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Assunto: Análise de pedido de licença de condicionamento de trânsito e estacionamento programado.

1. Enquadramento

1.1 O presente pedido concerne à autorização para efetuar os seguintes condicionamentos:

Fase 1:

Condicionamento de trânsito com estreitamento de via - das 09H00 de dia 04/05/2022 até às 12H00 
de dia 09/05/2022:

 Avenida 25 de Abril, a aproximadamente 125m da interseção com a Rua Fernando Moreira da 
Silva e numa extensão de aproximadamente 52m para poente.

Condicionamento de estacionamento - das 09H00 de dia 04/05/2022 até às 12H00 de dia 09/05/2022:
 Avenida 25 de Abril, a aproximadamente 125m da interseção com a Rua Fernando Moreira da 

Silva e numa extensão de aproximadamente 52m para poente.

Fase 2:

Condicionamento de trânsito com corte total de via, no dia 08/05/2022 das 06H30 às 14H00
 Praça das Flores, nos troços compreendidos entre a Rua do Amparo e o Túnel Goelas de Pau, entre 

o n.º 70 e o arruamento sul da Avenida 25 de Abril, entre o arruamento sul e o arruamento norte da 
Avenida 25 de Abril e entre o arruamento norte da Avenida 25 de Abril e a Rua de S. Roque da Lameira;

 Avenida 25 de Abril, no troço compreendido entre a Praça das Flores e aproximadamente 60m a 
poente da Praça da Corujeira;

 Rua Fernando Moreira da Silva, em toda a sua extensão;
 Rua de Justino Teixeira, no troço compreendido entre a Avenida 25 de Abril e a Rua de D. Lopo de 

Almeida;
 Rua Prof. Ernesto Morais, em toda a sua extensão.

Condicionamento de estacionamento, no dia 08/05/2022 das 00H00 às 14H00
 Praça das Flores, em ambos os lados dos arruamentos adjacentes ao Jardim de Guedes de Oliveira;
 Avenida 25 de Abril, no troço compreendido entre a Praça das Flores e aproximadamente 60m a 

poente da Praça da Corujeira;
 Rua Fernando Moreira da Silva, em toda a sua extensão;
 Rua de Justino Teixeira, no troço compreendido entre a Avenida 25 de Abril e a Rua de D. Lopo de 

Almeida;
 Rua Prof. Ernesto Morais, em toda a sua extensão.
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Estabelecimento de sentido único, no dia 08/05/2022 das 06H30 às 14H00
 Praça das Flores, no troço compreendido entre o n.º 70 e a Rua de D. Lopo de Almeida, sentido 

norte-sul.

1.2 O condicionamento de trânsito e de estacionamento enquadra-se nos números 1 do Artigo D-3/5.º do 
Código Regulamentar do Município do Porto e é solicitado por motivo de realização do evento “Desfile de 
Bombeiros de Portugal”.

2. Antecedentes e processos relacionados

2.1 Para o local e data da pretensão não existe sobreposição com outras solicitações de condicionamento de 
trânsito/estacionamento.

2.2 O motivo pelo qual o requerente solicita o condicionamento de trânsito e de estacionamento não é objeto 
de licenciamento.

3. Pareceres e informações de outros serviços ou entidades

3.1 No âmbito da pretensão apresentada foram solicitados pareceres internos aos seguintes serviços: 

 DMPMT – Divisão Municipal de Planeamento da Mobilidade e Transportes, pelo motivo de o 
condicionamento ter impacte na circulação de transportes públicos. Foi emitido um parecer favorável 
condicionado: “deverá ser garantida a ligação em transporte público entre a Rua de S. Roque da 
Lameira e a Rua do Amparo”.

4. Colocação de sinalização a cargo dos serviços municipais

A autorização para realização do condicionamento de trânsito e de estacionamento deve ficar condicionada à 
colocação, por parte dos serviços municipais, da seguinte sinalização vertical de proibição:

 C15 – Estacionamento proibido;
 C16 – Paragem e estacionamento proibido, com dístico adicional com a informação “Transgressão 

sujeita a coima, bloqueamento e reboque” e “Exceto veículos autorizados”;
 C2 – Trânsito proibido, com dístico adicional com a informação “Exceto cargas e descargas e acesso a 

garagens”;
 C1 – Sentido proibido, no cruzamento da Praça das Flores e da Rua de D. Lopo de Almeida.

5. Condicionantes de gestão de tráfego e situações específicas

5.1 O condicionamento de trânsito com corte total de via da Fase 2 deverá ficar condicionado ao 
acompanhamento por elementos da Divisão de Trânsito da PSP ou da Polícia Municipal, sendo 
responsabilidade do requerente promover as diligências necessárias para garantir esse acompanhamento. 
Fora do horário estabelecido, deverão ser repostas as condições normais de circulação.

5.2 O trânsito de acesso a cargas e descargas, moradores (garagens) e veículos de emergência médica, bem 
como os desvios, serão garantidos de acordo com as instruções que os elementos da Divisão de Trânsito 
da PSP ou da Polícia Municipal transmitirem em cada ponto de controlo.

5.3 A realização do condicionamento de estacionamento e de trânsito com estreitamento de via da Fase 1 
deverá garantir uma largura livre mínima de 6,50m para circulação de trânsito.

5.4 Devem tomar-se providências para a proteção e serventia de veículos e peões, tais como passadiços e/ou 
vedação da zona de intervenção, a fim de evitar possíveis danos.
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5.5 Podem ser utilizados dispositivos e dissuasores de estacionamento, nomeadamente cones de sinalização, 
perfis móveis de plástico (PMP) ou fita sinalizadora, para melhor salvaguardar a área de intervenção.

5.6 Não é permitida a paragem ou estacionamento de veículos em passeios ou outros espaços destinados à 
circulação pedonal.

5.7 O condicionamento apenas é válido após a receção de uma notificação final por parte dos serviços 
municipais.

5.8 Pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, é proibido o exercício de atividades ruidosas temporárias na proximidade de: 
a) edifícios de habitação, aos sábados, domingos e feriados e nos dias úteis entre as 20 e as 8 horas, b) 
escolas, durante o respetivo horário de funcionamento, e c) hospitais ou estabelecimentos similares. O 
exercício de atividades ruidosas temporárias pode ser autorizado, em casos excecionais e devidamente 
justificados, mediante emissão de Licença Especial de Ruído (LER) pelo respetivo Município. A presente 
situação poderá necessitar de LER, pelo que a mesma deve ser solicitada, com a antecedência mínima 
de 15 dias úteis da data da início dos trabalhos, utilizando para tal impresso próprio, junto do Gabinete do 
Munícipe (GM) ou em https://portaldomunicipe.cm-porto.pt.

5.9 Caso a data de início expressa nesta informação técnica seja diferente da data de início expressa no ofício 
final, sobrepõe-se a segunda.

6. Comunicação a cargo do requerente

6.1 Sempre que o condicionamento impedir total ou parcialmente o acesso a propriedades privadas, 
deve ser disponibilizada informação aos moradores e comerciantes, através da colocação de flyers 
ou formatos similares nas caixas de correio, mediante prévia aprovação pelo município.

7. Conclusão

Face ao exposto, e pelos fundamentos apresentados, verifica-se que não existe inconveniente no solicitado, 
desde que as condicionantes enumeradas nos pontos 5 e 6 constem da licença. Propõe-se a autorização do 
pedido e a notificação do requerente e das entidades competentes.
À consideração superior.

O Gestor do Processo

https://portaldomunicipe.cm-porto.pt/
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Planta de condicionantes – Fases 1

Legenda
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Planta de condicionantes – Fase 2

Legenda
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