AJUDA

F

CDS.PP

RECOMENDAçÃO N.4l2O2O

"colocAçÃo

DE

Ftos No suBsolo"

- to

c_^3 t'c+tàv
AA Þr
tlt

t,,n

J" Þ )

þ.

A freguesia da Ajuda compreende em todo o seu território um conjunto de qualidades
notáveis, entre as quais se incluem as vistas para o Rio Tejo, Palácio, edifícios da arquitetura
típica lisboeta, entre outros.
Compreende
característico

de igual forma ruas de interesse histórico e cultural, com um traçado
que convida os nossos fregueses e visitantes a apreciarem o contexto

português que aqui se pode observar.
Embora se encontrem por toda a cidade cabos de telecomunicaçöes e fios pendurados em
postes e fachadas de prédios, onde esta situação mais afronta é nos locais onde, por não ser
possível pendurá-los dessa forma, se instalam em postes de madeira migrando daí pelo ar
para as casas dos utilizadores.

Figura 1 - Bairro do Alto da Ajuda

Figuro 2 - Rua Cel. Pereiro do Silvo

o caso da nossa freguesia, na qual vários são os exemplos desta situação. Para além de
ocuparem indevidamente espaço no domínio público, por vezes já desativados, cortados e
É

pendurados, desfeiam toda a envolvente urbana, correndo de poste em poste até um prédio,
seguindo depois desse para outro poste ou outro prédio, em muitos casos até, cruzando-se

no

ar

pelo

caminho.

A equipa do CDS acredita que, numa cidade onde tanto se reconhece o mérito das novas
tecnologias e onde as telecomunicações estão também incluídas, todas pertencendo a
grandes empresas nacionais e/ou estrangeiras com suficiente capacidade financeira para
desenvolver os seus investimentos de forma a cumprir a legislação em vigor, se poderia fazer
melhor.
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Assim sendo, e em conformidade com

o prescrito no

Regulamento de lnfraestruturas em

Espaço Público (aprovado por via das Deliberações tomadas na Câmara Municipal

e

na

Assembleia Municipal em 29 de abril e 7 de julho de 20L5, respetivamente), vem o CDS-PP
propor à Assembleia de Freguesia da Ajuda recomendar à Câmara Municipal de Lisboa que:

L.

2.

3.
4.

Elabore um plano geral da necessidade de remoção e de eliminação das
infraestruturas obsoletas e sem utilização, nomeadamente os designados como
"cabos mortos" da rede elétrica e das redes de comunicaçöes eletrónicas e
eventual processo coercivo de retirada destes;
Crie planos especiais para a Freguesia da Ajuda e para cada uma das Freguesias
da Cidade, de migração das infraestruturas que se encontram apostas sobre as
fachadas dos edifícios para o subsolo, nomeadamente a da rede elétrica e das
redes de comunicações eletrónicas, que representam um risco para a segurança
e proteção civil, e prejudicam em geral a estética das edificaçöes e do espaço
público, e em especial o património cultural construído;
Os planos descritos em 1 e 2 sejam elaborados até ao final de fevereiro de 202L;
Se dê autonomia à Junta de Freguesia da Ajuda para poder liderar este processo
juntamente com os fregueses.
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