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Atravessamentos das ruas nas imediações da escola – obras Av. Roma 

A Escola Secundária Rainha Dona Leonor é frequentada por 1400 alunos que se deslocam, na 
esmagadora maioria, a pé ou de transportes públicos. Fazem parte do mesmo agrupamento, a 
EB23 Eugénio dos Santos com cerca de 1000 alunos que maioritariamente se deslocam a pé e 
ainda três escolas de 1º ciclo com cerca 800 alunos. A Avenida de Roma é incontornável para 
qualquer destas escolas bem como os cruzamentos com as avenidas dos EUA e da Igreja para 
as escolas Rainha Dona Leonor e Eugénio dos Santos, cujos alunos se deslocam a pé e 
sozinhos. 

À porta da escola existem algumas passadeiras onde os passeios não estão nivelados com a 
rua, constituindo uma dificuldade acrescida para os alunos (ou seus familiares) que frequentam a 
escola. Estão nesta situação a passadeira na Rua António Ramalho junto ao cruzamento com a 
Rua Maria Amália Vaz Carvalho (mapa 1, 1); na Avenida de Roma para aceder à paragem da 
CARRIS – Rainha D. Leonor, (mapa 1, 2) onde aliás, estão em falta duas passadeiras – uma à 
entrada (mapa 1, 3) e outra à saída do recorte (mapa 1, 4) de estacionamento ali instalados. 

No cruzamento da Avenida de Roma com a Rua Maria Amália Vaz de Carvalho, (mapa 1, 5) 
para aumentar a segurança dos atravessamentos por parte dos jovens que cada vez mais 
utilizam os smartphones enquanto caminham, propomos a instalação de um semáforo no chão, 
destinado a peões, como os que já estão a ser instalados em diversas cidades europeias e até 
em Portugal. 

Neste cruzamento, de resto, está em falta um sinal de trânsito que indique aos condutores que 
circulem na Av. de Roma que não podem virar à direita (mapa 1, 6). Acresce, neste ponto, que o 
semáforo na Avenida de Roma é intermitente para os carros que muitas vezes passam sem dar 
prioridade aos peões, sendo este local muito usado pelos alunos da escola (mapa 1, 7). 

Relativamente às obras previstas na Av. de Roma que terão início neste ano, a AEE gostaria de 
ver resolvida a grande dificuldade que se regista no cruzamento da Av. de Roma com a Av. EUA, 
onde os alunos têm de atravessar entre 12 e 16 faixas de rodagem e esperar em, pelo menos 4 
semáforos, na maior parte deles (mapa 2, 1) em passeios exíguos submetidos a uma enorme 
insegurança. 

Neste cruzamento as infrações dos automobilistas são inúmeras, como por exemplo: carros que 
atravessam a direito a Av. EUA (em vez de ir pelo túnel), carros que entram em contramão na 
Av. Roma (em direção ao Santo António) vindos da Av. EUA, entre outras.  

As dificuldades de atravessamento são idênticas no cruzamento da Av. de Roma com a Av. da 
Igreja, embora com menor gravidade. 

Ainda outra questão na Av. de Roma (mapa 2, 2): o passeio demasiado estreito junto aos nº 62, 
64 e 71 da Av. de Roma, atrás das paragens da CARRIS. O recorte para os autocarros estão 
permanentemente ocupados com carros estacionados ou parados e os autocarros acabam por 
parar na faixa de rodagem. De resto, nas recentes obras do programa Pavimentar Lisboa, estes 
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recortes foram suprimidos, os passeios foram aumentados e, consequentemente, melhorou-se a 
segurança e o conforto da circulação pedonal. 

Há, ainda, algumas dezenas de alunos que se deslocam, diariamente, de bicicleta. Muitas vezes 
fazem-no pelos passeios porque as velocidades de circulação são permanentemente excedidas 
e encontram nos passeios a segurança que as ruas não lhes oferecem.  

Estando previstas a construção de ciclovias e ruas cicláveis com marcações no pavimento 
(linhas verdes, velocidade limitada a 30km/h e sinal de velocípede) integradas na rede ciclável 
de Lisboa, é urgente que a sua instalação se faça de forma a garantir a segurança dos alunos 
que se deslocam em bicicleta para a escola. 

A Avenida do Rio de Janeiro, de Roma, da Igreja e a Rua Maria Amália Vaz de Carvalho, Silva e 
Albuquerque, António Ramalho e Marquesa de Alorna, António Patrício e Luís Augusto 
Palmeirim são aquelas que estão previstas na Rede Ciclável da CML e que importa implementar.  

 

https://lisboa.city-platform.com/app/?a=redeciclavel 
 
 
Informações sobre os sinais luminosos para peões nestes links: 
 
https://hig.nl/_file/597/VRI_Streetline_A4_folder_LR.pdf 
 
https://www.theguardian.com/technology/2017/feb/15/dutch-led-scheme-smartphone-traffic-lights-
whatsapp 
 
https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2017/02/16/the-clever-thing-one-dutch-
town-is-doing-to-protect-smartphone-zombies/?utm_term=.9bc2b33233e9 
 
http://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/news/traffic-lights-pavement-
smartphone-users-look-down-dutch-pedestrians-netherlands-a7584081.html 

https://lisboa.city-platform.com/app/?a=redeciclavel
https://hig.nl/_file/597/VRI_Streetline_A4_folder_LR.pdf
https://www.theguardian.com/technology/2017/feb/15/dutch-led-scheme-smartphone-traffic-lights-whatsapp
https://www.theguardian.com/technology/2017/feb/15/dutch-led-scheme-smartphone-traffic-lights-whatsapp
https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2017/02/16/the-clever-thing-one-dutch-town-is-doing-to-protect-smartphone-zombies/?utm_term=.9bc2b33233e9
https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2017/02/16/the-clever-thing-one-dutch-town-is-doing-to-protect-smartphone-zombies/?utm_term=.9bc2b33233e9
http://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/news/traffic-lights-pavement-smartphone-users-look-down-dutch-pedestrians-netherlands-a7584081.html
http://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/news/traffic-lights-pavement-smartphone-users-look-down-dutch-pedestrians-netherlands-a7584081.html
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Mapa 1 

 

 
Mapa 2 

 


