
Aos trabalhadores das Torres de Lisboa

QUARTA-FEIRA 11 DE ABRIL PELAS 1 5H

Contacto com trabalhadores e utentes afectados pela criação das Zonas
de Estacionamento de Duração Limitada (ZEDL`s) circundantes as
Torres de Lisboa .

Com a presença de: JOÃO FERREIRA
Vereador da Câmara Municipal de Lisboa

PARTICIPA: A tua opinião é importante e nós queremos ouvi-la.

O PCP opôs-se à implantação das novas Zonas de
Estacionamento de Duração Limitada (ZEDL`s) na
Freguesia de S.D. Benfica, com especial atenção às
áreas envolventes as Torres de Lisboa.
São muitos os trabalhadores que desempenham a
sua actividade profissional nas Torres de Lisboa para
quem o automóvel é a única opção viável para chegar
ao seu local de trabalho. E em vez de se investir
numa rede de transportes públicos que atraia cada
vez mais utentes e diminua o uso do transporte
individual, a gestão PS/BE da CMLisboa continua a
apostar na disseminação de parquímetros.



A mercanti l ização do espaço público (é disso que se trata e
não de ordenamento do território) promovida com o VOTO
FAVORAVEL do P.S e B.E, e com a indiferença das
administrações das empresas com actividade nas Torres de
Lisboa (responsáveis pela criação das condições dadas aos
trabalhadores) ao invés de resolver o problema do
estacionamento agrava-o, vejamos porque:

- A oferta de lugares de estacionamento sofre uma redução considerável.

-As opções de mobil idade alternativa(ecológica) resumem-se a ponte
pedonal e ciclovia!Quantos trabalhadores tiram real proveito dessa opção
no seu dia-a-dia? Boas intenções, mas na pratica poucos privi legiados
tiram real proveito, tal a pressão do mercado imobil iario que atira para
fora de Lisboa quem trabalha na cidade.

-A oferta de transportes publicos ( de gestão municipal), foi aumentada ou
adaptada com a imposição desta decisão mercanti l ista? NÃO!! !
-Existe pelo menos uma paragem de autocarros digna desse nome na
zona? NEM ISSO!! !

-Surgiu algum parque de estacionamento gratuito l igado as poucas
ofertas de transporte público? SABEMOS A RESPOSTA, NÃO!! ! !

- Preocupou-se a administração de alguma dessas empresas em criar
reais alternativas de mobil idade ou infraestruturas/soluções de
parqueamento para os seus trabalhadores? OBVIAMENTE QUE NÃO!! !

-Quem tem dinheiro, usa quando quer, quem tem pouco, usa a mínimo
possível, quem não tem não usa. Já administradores, directores e afins
têm lugares pagos como parte dos seus privi légios.

ASSINA:
http: //peticaopublica.com/pview.aspx?pi=PT88851
Estacionamento público São Domingos de Benfica- Torres de Lisboa
peticaopublica.com
Petição dos uti l izadores diários de estacionamento público na zona de
São Domingos de Benfica, em particular nas Torres de Lisboa e ruas
adjacentes .
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