Moção
Transportes Rodoviários
Considerando que os transportes são inferiores às necessidades das populações e que têm
horários que não satisfazem nem as necessidades nem a procura.
Considerando que a pandemia da Covid19 recomendava um aumento da oferta de transporte
disponível de molde a garantir um maior distanciamento social e evitar assim qualquer perigo
de contágio pelo vírus SAR Cov2 e que temos assistido, pelo contrário, à diminuição da oferta
de transporte público no nosso concelho.
Considerando que a oferta de transporte público para além de não estar a responder às mais
elementares necessidades das populações, revela uma especial deficiência no que à população
escolar diz respeito, aumentado quer por imperativos de horário quer por imperativo de
ocupação a aumentar os riscos de contágio pelo Sars Cov2.
Considerando que as empresas prestadoras do serviço de transporte público abusivamente
contabilizam indevidamente a capacidade dos transportes, valendo-se de uma potencial
capacidade entre lugares em pé e sentados, incumprindo assim as normas de distanciamento
legalmente recomendadas o que é um grave atentado à saúde pública.
Considerando que a exigência de mais e melhores transportes públicos bem como do respeito
integral das normas de distanciamento e segurança emanadas pelas autoridades de saúde é
uma exigência das populações que não deve nem pode ser ignorada.
A Assembleia Municipal de Torres Vedras reunida em Plenário a 14 de Dezembro de 2020
delibera:
Que as entidades responsáveis nesta matéria, nomeadamente a Câmara Municipal e a Oestecim
exijam junto das empresas de transporte público rodoviário o imediato reforço da oferta de
transportes públicos em frequência e em horários compatíveis com as necessidades das
populações e muito especificamente com a da população escolar.
Que o texto integral desta moção seja dado conhecimento às seguintes entidades:
Câmara Municipal de Torres Vedras, Oestecim, Secretaria de Estado dos Transportes e Empresas
de transporte rodoviário que operam no concelho.
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