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Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

A Linha de Cascais, utilizada diariamente por milhares de passageiros, dispõe ainda de uma

passagem de nível no concelho de Cascais, mais concretamente na estação ferroviária de São

João do Estoril. Essa passagem de nível atravessa o centro dessa localidade na única ligação

direta entre essa localidade e a N6, vulgo Avenida Marginal. Os riscos de segurança dessa

passagem são consideráveis, tendo causado nos últimos anos a morte a 3 pessoas e ferimentos

graves a outras 5.

Desde o início dos anos 90 que está prevista a eliminação dessa passagem de nível através da

construção de uma passagem inferior rodoviária que conclua a Circular Nascente a S. João do

Estoril (CNSJE), estando inscrita em Plano Diretor Municipal desde pelo menos 2005. Essa

estrutura rodoviária encontra-se concluída com exceção deste último troço, ligando o Liceu de S.

João à Avenida Marginal. Na resposta à Pergunta n.º 117/XIV/1ª, o Ministério das Infraestruturas

e Habitação referiu um protocolo, entre a ex-REFER e a Câmara Municipal de Cascais,

assinado em março 2009, no qual ficou acordada a construção dessa Passagem Inferior

Rodoviária, tendo ficado definido que seria da responsabilidade da Câmara Municipal de

Cascais a realização do projeto de execução, a aquisição de terrenos e a execução da obra.

Em 2017, a Câmara Municipal de Cascais decide construir no espaço-canal reservado à

CNSJE, à revelia do Plano Diretor Municipal, um parque de estacionamento de superfície com

200 lugares. Inicialmente publicitado como temporário, este foi alvo de forte contestação

popular. Segundo a resposta à Pergunta n.º 117/XIV/1ª, é pouco depois, em 2018, que a

autarquia abandona o protocolo que lhe imputava a responsabilidade de construir a passagem

inferior rodoviária em apreço.

Mais recentemente, a autarquia avançou com alterações ao Plano Diretor Municipal onde, na

alteração ID 308, vem prever a alteração da passagem inferior rodoviária do espaço-canal

existente para um traçado mais apertado, incidindo junto do Parque das Gerações.

O Parque das Gerações é um equipamento desportivo de acesso público na área do skate.



Vencedor da primeira edição, em 2011, do Orçamento Participativo de Cascais, foi inaugurado

em 2013 e tem reunido regularmente milhares de utilizadores de diferentes gerações, classes e

géneros em torno da prática dessa modalidade olímpica.

Na reunião da Câmara Municipal de Cascais de 25 de janeiro de 2022, o Presidente da Câmara

Municipal de Cascais, Carlos Carreiras, argumentou pela desistência do anterior traçado desta

passagem inferior rodoviária alegando que esta encontra-se desaconselhada pelos estudos

técnicos da IP.

Não resulta claro como é que este projeto teve tanto tempo inscrito em outros instrumentos de

ordenamento do território e no protocolo assinado em 2009, nem como é que a IP pode

viabilizar um projeto alternativo que não só junta vias de nível 2 e nível 4, com os consequentes

riscos de segurança e circulação rodoviária, como também apresenta um traçado mais apertado

e desnivelado, com previsíveis consequências na estabilidade da arriba costeira e das

construções envolventes, entre as quais o Forte de S. António do Estoril.

Entretanto, a 5 de novembro de 2021, a IP contratou a Betar Consultores, no valor de

165.590,90€ e com um prazo de execução de 210 dias, para a conceção de um estudo prévio e

projeto de execução de uma passagem inferior para supressão da passagem de nível de S.

João do Estoril.

É, portanto, do superior interesse público conhecer os pareceres que a IP tenha tomado acerca

do anterior e do novo traçado para esta passagem inferior rodoviária, bem como o estudo prévio

e projeto de execução contratado.

Deve, ainda, ser assinalada a importância das passagem pedonais complementares à

passagem rodoviária. Quando foram encerradas as passagens de nível na Avenida dos

Príncipes e no cruzamento da Avenida da República com a Rua das Avencas, na Parede, não

foram previstas quaisquer passagens pedonais, resultando em só existir, complementarmente à

passagem inferior rodoviária, passagens pedonais nas estações ferroviárias de Parede e de São

Pedro do Estoril.

Assim, ao abrigo do disposto na alínea e do artigo 156.º da Constituição da República

Portuguesa e da alínea e do n.º 1 e do artigo 4.º do Regimento da Assembleia da República,

vêm os signatários, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos que

antecedem, requerer à Infraestruturas de Portugal o seguinte:

Pareceres sobre a passagem inferior rodoviária, prevista para a conclusão da Circular

Nascente a S. João do Estoril;

•

Pareceres sobre o novo traçado para passagem inferior rodoviária, prevista em terrenos

sobrepostos com o Parque das Gerações e propostos pelo ID 308 da recente alteração ao

PDM de Cascais;

•

Informação sobre as passagens pedonais previstas para a zona de influência da estação de

São João do Estoril; e

•

O estudo prévio e projeto de execução contratado à Betar Consultores a 5 de novembro de

2021.

•



Palácio de São Bento, 9 de novembro de 2022
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