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PROPOSTA 

 
TRANSPORTES PÚBLICOS/ ESCOLARES 

 
 

Considerando a ausência de transportes públicos rodoviários na área da 
Freguesia de Castanheira do Ribatejo; 
 
Considerando a grande dificuldade em garantir um transporte em condições, por 
parte da Boa Viagem, empresa detentora da concessão de transportes públicos 
rodoviários na área da Freguesia; 
 
Considerando as inúmeras queixas por parte de utentes da redução e ou 
anulação de carreiras de transportes públicos rodoviários, nomeadamente no 
Lugar das Quintas, na Vala do Carregado, Loja Nova, Cachoeiras e Santo 
Estevão e, ultimamente, também em Castanheira do Ribatejo; 
 
Considerando as dificuldades que a pandemia impõe aos utilizadores dos 
transportes rodoviários, nomeadamente o distanciamento físico preconizado 
pela Direção Geral da Saúde; 
 
Considerando que existe uma população estudantil que necessita de um 
transporte rodoviário adequado e que encaixe nos horários escolares de quem 
estuda na Freguesia ou fora dela; 
 
Considerando que existe uma população idosa que depende totalmente dos 
transportes públicos para se deslocar para o centro da Freguesia e ou Concelho, 
afim de tratar de assuntos vários, nomeadamente as deslocações de e para o 
Centro de Saúde; 
 
Considerando que foi aprovado por unanimidade no passado dia 08 de junho de 
2020, na sessão da Assembleia de Freguesia, uma Moção com o título “Melhores 
transportes públicos para a Freguesia”, onde já eram focados os aspetos atrás 
elencados; 
 
Os Eleitos da CDU na Assembleia de Freguesia da União de Freguesias da 
Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras propõem, de novo, que a Câmara 
Municipal de Vila Franca de Xira conjuntamente com a Junta de Freguesia de 
Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras, enverede todos os esforços para, junto 
das operadoras, reivindicar/exigir: 
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O normal funcionamento das carreiras suprimidas e ajustadas, de forma a que a 
população da Freguesia de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras, seja servida 
por transportes públicos que sirvam as suas necessidades de deslocação. 
 
A utilização de autocarros em “desdobramento” para que se possa cumprir as 
orientações de saúde pública. 
 
Esta Proposta foi aprovada por unanimidade, com 13 votos a favor na 
Assembleia de Freguesia da União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e 
Cachoeiras em 30 de setembro de 2020, devendo ser remetida: 
 
 
· Empresa Boa Viagem; 
· Câmara Municipal de Vila Franca de Xira; 
. Ministério da Tutela; 
. Área Metropolitana de Transportes de Lisboa;  
· Todos os Agrupamentos de Escolas do Concelho; 
· Comunicação Social. 
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