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Assunto: Requerimento a apresentar à Câmara Municipal de Almada: Projeto de 
Regulamento Geral de Estacionamento Paragem e Circulação na Via Pública, 
ponto de situação. 
 
O Grupo Municipal do Partido CHEGA, através do Deputado Municipal, Nuno 
Mendes, vem, respeitosamente, ao abrigo das disposições legais e regimentais, 
Requer a V. Exa. que se digne enviar para a Câmara Municipal de Almada o 
presente Requerimento, o qual requer um ponto de situação referente ao Projeto 
de Regulamento Geral de Estacionamento Paragem e Circulação na Via Pública. 
 
O Deputado Municipal Nuno Mendes, demonstrou nas suas intervenções na 
Assembleia Municipal, e através de Recomendações e Pedidos de Esclarecimento, 
que é necessário e imperativo alargar, no mais curto espaço de tempo, o Projeto 
de Regulamento Geral de Estacionamento Paragem e Circulação na Via Pública, a 
várias Ruas do Concelho, nomeadamente, entre outras, à Rua do Forte, à Praceta 
da Quinta do Forte e à Rua Nicolau Tolentino. 
 
Tal Projeto de Regulamento Geral de Estacionamento Paragem e Circulação na 
Via Pública, segundo se julga, por afirmado que foi pelo Senhor Vereador, 
encontra-se em revisão desde 2021. 
Diz no supra mencionado Projecto de Regulamento o seguinte: 
“(…) o desordenamento que se verifica na forma de estacionar no município de 
Almada não poderá deixar de se considerar indissociável do facto do Regulamento 
Geral de Estacionamento, Paragem e Circulação na Via Pública em vigor, bem 
como os vários Regulamentos Específicos existentes, representarem uma visão 
datada não só do conceito de mobilidade bem como da própria função do 
legislador.” 
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Neste contexto, e verificando-se o mencionado “desordenamento (…) na forma 
de estacionar (…)” há a premente necessidade de colocar em prática este Pojecto, 
alargando-o, como forma de Justiça para os Almadenses Residentes que 
diariamente vêem os seus Direitos renegados, por inexistência de Regulamento 
que os proteja. 
 
Termos em que se requer informações cabais e inequívocas sobre: 
a. o andamento processual do Projeto de Regulamento Geral de 
Estacionamento Paragem e Circulação na Via Pública; 
b. previsão de conclusão do Projecto de Regulamento a que se faz alusão; 
c. a inclusão de estacionamento para Residentes nas Ruas e Praceta supra 
mencionadas no referido Projecto de Regulamento. 
 
Pede Deferimento ao seu Requerimento,  
 
 
 
 
 
 
 

______________________________________ 
Nuno Mendes 

Deputado Municipal 
Líder do Grupo Municipal - CHEGA 

 


