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FACTOS

→  Este processo teve início 
no final de 2018 mas, até 
ao momento, a Junta 
de Freguesia nunca deu 
conhecimento, pelos 
meios de comunicação de 
que dispõe, que a 28 de 
Fevereiro de 2019 emitiu 
um parecer favorável 
para a criação de 9 ZEDL 
(Zonas de Estacionamento 
de Duração Limitada), 
abrangendo a totalidade 
da Freguesia, legitimando e 
concordando com a entrada 
da EMEL na Freguesia. 

→  Foi aprovada em reunião 
extraordinária da Câmara 
Municipal de Lisboa,  
a 30 de Maio de 2019  
(com o parecer positivo 
da Junta de Freguesia de 
Benfica), com os votos da 
maioria relativa do Partido 
Socialista e a abstenção  
do Bloco de Esquerda,  
a proposta de criação de 
9 ZEDL, abrangendo a 
totalidade da Freguesia  
de Benfica.

→  A CDU defende, desde há 
anos, uma posição clara 
por várias vezes expressa 
na Assembleia de Freguesia 
através dos seus eleitos e 
fixada nas actas, que são 
públicas, mas também  
através de documentos 
distribuídos à população.

Está ao alcance da população de Benfica, 
intervir para construir a solução mais justa para o 
grave problema do estacionamento da Freguesia.

A Junta de Freguesia de Benfica do PS abriu  
as portas à entrada da EMEL na Freguesia,  
não enfrentou o problema do estacionamento  
e adoptou uma atitude contrária aos interesses 
dos fregueses:
• Não criou novos espaços de estacionamento;
• Optou por taxar os espaços já existentes  

na zona do Fonte Nova/Colégio Militar.

“Concorda que a Junta 
de Freguesia de Benfica 

emita um parecer 
favorável à colocação de 
parquímetros nas Zonas 

de Estacionamento de 
Duração Limitada de 

Benfica?”

A EMEL não é solução 
para a falta de estacionamento 
na Freguesia de Benfica!

Parquímetros? 
NÃO!



Agora a Junta de Freguesia procura descartar-se das suas próprias responsabilidades de há 4 
anos e escudar -se num referendo, sobre um assunto que a própria Junta iniciou e viabilizou. 

A CDU afirma que, sem enfrentar os factores relevantes da pressão de estacionamento, 
não é possível encontrar uma solução justa para o problema. 

• O parqueamento pago não garante mais lugares de estacionamento!
• O parqueamento pago visa o lucro! Não cria qualquer benefício para os moradores! 
• O parqueamento pago afectará de modo especial a mobilidade dos moradores idosos que 

ao deslocarem-se dentro da Freguesia terão de pagar para estacionar. 
• Também para os comerciantes não virá daí qualquer benefício! O comércio e a economia 

local de Benfica sofrerão perdas caso venha a existir estacionamento pago! 

A EMEL não é solução 
para a falta de estacionamento 
na Freguesia de Benfica!

A CDU considera que:
• É urgente e imperiosa uma discussão prévia alargada, suportada por um “estudo sobre 

estacionamento”, posição que no ano de 2010 chegou a merecer a concordância do PS;

• A pressão de estacionamento sobre zonas da Freguesia, com prejuízo para a população 
residente, nomeadamente devido a factores relevantes (o Centro Comercial Colombo,  
o Hospital da Luz, o nó estratégico de transportes públicos do Colégio Militar),  
pode ser solucionada e a CDU tem apresentado soluções:  
— Parques adstritos àqueles dois centros de serviços; 
— Parque dissuasor para o nó estratégico de transportes públicos; 
— Melhoria dos transportes públicos como forma de incentivo à sua utilização.

Parquímetros? NÃO!

Leia aqui as 
intervenções da CDU 

na Assembleia de 
Freguesia de Benfica

→


