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Atravessamentos nas ruas limítrofes e obras na Avenida de Roma 

 

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); na Avenida de Roma para aceder à paragem da 
CARRIS – Rainha D. Leonor, onde aliás, devem ser pintadas duas passadeiras – uma à entrada 
e outra à saída do recorte de estacionamento ali instalados (mapa, 2).  

No cruzamento da Avenida de Roma com a Rua Maria Amália Vaz de Carvalho (mapa, 3), 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. 

Relativamente às obras previstas na Av. de Roma que terão início neste ano, a AEE gostaria de 
ter acesso ao projeto para analisar os pontos onde atualmente existem constrangimentos para os 
peões e contribuir para os solucionar, nomeadamente no cruzamento da Av. de Roma com a Av. 
EUA, onde 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, carros a descer a Rua Silva e 
Albuquerque desde o Inatel para a Av. Roma e a entrar na Rua Maria Amália Vaz de Carvalho 
pela Av. de Roma. Finalmente, o semáforo na Avenida de Roma que serve a escola (saída Maria 
Amália Vaz de Carvalho) é intermitente para os carros que muitas vezes passam sem dar 
prioridade aos peões. Ainda, o passeio demasiado estreito junto ao nº 64 da Av. de Roma, atrás 
da paragem da CARRIS, e os painéis de publicidade que podem ser recuados para aumentar a 
largura do passeio como o que está colocado junto à saída do Metro em frente à Pastelaria Luanda. 

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 
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