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Moção  

Mais Segurança Rodoviária para os peões no Concelho 

 

A Coligação Mais tem vindo a chamar, há vários anos, atenção para a falta de 

segurança rodoviária para os peões na via entre rotundas que separa as 

urbanizações da Malvarosa e da Chasa em Alverca, continuando a verificar-se o 

atravessamento frequente de peões pelas 4 faixas de rodagem e até através da 

rotunda de acesso à Malvarosa. Continua a persistir a falta de barreiras que 

impeçam o atravessamento pedonal e evitem a exposição desnecessária dos 

peões ao elevado risco de atropelamento ou geração de acidentes. 

Verifica-se, no local, que estão a decorrer obras que beneficiam a paragem 

rodoviária no sentido descendente (ao lado a Malvarosa) do ponto de vista da 

segurança dos utentes e essa é uma evolução indiscutivelmente positiva. 

Uma situação semelhante verifica-se na EN10 em Alhandra, na proximidade da 

estação da REFER, com o atravessamento perigoso de peões nessa via com 3 

faixas de rodagem (uma para mudar de direcção). Ocorrem aí acidentes 

frequentes. Mais uma vez, continua a persistir a falta de barreiras que impeçam 

o atravessamento pedonal e evitem a exposição desnecessária dos peões ao 

elevado risco de atropelamento ou geração de acidentes. 

A Assembleia Municipal de Vila Franca de Xira, reconhecendo a existência de 

zonas de risco mais elevado no atravessamento das vias pelos peões, 

recomenda que: 

● Seja feito o levantamento sistemático de todas as zonas de risco no 

atravessamento de peões pelas vias rodoviárias no concelho 

● Sejam tomadas medidas urgentes para reduzir substancialmente esse risco, 

quer com medidas físicas que com medidas de informação e sensibilização, 

quer com o reforço da fiscalização. 
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Vila Franca de Xira, 24 de Novembro de 2020 

Os Eleitos da Coligação Mais 

(PPD/PSD – MPT – PPM)  


