos na sua mobilidade e possíveis custos futuros. 

O PCP sempre assumiu e continua a assumir que a entrada da EMEL por si só não resolve os problemas 

existentes no estacionamento na Freguesia de Olivais, que trará para a população mais prejuízos que 

benefícios. 

Conforme o PCP já propôs, a solução para a melhoria do estacionamento para os moradores dos Olivais 

deveria passar pela criação das seguintes condições: 

O direito dos trabalhadores das várias empresas a prestar serviço no Aeroporto de poderem estacionar 

nos parques do Aeroporto, tal como antes da privatização da ANA; 

Os transportes públicos, Carris e Metro, terem carreiras que sirvam os horários nocturnos desses 

trabalhadores; 

As empresas de aluguer de automóveis, que estacionam indevidamente na freguesia, deverem ser 

obrigadas a encontrar garagens ou outros locais para seu estacionamento privativo; 

A criação de parques de estacionamento nas entradas da cidade de Lisboa, com ligação aos transportes 

públicos, para garantir estacionamento a quem se desloca, utilizando esses transportes; 

A construção de parques de estacionamento gratuitos, em locais diversificados dentro da freguesia, 

destinados aos moradores.” 

 

As restantes forças políticas representadas na 8ª Comissão Permanente de Transportes, Mobilidade e 

Segurança e o Deputado Municipal relator, reservam as suas opiniões e o seu sentido de voto para o 

plenário da Assembleia Municipal, onde se procederá à discussão do presente relatório e à votação das 

recomendações que dele constam.  

 

IV. CONCLUSÃO 

Da análise dos documentos relativos a esta petição e das audições realizadas pode concluir-se que: 

Os peticionários vieram apresentar as suas legítimas preocupações, relativamente à implementação pela 

EMEL das Zonas de Estacionamento de Duração Limitada (ZEDL), prevista para a freguesia dos Olivais, 

alegando que as características particulares da freguesia requerem um tratamento diferenciado 
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relativamente a outras partes da cidade e que o zonamento proposto irá condicionar o modo de vida dos 

Cidadãos da freguesia nomeadamente no livre acesso a equipamentos que garantem direitos 

fundamentais; 

Alegam que a delimitação das ZEDL deve ter em conta as barreiras físicas existentes e os bairros da 

cidade, não obstante reconhecerem a existência de um problema de uso indevido da via pública por 

pressão de estacionamento, causado em grande parte pela proximidade do aeroporto e de estações de 

transportes, metropolitano e CP com implicações na qualidade de vida dos residentes e comerciantes da 

freguesia; 

Entre outras medidas, requerem que os Dísticos de Residente sejam válidos em toda a freguesia dos 

Olivais e não apenas em duas zonas adjacentes, por forma a garantir a vida e a economia local e 

também a melhoria dos transportes públicos em termos de oferta e de frequência; 

Requerem ainda a criação e distribuição de “Dísticos de Visitantes” pelos moradores das ZEDL exclusivas 

sem limitação de tempo, aspeto que não tem qualquer enquadramento no atual Regulamento, bem como 

a atribuição de “Dístico de Acesso Especial” para cuidadores de residentes em situação de dependência;  

Das audições realizadas parece resultar consensual que os principais fatores que contribuem para a atual 

situação da freguesia no que se refere ao estacionamento abusivo, dizem respeito à proximidade do 

aeroporto, com a pressão do estacionamento dos trabalhadores do mesmo, a presença massiva de 

viaturas de aluguer estacionadas na via pública e ao facto das freguesias contiguas terem já sido alvo de 

tarifação, transferindo a pressão para a freguesia dos Olivais, nomeadamente no que se refere ao 

estacionamento de viaturas de não residentes para utilização do metropolitano; 

O Regulamento Geral de Estacionamento e Paragem na Via Pública ainda em vigor (alterado pela 

Deliberação 236/AML/2016), estabelece de acordo com o n.º2 do artigo 6º, que podem ser 

implementadas outras ZEDL no concelho de Lisboa, ou alteradas as existentes, mediante decisão da 

Câmara sob proposta da EMEL, sendo a implementação precedida de consulta pública, a realizar num 

prazo mínimo de 15 dias úteis, mediante publicação em Boletim Municipal, num jornal de circulação 

regional, no sítio de Internet da EMEL, envio simultâneo à AML para conhecimento e parecer favorável 

das Juntas de Freguesia competentes, no prazo máximo de 15 dias úteis a contar da data de notificação 

para o efeito; 

De acordo com as informações prestadas nas audições realizadas, para além da consulta pública 

realizada, foram ainda promovidas pela Junta diversas reuniões com a população, por forma a melhor 

divulgar a proposta e promovendo a recolha de contributos para a melhoria da mesma, tendo a proposta 

final dos zonamentos a implementar sido alterada de 12 para 10 zonas, agregando o Bairro da 

Encarnação numa única zona e estando actualmente implementadas apenas 5 das zonas previstas; 
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Relativamente à criação de bolsas de estacionamento exclusivo para residentes tal deverá ser alvo de 

análise cuidada para uma eventual implementação nas zonas em que se revele imprescindível, caso das 

zonas próximas do aeroporto, sujeitas à pressão dos trabalhadores quer no período do dia quer durante o 

período da noite/madrugada, onde os transportes públicos são escassos ou mesmo inexistentes, bem 

como nas zonas próximas às estações de metropolitano; 

