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PROMOVER A CRIAÇÃO DE NOVAS FORMAS DE MOBILIDADE SUSTENTÁVEL,
MELHORAR AS ACESSIBILIDADES E O ESTACIONAMENTO
Direcção Municipal de Obras e Valorização Urbana
Departamento de Obras Municipais
Divisão de Projectos


Levantamentos Topográficos:
Reformulação da Rua General Humberto Delgado, Vale Figueira (Sobreda);
− Rua dos Três Vales, Monte de Caparica (Caparica);
− Estacionamento Metro Sul do Tejo, Av. 25 de Abril (Almada);
− Viaduto Metro Sul do Tejo, Av. 23 de Julho (Cova da Piedade).
−



Projectos:
− Largo Antero de Quental – reformulação (Cova da Piedade);
− Reformulação da Rua General Humberto Delgado – pedonalização e circuito ciclável,
Vale Figueira (Sobreda);
− Parque de Estacionamento, Rua Capitão Leitão (Almada);
− Ciclovia Trafaria/Costa da Caparica (1 e 2ª Fases).
Divisão de Obras



Obras:
Rotunda na Variante à EN 10 – cruzamento da Av. Arsenal do Alfeite com a Rua da
Alembrança (Feijó);
− Beneficiação de Arruamentos no Concelho:
• Conservação de calçadas;
• Obras Complementares no Espaço Canal do Metro Sul do Tejo;
− Construção e conservação de pavimentos flexíveis;
− Requalificação Urbana da Praça dos Apóstolos (Costa da Caparica);
− Complemento do Metro Sul do Tejo:
• Ligação da Av. Timor Lorosae;
• Sinalização horizontal na Av. Timor Lorosae;
• Concepção/Execução de escada metálica de acesso ao parque de estacionamento
provisório no Parque da Paz;
− Ciclovia da Trafaria/Costa de Caparica – Troços 1 e 2 (1ª fase);
− Caminho Pedonal de acesso à Escola Básica do 1º Ciclo da Charneca de Caparica;
− Novo acesso à Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos Comandante Conceição e Silva (Cova
da Piedade).
−
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Departamento de Salubridade, Espaços Verdes e Transportes
Divisão de Salubridade


Semana Europeia da Mobilidade:
− Foi implementado o plano de intervenção ao nível da substituição e reforço do
mobiliário urbano de deposição de resíduos urbanos e ao nível da limpeza e cortes de
ervas.



Plano de contentorização nas áreas de intervenção do Metro Sul do Tejo e do Plano de
Mobilidade:
− Foi assegurado o acompanhamento técnico de projectos e a elaboração de pareceres
no domínio dos Resíduos Sólidos Urbanos no Espaço Canal do Metro Sul do Tejo,
assim como o acompanhamento das obras em curso;
− Foi assegurado o acompanhamento técnico de projectos e a elaboração de pareceres
no domínio dos Resíduos Sólidos Urbanos relacionados com a Ciclovia da Trafaria.

Departamento de Trânsito, Rede Viária e Manutenção
Divisão de Trânsito e Segurança Rodoviária


Metro Sul do Tejo:
Foi assegurada a elaboração dos projectos de execução de semaforização de dez
cruzamentos ao longo do espaço canal do Metro Sul do Tejo de acordo com as
orientações do Plano de Mobilidade;
− Foi assegurada a articulação com a concessionária para desenvolvimento da obra do
Metro Sul do Tejo no centro da Cidade de Almada:
• Instalação de um sistema semafórico provisório no entroncamento da Av. D. João
I com a Rua Mendo Gomes Seabra;
• Transformação da Rua de Olivença em impasse;
− Adaptação da circulação no centro do Laranjeiro de modo a garantir a entrada em
funcionamento do Metro Sul do Tejo;
− Parques de estacionamento de apoio às obras:
• Quinta da Alegria (Cacilhas);
• São Paulo (Almada);
− Foi assegurado apoio ao projecto de reordenamento do Largo da Fomega e início da
obra.
−
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Plano de Mobilidade - Acessibilidades 21:
− Desenvolvimento dos projectos de reordenamento dos arruamentos:
• Rua D. João de Castro/Rua Direita;
− Obras de reordenamento dos seguintes arruamentos:
• Rua D. Sancho I;
• Av. Rainha D. Leonor;
• Praça Comandante José Brás;
• Rua Cabo da Boa Esperança;
• Largo Filinto Elísio;
• Av. D. João I;
• Entroncamento da Av. 23 de Julho com o Viaduto do Brejo;
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−

