
 
Assembleia de Freguesia de Loures 

 

Recomendação 
 

Pela construção de acessos pedonais entre as localidades do Infantado e 
do Fanqueiro 

 
No passado dia 4 de outubro de 2021, foi criada uma petição pela construção de acessos 

pedonais entre as localidades do Infantado e do Fanqueiro. 

Desde essa data até ao presente momento foram recolhidas mais de 800 assinaturas.  

Este número corresponde a cerca de 3% de população residente na freguesia de Loures 1.  

Esse facto é demonstrativo de que a construção destes acessos pedonais é vista como uma 

necessidade pela população da freguesia de Loures. 

 

Alguns dos argumentos apresentados na referida petição foram os seguintes: 

• Os movimentos pendulares entre as referidas localidades apresentam um fluxo 

elevado, sobretudo durante os dias da semana.  

• Existe uma carência importante de transportes públicos que sirvam o Fanqueiro (a 

localidade é apenas coberta pelo autocarro número 362 da rodoviária de Lisboa - 

“urbana”), e por essa via, os habitantes desta localidade vêem-se forçados à utilização 

de automóvel próprio, ou, na ausência desta alternativa, a efetuar os percursos a pé. 

• Por estudarem no Infantado, uma percentagem de crianças e jovens residentes no 

Fanqueiro com idades entre os 10 e os 14 anos, têm necessidade de fazer este trajeto 

de forma diária. 

•  Tratando-se de crianças e jovens, a construção de acessos pedonais e passadeiras é de 

uma importância ainda mais premente, visto que atualmente os moradores das duas 

localidades acabam por fazer percursos e travessias em locais perigosos, como 

entradas e saídas da auto-estrada. 

• Em 2020, o número de peões atropelados em Portugal foi de 3711, culminando em 61 

casos de mortes (Pordata). Por essa razão, a construção de acessos pedonais e 

passadeiras será importante para reduzir a probabilidade de ocorrência de 

atropelamentos de adultos, jovens e crianças, na nossa freguesia. 

• A construção de acessos pedonais aumentariam o deslocamento com recurso ao 

transporte ativo, contribuindo para elevar os níveis de atividade física da população e, 

muito provavelmente, os indicadores de saúde. 

 

A construção dos acessos pedonais entre Loures e o Infantado também é uma prioridade do   

executivo da Junta de Freguesia, estando este facto plasmado na redação do Orçamento da  

Junta de Freguesia para o ano de 2022. Assim a Assembleia de Freguesia reunida no dia 17 de 

dezembro de 2021, recomenda ao executivo da Junta de Freguesia de Loures que:  

• promova todas as diligências necessárias para que seja possível a construção de 

acessos pedonais entre as localidades do Infantado e do Fanqueiro; 

 
1 De acordo com os censos de 2021, população da freguesia de Loures era de 27.362 pessoas. 
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• remeta a referida recomendação para a Assembleia Municipal de Loures para que o 

tema possa ser debatido. 

 

O eleito do Bloco de Esquerda na Assembleia de Freguesia de Loures 

Loures, 17 de dezembro de 2021 

 
João André Ferreira Alcobia 

 

 

 

 

 

  


