ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
DE
CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

MOÇÃO
MELHORES TRANSPORTES PUBLICOS PARA A
FREGUESIA
Em Abril de 2019, entrou em vigor o passe social intermodal a preços reduzidos
que veio criar melhores condições de mobilidade para os trabalhadores e o povo.
No entanto, o Passe Social Intermodal não resolveu, por si só, o problema do
desinvestimento nos transportes. A ausência de uma oferta adequada quer em
horário quer em quantidade é uma reivindicação antiga a que urge dar resposta.

Com a entrada em vigor do novo passe social, a procura aumentou em cerca de
60%. Se à data os transportes não eram suficientes para os seus utilizadores,
este aumento da procura resulta em transportes absolutamente sobrelotados.

À data de hoje, a pandemia causada pelo novo coronavírus só veio agravar esta
situação e as empresas privadas de transportes resolveram reduzir a oferta e
ajustar os horários, muitas entrando em Lay-off, criando dificuldades complexas
a quem precisa de se movimentar no Concelho e para fora dele, criando
situações de grande isolamento em algumas populações.

Considerando que no decorrer normal do ano letivo, a operadora que serve a
nossa Freguesia diga-se Boa Viagem, apresenta autocarros com horários que
levam os alunos da nossa Freguesia no circuito entre a mesma e as escolas,
nomeadamente Escola Básica e Secundária de Alves Redol e a Escola Básica
e Secundária Professor Reynaldo dos Santos.

Considerando que devido ao momento que estamos a viver e que os nossos
alunos do 11º. ano e do 12º ano respetivamente, não estão a usufruir deste
transporte, apesar do passe, ser pago na sua totalidade.
Assim, os Eleitos da CDU na Assembleia de Freguesia da União de Freguesias
da Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras exorta a que a Câmara Municipal em
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conjunto com a Junta de Freguesia, enverede todos os esforços para, junto das
operadoras, reivindicar:

O normal funcionamento das carreiras suprimidas e ajustadas, de forma a
que a população da Freguesia de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras e
do Concelho de Vila Franca de Xira, seja servida por transportes públicos
que sirvam as suas necessidades de deslocação.
Castanheira do Ribatejo, 08 de Junho de 2020
Os Eleitos da Coligação Democrática Unitária na Assembleia de Freguesia de
Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras

A presente Moção, foi aprovada por unanimidade (6 votos da CDU | 6 votos
PS e 1 voto Coligação Mais) e deverá ser publicada no site institucional da
Freguesia e, deverá ser remetida:
•

Empresa Boa Viagem

•

Câmara Municipal de Vila Franca de Xira

•

Agrupamentos de Escolas Alves Redol e Reynaldo dos Santos

•

Comunicação Social.
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