
 

	
	

	

 

 

 

 

Consulta Pública relativa ao projeto de alteração ao 
Regulamento Geral de Estacionamento e Paragem na Via 

Pública da cidade de Lisboa 

A Federação Portuguesa de Cicloturismo e Utilizadores de Bicicleta (FPCUB) 

vem apresentar os seus contributos enquanto Organização Não Governamental 

de Ambiente de âmbito nacional, membro da European Cyclists’ Federation 

(ECF), tendo em conta a sua colaboração de várias décadas em ações para a 

defesa da bicicleta como forma de mobilidade sustentável. A FPCUB é ainda 

membro fundador e detém atualmente a presidência do Conselho Executivo da 

Confederação Portuguesa das Associações de Defesa do Ambiente (CPADA), 

tal como, é membro fundador e do executivo da Confederação Portuguesa de 

Prevenção do Tabagismo (COPPT) e da Union Européenne de Cyclotourisme 

(UECT). 

A FPCUB tem, desde 2000, um protocolo com a Câmara Municipal de Lisboa, 

com a qual desenvolve o Lisboa Ciclável com vista à promoção do uso da 

bicicleta na cidade de Lisboa. 

Considerando que: 

a) Na agenda 2030, com o objetivo 11 «Cidades e Comunidades 

Sustentáveis» foi definido “Até 2030, proporcionar o acesso a sistemas de 

transporte seguros, acessíveis, sustentáveis e a preço acessível para 

todos, melhorando a segurança rodoviária através da expansão da rede 

de transportes públicos, com especial atenção para as necessidades das 



 

	
	

	

 

 

 

pessoas em situação de vulnerabilidade, particularmente mulheres, 

crianças, pessoas com deficiência e idosos”; 

b) Lisboa será Capital Verde Europeia 2020; 

c) Lisboa irá acolher o Velocity 2021; 

d) Através das iniciativas “Uma praça em cada bairro”, “A rua é sua” e 

“Lisboa Ciclável” a CML mostra a sua clara aposta na mobilidade 

sustentável e nos modos suaves; 

e) A CML ambiciona: ter uma rede ciclável com 200 km de ciclovias em 2021, 

ano em que 98% da população terá rede ciclável a menos de 500 m; ter 

oferta de estacionamento para 10.000 bicicletas; e ter um sistema de 

bicicletas de uso partilhado com 3.000 bicicletas “Gira”; 

f) Lisboa tem como objetivo de quota modal 10% em bicicleta até 2030. 

 

Face ao exposto, e tendo em conta as propostas apresentadas para a alteração 

ao regulamento, a FPCUB vem manifestar profunda preocupação perante alguns 

sinais de incoerência face aos princípios enunciados. 

Não se consegue perceber qual o enquadramento que justifica as atuais 

propostas, e como se pretende desincentivar o uso do automóvel, ao mesmo 

tempo que se apresentam estas alterações. 

Não basta construir infraestruturas para a bicicleta ou aumentar a oferta do 

sistema de bicicletas partilhadas. As pessoas só aderem à bicicleta se for seguro 

andar de bicicleta. E para ser seguro andar de bicicleta em Lisboa, como em 

qualquer cidade, tem de haver uma significativa diminuição do n.º de carros a 

circular, e uma aposta clara de desincentivo ao uso do automóvel. 



 

	
	

	

 

 

 

Se queremos que as pessoas diminuam a utilização do automóvel em favor dos 

transportes públicos, da bicicleta, ou até do andar a pé, não podemos continuar 

a facilitar o acesso ao estacionamento. As cidades não foram feitas para o 

automóvel, o automóvel é que se apropriou do espaço das cidades.  

Veja-se o que é dito no preâmbulo: “A dinâmica verificada em Lisboa nos últimos 

anos leva a que seja oportuna a reflexão em torno da revisão do regulamento e 

permite aproveitar a experiência adquirida e ajustá-lo às novas dinâmicas da 

cidade, contribuindo assim para a melhoria do seu sistema de mobilidade. 

