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ESTACIONAMENTO

Reorganizar de vez o estacionamento nas ruas da Portela
Na Portela, mais de 40 anos depois, continua por organizar o estacionamento das ruas
que dão acesso aos edifícios! Se é a vontade e a necessidade dos cidadãos, porque não
organizar e melhorar o espaço?
A solução não é aparentemente complicada, já vários Fregueses enumeraram várias
soluções, das quais duas se destacam:
1 – A reformulação das vias em questão, com a elevação da via ao nível da entrada dos
prédios, com estacionamento nas laterais e uma faixa de circulação de peões
claramente marcada no centro da via, ao lado de uma via de circulação intercalada de
veículos;
2 - A reformulação das vias em questão, com a elevação da via ao nível da entrada dos
prédios, com o estacionamento em espinha ou perpendicular num dos lados, via de
circulação de peões no lado oposto, e no meio uma via de circulação intercalada de
veículos;
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Qualquer das situações salvaguarda a circulação de peões e veículos em segurança,
assim como o estacionamento de veículos. A utilização de vias sem desnível garante
também a passagem de veículos de maiores dimensões que tenham que aceder às
ruas, como é o caso de veículos de Bombeiros ou recolha de lixo.

Não só esta reorganização permitiria mais lugares, como traria mais
segurança para quem circula ao sair de casa! Acima de tudo é uma
solução que vai de encontro àquilo que é a necessidade dos Fregueses! Não é uma
solução de criação de estacionamento em locais aonde não é procurado, é sim
organizar o estacionamento e a circulação de veículos e peões onde é feito atualmente
pelos cidadãos.
Há também que considerar que devido à colocação dos postes de iluminação no centro
dos passeios que atualmente existem, mesmo que não haja carros em cima dos
mesmos, o uso pelo peões estará sempre comprometido. Em qualquer das opções de
intervenção, é essencial que exista também a reconfiguração da iluminação pública.
Em Moscavide, o estacionamento continua a ser um problema, quer para os residentes,
quer para quem se desloca à Freguesia! Num local onde se encontram alguns dos
melhores restaurantes da região, muitos são os que desistem de lá ir pela falta de
estacionamento! O mesmo se aplica ao comércio local. Quem não se recorda das
enchentes na avenida, da vida e do comércio fervilhante.
A falta de estacionamento é um estrangulamento para o desenvolvimento da Vila, dos
negócios locais e da vida em Moscavide. Está na altura de fazer mais, fazer diferente,
pensar fora da caixa e encontrar soluções para o problema!
Uma solução de estacionamento subterrâneo ou em Silo permitiria lugares de
estacionamento para os residentes, lugares para quem quer deixar o carro e apanhar o
metro em Moscavide, lugares para quem quer recorrer ao comércio local!
No entanto, não pode ser apenas disponibilizado na ponta oposta à estação de metro!
Há que pensar uma solução integrada e que sirva todos os que dela necessitam. Só
assim é possível devolver a vida e a dinâmica à Vila de Moscavide.
Dentro da Vila a solução poderia passar pelo estacionamento subterrâneo sob o Jardim
Dr João Gomes Patacão ou pelo estacionamento em silo em edifício na Rua Salvador
Allende. Poderia também passar pela criação de estacionamento subterrâneo sob infraestruturas privadas existentes, como é o caso das instalações do Atlético Clube de
Moscavide que numa obra que contemplasse infra-estrutura mais moderna para o clube
sobre um local de estacionamento, que poderia beneficiar não só o estacionamento
local como também esta histórica instituição que tão importante serviço presta na
nossa Freguesia
Apesar da existência de várias possibilidades, sabemos não ser competência da Junta
de Freguesia a realização dos investimentos necessários a uma solução duradoura.
Cabe no entanto ao exectuvo estudar todas as soluções possíveis e fazendo uso do
poder conferido pelos cidadãos, exercer junto das entidades competentes, todos os
esforços necessários à realização deste tipo de intervenções!
Seja junto da Câmara Municipal de Loures, Loures Parque ou privados com interesse
neste tipo de investimento, seja junto de outras Freguesias e Concelhos, como Olivais e
Lisboa, onde existem terrenos disponíveis em zonas próximas a Moscavide e cuja

disponibilização de estacionamento nestes locais, aliviaria a pressão
sobre o estacionamento em Moscavide e na Urbanização dos
Jardins do Cristo Rei, é função da junta de freguesia desenvolver todos os esforços
possíveis para resolver este problema essencial para o desenvolvimento da Freguesia.
Com a resolução do problema de estacionamento em Moscavide e com a
disponibilização de lugares em zona próxima ao acesso ao Metropolitano, resolver-se-ia,
sem necessidade de recurso a parquímetros, a questão do estacionamento na
Urbanização Jardins do Cristo Rei. Este é um problema que subsiste devido à
proximidade do Metro e à falta de estacionamento que dê suporte à procura dos
cidadãos por locais onde deixar o seu veículo enquanto se deslocam para e do trabalho.
Esta á uma zona propícia a quem recorre ao seu veículo privado para fazer a deslocação
inicial para o trabalho, como ligação à rede de transportes, e cuja preocupação com
criação de uma rede de suporte para estas pessoas foi praticamente nula.
Mais uma vez, a necessidade de pensar a freguesia como um todo é essencial. A
colocação de parquímetros é apenas um “penso rápido” num processo que necessita de
planeamento a longo prazo e de uma visão global das necessidades dos cidadãos.

