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A partir de 6 de setembro

Entre a Praça da República
e o início da Rua Auta da Palma Carlos

TRÂNSITO CONDICIONADO

Sentido Sacavém centro Zonas condicionadas Paragem de autocarros

Sentido EN10 Ponto recolha | Resíduos Sólidos UrbanosZona de obra

Caro munícipe, 
a intervenção de Regularização Fluvial e Controlo de Cheias da 
Ribeira do Prior Velho, em curso, vai avançar para uma nova 
fase, a partir do dia 6 de setembro. Os trabalhos vão decorrer 
na Praça da República até ao início da Rua Auta da Palma Carlos. 
Por este motivo, solicita-se a melhor atenção para os desvios de 
trânsito, nomeadamente para as viaturas ligeiras provenientes da 
Rua Salvador Allende, que serão impedidas de prosseguir em frente, 
na rotunda do Centro Social, para a Rua Auta da Palma Carlos, com 
exceção a moradores, cargas e descargas e veículos de recolha de 
resíduos, sendo desviadas para a Avenida de São José, em direção 
à EN 10, de onde poderão prosseguir para a Praça da República ou 
para a Avenida Estado da Índia, sendo utilizado o mesmo trajeto em 
sentido contrário. 
Em todas as fases, no limite da zona de intervenção da obra, será 
marcada, provisoriamente, uma rotunda, de modo a permitir inverter 
o sentido e prosseguir por trajetos alternativos. Serão, entretanto, 
reabertos e postos em utilização os troços já executados, minorando 
desta forma a dificuldade nos acessos aos edifícios e serviços. 

Na duração total do condicionamento de trânsito, ficará sempre ga-
rantido o acesso pedonal e de viaturas de emergência, através de 

corredores laterais entre os edifícios de habitação e serviços, e a 
vedação da frente de trabalho em execução. 
Os transportes públicos serão desviados na rotunda da Rua Sal-
vador Allende para a Rua Luís de Camões, pelo interior do Quartel 
de Adidos, com destino à Praça da República, efetuando o mesmo 
trajeto em sentido inverso. 
Alerta-se, ainda, para a alteração da localização dos contentores 
de recolha de resíduos sólidos urbanos, conforme planta no interior.
A Câmara Municipal apela à compreensão da população face aos 
constrangimentos que esta situação possa vir a causar, reafirman-
do que todos os esforços estão a ser desenvolvidos no sentido de os 
minimizar. 
Relembra-se que o objetivo desta obra, com um investimento global 
de 11,5 milhões de euros, é diminuir o risco e atenuar as vulnerabili-
dades 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 realiza-
ção de outras intervenções previstas, nomeadamente a requalifi-
cação da Praça da República.




