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Assembleia de Freguesia de Santa Joana 

 

 
Proposta de Recomendação 

 
Pela melhoria das condições de circulação e segurança dos peões 

 

 
Aveiro continua a apresentar níveis de sinistralidade significativos1, nomeadamente, em 

atropelamentos.2 Lamentamos o trágico acidente ocorrido na Rua 31 de Janeiro no dia 25 de 

Fevereiro de 2019 e consideramos que a Junta de Freguesia de Santa Joana deve reforçar a 

melhoria da segurança rodoviária e incentivar a acalmia do tráfego em determinadas zonas da 

Freguesia. 

 

Considerando que: 

 

a) A freguesia é atravessada por vias com bastante tráfego automóvel e algumas delas sem 

qualquer travessia para peões; 

 

b) Mesmo com a velocidade limitada a 50 Km/h verifica-se frequentemente o não cumprimento 

desta limitação, com viaturas a circular a grande velocidade colocando em perigo os peões que 

atravessam estas vias. 

 

c) Para garantir que o ato atravessar as vias rodoviárias seja realizado com mais segurança, quer 

para peões quer para os condutores dos veículos, em contexto de o aumento do tráfego 

automóvel e pedonal, são necessárias passadeiras devidamente assinaladas; 

 

d) Na zona habitacional correspondente à zona das Alagoas, nos arruamentos Rua da República 

e Rua 31 de Janeiro e suas envolventes para além da densidade populacional que apresentam 

tem na sua área diversos estabelecimentos comerciais de média dimensão e paragens 

rodoviárias de tomada e largada de passageiros, que movimentam largas dezenas de pessoas 

ao longo do dia.  

 

e) Que o executivo tem vindo a apresentar nas últimas duas Grandes Opções do Plano da Junta 

de Freguesia: o Estudo e colocação de limitadores de velocidade nas vias consideradas mais 

Movimentadas e a Manutenção da sinalização horizontal, vertical e direcional e colocação de 

sinalização em locais onde a mesma seja necessária;  

 

f) E que é um dever do poder político local, pela sua natureza de proximidade, melhorar os 

sistemas de segurança e mobilidade, nomeadamente no que diz respeito à utilização das 

passadeiras onde, por vezes, ocorrem acidentes; 
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A Assembleia de Freguesia de Santa Joana, reunida em sessão ordinária de 17 de abril de 2019, 

delibera recomendar à Junta de Freguesia de Santa Joana: 

 

1. Que o executivo, em colaboração com a Câmara Municipal proceda ao levantamento e 

revisão geral da sinalética e atravessamento de peões, visando maior segurança e melhoria 

na prevenção de acidentes e que envolva no processo quer automobilistas/motociclistas 

como pedestres e ciclistas, mas também associações e coletivos dedicados à temática (ex. 

MUBI Aveiro; Ciclaveiro). 

 

2. Que reforce a segurança junto às faixas de passadeiras existentes na Rua 31 de Janeiro, com 

a implementação de lombas redutoras que obriguem a redução da velocidade com reforço 

da sinalização do limite de velocidade por sinais iluminados, bem como, a pintura 

antiderrapante no pavimento rodoviário que antecede o atravessamento de peões e/ou 

pintura no pavimento rodoviário de sinais de limitação de velocidade, entre outras técnicas.  

 

3. Que reforce o número de passadeiras na Rua da República e que verifiquem passadeiras já 

existentes que oferecem mais perigo, afastando-as dos locais onde se encontram ou 

melhorando as condições de sinalização e/ou iluminação das mesmas e implementação de 

lombas redutoras. Avançar com a execução de mais travessias para peões em zonas de muito 

movimento, (como exemplos: Zona de comércio ao Apeadeiro de Esgueira; Banco ao Café 

Venda de jornais; Zona Restaurante-talho /Loja-oficina bicicletas/Padaria-Pastelaria/Posto de 

Abastecimento/Lavandaria etc.), e o reforço da sinalização do limite de velocidade por sinais 

iluminados bem como, a pintura antiderrapante no pavimento rodoviário que antecede o 

atravessamento de peões; pintura no pavimento rodoviário de sinais de limitação de 

velocidade e outras técnicas para marcação rodoviária. 

 

 

 

 

Aveiro, 8 de Abril 2019 

 

 

 

 

A representante do Bloco de Esquerda na Assembleia de Freguesia de Santa Joana 

 

Celme Tavares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1) http://www.ansr.pt/Estatisticas/RelatoriosDeSinistralidade/Pages/default.aspx 

2)    https://www.pordata.pt/Municipios/Pe%C3%B5es+atropelados+total+e+mortos-233 

 

 


