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Recomendação 

No passado dia 4 de Março de 2021, esta mesma Assembleia recomendou à Câmara Municipal 

de Lisboa que preservasse todos os lugares de estacionamento automóvel, bem como todos os 

lugares de cargas e descargas e de paragem e largada de passageiros actualmente existentes na 

Av. de Berna e ainda que reconhecesse e respeitasse a necessidade do estacionamento na Av. 

de Berna como meio indispensável para permitir a cabal fruição das habitações, dos 

estabelecimentos comerciais, da Igreja do Rosário de Nossa Senhora de Fátima, na Universidade 

e demais prestadores de serviços. 

Contudo, e fazendo ouvidos de mercador à vontade expressa da maioria dos representantes 

eleitos neste fórum, o anterior executivo da Câmara Municipal de Lisboa avançou com a obra, à 

revelia de tudo e todos, resultando naquilo que seria previsível, ou seja, aumento do transito na 

Avenida de Berna, ciclovias que colocam em causa a segurança de quem nelas circula e dos 

peões, que são sempre o elo mais fraco, e o aumento da pressão do estacionamento por força da 

existência de várias habitações e serviços essenciais nesta artéria da cidade e que urge preservar. 

Assim sendo, os eleitos do CDS-PP, reunidos em Assembleia de Freguesia a 16 de Dezembro de 

2021, têm a honra de propor que esta recomende à Junta de Freguesia: 

• Que inste a Câmara Municipal de Lisboa a corrigir o traçado da Avenida de Berna, 

recuperando os lugares de estacionamento à superfície para os moradores e eliminando 

a ciclovia, sem que, no entanto, deixe de procurar uma solução mais adequada para o 

trânsito em modos suaves noutras artérias adjacentes; 

• Que, em caso de aprovação, remeta para a Assembleia Municipal de Lisboa e para a 

Câmara Municipal de Lisboa esta mesma recomendação. 

 

Lisboa, 16 de Dezembro de 2021 

Os eleitos do grupo do CDS-PP da Freguesia de Avenidas Novas 


