Projeto Pedalar Sem Idade
O movimento Cycling Without Age (Pedalar Sem Idade) foi fundado na Dinamarca em 2012 por
Ole Kassow.
O principal objetivo do movimento é proporcionar passeios gratuitos de Trishaw, no sentido de
combater a solidão e isolamento junto das pessoas idosas e com mobilidade reduzida, que estão
nos Centros de Dia, Lares de Idosos, IPSS e em casa.
Funciona enquanto um projeto enquadrado em 4 (dos 17) Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável:
●
●
●
●

Saúde e Bem-Estar;
Redução das Desigualdades;
Cidades e Comunidades Sustentáveis;
Parcerias para a Implementação dos Objetivos.

Vila Franca de Xira apresenta características únicas para a circulação deste modo de transporte,
que facilmente devolverá a diversos cidadãos do Município, com mobilidade reduzida, a capacidade
de realizarem passeios ao ar livre pelas ruas nas quais já foram felizes e que pelos dias de hoje
lhes são inacessíveis.
Deverão ser selecionados percursos que apresentem segurança na realização do passeio,
nomeadamente vias cicláveis que se encontrem em bom estado, com principal ênfase na Zona
Ribeirinha e áreas verdes do Concelho.
O projeto não acarreta qualquer custo para a Câmara Municipal, exceptuando o transporte do
trishaw para os locais onde os passeios serão realizados e uma manutenção preventiva do
equipamento, para evitar a degradação de algumas peças.
Todo este projeto será desenvolvido entre a Câmara Municipal e as diversas IPSS do Concelho,
que irão assim trabalhar em conjunto para identificar quem está em condições de usufruir destes
passeios, através de marcação prévia, numa plataforma digital a acordar entre ambas as partes.
Acreditamos assim, que será possível desenvolver um projeto integrado, que promova a
capacitação de pessoas mais isoladas no Concelho a experienciar a liberdade de realizarem passeios
pelos diversos parques de Vila Franca de Xira, através de um método sustentável, que une o
Município e a sua população.
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Neste sentido, os vereadores eleitos deliberam em Reunião de Câmara reunida a 7 de Setembro
de 2022, que o executivo da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira:
● Entre em contacto com a “Pedalar Sem Idade - Associação de Apoio à 3ª Idade”, para
celebração de um acordo que permita a que toda a população, enquadrada no âmbito do
projeto apresentado, usufrua do mesmo;
● Tenha em consideração a integração de todas as IPSS do Concelho, para que façam parte
desta parceria, através do preenchimento de um formulário que permita a inscrição
gratuita dos seus utentes;
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