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Moção 

Alterações de Trânsito no Centro Histórico de Sintra  

A Câmara Municipal de Sintra anunciou a intenção de alterar profundamente o sentido 

da circulação de tráfego automóvel na Vila de Sintra (Vila Velha). 

As mudanças a implementar fazem parte de um plano elaborado pelos serviços 

camarários e têm vindo a ser apresentadas e discutidas com várias pessoas e entidades 

que serão directamente afectadas pela intervenção. 

Dos ecos públicos que o projecto suscitou e da participação interventiva que a 

população de Sintra e comerciantes tiveram na sessão extraordinária da Assembleia de 

Freguesia de Sintra onde o tema foi debatido resultam duas conclusões largamente 

aceites:  

a) É preciso discutir mais, estudar soluções alternativas e fazer ajustes à proposta 

inicial 

b) O prazo inicialmente previsto para as alterações de circulação – 30 de Junho – 

não é realista.  

O próprio Executivo camarário assume estas duas questões, tendo alargado o prazo de 

discussão pública e admitido que o grosso das mudanças não ocorrerá no prazo 

inicialmente previsto.  

No entanto, embora admita uma implementação faseada, a Câmara de Sintra não 

assume de forma explícita que as mudanças no sentido do trânsito devem ser adiadas 
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para depois do verão, de modo a que os naturais constrangimentos de uma mudança 

desta possam acontecer fora da época de grande afluxo turístico. Esta é uma exigência 

dos moradores e comerciantes que apela ao bom senso dos decisores e deverá ser 

acolhida.  

Por outro lado, verifica-se que a Câmara de Sintra não facilitou o acesso aos estudos que 

ajudam a suportar as medidas propostas, desconhecendo-se alguns aspectos relevantes, 

tais como, entre outros, os impactos previstos no trânsito e na vivência dos núcleos 

habitacionais de S. Pedro, Portela e Estefânia ou as alterações que as mudanças terão na 

rede de transporte público. Seria importante, para melhor conhecimento da proposta, 

que os estudos fossem divulgados e estivessem acessíveis à população e aos autarcas.  

 

Assim, a Assembleia da União de Freguesias de Sintra, reunida a 16 de Junho de 

2015, por propostos do Bloco de Esquerda, delibera: 

1- Solicitar à Camara de Sintra que  

a. Disponibilize aos membros desta assembleia todos os estudos que 

serviram de base à elaboração da proposta de alteração do tráfego na Vila 

de Sintra (Vila Velha).  

b. Os mesmos estudos sejam disponibilizados no site da autarquia. 

c. Apresente à Assembleia da União das Freguesias de Sintra e à população 

a versão final da proposta antes da sua aprovação. 

 

2- Recomendar à Câmara de Sintra que assuma publicamente o compromisso de só 

implementar a reorganização dos sentidos de trânsito na Vila Velha a partir de 

Outubro, depois de passada a época de maior afluxo turístico, de estar garantida 

a rede de Parque de Estacionamento Periféricos e a articulação com os 

operadores de transporte. 

 

Sintra, 16 de Junho de 2015 

O Eleito do Bloco de Esquerda  

André Beja  

 


