
MINUTA

1. TÍTULO DA MOÇÃO DE RESOLUÇÃO POLÍTICA

Mobilidade jovem e gratuitidade - uma parceria que permite mais igualdade!

Ao XXIII Congresso Nacional da Juventude Socialista,

2. CONSIDERANDOS

O conceito de mobilidade sustentável aliado a uma maior eficiência dos transportes

urbanos, atendendo às necessidades de mobilidade dos jovens sobretudo os que se

encontram deslocados como estudantes ou trabalhadores deve ser objeto de uma

revisão atenta, centrada numa política social, mas também de gestão urbana e de

otimização de recursos assim como de redução dos agentes poluentes que levam aos

desequilíbrios ambientais.

A moção que gostaria de apresentar junto destes nossos camaradas, seria um salto

qualitativo na vida de muitas famílias que têm encargos avultados com pagamentos

mensais de propinas, rendas, para poderem dar aos seus filhos uma formação

universitária de qualidade e garantir com isso mais oportunidades no acesso ao

emprego. Uma proposta de gratuitidade nos transportes públicos para todos os jovens

até aos 25 anos ditaria uma redução nos gastos das famílias que enfrentam uma

inflação que as afeta diariamente, para além de reduzir as emissões de gases poluentes

e a circulação automóvel.

Com esta medida permitiríamos uma maior acessibilidade à rede de transportes

públicos (mais sustentável), mais amiga do ambiente e garantiríamos uma maior

equidade entre os jovens que necessitam de se deslocar (aqueles que têm possibilidade

de ter um veículo e aqueles que não têm). A par disso, desenvolveríamos a tão ansiada

alteração de comportamento e a promoção dos modos de deslocação mais

sustentáveis e seguros.

Esta moção poderá ser a prova viva de como uma medida pode afetar diretamente

outras medidas e levar a que se consiga atingir objetivos gerais que nos afetam a todos

- as metas de redução das emissões de carbono nas zonas urbanas.

1



A promoção da gratuitidade dos transportes públicos, assim como dos modos de

deslocação mais sustentáveis (bicicleta) levará à sensibilização das boas práticas

associado a uma nova cultura de mobilidade.

Deste modo, a política de mobilidade e sustentabilidade sairá reforçada, alterando-se

mentalidades e assumindo-se um compromisso com as gerações mais novas.

3. PROPOSTAS

1- Gratuitidade dos transportes públicos para todos os jovens até aos 25 anos.
2- Aquisição de veículos elétricos para a frota dos operadores de transportes

públicos.
3- Aumento do fluxo de ligações de transportes públicos entre as cidades do

interior.
4- Criação de apoios específicos com dedução em IRS para aquisição de bicicletas

elétricas.
5- Criação de áreas de carregamento para bicicletas junto das escolas básicas e

secundárias.

A Juventude Socialista,

Braga, 17 de dezembro de 2022
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