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REGULARIZAÇÃO FLUVIAL E CONTROLO
DE CHEIAS DA RIBEIRA DO PRIOR VELHO
PLANO DE QUALIFICAÇÃO DA CIDADE 
DE SACAVÉM 

Caro munícipe, nos termos da decisão do Tribunal Central Administrativo 
Sul, foi levantada a suspensão de início da obra de Regularização Fluvial e Controlo 
de Cheias da Ribeira do Prior Velho que, como informado em comunicado anterior, 
tinha sido requerida por uma das empresas concorrentes à empreitada.
Estão, assim, reunidas as condições para se desenvolverem os procedimentos 
técnicos prévios ao começo da obra.
A partir do próximo dia 15 de fevereiro, serão realizadas as vistorias ao estado 
de conservação do edificado, previstas no âmbito do contrato da empreitada, 
de modo a garantir a salvaguarda dos interesses de proprietários e utilizadores, 
quanto a eventuais danos que ocorram no decurso dos trabalhos da obra.
Estas vistorias incidirão sobre todo o edificado adjacente à Praça da República, 
Rua Auta de Palma Carlos e Rua Salvador Allende, conforme mapa no verso.
A empresa Checkhouse, especializada neste tipo de serviços, será responsável 
pela execução das vistorias, bem como das demais diligências necessárias, 
nomeadamente contacto com os proprietários, agendamento de vistorias e 
elaboração de relatórios, autenticação e depósito em notário.
Relembra-se que o objetivo desta obra, com um investimento global de 11,5 
milhões de euros, é diminuir o risco e atenuar as vulnerabilidades na zona 
baixa de Sacavém, alvo frequente de fenómenos de cheias, que causam danos 
materiais a residentes, estabelecimentos comerciais e industriais, colocando 
também em risco a integridade física das pessoas.
Esta intervenção é indispensável para a realização de outras intervenções 
previstas, nomeadamente a requalificação da Praça da República, com arranjos 
dos passeios e do jardim.
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As vistorias serão efetuadas 

por técnicos devidamente identificados. 
Em caso de dúvida, 

solicite as respetivas credenciais.

Aviso

Imóveis a vistoriar 
na área de intervenção da obra