Conhecedores de que a gestão do estacionamento é um importante instrumento 

de gestão da mobilidade da cidade, importa introduzir soluções mais robustas 

que consolidem a política que neste campo se pretende levar a cabo”. Até aqui 

estamos plenamente de acordo. O verdadeiro problema surge com a 

materialização das alterações, as quais não vão ao encontro dessa visão. 

Não conseguimos entender como se pretende melhorar a mobilidade em Lisboa, 

com a gratuitidade de estacionamento a residentes para um carro, e preços 

irrisórios para uma 2.ª e 3.ª viaturas. Tratando-se da apropriação de espaço 

público, não se compreende como pode não ser taxado esse uso, em 

compensação coletiva, ainda que a valores mínimos. Ora, esta alteração é 

contrária aos objetivos pretendidos e é uma clara subsidiação à utilização do 

automóvel.  

Para além de não se compreender como pode não ser taxado esse uso, não se 

compreende como é que não se limita o número de dísticos emitidos, tendo a 

EMEL mais dísticos emitidos do que lugares pagos (1.25 dísticos/ lugar de 

acordo com o Relatório e Contas de 2018). Esta realidade aumenta a pressão 



 

	
	

	

 

 

 

automóvel na rua e, com tendência gratuita do mesmo, essa pressão vai ser 

ainda maior. 

Além da ocupação de espaço, não ignoremos quão prejudicial é um carro para 

o ambiente, que tem uma pegada ecológica de 107g de CO2 por passageiro e 

por quilómetro percorrido. Gostaríamos de relembrar que a pegada ecológica da 

bicicleta é de 0g de CO2 por passageiro por quilómetro, e que esta é, 

tipicamente, mais rápida em deslocações até 5 km, sendo que numa cidade 

congestionada como Lisboa, a bicicleta torna-se mais rápida até 8 km. 

Embora notemos a criação de novas zonas tarifadas «castanha e preta», 

notámos também que os valores das zonas já existentes «verde, amarela e 

vermelha» se mantêm iguais, e que o valor reduz para quem pagar por via 

eletrónica. De facto, nem devia haver zonas «verde ou amarela», o 

estacionamento não deve ser “verde”, nem mesmo “amarelo”. 

Tanto atualmente, como após estas alterações, em vez de aumentar o valor da 

tarifa de estacionamento por minuto mais barato se torna. Esta consequência vai 

contra a criação do conceito de «período máximo de permanência» para duas 

ou quatro horas, em função das áreas tarifadas em que se insiram. Além disso, 

esta medida é boa para evitar os movimentos pendulares com origem noutros 

municípios, mas para os que têm dístico de residente representa um “vale tudo”. 

Parece instituído o “direito” a um lugar de estacionamento (pelo menos), o que 

sabemos, não ser possível nem desejável. 

No que diz respeito à Hierarquia e Estrutura da rede viária, em muitos dos eixos 

viários em que circula o Transporte Coletivo, o regulamento do Plano Diretor 

Municipal evidencia a falta de articulação entre o ordenamento da circulação e 

estacionamento com a função do eixo e a necessária capacidade para o Nível 



 

	
	

	

 

 

 

de Serviço necessário da oferta de TC. Ora, o que se verifica é a incongruência 

da circulação e do estacionamento banalizado do transporte individual em quase 

todos os eixos por onde circula o modo TC (guiado, caso do elétrico e não 

guiado, caso do autocarro) confirmando uma política de conflito e de penalização 

permanente do TC. Por outro lado, ao não reduzir a oferta de estacionamento do 

TI em função dos níveis de serviço de oferta do TC, como nas normas Suíças de 

estacionamento, mais uma vez, se perde a possibilidade de retirar automóveis 

no centro da cidade e do concelho.  

Se em relação ao TC, esta desarticulação da circulação e do estacionamento 

tem incidência negativa na capacidade de transporte daquela rede, no que diz 

respeito aos modos ativos isso, também, se verifica - carros estacionados nos 

passeios, em segunda fila, nas passadeiras - para além das velocidade de 

circulação não cumprirem o código da estrada e os acidentes aumentarem. 

O regulamento do estacionamento deve, por tudo isto, ser orientado para a 

redução da oferta na via pública e em parques, e mais orientado para o reforço 

da oferta do TC e dos modos ativos.  

