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Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

O Parque das Gerações, localizado em S. João do Estoril, em Cascais, é o maior equipamento

para a prática do skate existente em Portugal, surgiu de um esforço da sociedade civil e nos

seus quase 9 anos de existência tem-se constituído como um pólo de partilha, de camaradagem

e confraternização entre diversas gerações, assumindo especial importância para as crianças e

jovens. Este equipamento tem-se, também, assumido como um elemento de promoção da

prática desportiva e tem projetado a imagem de Portugal no Mundo, ao acolher competições

internacionais de skate e ao ter sido o local onde o atleta Gustavo Ribeiro, 8º classificado nos

Jogos Olímpicos de Tóquio, atual número 3 mundial e já qualificado para os Jogos Olímpicos de

Paris de 2024, deu o salto para a alta competição e continua a treinar regularmente.

Neste momento e até ao próximo mês está em consulta pública uma revisão do Plano Diretor

Municipal (PDM) de Cascais, na qual se inclui uma proposta de alteração (a proposta 308) que

prevê uma ligação rodoviária da E.N. 6 (Estrada Marginal) à Rua Egas Moniz (S. João do

Estoril), tendo em vista o encerramento da passagem de nível da estação de comboios de São

João do Estoril, a única que ainda existe no Concelho de Cascais. Nos termos em que está

proposta esta nova ligação da Estrada Marginal a S. João do Estoril terá como consequência

direta e inevitável a destruição do Parque das Gerações, uma vez que irá implicar

necessariamente o retalhamento do terreno e das estruturas do parque nele implementadas.

O encerramento da passagem de nível da estação de comboios de São João do Estoril é

necessário, atendendo aos diversos acidentes e atropelamentos de pessoas e animais que têm

acontecido ao longo dos últimos anos. No entanto, há muito que está definida uma solução para

o assegurar (a ligação entre a E. N.6 - Estrada Marginal - e a Praça Dr. Carlos Alberto Rosa - S.

João do Estoril -, prevista no PDM em vigor e com terrenos há décadas reservados para esse

fim) e que, de resto, justificou a construção de uma grande rotunda, a norte da Escola

Secundária de S. João, que está preparada para receber o trânsito vindo da Estrada Marginal,

distribuí-lo pelas povoações próximas e fazer uma ligação direta à A5, da forma mais rápida,

segura e sem afetar a qualidade de vida da população residente.



O risco de destruição do Parque das Gerações por esta ligação rodoviária tem gerado uma

enorme contestação pelos utilizadores do parque e pela população residente, e representa um

retrocesso enorme para a prática do skate em Portugal, que deverá ser travado o quanto antes.

Para o PAN o caminho para a resolução do problema da passagem de nível da estação de

comboios de S. João do Estoril deverá passar pela rápida implementação da solução prevista no

PDM em vigor, com uma ligação por túnel entre a Marginal e a rotunda nas traseiras da Escola

Secundária de S. João do Estoril.

Assim, face ao exposto e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o

Grupo Parlamentar do PAN vem por este meio dirigir ao Governo, através do Senhor Ministro

das Infraestruturas e Habitação, Pedro Nuno Santos, as seguintes perguntas:

1- A iniciativa de abandonar a ligação entre a E. N.6 (Estrada Marginal) e a Praça Dr. Carlos

Alberto Rosa (S. João do Estoril) prevista no PDM em vigor, foi da Câmara Municipal de Cascais

ou da Infraestruturas de Portugal?

2- É do conhecimento da Infraestruturas de Portugal que a Câmara Municipal de Cascais em

vez de pôr em marcha a solução prevista no PDM em vigor, e resolver de vez o problema da

passagem de nível da estação de comboios de São João do Estoril, violou o seu próprio PDM e

começou a construir nos terrenos que estavam reservados a esta infraestrutura fundamental

(em 2017 um parque de estacionamento e em 2019 o alargamento do Parque Urbano da Quinta

da Carreira)?

3- Existindo uma solução estudada e terrenos que estiveram décadas reservados para esse fim

e inclusivamente obras já realizadas, fará sentido substituir tal solução por outra que, nas

palavras do Senhor Presidente da Associação de Moradores da Quinta da Carreira,

“comprometerá a circulação rodoviária na Quinta da Carreira e terá impactos extremamente

negativos na qualidade de vida dos moradores” e que “provavelmente, até nem se justifica

atendendo à proximidade dos atravessamentos atualmente existentes, no Estoril e em S. Pedro

que, na prática, já são utilizados diariamente pela grande maioria dos que cá moram" (in Jornal

Notícias de Cascais, 12 de Maio 2021)?

4- Existe algum estudo que justifique a obrigatoriedade da construção de uma nova ligação

rodoviária a S. João do Estoril e a necessidade de se avançar para a solução proposta pela

Câmara Municipal de Cascais?

5- Que estudos técnicos (designadamente, de tráfego e de circulação de peões) justificam o

abandono da solução do atual PDM e a sua substituição pela solução agora proposta pela

Câmara Municipal de Cascais?

Palácio de São Bento, 23 de janeiro de 2022

Deputado(a)s

BEBIANA CUNHA(PAN)

INÊS DE SOUSA REAL(PAN)

Nelson Silva(PAN)



____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-
Presidentes da Assembleia da República.
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