
 Bloco de Esquerda

 Benfica, 29 de Setembro de 2011

Parcómetros

Sr. Presidente, Srª Presidente, Senhores membros do executivo, Caros membros da AF e Caras Freguesas e 
Fregueses,

Começo por agradecer a presença dos Fregueses aqui presentes, a vossa partipação é importante!

Foi apresentada para votação na AML, a Proposta nº 400 /2011, onde se prevê duas zonas de estacionamento 
pago em Benfica, concretamente na zona do Mercado de Benfica e Av. do Uruguai. Na referida proposta 
consta que estas zonas de estacionamento foram negociadas e aprovadas pelo Executivo desta Junta, e ainda 
que foi deliberado pelo executivo camarário a abertura de consulta pública no passado dia 30 de Março de 
2011, e que a mesma decorreu entre 14 de Abril e 17 de Maio de 2011. O relatório lamenta a fraca 
participação, justificando-a com a “discução” havida com a junta de freguesia. Note-se que o contributo dos 
nossos fregueses foi nulo. 

 Sr. Presidente da AF de Benfica, A AF é pela sua natureza um veículo previligiado de contato com os 
fregueses, quer directamente, quer por intermédio dos seus representantes. Deve merecer o máximo respeito 
de todos, e em especial do executivo. Compete a esta Assembleia solicitar e receber informações sobre  
assuntos de interesse para a Freguesia. Importa que as informações recebidas sejam completas, e tenham em 
vista o total esclarecimento desta Assembleia, e consequentemente dos fregueses.

Não se compreende pois, que tendo sido aqui por mim pedido ao executivo informações sobre a instalação 
de estacionamento pago na freguesia, o mesmo se tenha furtado a informar esta Assembleia e os fregueses, 
que decorria um período de discussão pública sobre o assunto, ao mesmo tempo que afirmava que  pretendia 
ouvir os moradores e comerciantes  sobre o mesmo. Mais não se compreende, que na Assembleia seguinte, 
uma vez mais nada tenha sido  dito sobre este assunto. É assim certo que Sra. Presidente apenas pretendia 
“ouvir” os fregueses, mas não pretendeu promover a discussão pública que se impunha. Estranhamos em 
especial a falta de participação na consulta pública daqueles que a junta diz terem solicitado esta medida.

Não colocamos em causa a já habitual legalidade evocada, sancionamos antes de forma veemente a opção 
política seguida, e afirmamos que se fossemos executivo não o fariamos assim:

Sra. Presidente, as caixas de correio dos fregueses que recebem propaganda sobre as benfeitorias efectuadas 
na freguesia, são as mesmas que deviam receber informação sobre assuntos que alteram de forma 
significativa o seu quotidiano. De igual forma o site da JF, devia ser também utilizado para informar 
fregueses sobre consultas públicas que lhes digam respeito.

Dos contactos que efectuei com moradores e comerciantes das zonas afectadas constato acima de 
tudo um enorme deficit de informação, pelo qual se responsabiliza com clareza o actual executivo.

Feito o reparo, importa partilhar as preocupações genuínas que temos em relação ao efeito prático 
que tal medida terá no comércio tradicional de Benfica, e que desconhecemos se foram 
devidamente acauteladas, por não ter existido verdadeira discussão pública sobre a mesma.

O comércio local de Benfica, composto essencialmente por pequenos comerciantes passa por 
tempos difíceis. Muitos têm já dificuldade em retirar o seu sustento. Queremos uma freguesia viva, 



com comércio local. A quantidade de medidas que põem o seu futuro e sustentabilidade em causa é 
grande. Para não referir todas, saliento o licenciamento  e abertura de várias superfícies comerciais 
de média dimensão num curto espaço de tempo, e a proximidade de grandes centros comerciais. 
Tememos que a taxação do estacionamento na freguesia possa vir a ter efeitos contraproducentes e 
que se não forem tomadas as devidas cautelas, possa vir a ser mais uma dessas medidas.

Perguntamos ao executivo, que medidas concretas foram tomadas para aumentar a mobilidade dos 
que pretendem se deslocar a Benfica para fazer compras sem utilização de transporte individual: Na 
mesma altura que decorria a consulta pública sobre assunto, a Sra. Presidente admitia graves 
problemas nos transportes públicos que nos servem. No caso concreto da freguesia de Benfica, 
residencial e periférica, tememos que a implementação do estacionamento pago, sem outras 
medidas adicionais que resolvam os verdadeiros problemas de mobilidade e estacionamento, 
signifiquem apenas fazer lucro com o problema sem o resolver, sendo certo que esse lucro pode vir 
a ser privatizado num futuro próximo. A ser assim, esta será uma verdadeira política do pau e da 
cenoura.

Pedimos ainda ao executivo que nos faça chegar toda informação referente aos acordos efectuados 
pela Junta no âmbito deste processo, e em concreto se existe ou não o compromisso de efectuar um 
novo parque de estacionamento em Benfica, se sim onde, e se esse parque entrará em 
funcionamento antes ou depois da tarifação por parquímetros.

Concluo, desafiando o Executivo a implementar duas medidas simples, que permitem reduzir a 
utilização de transporte individual : O aumento  da frequência dos transportes públicos que servem 
a zona do Mercado ao Sábado de manhã, e a abertura de uma praça de táxis mais próxima.


