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O progressivo aumento do parque automóvel e, consequentemente da 
procura de estacionamento nas áreas habitacionais envolventes à 
estação de caminho-de-ferro do Fogueteiro, tem implicado uma 
diminuição grande dos lugares de oferta de estacionamento, implica que 
residentes e comerciantes tenham dificuldade em estacionar na zona 
envolvente, o que provoca incompreensões.
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No caso concreto da disciplina do estacionamento nas zonas envolventes 
às estações de caminho-de-ferro, deverá procurar-se com base na 
equidade compaginar as diferentes procuras de estacionamento, por 
forma a encontrar o equilíbrio de bem-estar das populações, com a 
mobilidade e a qualidade de vida, de residentes, comerciantes e utentes 
da ferrovia.



A necessidade de criar regras ao nível do estacionamento levou a 
Câmara Municipal do Seixal a desenvolver um conjunto de regulamentos 
sobre estacionamento, tendo o Regulamento de Zona de Estacionamento 
Automóvel Condicionado na Urbanização Quinta de Santa Rita e 
Envolvente, sido publicado na 2ª Série do DR Nº 12 de 17 de janeiro de 
2019, com o número 1119/2019.

A publicação deste regulamento permitiu que estivessem criadas as 
bases para a implementação deste Modelo.
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A Fertagus irá colaborar com a Câmara Municipal do Seixal na aplicação 
deste modelo com a realização de descontos na utilização dos parques 
de estacionamento da empresa, válidos até 31 de dezembro de 2019.

● Desconto de 5 euros no valor do passe de estacionamento para 30 
dias.

● Todos os utilizadores têm direito a 90 minutos gratuitos nos parques da 
Estação do Fogueteiro.

● O valor diário máximo é de 1,55 euros para os utilizadores do comboio.

● O valor de 1,45 euros por dia na compra de 5 entradas para o 
estacionamento.
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A partir do dia 15 de abril vai ser implementado o novo modelo de 
estacionamento na Urbanização de Santa Rita e Envolvente.

Vão passar a existir zonas de estacionamento automóvel condicionado na 
Urbanização Quinta de Santa Rita e zona envolvente, de forma a garantir 
oferta de estacionamento aos residentes e comerciantes.

De segunda a sexta-feira, entre as 8 e as 19 horas, o estacionamento 
nestas zonas fica condicionado aos veículos com títulos de residente e 
comerciante. Fora destes horários, o estacionamento é livre.
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Os residentes e comerciantes nestas zonas podem solicitar as 
autorizações de estacionamento (um por habitação e estabelecimento 
comercial) na União de Freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio 
Pires, que tenham o seu domicílio principal e permanente no interior da 
zona de estacionamento condicionado, através do preenchimento de um 
formulário. 

A autorização deve ser colada no para-brisas do veículo de forma visível 
e será válida até ao final do ano civil em que é emitida.
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Documentação necessária a residentes:
● Documento Único Automóvel, Certificado de Matrícula ou Título de 

Propriedade do Veículo Automóvel (obrigatório); 
● Comprovativo de residência (recibo da água, eletricidade, gás, etc.) 

(obrigatório); 
● Declaração da empresa/pessoa comprovando que o veículo é 

conduzido pelo morador (facultativo).

Documentação necessária a comerciantes: 
● Certidão da Conservatória do Registo Comercial (obrigatório); 
● Certidão da Conservatória do registo Predial ou título adequado 

(contrato de arrendamento, trespasse, etc.) (obrigatório); 
● Documento Único Automóvel, Certificado de Matrícula ou Título de 

Propriedade do Veículo Automóvel (obrigatório).
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Urbanização Quinta de 
Santa Rita:

Praceta José da Cunha Grosso

Praceta Quinta de Santa Rita

Envolvente:

Rua Quinta dos Carlos

Rua Adolfo Manuel Gambóias

Rua Carmen Miranda

Rua Ana de Castro Osório (troço 
entre a Rua Carmen Miranda e a Avenida 
Marechal Costa Gomes)
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          Zona de estacionamento 
livre
           
          Zona de estacionamento 
livre (a executar)

          Zona de estacionamento 
residentes e comerciantes         
                                                   
           Zona de estacionamento 
livre e lugares condicionados



Modelos de Títulos de Residente e Comerciante:
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