
Assembleia Municipal de Ponte de Lima 

Sessao Ordinaria de 29 de Abril de 2013 

Proposta de recomenda~ao de requalifica~ao e regulariza~ao de circula~ao de transite 

"Diminui~ao da Velocidade na EN 203, em pontos importantes de travessia da Vila de 

Ponte de Lima" 

lntrodu~ao 

A CDU toma a iniciativa de trazer a discussao e vota~ao esta proposta com os objectivos: 

1. Diminui~ao da Sinistralidade: 

2. Diminui~ao da Velocidade na EN 203 em pontos importantes da travessia da Vila de 

Ponte de Lima; 

3. Preven~ao de pontos da EN 203 sistematicamente atravessados por enumeras 

pessoas, nomeadamente os alunos das escolas da Vila de Ponte de Lima, no caminho 

para os tra nsportes. 

A CDU considera a necessidade da requalifica~ao e regulariza~ao de transito nas arterias 

assinaladas nos mapas em anexo, quer com nova obrigatoriedade e sinaliza~ao de circula~ao 

de vefculos, quer na implanta~ao de rotundas para a diminui~ao da velocidade. 

Estas zonas da EN 203 estao expostas a ocorrencia de sinistralidade, o que ja tem ocorrido no 

tra~ado que percorre o trajecto denominado Via Foral de Dona Teresa. E quotidianamente 

uma arteria atravessada por um numero consideravel de alunos das escolas a caminho da 

central de camionagem, que apesar da existencia de um tunel para o fazer, nao e pratica nos 

habitos dos mesmos. E diga-se tambem que a partir de certas horas este tunel aparenta ser 

inseguro atravessa-lo. 

A zona que atravessa toda a denominada Via Foral de Dona Teresa devera merecer uma nova 

regulariza~ao de circula~ao de vefculos, a implanta~ao de rotundas para diminui~ao de 

velocidade em pontos estrategicos atravessados por transeuntes como medidas de preven~ao 

para a diminui~ao de sinistralidade. 

A zona situada no trajecto assinalado Arrabalde- Castro/Ribeira, constituiu um tra~ado muito 

movimentado de travessia, por isso a necessidade de prevenir melhor seguran~a a circula~ao 
de transito e aos transeuntes com a introdu~ao de uma rotunda. 



A opc;:ao pela introduc;:ao de rotundas em detrimento de qualquer outra forma de reduc;:ao da 

velocidade, como bandas sonoras, ou semaforos, resulta do facto de terem cumulativamente a 

func;:ao de criar maior fluidez no trafego. 

Assim a CDU de acordo com as alterac;:oes assinaladas nos mapas explicativos, apresenta a 

seguinte : 

PROPOSTA DE RECOMENDA~AO 

A Assembleia Municipal de Ponte de Lima reunida em 29 de Abril de 2013 delibera: 

• Recomendar ao Municipio de Ponte de Lima que implemente OS necessarios 
mecanismos para a requalifica~ao e regulariza~ao de circula~ao de transito 
"Diminui~ao da Velocidade na EN 203, em pontos importantes de travessia 
da Vila de Ponte de Lhna e introdu~ao de rotundas" assinalados nos mapas 
em anexo. 

Delibera ainda: 

Que os servi~os de secretariado desta assembleia municipal; Remetam a 

presente delibera~iio 6 Ciimara Municipal para no iimbito da organiza~iio e 

funcionamento dos seus servi~os e no da gestiio corrente, dar procedimento ao 

artigo 64!!. - Competencias, alinea b) Executor e velar pelo cumprimento das 

delibera~oes da assembleia municipal (Lei 169/99, de 18 de Setembro). 

Os eleitos da CDU- Coliga~ao Democratica Unitaria 

EM ANEXO 2 MAPAS em ficheiro PDF devidamente assinalados os pontos propostos para a 
altera~ao de transito e introdu~ao de rotundas. 
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Rlla Dr Francisco Sa Carneiro 
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