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Um partido ao seu lado 

Proposta de Recomendação - Terminal de Camiões 
q. 

Tendo em conta o número de camiões TIR no concelho de Ponte de Lima que se vêem na 
contingência de recorrer ao estacionamento selvagem. 

Tendo em conta que esse estacionamento provoca graves condicionalismos na normal circulação 
do trânsito, coloca pessoas e bens em perigo, desgasta de forma anómala a já de si deficiente 
rede viária concelhia. 

Tendo em conta que é necessário olhar para esta actividade económica através do seu já 
importante peso na economia concelhia. 

o grupo do PSD vem através desta proposta recomendar a criação de um terminal para camiões 
TIR, de preferência junto a uma das saídas da auto-estrada, podendo ser, a título de exemplo, 
numa das seguintes freguesias de Brandara, Arcozelo, Ribeira, Anais, Refoios. 

Apresentamos esta proposta porque estamos cientes de que a criação deste espaço vai permitir 
que os camiões TIR deixem de estar estacionados, de forma selvagem, nas bermas das estradas, 
colocando em causa a segurança da circulação de viaturas e peões. 

A realização deste investimento proposto permitirá potenciar as redes viárias, melhorará as 
condições de higiene e segurança dos profissionais do ramo. A paragem dos camionistas, em 
espaço próprio, concentrado, indirectamente reflectir-se-á na economia limiana, por exemplo na 
restauração. Com este investimento estamos ainda a contribuir para a dignificação dos próprios 
camionistas, que são também veículos privilegiados de promoção do concelho. 

Estamos certos que o nlvel de custos, tendo em conta os beneficios, não seria elevado. Aliás, 
convém aqui recordar, que, há menos de uma década, foi adquirido um terreno na Freguesia da 
Ribeira para este efeito. A compra foi justificada perante os limianos precisamente com os 
argumentos aqui apresentados. 

Os pressupostos, apesar da passagem dos anos, mantêm-se. Infelizmente, este foi mais um 
projecto apresentado com muita pompa mas que não saiu do papel. É tempo de desempoeirar os 
papéis e passar à acção. 

Recomendamos, assim, à Cãmara Municipal que actualize o estudo, que certamente suportou a 
proposta feita anteriormente, e viabilize esta infra-estrutura por ser de interesse municipal. 

Ponte de Lima, 20 de Setembro de 2014. 

Os Membros Eleitos do Partido Social Democrata, 