−

−
−
−

−
−

−

• Rua Padre António Vieira/Rua D. Francisco Xavier de Noronha;
Plano de Estacionamento:
• Ordenamento (definido por regulamento específico) do estacionamento na zona
de Cacilhas, e obras de execução de parques de estacionamento de apoio a esta
zona;
Foi assegurado o lançamento dos concursos para a semaforização do entroncamento
da Av. 23 de Julho com o Viaduto do Brejo e da Av. Rainha D. Leonor com a Rua
Padre António Vieira;
Foi assegurada a execução definitiva da Rotunda da Av. Arsenal do Alfeite com a
Rua da Alembrança;
Foi assegurado o acompanhamento das obras de remodelação do entroncamento da
Av. 23 de Julho com o Viaduto do Brejo;
Instalação e entrada em funcionamento dos seguintes sistemas semafóricos:
• Praça Comandante José Brás;
• Largo Filinto Elísio;
• Cruzamento da Rua Padre António Vieira com a Av. Rainha D. Leonor;
• Entroncamento da Av. 23 de Julho com o Viaduto do Brejo;
Foi assegurada a implementação dos Regulamentos Específicos de Estacionamento
das zonas de obra do Metro Sul do Tejo em Cacilhas e Almada Centro;
Foi assegurada a elaboração dos Regulamentos Específicos de Estacionamento para
as zonas:
• Almada Centro;
• Almada Ocidental;
• Centro Sul;
• Av. 23 de Julho;
Foi assegurada a revisão do Regulamento Especifico de Estacionamento de Cacilhas.



Foi assegurado o funcionamento regular da Comissão Municipal de Trânsito e
Transportes.



Plano Almada Ciclável:
− Foi assegurado o acompanhamento do projecto de execução da 1ª fase da Ciclovia
Trafaria-Costa da Caparica e do projecto base da 2ª Fase desta via.



Plano de Segurança Rodoviária junto aos Estabelecimentos de Ensino do Concelho:
Foi assegurada a implementação de medidas de segurança rodoviária junto à Escola
Básica dos 2º e 3º Ciclos da Alembrança (Feijó);
− Elaboração de propostas e intervenção junto às novas escolas que entraram em
funcionamento este ano lectivo:
• Escola Básica de Vale Bem (Charneca de Caparica);
• Escola Básica Integrada de Vale Rosal (Charneca de Caparica);
− Foi assegurado o acompanhamento da execução dos espaços exteriores da Escola
Básica do 1º Ciclo/Jardim de Infância do Chegadinho, designadamente na execução
das plataformas sobrelevadas e instalação de marcadores luminosos na passadeira
sobrelevada frente ao portão da escola;
−
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Foi assegurada intervenção junto à Escola Secundária Daniel Sampaio (Sobreda) no
âmbito da Semana Europeia da Mobilidade:
• Criação de melhores condições de circulação pedonal e de estadia na zona frontal
à escola;
• Medidas de acalmia da circulação viária;
• Garantia de melhor funcionamento dos transportes públicos que servem a escola;
• Instalação de painéis luminosos de indicação de escola e marcadores luminosos
na plataforma sobrelevada frente à Escola;
Foram substituídos todos os marcadores de pavimento (LED) que se encontravam em
mau estado instalados nas passadeiras junto às Escolas.
Divisão de Infra-estruturas Viárias e Intervenção Urbana



Conservação de pavimentos, passeios e calçadas:
Rua de Vale Flores (Feijó);
− Estrada da Algazarra (Feijó);
− Rua Alto do Índio (Sobreda);
− Ex En-10.1 – Rotundas entre Estrada da Algazarra e Rua Vale Figueira (Sobreda)
− Rua Dr. Alberto Araújo (Sobreda);
− Estrada da Bela Vista, junto à nova Escola (Charneca de Caparica);
− Rotunda do Raposo na Rua dos Três Vales (Caparica).
−





