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Moção 

Mobilidade pedonal na Av. Heliodoro Salgado 

 

O troço pedonal da Av. Heliodoro Salgado é diariamente utilizado por milhares de transeuntes para 

as suas deslocações, convívio, ocupação de tempos livres, desporto e brincadeira, bem como para 

usufruto das esplanadas, serviços ou estabelecimentos comerciais ali instalados. 

Ao longo dos últimos meses tem-se assistido ao aumento da circulação de veículos motorizados 

naquele troço, com os condutores a infringirem o código da estrada, procurando poupar tempo e 

combustível com esta travessia, ou encontrar estacionamento fácil e gratuito.  

Esta utilização desregrada põe em causa o carácter pedonal da rua e a segurança dos e das que por 

ali se movimentam, contribuindo ainda para o acelerar da degradação do piso, um lajedo que não 

está preparado para este aumento de pressão. 

Tal situação causa desagrado entre moradores, comerciantes e utilizadores da rua, que sentem a 

qualidade do espaço urbano a degradar-se e os seus direitos impunemente atropelados, sem que 

sejam tomadas medidas para resolver os problemas de estacionamento e dinamização do comércio 

local há muito reclamadas. 

São necessárias medidas imediatas para por termo à utilização irregular da zona pedonal, bem como 

uma intervenção de fundo para valorizar aquele troço e resolver alguns problemas estruturais que, 

desde o corte da circulação, nunca tiveram solução. 

APROVADO POR 

UNANIMIDADE 



Assim, a Assembleia da União de Freguesias de Sintra, reunida a 18 de Dezembro de 2013, 

por propostos do Bloco de Esquerda, delibera: 

1- Manifestar a sua preocupação com o estado de abandono a que o troço pedonal da Av. Heliodoro 

Salgado se viu votado, que põe em causa a exclusividade pedonal desta artéria e a segurança da sua 

utilização pelos peões. 

2- Reclamar da Câmara de Sintra que tome medidas urgentes no sentido de disciplinar a circulação 

de trânsito e controlar o estacionamento abusivo no troço pedonal da Av. Heliodoro Salgado. 

3- Reclamar da Câmara de Sintra que, após auscultar moradores, comerciantes e transeuntes, tome 

medidas no sentido de: 

- Regular o estacionamento nas zonas adjacentes àquela artéria, promovendo medidas que 

incentivem estacionamento de curta duração para os utentes dos serviços e comércio da zona. 

- Dignificar a vida do bairro da Estefânia, promovendo mobilidade pedonal como imagem de 

marca e incentivos ao desenvolvimento do comercio local. 

4- Recomendar ao executivo da Junta da UF de Sintra que desenvolva todos os esforços e 

diligências no sentido de serem tomadas medidas para:  

- Disciplinar a circulação de trânsito e controlar o estacionamento abusivo no troço pedonal 

da Av. Heliodoro Salgado, de modo a serem garantidas condições de segurança para a 

circulação pedonal na referida artéria; 

- Dignificar a vida do bairro da Estefânia, promovendo mobilidade pedonal como imagem de 

marca e incentivos ao desenvolvimento do comercio local. 

Se aprovada, esta moção deverá ser enviada ao Senhor Presidente da Câmara de Sintra e às forças 

representadas na Assembleia Municipal, devendo ainda ser distribuída aos comerciantes e 

moradores da Avenida Heliodoro Salgado.  

 

Sintra, 18 de Dezembro de 2013 

 

O Eleito do Bloco de Esquerda  

André Beja  


