MOÇÃO
Para uma maior diversificação de oferta de viaturas alternativas

Torres Vedras, 03 de março de 2020
Considerando que:

I.

As políticas de mobilidade são fundamentais para a gestão e planeamento
urbanos, deslocação dos cidadãos e promoção da sustentabilidade e da
qualidade de vida;

II.

Essas políticas devem ir ao encontro das necessidades de todos sem exceção, de
forma justa e com igualdade, mas garantido a equidade no acesso, através de
uma diferenciação planificada;

III.

As alternativas de mobilidade devem se acessíveis e organizadas de forma
integrada e diversificada, indo ao encontro dos direitos de deslocação, de acesso
e de fruição da cidade com equidade;

IV.

Em Torres Vedras a bicicleta é o único veículo promovido pela autarquia como
modo de deslocação, embora nem todos os cidadãos a possam usar,
nomeadamente os mais idosos, os cidadãos com mobilidade reduzida ou com
deficiência;

V.

A autarquia apenas oferece a bicicleta como substituto do carro, existindo já
alternativas de mobilidade elétricas e outras soluções amigas do ambiente, cuja
implementação importa articular, qualificar e generalizar;

VI.

Todas as alternativas ao automóvel são importantes, não só para um sistema
mais integrado e acessível, mas também para promover alternativas de oferta
apetecíveis, que se tornem hábitos nos torrienses;

VII.

Não se tem verificado uma diminuição percetível do uso do automóvel na cidade,
nem uma utilização efetiva dos velocípedes disponibilizados pela autarquia,
sendo ainda insipiente a oferta alternativa ao automóvel nos espaços urbanos;

A Assembleia Municipal de Torres Vedras, reunida em 03 de março de 2020,
delibera:

I.

Introdução de veículos alternativos às bicicletas “Agostinhas”, com menor
exigência motora ao utente; nomeadamente o aumento efetivo de bicicletas
com apoio elétrico e a introdução de uma ou mais alternativas como as
trotinetas elétricas; “segway” ou pequenos veículos elétricos, que garantam
uma maior variedade na oferta e sejam alternativas às tradicionais bicicletas,
mantendo o princípio da transição energética e sustentabilidade e garantindo
uma melhor acessibilidade para todos.

O Deputado Municipal do Bloco de Esquerda
João Rodrigues

