ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE VILA FRANCA DE XIRA
Moção
A crucial importância de uma rede de bicicletas partilhadas

Sabendo que a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira se empenhou e deu um passo muito
importante na implementação de uma rede de +/‐ 100 kms, permitindo aos cidadãos tomarem
contacto com os modos suaves de transporte num contexto seguro, tendo sempre presente a
necessidade de desenhar estratégias de mobilidade, considerando os efeitos nefastos do
constante aumento do tráfego em meio urbano, congestionamentos que dificultam a vida
quotidiana, não esquecendo as emissões de CO2 que contribuem diretamente para o
aquecimento global.
Dentro desta lógica, num domínio que favoreça a mobilidade sustentável que por via das
circunstâncias económicas e ambientais tem vindo a afirmar‐se como desígnio central de
estratégias comunitárias e consequentemente nacionais, para a actual necessidade de criação
de uma rede de bicicletas partilhadas à semelhança do projecto “GIRA”, promovido
recentemente em algumas das freguesias da cidade de Lisboa.
Tendo consciência que a utilização de bicicletas como complemento ao sistema de mobilidade
na freguesia concorre para a promoção da utilização de modos de deslocação suave, sendo
particularmente adequada para as áreas mais densamente povoadas da nossa freguesia e que
face à sua morfologia, muito embora as características da estrutura etária, em algumas zonas
da nossa freguesia restrinjam o público potencialmente suscetível de utilizar a disponibilidade
de bicicletas para uso público, importa promover a respectiva utilização junto daqueles que
podem beneficiar desta oferta.
Neste sentido, a promoção do uso de público mais jovem poderá ser uma aposta do sistema a
implementar no futuro.
Num primeiro momento a aposta deverá passar pela instalação de duas ou três bases piloto,
junto da estação de caminho‐de‐ferro, escolas, hospital, passeio ribeirinho, etc.
Posteriormente e depois de consolidado o projecto inicial a rede poderá ser alargada a outras
zonas da nossa freguesia.
Num segundo momento ter em linha de conta a necessidade de se verificar a existência de
incentivos que promovam a sua utilização, seja num contexto familiar, de lazer com a criação
de passes familiares de acesso ao sistema, ou a título individual para as deslocações do dia‐a‐
dia.
Desta forma, entende o Grupo do Partido Socialista que a atual executivo em funções
comunique esta necessidade ao Presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, para
que possa passar do papel e se dê vida a este projeto.

Vila Franca de Xira, 19 de Junho de 2018
Os eleitos do PS na Assembleia de Freguesia de Vila Franca de Xira

Moção aprovada por maioria com 7 votos a favor (5 do PS e 2 da CM), 1 voto contra do BE e 5
abstenções da CDU.

