Assembleia de Freguesia do Areeiro
Moção
Por uma crescente mobilidade não poluente no Areeiro
O lema deste ano da Semana Europeia da Mobilidade em Lisboa foi “ComBina e Move-te”,
dando um foco claro à mobilidade ativa, tendo a bicicleta tido um destaque central. De facto, é
aceite que a mobilidade numa cidade tem de ser diversificada e que os modos não poluentes e
que ocupem pouco espaço deverão ter um papel preponderante. É o caso de andar a pé, de
bicicleta, de trotinete ou de skate.
A cidade de Lisboa tem vindo a assistir a uma revolução na mobilidade ativa, com a criação de
passeios mais largos e acessíveis, com a criação e implementação de uma rede ciclável - com
ciclovias e vias partilhadas - e com a implementação do serviço GIRA.
A freguesia do Areeiro é privilegiada em termos de topografia e de perfil de ruas para o uso de
bicicletas mas é pobre em rede ciclável. Torna-se urgente implementar uma rede ciclável nas
ruas da freguesia - que são também eixos estruturais da cidade - para permitir que uma maior
escolha de mobilidade aos seus fregueses e aos seus visitantes.
Vimos assim recomendar ao executivo da Junta de Freguesia do Areeiro que:
1. Se articule com e pressione a Câmara Municipal de Lisboa para que seja implementada
uma rede ciclável que sirva as deslocações dentro da freguesia e na ligação às
restantes zonas da cidade, aproveitando para garantir condições de acalmia de tráfego
nas ruas do Areeiro;
2. Promova junto das escolas da freguesia a possibilidade de parqueamento de bicicletas
para os alunos e professores;
3. Promova junto das empresas e serviços públicos da freguesia a criação de condições
para os seus funcionários se deslocarem de bicicleta;
4. Articule com as entidades competentes a efetiva abertura de todas as estações GIRA,
já existentes na freguesia.
Pelos vogais eleitos pelo Partido Socialista

