
                                                                     
 
 

      
 

 

 

 

 

 

Caros Munícipes, 

 

Terminamos o último mês com uma medida tomada em reunião de Câmara, ainda sujeita 

a discussão e votação em Assembleia Municipal, que vai transformar, com toda a 

certeza, um pouco do dia-a-dia de quem trabalha em Espinho, de quem frequenta esta 

cidade e, por conseguinte, dos nossos comerciantes locais. 

 

Estou a falar-vos da alteração ao estacionamento pago à superfície no perímetro central 

da cidade. 

 

Tivemos um processo negocial difícil e moroso, mas penso que chegámos a um resultado 

extremamente satisfatório para os interesses do município e de todos os que visitam 

Espinho. 

 

É um contrato ruinoso, celebrado nos mandatos anteriores [sob gestão de outros], 

porque privilegia apenas uma das partes e tem regras que prejudicam os interesses do 

município, dos munícipes, de quem visita Espinho e de toda a actividade económica da 

cidade, em particular o comércio local. 
 

São quatro as "grandes alterações negociadas pelo actual executivo camarário tendo em 

vista melhorar o equilíbrio do contrato de concessão e que vão mais ao encontro dos 

interesses do concelho e das pessoas". 
 

É alterado o preço do estacionamento, que irá descer para os 75 cêntimos por hora, e 

quem se esquecer de o pagar passa ainda a ter a possibilidade de rectificar a situação 

pagando um preço de 7,5 euros no próprio dia e 4,5 euros ao sábado ou logo depois, o 

que evita as habituais contra-ordenações de 30 euros. 

 

"Essa última grande alteração deve-se a algo que tem sido alvo de muita polémica e 

algum desconforto por parte dos utentes, que é a falta de título válido". 

 

Mesmo para quem tinha ticket da máquina, “às vezes não era possível pagar o 

estacionamento em falta devido a algum atraso e era-lhe movido um processo de contra-

ordenação, sujeitando-se o infractor a uma coima de 30 euros". 

 

Com o novo regulamento, o utente do estacionamento que tiver pago o respectivo título 

beneficia agora de uma coima mais tolerante, recebendo no carro o aviso de liquidação 

que lhe permite pagar os 7,5 euros  ou directamente a um agente da concessionária, 

quando esse estiver a trabalhar no terreno, ou nas instalações físicas da ESSE, em 

Espinho. 

 

A isenção de pagamento a partir das 15 horas aos sábados também está contemplada 

nesta renegociação que assenta no princípio mais tempo e menos custo para os utentes.  

Dirão alguns: é pouco. Mas é o possível. Foi um processo muito complicado alterar as 

condições acordadas no passado com a empresa concessionária. A empresa manifestou 

alguma abertura neste processo, perante os argumentos invocados pela Câmara 

Municipal de Espinho. 

 

Permito-me ainda realçar que Espinho é um dos concelhos da Área Metropolitana com 

maior volume de obra pública em marcha. Obras cuja execução decorre dentro dos  



                                                                     
 
 

      
 

 

 

 

 

parâmetros, dos calendários e dos cadernos de encargos previstos com as empresas 

adjudicatárias: Obra de Valorização da Orla Marítima e Centros Escolares de Paramos, 

Silvalde e Anta. As nossas crianças vão ter mais e melhores condições de aprendizagem 

e os pais vão ficar mais seguros durante o tempo de aulas. 

 

É um grande investimento para o futuro das crianças e jovens do nosso concelho. A 

construção de raíz dos novos centros escolares, cujo promotor é a Câmara, vai permitir a 

racionalização de toda a rede escolar, a promoção do sucesso educativo, o bem-estar das 

crianças, corpo docente, pais e encarregados de educação. 

 

Um abraço a todos 

 

 

 

O Presidente da Câmara, 

 

 

 

 

 
(Joaquim José Pinto Moreira, Dr.) 


