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MOÇÃO AF/2017 

 

CONTRA O ESTACIONAMENTO TARIFADO NA UNIÃO DE FREGUESIAS DE AGUALVA E MIRA 

SINTRA 

 

Considerando que: 

 

A Câmara Municipal de Sintra apresentou em 2014 um projeto de regulamento de 

estacionamento que não contemplava o necessário aumento dos lugares de 

estacionamento, não promovia a otimização da circulação de veículos e peões, e diminuía 

as áreas em que os habitantes das áreas abrangidas em Agualva podiam estacionar 

gratuitamente e apresentava, ainda, a pretensão de passar a tarifar o estacionamento nos 

seguintes locais: 

 Rua Elias Garcia; 

 Rua Cidade de Madrid; 

 Rua Joaquim Guilherme da Costa Caldas; 

 Rua Dr. Miguel Freire da Cruz; 

 Largo da Estação; 

 Avenida D. Nuno Álvares Pereira; 

 Avenida dos Bons Amigos; 

 Estrada de Paço D´Arcos; 

 Rua Alfredo José Marques; 

 Avenida Cidade de Londres; 

Este projeto, se posto em prática, visava a colocação de parquímetros, sem que fosse 

considerada a resolução integrada de toda a vertente relativa ao trânsito e 

estacionamento em cada uma das Zonas de Estacionamento de duração limitada, 

nomeadamente no que diz respeito à circulação automóvel e de transportes públicos, a 

criação de novos parques de estacionamento, a requalificação do espaço público por 

forma a privilegiar o peão, a reformulação e acréscimo da oferta da rede de transportes 

públicos rodoviários e ferroviários como serviço público, quer no que diz respeito aos serviços 

de saída e regresso ao Concelho, quer no que concerne aos serviços de circulação interna; 

Na proposta então apresentada não havia fundamentação sobre o critério das escolhas 

das ruas a tarifar e da análise então feita às plantas das zonas que se pretendia 

“regulamentar”, ficava a ideia de que a seleção tinha sido efetuada para acomodar 

propósitos lucrativos, não havendo sequer uma referência ao número de lugares de 



  

 

 

 
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE AGUALVA E MIRA SINTRA 

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 

 

 

RUA ANTÓNIO NUNES SEQUEIRA, 16B, 2735-054 AGUALVACACÉM | AVENIDA TIMOR LOROSAE, 10, LOJA 14, 2735-593 AGUALVACACÉM 

TELEFONE 219 188 540|  FAX  219 146 129  |  EMAIL  geral@jf-agualvamirasintra.pt   |  TELEFONE  219 145 487 | FAX  219 145 501 
 

estacionamento para os residentes, para os lugares de alta rotação e omitindo mesmo os 

valores das tarifas que se pretendiam implementar; 

Considerando igualmente que para a CDU, ontem como hoje, os parques de 

estacionamento junto dos interfaces rodoferroviários devem ser gratuitos para os utilizadores 

dos transportes públicos; 

A gestão do estacionamento, do trânsito e do tráfego na União de Freguesias de Agualva e 

Mira Sintra deve ser repensada e discutida, incluindo todos os interessados, (população, 

empresas e instituições), numa ampla abrangência pública, na qual devem ser recentradas 

as questões da requalificação das vias de comunicação rodoviárias, dos transportes 

públicos, da sua potenciação e utilização a preços comportáveis por todos, levando em 

linha de conta a introdução novas abrangências dos passes intermodais e a concretização 

de uma articulação efetiva entre os diversos modos de transporte público.  

Neste contexto, e na sequência da recente "abertura" do silo automóvel junto à Estação 

Ferroviária de Agualva-Cacém, em tempo eleitoral, com a promessa da Câmara Municipal 

de Sintra de que até ao segundo trimestre de 2018 este se manterá gratuito, o Grupo Político 

da CDU, propõe que a Assembleia da União de Freguesias de Agualva e Mira Sintra, na sua 

Sessão Ordinária, realizada no dia 14 de Setembro de 2017, delibere:  

1. Manifestar total repúdio pela medida oportunista, levada a cabo pela CMS, de 

abertura do silo de estacionamento da estação de Agualva/Cacém durante o 

período eleitoral a decorrer; 

2. Afirmar e defender junto da Câmara Municipal de Sintra que a União de Freguesias 

de Agualva e Mira Sintra precisa sim das seguintes políticas de incentivo ao uso do 

transporte público: 

a. Estacionamento gratuito nos parques dos interfaces para todos os portadores 

de título de transporte válido e não apenas quando eleitoralmente se acha 

conveniente; 

b. Estudo de circulação com o objetivo expresso de privilegiar os transportes 

públicos; 

3. Assumirem todas as forças políticas representadas nos órgãos autárquicos de 

Agualva e Mira Sintra, perante a população que se baterão contra a 

implementação de estacionamento tarifado no território de Agualva e Mira Sintra. 

 


