
 

 

N/Ref. 124/15                   Angra do Heroísmo, outubro de 2015 

 

Assunto: PARECER DA CCAH SOBRE ESTUDO DAS ALTERAÇÕES DO TRÂNSITO EM ANGRA DO 

HEROÍSMO  

  

Caro Associado, 

  

Na sequência da apresentação do Estudo sobre as alterações de trânsito propostas a efetuar 

na cidade de Angra do Heroísmo, no passado dia 14 de Outubro do presente ano, a Direção da 

CCAH reuniu-se com os seus associados, a 28 de Outubro, e analisou cuidadosamente a 

proposta apresentada, tendo emitido o parecer que copiamos abaixo. 

 

“Como ponto de partida e como condição e premissa essencial para se poder analisar qualquer 

alteração na circulação do trânsito, a Direção e os seus associados defendem que, em primeiro 

lugar, têm que ser criados os parques de estacionamento internos propostos no estudo, 

nomeadamente o parque situado no tanque do azeite; a ampliação do parque de 

estacionamento do Bailão; o parque de estacionamento sito na actual praça do mercado; a 

ampliação do parque do Largo do Prior do Crato e o parque sito na Praça Dr. Sousa Júnior. De 

facto, os comerciantes identificam a necessidade de criar os parques internos de forma a 

cativar os clientes, e criar dinamismo ao comércio, uma vez que existe falta de estacionamento 

dentro da cidade, situação que é reivindicada há algum tempo pelos comerciantes e 

moradores da cidade. 

Assim, defendemos que em primeiro lugar devem ser criados os parques de estacionamento, 

para posterior verificação, no prazo de um ano, ano e meio, da necessidade de alteração do 

trânsito. Nos parques internos de curta duração defendem os comerciantes que a primeira 

hora de parqueamento deverá ser gratuita, como forma de equiparação ao que acontece nas 

grandes superfícies comerciais.  

Neste sentido foi também recomendada a reposição do modelo de trânsito que existia 

anteriormente às obras na Rua Direita. Foi ainda reforçada a importância da manutenção da 

Praça Velha a funcionar como rotunda. 

Com efeito, os empresários defendem o eventual reajustamento ao modelo de circulação 

apenas após a criação dos parques de estacionamento internos acima mencionados. 

Sem mais nada a acrescentar, subscrevemo-nos com os melhores cumprimentos e 

disponibilizamo-nos para qualquer esclarecimento que pretendam.” 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direção. 