Sobre a criação de dísticos para cuidadores, visitantes ou outros utilizadores regulares do bairro não 

residentes, tal não se encontra previsto nos termos do Regulamento actual, pelo que a sua avaliação e 

implementação deverá ser alvo de cuidada análise e adequada fundamentação, tendo em consideração 

as implicações que poderá trazer em termos da adequada fiscalização ao nível da cidade, estando esta 

matéria parcialmente já prevista no âmbito da proposta de alteração ao Regulamento Geral de 

Estacionamento e Paragem na Via Pública da Cidade de Lisboa (RGEPVP), cuja consulta pública 

decorreu até ao dia 30 de Setembro;    

O exercício do direito de petição é uma saudável expressão de cidadania, que deve ser tomada em 

consideração e incentivada, pois permite alertar a AML e a CML para situações que preocupam os 

cidadãos e coloca em perspectiva a procura de respostas alternativas no que respeita às questões 

apresentadas; 

Conclui assim a 8ª Comissão Permanente que o parecer está em condições de ser discutido e as suas 

recomendações em condições de serem votadas em plenário. 

 

 

 

V. RECOMENDAÇÕES 

Considerando o anteriormente exposto, os Grupos Municipais e os Deputados Independentes da 8ª 

Comissão Permanente propõem à Assembleia Municipal de Lisboa, perante os argumentos contidos na 

Petição nº 21/2018, seja deliberado recomendar à Câmara Municipal de Lisboa que: 

1. Proceda, em estreita articulação com as Juntas de Freguesia direta e indiretamente afectadas no 

processo de implementação de novas Zonas de Estacionamento de Duração Limitada (ZEDL), à mais 

ampla divulgação das consultas públicas efetuadas junto dos munícipes abrangidos, cumprindo não 

só o determinado no Regulamento, mas fazendo ainda uso dos recursos e meios de publicitação ao 

dispor do município (“Mupis” de divulgação institucional, info-mail e outros que considere adequados);  
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2. Na implementação de novas ZEDL a levar a efeito, promova de forma integrada e devidamente 

articulada com as empresas municipais, EMEL e Carris, a introdução de medidas mitigadoras que 

facilitem a mobilidade ao nível local, seja através da rede de bicicletas partilhadas GIRA, seja através 

da Rede de Bairros a implementar pela Carris, tendo, no presente caso especial atenção ao reforço 

da mobilidade e acessibilidade aos equipamentos públicos e zonas comerciais, face à realidade do 

território em presença; 

3. Na proposta de delimitação de futuras ZEDL, sejam devidamente consideradas as características 

morfo-tipológicas dos territórios municipais envolvidos, considerando a localização e o acesso 

facilitado dos residentes aos equipamentos de proximidade e a interfaces de transportes, as 

dinâmicas sociais e económicas locais e os impactos decorrentes da existência de grandes 

equipamentos de âmbito municipal ou nacional;   

4. Estude e avalie de acordo com as propostas apresentadas pelos peticionários, a 

viabilidade/oportunidade de implementar em locais pontuais, bolsas de estacionamento exclusivo a 

residentes, nomeadamente nas áreas sujeitas a maior pressão de estacionamento por motivos 

diversos;  

5. Em articulação com a Policia Municipal e a EMEL, promova e reforce as necessárias acções de 

fiscalização de estacionamento abusivo, propondo ainda as alterações ao Regulamento de 

Estacionamento e Paragem na Via Pública consideradas pertinentes, na sequência do período de 

consulta pública realizado entre 8 de Agosto e 30 de Setembro de 2019, prevendo nomeadamente 

existência de soluções que permitam garantir o acesso facilitado a cuidadores de residentes; 

6. No âmbito das relações institucionais do Município com a empresa concessionária do Aeroporto 

Humberto Delgado, diligencie junto desta no sentido de serem consideradas, a curto prazo, soluções 

de estacionamento adequadas para mitigação dos impactos sobre a freguesia decorrentes da 

actividade do aeroporto, quer no que se refere ao estacionamento dos trabalhadores, quer das 

empresas de aluguer de viaturas;  

7. Proceda à monitorização dos resultados da implementação das ZEDL em causa, num prazo máximo 

de seis meses, e dê conhecimento à Assembleia Municipal dos resultados da avaliação efectuada 

bem como das decisões que vierem a ser tomadas e respectivo cronograma de eventuais alterações 

consideradas pertinentes. 

8. Que o novo regulamento integre os contributos desta Comissão, fruto das conclusões extraídas.  
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VI. ANEXOS 

O Deputado Municipal Relator não considerou necessário a junção ao presente parecer de anexos. 

 

Este Relatório foi aprovado por maioria das forças políticas presentes e representadas na 8ª 

Comissão Permanente, com o voto contra do PCP. 

 

Lisboa, 28 de novembro de 2019 

 

         O Deputado Municipal Relator,   O Presidente da 8.ª Comissão,  

  

 

              Manuel Portugal Lage                  António Proa   
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