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Projecto de Resolução n.º 181/XV/1.ª

Recomenda ao Governo que preserve e valorize o Parque das Gerações como 
eixo fundamental de uma estratégia nacional de desenvolvimento e promoção

do skate

Exposição de motivos

O Parque das Gerações, localizado em São João do Estoril, no concelho de Cascais, é o maior 

equipamento para a prática do skate existente em Portugal e surgiu de um esforço da 

sociedade civil. Nos seus nove anos de existência, é procurado diariamente por milhares de 

utilizadores de todas as idades e tem-se constituído como um pólo de partilha, de 

camaradagem e de 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, por exemplo, o atleta Gustavo 

Ribeiro, 8º classificado nos Jogos Olímpicos de Tóquio de 2020, atual número 3 mundial e já 

qualificado para os Jogos Olímpicos de Paris de 2024, deu o salto para a alta competição e aí 

continua a treinar regularmente.

A importância do Parque das Gerações para o concelho de Cascais e a sua população foi 

inclusive reconhecida no Orçamento Participativo de Cascais do ano de 2017, em cujo âmbito a 

proposta de requalificação e de expansão do parque obteve um total de 5.640 votos, uma das 

maiores votações de sempre em orçamentos participativos no município de Cascais. Embora, 

de acordo com as regras, devesse estar concluído no prazo máximo de 3 anos, até à data a sua 

execução não ocorreu. 

Na próxima segunda-feira dia 25 de julho, será discutida e votada na Assembleia Municipal de 

Cascais uma proposta de alteração ao Plano Diretor Municipal (PDM) de Cascais para a 

adequação ao novo Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial. Nesta proposta, e 

apesar da forte contestação expressa pela população no âmbito do período de consulta 
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pública, inclui-se uma proposta de alteração (a proposta 308 – figura 1) que prevê uma ligação 

rodoviária da E.N. 6 (Estrada Marginal) à Rua Brito Camacho (São João do Estoril), tendo em 

vista o encerramento da passagem de nível da estação de comboios desta localidade, a única 

que ainda existe no concelho de Cascais. Nos termos em que se encontra esta proposta de 

nova ligação da Estrada Marginal a São João do Estoril, a consequência direta e inevitável será 

a destruição do Parque das Gerações, uma vez que irá implicar necessariamente o 

retalhamento do terreno do parque e das estruturas nele implementadas.

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

enorme contestação pelos seus utilizadores e pela população residente, além de representar 

um retrocesso enorme para a prática do skate em Portugal, pretensão que deverá ser travado 

o quanto antes. Comprovativo dessa forte mobilização da sociedade civil foram dois 

momentos recentes. Por um lado, o facto de, no âmbito do processo de consulta pública 

referente a esta alteração do PDM de Cascais, quase mil cidadãos terem apresentado 

reclamação a contestar a proposta de alteração 308, número que representou 56% do total 

das reclamações realizadas no âmbito do processo de consulta pública. Não obstante esta 

oposição clara por parte da sociedade civil, a versão submetida a discussão na Assembleia 

Municipal não alterou em nada a proposta de alteração 308 (figura 1). Por outro lado, a 

entrega à Assembleia da República da Petição n.º 9/XIV/1.ª, que reunindo um total de 8454 

assinaturas, contesta a proposta de alteração 308 do PDM de Cascais e procura defender a 

preservação do Parque das Gerações e a sua valorização enquanto eixo fundamental para uma 

estratégia nacional de desenvolvimento  do skate.

Figura 1 – Proposta de alteração 308 ao PDM de Cascais, respetivamente na versão submetida a discussão pública, 

na versão apresentada após essa discussão pública e com visão aérea sobre o impacto que terá no Parque das 

Gerações. 
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Além do risco de destruição do Parque das Gerações, a proposta 308  põe em risco a saúde e a 

segurança da população residente, uma vez que significará o aumento exponencial do tráfego 

rodoviário e da poluição atmosférica – com a agravante de estarmos a falar numa zona em que 

existe uma grande circulação de peões, pois que, para além do Parque das Gerações e de uma 

zona residencial, existe no local uma capela, um supermercado, um centro de saúde, uma 

escola básica e dois jardins de infância. Nas palavras do próprio presidente da Associação de 

Moradores da Quinta da Carreira, na edição de 12 de maio de 2021 do Jornal Notícias de 

Cascais, esta solução “seja em túnel ou à superfície (...) comprometerá a circulação rodoviária 

na Quinta da Carreira e terá impactos extremamente negativos na qualidade de vida dos 

moradores. Será uma “solução” que a ninguém servirá e que, provavelmente, até nem se 

justifica atendendo à proximidade dos atravessamentos atualmente existentes, no Estoril e em 

São Pedro que, na prática, já são utilizados diariamente pela grande maioria dos que cá 

moram".

