Petição nº 18/2017 - Jardim dos Cavaleiros
Intervenção da deputada municipal do PEV, Cláudia Madeira
Assembleia Municipal de Lisboa, 10 de Abril de 2018
Os Verdes começam por saudar a iniciativa dos moradores que subscreveram a petição
sobre o Jardim dos Cavaleiros, através da qual nos trazem a sua preocupação com um
conjunto de problemas neste local, no sentido de se tentar resolver a situação.
Os problemas sentidos neste jardim, devido à proximidade de dois estabelecimentos
comerciais, com algumas consequências negativas associadas - ruído, consumo de álcool,
acumulação de resíduos, principalmente de copos de plástico - não são novos na cidade. Aliás,
verificam-se hoje em vários locais, e a a tendência será aumentarem, razão pela qual a
autarquia deve estar cada vez mais atenta a estes fenómenos, procurando minimizar os seus
efeitos, sempre em articulação com as Juntas de Freguesia e com os moradores.
Neste caso específico, a situação foi agravada porque os estabelecimentos do Jardim
do Arco do Cego começaram a fechar mais cedo e houve uma deslocalização parcial dos
problemas relatados para o Jardim dos Cavaleiros.
A solução passará pelo aumento do policiamento de proximidade, da fiscalização dos
estabelecimentos e pelo aumento da limpeza. Estas medidas devem ser acompanhadas de
campanhas de sensibilização sobre os efeitos do consumo de álcool, sobre o lixo espalhado no
espaço público e sobre o incómodo que os comportamentos das pessoas podem causar aos
moradores.
Acima de tudo, é necessário compatibilizar o direito ao descanso e à qualidade de vida
com as actividades económicas e de lazer, como temos vindo a defender nas várias discussões
sobre esta matéria.
Os Verdes querem ainda lamentar o facto de a Comissão, como já foi referido nas
intervenções anteriores, ter endereçado pedidos de informação relativamente às questões
referidas na petição a diversas entidades (PSP, CGD, representantes dos estabelecimentos e à
própria CML) e nenhuma ter respondido, o que acabou por, em parte, limitar a análise do
assunto em apreciação.
Concretamente sobre a CML, é grave que a autarquia não se tenha sequer dignado a
dar qualquer resposta, o que demonstra uma total falta de consideração, um desrespeito para
com os cidadãos e para com esta Assembleia.
Apesar disso, consideramos que a Comissão fez o que estava ao seu alcance com vista
à resolução dos problemas no Jardim dos Cavaleiros.
Por fim, consideramos ainda que a implementação das recomendações que resultaram
da análise desta petição será essencial para essa resolução, pelo que Os Verdes votarão a favor
das mesmas, sendo fundamental que continue a haver um acompanhamento desta matéria por
parte da Assembleia, no sentido de saber se as medidas vão ser efectivamente implementadas
e qual a sua evolução.
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