Intervenções de recuperação/manutenção/construção da rede viária:
− Conservação/construção Calçadas – 174;
− Execução de lancis sumidouros e outras obras de construção civil – 75;
− Diversos – 127;
− Construção de novos pavimentos – 5;
− Regularizações – 70;
− Repavimentações – 15;
− Regas Betuminosas – 31;
− Tapa-buracos – 207;
− Total – 704.
Regularizações e regas betuminosas, repavimentações e novos pavimentos:
Freguesia de Charneca de Caparica:
• Rua Mira Mar, pavimentação;
• Rua João Palma Ferreira, corte de raízes e repavimentação;
• Rua Rafael Bordalo Pinheiro, corte de raízes e repavimentação;
• Rua Estrela Faria, corte de raízes e repavimentação;
• Cruzamento da Av. do Mar e Estrada Florestal, repavimentação;
• Rua da Matinha, repavimentação;
• Rua de Santa Rita (Aroeira), corte de raízes e repavimentação;
• Rua Manuel Jardim Aroeira, corte de raízes e repavimentação ;
• Rua Abel Salazar (Aroeira), corte de raízes e repavimentação;

−

−
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Freguesia da Cova da Piedade:

•
•

Rua D. Dinis (Largo do Pinheirinho), corte de raízes e pavimentação;
Triângulo do Centro Sul/Parque da Paz, repavimentação;
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• Rua Conceição Sameiro Antunes/Largo Filinto Elísio, repavimentação;
• Estacionamento do Parque da Paz, rega betuminosa;
• Traseira da Rua Adolfo Coelho (Chegadinho), rega betuminosa;
• Rua Padre António Vieira, pavimentação;
− Freguesia de Almada:
• Acessos Logradouro da Escola Básica do 1º Ciclo nº 2 e parque de estacionamento,
rega betuminosa;
− Freguesia da Sobreda:
• Rua Dr. Alberto Araújo, repavimentação;
• Rua da Liberdade, repavimentação ;
• Rua República da Guiné-Bissau e Rua Angola, rega betuminosa;
• Rua Jaime Cortesão, rega betuminosa;
• Acesso à Escola Básica do Alto do Índio, rega betuminosa;
• Quinta do Juncal Azinhaga dos Zagallos, rega betuminosa;
− Freguesia da Costa da Caparica:

•
•
•

Rua Francisco Ribeiro e Rua S. João Caparica, corte de raízes e repavimentação;

Rua Frei Bartolomeu Assunção, rega betuminosa;
Acesso à Escola Básica do 1º Ciclo/Jardim de Infância na R. Jorge Gomes Vieira,
rega betuminosa;
• Av. do Mar e Av. Oceano, rega betuminosa;
− Freguesia da Caparica:
• Rua dos Três Vales e Rua S. Lourenço Nascente, rotunda e repavimentação;
• Acesso Escola do Monte da Caparica, repavimentação;
• Rua S. Lourenço Poente, repavimentação;
• Rua Vasco da Gama E.N.10-1 – Lazarim-Capuchos, repavimentação;
• Acesso à Quinta dos Inglesinhos - Pêra de Baixo, rega betuminosa;
• Rua na Quinta Filipa de Água, rega betuminosa;
• Rua "D" - Travessa do Funchalinho , rega betuminosa;
• RUA "A" – Funchalinho, rega betuminosa;
− Freguesia do Laranjeiro:
• Rua D. Duarte (junto ao mercado), pavimentação;
• Escola do Laranjeiro, pavimentação no passadiço;
• Acesso Cooperativa de Ensino do Laranjeiro, rega betuminosa;
• Av. 23 de Julho (junto aos TST), rega betuminosa;
− Freguesia de Cacilhas:
• Estacionamento Provisório na Quinta da Alegria, rega betuminosa;
• Rua João Luís da Cruz (traseiras) - Quinta da Alegria, rega betuminosa;
• Estacionamento Provisório Lemauto/Bombeiros, rega betuminosa.


Trabalhos de Calçadas e Construção Civil:
− Foram executadas 174 intervenções de reparação de calçadas e 75 obras de
construção civil (instalação de frades, reentrâncias para contentores, lancis,
sumidouros).
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Trabalhos diversos:
− Foram executadas 207 acções de tapa buracos na rede viária, totalizando cerca de
2.797 m2 de área reparada;
− Foram executadas 127 intervenções diversas: transporte de materiais, transporte de
árvores, fornecimento de materiais.