No entender do PAN, 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, conforme tem lembrado a 

sociedade civil, 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 - São 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 São João do Estoril. 

Alternativa 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. Por isso mesmo, para o PAN o caminho 

para a resolução do problema da passagem de nível da estação de comboios de São João do 

Estoril deverá ser a rápida implementação da solução atualmente prevista no PDM em vigor, 

com uma ligação por túnel entre a E.N. 6 (Estrada Marginal) e a Rua Brito Camacho (São João 

do Estoril).

As preocupações do PAN com o risco de destruição do Parque das Gerações pela proposta  de 

alteração 308 ao PDM de Cascais foram expressas, em diversas ocasiões, inclusive em várias 
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visitas ao Parque por parte das representações do PAN na Assembleia da República e nos 

órgãos autárquicos no concelho de Cascais, mas também mediante interpelações à Câmara 

Municipal em sede de Assembleia Municipal, sempre em defesa do abandono da proposta em 

cima da mesa, e por via da pergunta n.º 395/XIV/3 sobre este tema dirigida pela representação 

do PAN na Assembleia da República ao Senhor Ministro das Infraestruturas e Habitação, Pedro 

Nuno Santos (a qual continua,  até ao dia de hoje, sem qualquer resposta).

Face à relevância nacional que o projeto do Parque das Gerações tem no plano desportivo em 

geral e na modalidade do skate em particular e ao positivo impacto que tem no âmbito 

turístico, económico e social no concelho de Cascais e na Área Metropolitana de Lisboa, com a 

presente iniciativa o PAN, dando resposta aos apelos dirigidos à Assembleia da República,

pretende assim assegurar a preservação do Parque das Gerações e valorizá-lo enquanto eixo 

fundamental de uma estratégia nacional de desenvolvimento e promoção do skate no nosso 

país. Atendendo ainda ao caráter estratégico deste equipamento para o desenvolvimento e 

promoção da prática do skate em Portugal, pretendemos que o Governo estude a viabilidade 

da classificação deste equipamento desportivo como imóvel de interesse público e inicie as 

diligências necessárias para o assegurar, nos termos das competências que lhe são 

reconhecidas nomeadamente pela Lei n.º 107/2001, de 08 de setembro, e pelo Decreto-Lei n.º 

309/2009, de 23 de outubro, e que assegure a integração deste projeto enquanto eixo 

fundamental e modelo para uma estratégia nacional de desenvolvimento e promoção do 

skate, garantindo, em articulação com o município de Cascais, a valorização, a requalificação e 

expansão do parque.

Em paralelo, propõe-se ainda que, face à forte contestação da sociedade civil (ignorada pela 

Câmara Municipal de Cascais) e ao risco efetivo de destruição do Parque das Gerações, o 

Governo, no uso das competências que lhe são reconhecidas nomeadamente pelo artigo 91.º 

do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, não ratifique a alteração ao PDM 

de Cascais para a adequação ao novo Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial e 

garanta, em articulação com a Infraestruturas de Portugal, I.P., o encerramento da passagem 

de nível da estação de comboios de São João do Estoril por via da rápida implementação de 

uma ligação rodoviária por túnel da E.N. 6 (Estrada Marginal) à Rua Brito Camacho (São João 

do Estoril).
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Nestes termos, a abaixo assinada Deputada Única do PESSOAS-ANIMAIS-NATUREZA, 

ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, propõe que a 

Assembleia da República recomende ao Governo que atendendo à relevância 

nacional no âmbito desportivo, turístico, económico e social do Parque das 

Gerações:

1. Adote as diligências necessárias à sua classificação como imóvel de interesse 

público;

2. Assegure a integração deste projeto enquanto eixo fundamental e modelo 

para uma estratégia nacional de desenvolvimento e promoção do skate, 

garantindo, em articulação com o município de Cascais, a sua valorização, 

requalificação e expansão;

3. Recuse a ratificação da proposta de alteração 308 prevista na alteração ao 

Plano Diretor Municipal de Cascais para a adequação ao novo Regime 

Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, por pôr em causa a 

continuidade deste projeto;

4. Garanta, em articulação com a Infraestruturas de Portugal, I.P., o 

encerramento da passagem de nível da estação de comboios de São João do 

Estoril por via da rápida implementação de uma ligação rodoviária por túnel 

da E.N. 6 (Estrada Marginal) à Rua Brito Camacho (São João do Estoril).

Assembleia da República, Palácio de São Bento, 22 de julho de 2022

A Deputada,

Inês de Sousa Real


