Recomendação
Adequar rede de transportes públicos às realidades locais
e estruturas educativas do concelho
Nos últimos anos tem sido feito um esforço para dotar o concelho de Centros
Educativos adequados às necessidades das freguesias, cuja rede continua a ser
complementada.
Muitos destes Centros situam-se em localidades onde a rede de transportes públicos
é lamentável e não serve, nem as populações, nem, tão pouco, os profissionais e pais que
ali têm de se deslocar diariamente.
O mesmo acontece com as escolas de segundo e terceiro ciclos, nas zonas mais
interiores do concelho, onde ter carro é condição essencial para ali se poder deslocar ou
trabalhar.
Estas estruturas movimentam diariamente largas dezenas de profissionais de
educação cada, pois é o seu local de trabalho, nomeadamente professores, terapeutas,
técnicos, assistentes operacionais, monitores, entre outros.
Muitos encarregados de educação também necessitam de se deslocar para reuniões e
encontros com os professores e estão muito limitados para o poder fazer.
Todas estas deslocações não se compadecem com um serviço mínimo baseado nos
transportes dos alunos, que são cancelados nas paragens letivas, o que torna tudo ainda
mais difícil com prejuízo também para as próprias populações.
Constata-se igualmente que a rede de transportes públicos em Torres Vedras está
muito aquém do que seria desejável tornando ainda mais isoladas, freguesias já de si,
periféricas e esquecidas.
Toda esta situação promove a utilização de viaturas próprias, quando tanto se fala em
soluções mais amigas do ambiente.
Na Planificação da implantação das estruturas educativas do concelho, deve fazer
parte a acessibilidade, quer por fatores de justiça social, quer por razões ambientais e de
mobilidade, num concelho que se diz verde e que quer diminuir a circulação automóvel
com as consequentes emissões nocivas.

Assim, a Assembleia Municipal de Torres Vedras, reunida a 22 de fevereiro de 2021,
recomenda à Câmara Municipal de Torres Vedras que:
1Seja feito um estudo em cada Agrupamento em termos da adequação dos serviços
de transporte público às diferentes escolas do concelho, contemplando os profissionais e
as famílias.
2Sejam criados percursos específicos sempre que forem detetadas situações de
injustiça ou necessidade.
3Sejam contemplados estudos de mobilidade e transporte público nas atuais e na
construção das novas estruturas, adequados aos que ali trabalham ou ali se têm de
deslocar.
Torres Vedras, 22 de fevereiro de 2021
João Rodrigues
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