Plano Anual de Iluminação Pública:
− Foram instalados 501 aparelhos de iluminação no âmbito do Plano Anual de
Iluminação Pública:
28;
• Almada
30;
• Cacilhas
56;
• Caparica
200;
• Charneca de Caparica
17;
• Costa da Caparica
45;
• Cova da Piedade
33;
• Feijó
10;
• Laranjeiro
32;
• Pragal
41;
• Sobreda
9;
• Trafaria
501;
• Total
− Outras actividades:
• Elaboração do projecto de iluminação pública das pracetas da Rua D. Carlos I
(Laranjeiro);
• Realização da obra de iluminação pública no Mercado da Sobreda e zona de lazer
(Centro de Terciário da Sobreda).



Plano Anual de Sinalização Horizontal Vertical e Semafórica:
Sinalização vertical:
93;
• Almada
29;
• Cacilhas
40;
• Caparica
81;
• Charneca de Caparica
50
• Costa da Caparica
65;
• Cova da Piedade
38;
• Feijó
38;
• Laranjeiro
33;
• Pragal
66;
• Sobreda
24;
• Trafaria
557;
• Total
− Sinalização Horizontal:
• Foi assegurada a pintura/repintura das seguintes vias:
o Rua D. Sancho I;
o Av. Rainha D. Leonor;
o Pç. Comandante José Brás;
o Rua Cabo da Boa Esperança (até à Rua de Vera Cruz);
o Rua da Alembrança;
−
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Alameda Guerra Junqueiro (troço rotunda da Cruz Vermelha/Av. Henrique
Barbeitos);
o Av. do Mar (Charneca de Caparica);
o Largo Filinto Elísio;
o Rotunda da Rua dos Três Vales com a Rua de S. Lourenço Nascente
(Caparica);
o Troço da Rua Dr. Alberto Araújo entre a Escola Daniel Sampaio e a Rua de
Vale Figueira (Sobreda);
o Troço da Estrada da Bela Vista entre a Rua de Vale Figueira e a rotunda do
marco geodésico (Charneca de Caparica);
o Cruzamento do viaduto do Brejo com a Av. 23 de Julho (Cova da Piedade);
o Rotunda na Av. Arsenal do Alfeite com a Rua de Alembrança;
o Troço repavimentado da Estrada Algazarra (Feijó);
o Alameda Atlântica (Costa da Caparica);
o Estrada Florestal/R. D. João V (Costa da Caparica/Charneca de Caparica);
o Ex. EN 377.1 (Pêra-Trafaria);
Foram repintadas passadeiras nos seguintes arruamentos:
o Rua António Aleixo (Feijó);
o Alameda Guerra Junqueiro junto à rotunda da Cruz Vermelha (Feijó);
o Envolvente da nova escola de Vale Rosal (Charneca de Caparica);
Foram pintadas passadeiras novas nos seguintes arruamentos:
o Rua Maria Judite de Carvalho (Feijó);
o Rua Clube Recreativo do Feijó (Feijó);
o Av. Timor Lorosae (Caparica).
o

•

•

Divisão de Manutenção e Logística


Metro Sul do Tejo:
Execução de vedação para Parque de Estacionamento provisório na Margueira;
− Execução de vedação e muro para parque de estacionamento provisório na Escola
Básica do 1º Ciclo de Almada nº 1;
− Ligações eléctricas e reparações diversas no Largo Gabriel Pedro;
− Desmontagem e remoção de bancos nas Praças do MFA, S. João Batista e Gil Vicente;
− Execução de varas para sinalização vertical;
− Colocação de corrimão na Rua S. Miguel Poente;
− Reparação de painel no Largo Alfredo Diniz (Cacilhas);
− Colocação de corrimão no Parque de Estacionamento no Centro Sul;
− Remoção de estruturas metálicas do “Monumento aos Perseguidos”;
− Desmontagem de infra-estruturas eléctricas na Praça S. João Batista.
−



Manutenção das placas de toponímia:
Fornecimento de 104 Placas Toponímicas e pedestais nas freguesias de Almada,
Cacilhas, Caparica, Cova da Piedade, Charneca de Caparica, Feijó, Laranjeiro, Pragal,
Sobreda e Trafaria.

−
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Manutenção de sinalização horizontal e semafórica:
126 Intervenções na sinalização horizontal do concelho;
− 265 Intervenções nos semáforos do concelho.
−

Direcção Municipal de Planeamento e Administração do Território
Departamento de Administração Urbanística
Divisões de Gestão e Administração Urbana 1 a 4


Metro Sul do Tejo:
Foi assegurada a participação no Grupo Municipal de Missão, intervindo ao nível da
apreciação dos projectos e seu licenciamento, da vigilância sobre o espaço canal e da
resolução de questões específicas no âmbito do relacionamento com particulares;
− Foi assegurada a gestão dos processos relativos aos parques de estacionamento
associados ao Metro Sul do Tejo.
−



Foi assegurado o acompanhamento e desenvolvimento de acções no âmbito da
implementação do Plano de Mobilidade – Acessibilidades XXI.



