Intervenção sobre as Perguntas à CML
na Assembleia Municipal de Lisboa de 11 de Julho de 2017
5º tema: Elevador na estação de Metro da Baixa-Chiado
Os Verdes têm ainda mais três temas nesta sessão de perguntas à CML. O 5º
tema que trazemos está relacionado com o elevador na estação de Metro da BaixaChiado. Recordamos que há duas semanas, na apreciação da Informação Escrita,
questionámos o executivo sobre este assunto e o Sr. Presidente disse não estar em
condições de nos responder.
Como consideramos fundamental saber o que realmente se passa, optámos
por trazer novamente este assunto para que a CML nos possa finalmente esclarecer.
Esta estação resiste, infelizmente, a ser uma estação com acessibilidade plena
porque no sentido de acesso ao Chiado existe um total de doze lanços de escadas
rolantes que avariam com frequência e durante longos períodos de tempo.
Ao longo de todo este mandato, “Os Verdes” têm alertado para o facto de,
desde a abertura desta estação em 1998, estar prevista a construção de um elevador
desde o átrio até à superfície, em complemento às escadas rolantes. Até hoje, não foi
construído e o próprio Governo reconhece que a actual situação não é a ideal.
Entretanto ficámos também a saber que a CML emitiu um parecer desfavorável à
instalação de um elevador nas Escadinhas do Espírito Santo.
Ora, perante esta decisão e uma vez que o executivo não pode ser um
defensor da acessibilidade plena e, em simultâneo, inviabilizar uma solução que é há
muito uma revindicação dos utentes, além de estar prevista há vinte anos, o que Os
Verdes pretendem saber é:
- se a CML reconhece ou não as dificuldades que enfrentam idosos, utentes
com crianças e pessoas com mobilidade reduzida
- qual a razão para o Município ter emitido um parecer desfavorável à
instalação do elevador nas Escadinhas do Espírito Santo.
- e, em alternativa, que diligências já efectuou para viabilizar uma solução
para o grave problema da falta de acessibilidade na estação de Metro da BaixaChiado e que sirva, realmente, os utentes.
6º tema: Requalificação do edifício do antigo Restaurante Panorâmico de
Monsanto
Trazemos também aqui novamente o antigo Restaurante Panorâmico de
Monsanto, questão igualmente colocada neste plenário há duas semanas, mas que o
Sr. Presidente não se dignou a prestar-nos qualquer resposta, pois estava mais
concentrado em promover a propaganda da sua campanha eleitoral.
Acontece que este edifício permanece abandonado há 16 anos, apesar das
várias recomendações apresentadas por Os Verdes no sentido da sua requalificação.
Perante a informação de que teriam sido removidos os revestimentos e as
estruturas degradadas do edifício, o que pretendemos saber é:
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- se já existem planos concretos para a requalificação de uma das melhores
vistas panorâmicas de Lisboa ou se vamos continuar a andar de anúncio em anúncio,
sem ser apresentado qualquer projecto de viabilização daquele espaço?
- e, se já existem planos concretos, em que consistem e quando serão
apresentados e colocados à discussão pública?
7º tema: Sinalização sonora nos semáforos
O último tema que trazemos é relativo à sinalização sonora nos semáforos.
Em Dezembro de 2014, a AML aprovou uma recomendação de “Os Verdes”
para que a CML ampliasse o número de semáforos com a devida sinalização sonora,
propondo que fosse aumentado o tempo de sinal verde nos semáforos onde se
verificasse ser manifestamente insuficiente para o atravessamento da via,
principalmente por peões com mobilidade condicionada.
Pressupunha-se ainda que esses avisadores sonoros fossem colocados em
locais a determinar em conjunto com as associações de deficientes invisuais, como
em vias de atravessamento mais problemático, mas também junto a interfaces de
transportes públicos e a estabelecimentos de ensino.
Pelo que perguntamos, tendo já passado quase 3 anos:
- se já foram elaborados os indispensáveis estudos técnicos para determinar as
vias consideradas prioritárias?
- se sim, que locais foram listados para passarem a incluir sinalização sonora
nos semáforos?
- e estão ou não também a ser colocados estes avisadores sonoros nas vias e
praças que têm estado a sofrer obras de requalificação na cidade?
Cláudia Madeira
Grupo Municipal de “Os Verdes”
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