O regulamento do estacionamento, para além de ter de evidenciar a necessidade 

de eliminação da oferta na via pública dentro dum perímetro a atribuir em função 

da oferta multimodal  existente (ex: Cais do Sodré <> Chiado <> Restauradores 

<> M.Moniz <> Graça <> Santa Apolónia), não deve ser um mero instrumento 

de gestão de receitas (taxas) mas, antes um instrumento de planeamento 

estratégico enquadrado num Plano Deslocações Urbanas, o que significa que a 

CML deve apresentar a Conta Pública do Sistema de Deslocações Urbanas para 

justificar esta proposta de Regulamento que pretende aprovar. 



 

	
	

	

 

 

 

Os velocípedes e veículos equiparados, nos termos do Código da Estrada e do 

presente regulamento não podem estacionar em locais que não lhe estão 

reservados” página 1532 (191). Ora, qualquer pessoa que conduza o seu próprio 

velocípede está sujeito a ter uma multa pela Polícia Municipal quando prende a 

sua bicicleta junto a um poste, sendo que a CML não está a aumentar o 

estacionamento para bicicletas com o ritmo desejável (e que tantas vezes 

concorre com o estacionamento de motociclos e/ou trotinetes). 

A justificação económica para o valor do dístico de residente não é apresentada 

na proposta de alteração ao REPVP patente no Boletim Municipal 1328 de 25 de 

Julho de 2019, por oposição ao que era feito no Boletim Municipal 1050 de 3 de 

Abril de 2014 e Boletim Municipal 1080 de 29 de Setembro de 2016. Além disso, 

não se percebe porque não se procedeu à revisão dos valores apresentados 

nesses documentos visto ser claro que o valor da tarifa anual praticado não cobre 

sequer o custos privados de provisão pelo município (gastos diretos + gastos 

indiretos), ficando assim ainda mais aquém do real custo para a sociedade. 

Assim, a FPCUB recomenda que estas alterações ao RGEPVP sejam revistas e 

enquadradas com a estratégia da CML e do próprio Governo de Portugal (Roteiro 

para a Neutralidade Carbónica – RNC 2050, Plano Nacional de Energia e Clima 

– PNEC 2030, Estratégia Nacional de Educação Ambiental - ENEA 2020 e 

Estratégia Nacional para a Mobilidade Ativa Ciclável 2020-2030) na promoção 

da utilização do transporte público, da bicicleta e do andar a pé, nomeadamente: 

a) Eliminação de estacionamento em zonas com ciclovias ou vias cicláveis, 

escolas e universidades; 



 

	
	

	

 

 

 

b) O regulamento do estacionamento deve contemplar a oferta efetiva em 

função do Nível de Serviço do Transporte Coletivo de uma área e/ou zona 

da cidade seguindo o exemplo de normas, como é o caso da norma Suiça; 

c) Criação de condições de estacionamento para bicicletas nas interfaces 

dos transportes públicos acompanhando as políticas de promoção do uso 

do transporte público com a criação do passe Navegante; 

d) Troca de lugares de estacionamento de carros por estacionamento 

seguro e confortável para bicicletas, assim como, por mais espaços 

verdes ou simplesmente pela implantação de mobiliário urbano de 

descanso e/ou lazer; 

e) Tornar a utilização da “Gira” gratuita durante um ano para pelo menos um 

membro do agregado familiar (em vez da gratuitidade de um dístico de 

residente); 

f) Oferecer uma anuidade da “Gira” a quem troque o automóvel pela 

bicicleta permanentemente; 

g) Prolongar os períodos de tempo com estacionamento tarifado; 

h) Maior fiscalização e tolerância zero perante o estacionamento ilegal; 

i) Eliminação de pontos de conflito de estacionamento com a circulação de 

peões ou utilizadores de bicicleta; 

j) Limitação do número de dísticos emitidos a 50% do número de lugares na 

rua; 

k) Aumento da tarifa proporcional ao tempo de permanência. 

 

“Nobody goes to a city because it has great parking” 

Michael Kodransky 

 



 

	
	

	

 

 

 

Lisboa, 30 de Setembro de 2019. 

José Manuel Caetano 

Presidente da FPCUB 