Desenvolvimento de acções no âmbito do Plano de Mobilidade/Hierarquização das vias
periféricas da Aroeira e Rede Ciclável.

Departamento de Planeamento Urbanístico
Divisão de Estudos e Planeamento


Metro Sul do Tejo:
Foi assegurada a participação no Grupo Municipal de Missão do Metro Sul do Tejo;
− Foi assegurada a elaboração de informações sobre elementos do projecto de execução
entregues pela Concessionária;
− Foi assegurada a análise das soluções para a Rua de Alvalade;
− Foi assegurado o acompanhamento da obra na Rua Conceição Sameiro Antunes,
Viaduto do Brejo e entroncamento da Av. 23 de Julho com o Viaduto do Brejo;
− Foi assegurada a avaliação das soluções para o Troço 1 no lote 1, e elaboração de
desenhos de apoio – terminal provisório de Cacilhas;
− Foi assegurada a avaliação (em articulação com a Divisão de Salubridade) quanto às
necessidades de contentorização (ecopontos e orgânicos) e aferição das localizações
propostas no projecto de execução no Troço 1;
− Foram asseguradas reuniões de trabalho e aconselhamento técnico com a Equipa de
Missão e a equipa projectista dos parques de estacionamento dissuasores ao longo do
percurso do Metro Sul do Tejo;
− Foi assegurada a realização de vistoria às obras efectuadas nos Troços 1 e 3;
− Foi assegurada a análise do ante-projecto dos Troços 2 e 4;
− Foi assegurada a compatibilização das infra-estruturas subterrâneas com o projecto
de arranjos exteriores (Troço 1);
− Foi assegurada a análise da implantação de candeeiros na Av. 25 de Abril (Troço1);
− Foi assegurado o levantamento do mobiliário urbano (bancos, guardas, frades) no
Troço 3;
−
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−
−
−
−
−
−
−
−



Foi assegurada a elaboração de Apresentação no 17º Fórum de Participação Pública
do Metro Sul do Tejo;
Foi assegurada a realização de reunião de esclarecimento de moradores na Rua de
Alvalade;
Foi assegurado o apoio à empreitada na Rua Filinto Elísio;
Análise dos desenhos entregues dos cruzamentos relativos à compatibilização do
projecto Metro Sul do Tejo/Acessibilidades 21 e elaboração de parecer final;
Elaboração do desenho de alteração do acesso no cruzamento da Rua Conceição
Sameiro Antunes com a Rua Alberto Araújo;
Reunião de preparação dos remates dos espaços adjacentes ao Metro Sul do Tejo;
Elaboração do remate na zona da Fomega;
Elaboração do estudo prévio para a Rua Direita (Pragal) no âmbito da implementação
do Plano de Mobilidade - Acessibilidades 21.

Plano de Mobilidade Acessibilidades 21:
− Apoio na definição do desenho urbano a adoptar na rede viária projectada;
− Projecto de espaços exteriores da área Envolvente ao Fórum Municipal Romeu
Correia;
− Acompanhamento da 1ª fase da obra da Rotunda Comandante José Brás;
− Elaboração de pareceres sobre os cruzamentos do Acessibilidades 21 elaborados no
âmbito do Metro Sul do Tejo.
Divisão de Qualificação Urbana



Estudos Prévios e Projectos Base:
Estacionamento subterrâneo (Laranjeiro);
− Estacionamentos da Rua D. Duarte (Laranjeiro);
− Pracetas da Rua D. Carlos I (Laranjeiro);
− Estacionamento de S. Paulo (Almada);
− Espaços Públicos, vias e percursos pedonais (Laranjeiro);
− Projecto de Pedonalização da Rua Cândido dos Reis (Cacilhas).
−



Foi assegurado o acompanhamento do projecto e obras de espaços exteriores do Metro
Sul do Tejo e espaços envolventes:
− Elaboração de relatório sobre execução e manutenção do troço 3;
− Elaboração de projecto de espaços exteriores para a zona do Viaduto do Brejo;
− Elaboração de estudo prévio para a Rua Direita e Rua D. João de Castro.

