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---------------------------------ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE TORRES VEDRAS---------------------------- 

-----------------------------------------------------COMISSÃO PERMANENTE DE MOBILIDADE-------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------REUNIÃO nº 1 /Ano 2019---------------------------------------------------------- 

Data 20/12/2019 ----------------------------------------------------------------------------------------------Hora de Início 18H/Fim 19H 

Presenças:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rui Prudêncio-------------------------- 
Rita Sammer---------------------------  

Teresa Oliveira-------------------------  
João Pedro Gomes--------------------  

João Rodrigues---------------------- 
Sérgio Jacinto--------------------------

Assuntos tratados:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1- Tomada de Posse da Comissão Permanente de Mobilidade-------------------------------------------------------------------- 

2- Nomeação do Presidente---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3- Objetivos e outros assuntos------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Conclusões:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------- 

1- A Comissão Permanente de Mobilidade tomou posse com a presença de todos os seus membros efetivos. 

2- Foi nomeado como presidente da comissão, o membro representante do Partido Socialista, Rui Prudêncio. 

3- Os membros começaram por sugerir criação de um endereço de mail próprio para esta comissão, 

tornando-a “aberta ao público” e possibilitando o envio de contactos/queixas/ fotos dos cidadãos.--------- 

Ficou acordado o envio do Plano de Mobilidade porque, apesar de tem sido aprovado na Assembleia 

Municipal, caberá a esta comissão acompanhar a sua implementação.----------------------------------------------- 

Sobre esse documento Rita Sammer disse que não é claro quanto ao tipo de solução seria adotada para a 

ciclovia e apesar de identificar os modos suaves como prioritários, essa prioridade não é claramente 

identificada na prática.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ainda no uso da palavra alertou também para as alterações aprovadas para o Plano de Mobilidade e que 

não foram posteriormente incorporadas, assim como o Plano de Salvaguarda do Centro Histórico.---------- 

Rui Prudêncio disse que “a mobilidade engloba os acidentes e atropelamentos” por isso a comissão 

deveria reunir com a PSP, GNR e Bombeiros para conhecer estes números. ---------------------------------------- 

Sobre a ciclovia, foi solicitado o projeto e sugerida uma reunião de esclarecimentos com técnicos da do 

município. Todos concordaram mas Rita Sammer lembrou que o estudo foi desenvolvido por uma empresa 

externa e não pela Câmara Municipal. Aproveitou para acrescentar o pedido da candidatura dos projeto 

das ciclovias a fundos europeus.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sérgio Jacinto considerou importante ouvir também os problemas de mobilidade das juntas de freguesia 

mas ficou acordado faze-lo numa outra fase.-------------------------------------------------------------------------------- 

João Rodrigues demonstrou interesse me que esta comissão verifique o motivo pelo qual o Plano de 

Mobilidade não está a ser aplicado nas aldeias, recordando que este é um documento para todo o 

concelho.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Teresa Oliveira abordou a problemática dos passeios e das suas más condições.---------------------------------- 

Rui Prudêncio acrescentou outros pontos de interesse para a comissão, a saber: critérios de colocação dos 

sinais de trânsito; transporte a pedido e ocorrências reportadas na plataforma Alerta Torres Vedras.------- 

Finalmente, Sérgio Jacinto referiu-se, com preocupação, ao monopólio da empresa Barraqueiro no setor 

nos transportes públicos, no concelho de Torres Vedras.----------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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