
Info
Revitalização
Urbana

revitalizacao_urbana@cm-loures.pt

800 100 107 Chamada gratuita
9:00 › 18:00

Janeiro
2017

01

MOSCAVIDE
VILA DE

www.cm-loures.pt
facebook.com/MunicipiodeLoures



Revitalização
Urbana

Caro munícipe, 
como é do seu conhecimento, estão a decorrer as obras de requalificação 
da vila, com incidência direta na Avenida de Moscavide. A execução dos 
trabalhos tem vindo a ser realizada de acordo com o programado e têm 
sido asseguradas as condições de circulação pedonal e rodoviária, atentos 
os condicionamentos que uma intervenção desta natureza impõe.  
Consciente da importância que o acesso aos estabelecimentos comerciais 
sempre assume, com destaque na quadra natalícia, a Câmara Municipal 
tem dado especial atenção a esta garantia assumida com os comerciantes 
e a população de Moscavide. 

De modo a compensar a redução de lugares de estacionamento durante o 
período das obras, têm sido desenvolvidos esforços no sentido de disponi-
bilizar novas zonas de estacionamento, esforços que foram bem-sucedidos 
e permitem anunciar a abertura do parque de estacionamento junto ao 
Centro de Saúde, onde, no decurso do mês de janeiro, passarão a estar 
disponíveis 109 lugares.  

Agradecendo a sua compreensão por eventuais incómodos, aproveitamos 
para lhe desejar um bom ano de 2017, no qual teremos, certamente, uma 
melhor vila de Moscavide.  

Revitalização da vila de Moscavide
› Promover a circulação do peão e dos transportes públicos 
no centro da vila.
› Aumentar o potencial comercial das lojas.
› Incentivar e facilitar a reabilitação de edifícios devolutos 
ou desocupados.
› Remover o posto de transformação existente, de forma a 
criar um espaço de permanência e de estadia para a popu-
lação.
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Vila de Moscavide

Início: outubro 2016  | Data prevista de conclusão: abril 2017
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Rua com trânsito em sentido únicoZona de intervenção Rua com trânsito em dois sentidos

Legenda:

A execução da obra decorrerá em duas fases distintas:

1ª fase > entre a Rua 1º de Maio e a Rua 25 de Abril, que consistirá em trabalhos no passeio e na via (lado nascente ou direito), 
sendo que a circulação rodoviária se fará no outro lado da via.

2ª fase > entre a Rua 1º de Maio e a Rua 25 de Abril, que consiste em trabalhos no passeio e na via (lado poente ou esquerdo), 
sendo que a circulação rodoviária se fará no outro lado da via já reformulada.
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Revitalização urbana
Vila de Moscavide

Início da obra: outubro 2016  | Data prevista de conclusão: abril 2017

Caro munícipe,
Em breve terão início as obras de requalificação da vila, que irão decorrer na Avenida 
de Moscavide.

Com esta intervenção pretendemos:
> Diminuir a velocidade do trânsito automóvel, através da redefinição do perfil de rua;

> Promover a circulação do peão e dos transportes públicos no centro da vila;

> Favorecer a circulação pedonal e criar espaços para o surgimento de esplanadas e passeios 
mais largos, permitindo aumentar o potencial comercial das lojas;

> Promover uma circulação automóvel mais lenta, nas zonas com maior permanência 
e atravessamento de peões, nomeadamente na entrada da Avenida e junto à paragem 
de autocarros;

> Permitir melhor acessibilidade, através da criação de uma faixa de pavimento mais confortável;

> Potenciar o uso da bicicleta, criando marcações na via, para alertar os automobilistas 
da via partilhada;

> Criar locais de permanência ao longo da Avenida, através da colocação de floreiras que servirão 
como bancos;

> Remover o posto de transformação existente, de forma a criar um espaço de permanência 
e de estadia para a população; 

> Incentivar e facilitar a reabilitação de edifícios devolutos ou desocupados.

Certos da importância desta intervenção para a vila e conscientes de que estas obras 
poderão causar incómodos, procurámos minimizá-los, garantindo canais de comunicação 
através dos quais poderá obter todos os esclarecimentos que considerar necessários.
Obrigado pela sua compreensão.

revitalizacao_urbana@cm-loures.pt
800 100 107 (chamada gratuita, disponível das 9:00 às 18:00)
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Vila de Moscavide

A Câmara Municipal de Loures informa que vão ter 
início, no mês de outubro, as obras de revitalização do 
centro urbano de Moscavide, por empreitada, através 
da empresa “Extraco – Construccións e Proxectos, S.A. - 
- Sucursal”, dando assim continuidade aos trabalhos 
de requalificação do espaço público e da rede viária 
que a Autarquia tem vindo a desenvolver. 

Estes trabalhos, que representam um investimento 
municipal superior a 728 mil euros, com prazo de 
execução de 144 dias seguidos, têm como objetivo 
requalificar o espaço público, dotando-o de mais 
valências e melhores condições para a vivência deste 
centro urbano.

A Câmara Municipal de Loures apela à compreensão 
de todos para eventuais incómodos, particularmente 
no que respeita aos condicionamentos de trânsito 
decorrentes da obra.

Esteja a tento à sinalização 
e aos percursos alternativos.
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Revitalização Urbana
Requalificar 
o espaço público  
é o objetivo

revitalizacao_urbana@cm-loures.pt
800 100 107 (chamada gratuita | 9:00 > 18:00)
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