Direcção Municipal de Administração Geral


Foi assegurada a participação no Grupo Técnico de Missão do Metro Sul do Tejo e
representação do Município na Equipa de Missão do Metro Sul do Tejo.
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Assinatura do Auto de Cessão do Direito de Uso da Parcela do seu domínio público,
designada pela letra S do lote 18 do Troço 4, sita na Freguesia do Pragal, com a área de
14.858,621 m2, e que se destina à construção da obra de espaços exteriores.

Departamento de Estratégia e Gestão Ambiental Sustentável/Agenda Local 21
Divisão de Estudos e Gestão Ambiental


Metro Sul do Tejo:
− Análise dos relatórios das campanhas de monitorização e medição de ruído na
envolvente dos estaleiros de obra e elaboração dos respectivos pareceres;
− Resposta a pedidos de Licenças Especiais de Ruído formalizados pela empresa MTS e
respectiva emissão;
− Análise de Relatórios de Monitorização de Resíduos e de Relatórios de Auditoria
Ambiental das obras associadas à construção do Metro Sul do Tejo;
− Acompanhamento da deslocação da Inspecção Geral do Ambiente ao concelho de
Almada para avaliação da deposição indevida de entulhos provenientes das obras em
vários locais do concelho;
− Encaminhamento de reclamações de munícipes relativas ao ruído e outros aspectos
da Declaração de Impacte Ambiental para as entidades competentes;
− Apoio à implementação das acções de comunicação sobre o Metro Sul do Tejo;
− Apoio à dinamização dos Fóruns de Participação Pública;
− Apresentação de comunicação no 18º Fórum de Participação Pública sobre o
contributo do Metro Sul do Tejo na mitigação das emissões de Gases com Efeito de
Estufa de Almada e do País.



Foi assegurada a coordenação do Plano Almada Ciclável (PACicla), e articulação com
parceiros do projecto – AGENEAL e Instituto Superior de Agronomia.



Ciclovia Trafaria - Costa da Caparica:
− Foi assegurado o acompanhamento técnico do processo de concurso para a
empreitada de construção;
− Acompanhamento do processo de cedência pela Direcção Geral do Património de
faixa da Mata das Abas da Raposeira para troço da ciclovia Trafaria – Costa da
Caparica.



Foi assegurada a análise técnica do estudo prévio de implantação de Passagem Aérea
(pedonal e ciclável) entre o Madan Parque e a Faculdade de Ciências e Tecnologia da
Universidade Nova de Lisboa.



Estudo de intervenção na zona da Aroeira para implantação de percursos cicláveis da
Rede Ciclável Hierarquizada:
− Elaboração de proposta conceptual para a área de intervenção;
− Hierarquização das vias;
− Definição das tipologias dos percursos propostos;
− Faseamento da execução;
− Tipos de pavimentos a utilizar;
− Exemplos de soluções técnicas a adoptar no desenho das vias na área de intervenção.
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Concepção, planeamento e execução de projecto de intervenção na Rua General
Humberto Delgado (Vale Figueira):
− Pedonalização da via;
− Introdução da valência ciclável num troço que ligará o futuro Parque do Bom Retiro à
Pista Municipal de Atletismo (medida de carácter permanente da “Semana Europeia
da Mobilidade 2007”).



Selecção de equipamentos para deslocações suaves dos serviços de manutenção e de
segurança no Parque da Paz, com bicicletas eléctricas e segways (medida de carácter
permanente da “Semana Europeia da Mobilidade 2007”.



Análise do Estudo Prévio da Estrada Regional 377-2 (Costa da Caparica–IC32) e
avaliação das respectivas condicionantes à implementação dos percursos cicláveis
previstos na Rede Ciclável Hierarquizada do Concelho de Almada.



Dinamização de acções de sensibilização para o uso da bicicleta no Parque Infantil de
Bicicletas da Cova da Piedade dirigidas à comunidade escolar - realização da actividade
“De bicicleta em segurança”.



Apoio à passagem do Biketour por Almada:
− Evento que reuniu ciclistas de diferentes nacionalidades que realizaram um percurso
entre Barcelona e Aljezur;
− Apresentação de projectos de mobilidade sustentável em curso no concelho;
− Realização de um percurso de bicicleta pela cidade.



