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A falta de estacionamento é uma das principais causas da
degradação da qualidade de vida das pessoas que residem
e trabalham em Alvalade. Basta ouvir os residentes e os
comerciantes para se perceber que a falta de lugares para
estacionar é a principal causa de desconforto e de stress
do dia-a-dia das pessoas que aqui residem e trabalham.
A necessidade de se criarem mais lugares de estacionamento é sentida por todos e, a atestar essa necessidade, a maioria dos programas eleitorais apresentados
aos eleitores de Alvalade prevê a construção de parques
de estacionamento.
A existência de estacionamento é uma característica de
todas as cidades e, sendo Lisboa uma capital europeia,
não será razoável considerar o contrário.
A diminuição do uso de automóvel particular é um
objetivo a realizar no mais curto prazo, mas numa sociedade livre e democrática, não deve ser imposto de
forma autoritária, sem atender ao exercício dos direitos
e da cidadania e, nesse sentido, às necessidades dos
cidadãos. Deve, outrossim, ser prosseguido mediante a
criação de condições, infraestruturas e serviços que
propiciem alternativas eficientes que tornem o usos de
automóvel privado menos frequentemente necessário e
menos atrativo. A disponibilidade de transportes públicos eficientes e cómodos serão a forma mais eficaz de
promover a diminuição do automóvel particular.
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residentes como, ao dificultar o acesso aos estabelecimentos comerciais, prejudica a atividade económica das
empresas e dificulta a prossecução do objetivo de
dinamização do comércio e do espaço público que
“todos” dizem defender.
A construção de parques de estacionamento não tem que
ser conflituante com a necessidade de se promoverem
práticas que sejam mais adequadas a promover e defender
a sustentabilidade ambiental.
A Junta de Freguesia como, aliás, muitos residentes em
Alvalade, tem conhecimento que a construção de
parques de estacionamento é repetidamente prevista e
proposta em quase todos os programas eleitorais há
mais de uma década.
É também um compromisso constante no programa
eleitoral da candidatura que venceu as eleições e,
também, por isso, é um compromisso que a Junta de
Freguesia deve cumprir.
Nesse sentido, a Junta de Freguesia de Alvalade tem
como objetivo começar em 2022 a desenvolver todos os
procedimentos necessários à sua concretização, desenvolvendo a análise das diferentes situações que foram
sendo apresentadas à população e promovendo, junto
da Câmara de Lisboa, as necessárias propostas ou iniciativas adequadas a esse fim, sem prejuízo da adoção de
outras medidas que sejam adequadas a dar resposta às
necessidades dos residentes na freguesia de Alvalade.

Para além disso, a disponibilidade de locais de estacionamento, diminui o tempo de marcha dos veículos, contribuindo, assim, para diminuir a poluição atmosférica que
resulta da utilização de combustíveis fósseis.
No caso concreto de Alvalade, a falta de estacionamento, não só causa desconforto e dificulta o quotidiano dos
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