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Estação de Lisboa - Santa Apolónia
Entrada Norte
Uma proposta para melhorar a acessibilidade.

A acessibilidade actual da Estação de Santa Apolónia em Lisboa é propícia a
acidentes por obrigar os utentes a percorrer 150 metros de uma rua com
passeios de largura inferior a 50 cms o que é manifestamente insuficiente para
garantir quaisquer condições de segurança para os peões.
Em alternativa a esta situação pode ser criada uma “Entrada Norte”,
através do corte do muro da estação, abrindo assim uma entrada
directamente para o Cais 1, um local adequado aos passageiros, com
acesso facilitado à passagem subterrânea que permite aceder às
restantes linhas.

Versão: 1.3.1

www.st-apolonia.org

Página 1

Porquê esta proposta?

Relativamente às condições de segurança deste percurso de 150 metros
entre os números 2 e 58 da Rua dos Caminhos de Ferro, passamos a citar
várias condições de risco:
Passeios estreitos:
Em ambos os lados da rua a largura dos passeios não excede os 50 cm,
chegando mesmo a ter apenas 15 cm nas zonas mais estreitas.
Ausência de passadeiras o que obriga a circular de costas para o trânsito:
A distância de 250 metros entre passadeiras, obriga os peões a ter de escolher
entre eventualmente percorrer este troço com passeio estreito de costas para o
trânsito ou atravessar a rua sem o auxílio da passadeira.
Obstáculos nos passeios:
São vários os obstáculos nos passeios, mesmo para um peão sem restrições
de movimentos: degraus dos prédios e recortes na borda do passeio que
obrigam a uma atenção redobrada e representam um aumento considerável do
risco numa situação que já se revestia de vários perigos.
O elevado numero de acidentes que ocorrem nesta zona podem-se
explicar pelo factores enumerados acima assim como o facto da própria
estrada ser muito estreita, o que agrava com o grande fluxo de autocarros
e passageiros nas horas de ponta, diminuindo consideravelmente a
visibilidade.
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Paralelamente ao muro do lado norte da estação existem dois arruamentos:

Rua da Bica do Sapato que na maioria
da sua extensão tem mais de 20 metros,
sendo 12 metros reservados para a
circulação automóvel e o restantes
divididos entre estacionamento e
circulação pedonal. Está equipada com
passadeiras e iluminação pública
adequada, não apresentando nenhum
perigo especial para a circulação de
peões.

Rua dos Caminhos de Ferro na
maioria da sua extensão tem menos
de 5 metros quase exclusivamente
reservados
para
a
circulação
automóvel, sendo o espaço para
circulação pedonal
praticamente
inexistente, a iluminação apresenta
algumas deficiências e o acesso pelo
Beco do Hospital da Marinha, não
dispõe de nenhuma passadeira. Não
existe em toda a extensão da rua
algum meio que limite fisicamente a
velocidade do tráfego rodoviário,
sendo habitual a circulação de
ligeiros e pesados a velocidades
superiores a 80 km/h.
Uma barreira urbana:
Uma estação de comboios sendo por natureza um ponto de encontro deverá
permitir o máximo de circulação de peões com vários graus de mobilidade. No
entanto a Estação de Santa Apolónia, com mais de 900 metros de muro
ininterrupto do lado norte torna-se um obstáculo à população das freguesias de
São Vicente de Fora e Santa Engrácia que se vêm sem acesso directo à
estação assim como ao Metropolitano de Lisboa e aos autocarros da carris que
circulam pela Av. Infante D. Henrique.
A estação apresenta uma fachada lateral virada a Norte com uma extensão de
mais de 900 metros que conta actualmente com 13 portas mas apenas
uma aberta ao público, precisamente no extremo nordeste da estação junto à
fachada principal. No entanto, no lado Sul existem 7 portas abertas: uma no
extremo sudoeste da estação, três junto ao acesso ao Metropolitano, mais
duas junto ao supermercado Pingo Doce e uma outra junto ao serviço AutoExpresso da CP.
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A alternativa proposta:
Existem várias formas de corrigir esta situação, desde fechar a Rua dos
Caminhos de Ferro ao trânsito automóvel, até à construção de acessos
pedonais elevados, no entanto uma solução aparenta ser a mais óbvia, com
pouca dificuldade de execução e sem impacto negativo na circulação
automóvel:
No ponto de encontro da Rua da Bica do
Sapato com a Rua dos Caminhos de
Ferro existe actualmente uma passadeira,
sendo por isso o local mais prático para a
abertura de uma porta no muro da
estação, que daria acesso directamente à
gare da estação, sem necessidade de
construção de nenhum equipamento
adicional.

As vantagens:
A CP/REFER estariam assim a dar o seu contributo na acessibilidade da
estação para cidadãos com mobilidade condicionada.
Ao permitir a entrada pela Rua da Bica do
Sapato, os peões tornariam útil a passagem
inferior existente sob as Linhas 4 e 5 que
serviria tanto para acesso aos comboios
como para acesso à linha Azul do
Metropolitano.
O supermercado Pingo Doce existente na
estação poderia assim servir de ponto de
abastecimento para uma grande parte da
população que actualmente evita usá-lo
pela falta de segurança na viagem de regresso a casa com os sacos das
compras devido às dimensões do passeios.
O custo da obra com esta opção seria reduzido sendo apenas necessário
proceder à abertura do muro visto que o mesmo dá actualmente acesso a
uma área já destinada ao tráfego de passageiros (cais da Linha 1) com
uma largura constante de 4 metros.
Esta medida tornaria mais fácil o acesso à estação de Metropolitano com o
correspondente aumento da utilização deste transporte como alternativa a
outros meios mais poluentes. Com uma intervenção mínima, toda a
população ganharia um trajecto em média 250 metros mais curto, mais seguro
e mais confortável para a população em geral, em especial para idosos e
crianças e melhores acessibilidades para cidadãos com mobilidade
reduzida.
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