Participação na conferência Velocity 2007 “From vision to reality” (Da Ideia à Realidade):
− Troca de experiências e contactos com diferentes profissionais e instituições tendo em
vista a promoção da bicicleta como modo de transporte, nomeadamente em
articulação com os transportes públicos.



Projecto Europeu Partner Initiatives for the development of Mobility Management Services
(Iniciativas Conjuntas para o Desenvolvimento de Serviços de Gestão de Mobilidade a
Nível Local, PIMMS):
− Participação nas reuniões de coordenação semestrais;
− Participação no Seminário Europeu sobre Mobilidade Sustentável (Serres, Grécia):
• Apresentação de duas comunicações subordinadas à temática da mobilidade;
− Participação na Conferência Final do Projecto (Londres, 30 de Novembro):
• Apresentação da comunicação “Sete anos de Semana Europeia da Mobilidade e
Dia Europeu Sem Carros em Almada” – abordagem da intervenção do Município
na sensibilização e promoção da mobilidade sustentável;
− Realização de visitas técnicas e intercâmbios:
• Terrassa, Espanha:
o Plano Local de Transportes;
o Questões de segurança rodoviária e marketing individualizado de deslocações;
• Munique, Alemanha:
o Práticas de gestão da mobilidade na cidade;
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•

−

−

Estocolmo, Suécia:
o Plano Local de Transportes;
o Deslocações Sustentáveis;
o Projectos de aluguer de bicicletas;
o Partilha de carro;
• Växjo, Suécia:
o Combustíveis alternativos e redução de emissões de CO2 no sector dos
transportes;
• Treviso, Itália:
o Centro de Mobilidade;
o Projectos de sensibilização para a utilização de veículos limpos;
o Segurança rodoviária em escolas;
Recepção às delegações da cidade de Serres (Grécia), Treviso (Itália) e de LondresBromley (Reino Unido) de visita ao concelho de Almada para contacto com as
estratégias e projectos que a Câmara Municipal de Almada desenvolve na área da
Mobilidade, Sustentabilidade e Energia, e Agenda 21 da Criança;
Planeamento e dinamização do Evento PIMMS+ no âmbito da Semana Europeia da
Mobilidade 2007, realizado em simultâneo com outras cidades parceiras do projecto,
e constituído por um ciclo de projecções sobre Mobilidade Sustentável.
Divisão de Informação e Relações Públicas
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Metro Sul do Tejo:
− Desenvolvimento do Plano de Comunicação Metro Sul do Tejo:
• Participação nos trabalhos do grupo de missão municipal;
• Publicação de artigos na revista Almada;
• Organização e divulgação de oito Fóruns de Participação Pública;
• Manutenção do site municipal sobre o Metro Sul do Tejo;
• Edição de folhetos específicos sobre circulação e estacionamento:
o Cacilhas;
o Praça Gil Vicente;
o Obras no Centro de Almada;
o Estacionamento no Centro de Almada;
o Projecto da nova Praça MFA;
o Alterações à circulação na Ramalha e Almada Ocidental;
o Nova Praça S. João Baptista;
o Estacionamento e circulação em Cacilhas;
o Recolha de resíduos sólidos no espaço canal do Metro Sul do Tejo na Av. D.
Afonso Henriques e na Ramalha;
• Afixação de informação sobre o Metro Sul do Tejo em rede de outdoors:
o Apelo à compreensão dos cidadãos no período de obras;
o Informação sobre estacionamento;
o Informação (imagens) sobre projectos finais dos principais espaços exteriores
do espaço;
o Indicação das áreas já servidas pelas linhas em funcionamento;
• Decoração do contentor “Gabinete e Posto de Informação” sobre obras do Metro
Sul do Tejo no centro da cidade;
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•
•

Acompanhamento e informação sobre o processo de transferência do Monumento
aos Perseguidos;
Recepção, encaminhamento e resposta a reclamações e pedidos de informação.



Plano de Mobilidade – Acessibilidades 21:
− Foram desenvolvidas acções de informação sobre as diferentes áreas de intervenção
do Plano:
• Publicação de artigos na Revista Almada;
• Divulgação das acções de implementação das medidas do Plano de Mobilidade:
Rainha Dª. Leonor e Rua Direita;
• Concepção e produção de folhetos informativos:
o Estacionamento Quinta da Alegria;
o Mudança de percursos de autocarros.



Participação e divulgação da Semana Europeia da Mobilidade e Dia Europeu sem Carros
e das iniciativas associadas.
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