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Condicionamento da Circulação

Odivelas

A Câmara Municipal de Odivelas informa que as obras da empreitada de “Intervenções

Diversas nas Ruas de Nampula, Dr. Manuel Coelho e envolvente, em Odivelas”, terão

início no dia 2 de novembro de 2022.

Este conjunto de intervenções tem a duração prevista de 150 dias e permitirá criar condições

de conforto e segurança para o peão na utilização do espaço público, aliado à redução de

velocidade do tráfego automóvel, nomeadamente através de:

• Criação e/ou organização do estacionamento na via nas ruas de Nampula e Dr. Manuel

Simões Gomes Coelho;

• Melhoria da acessibilidade em toda a área de intervenção através da implementação de

pavimentos tácteis nos atravessamentos e criação de um percurso pedonal com

pavimento diferenciado, mais confortável na utilização por pessoas com mobilidade

condicionada;

• Correção de pavimentos danificados;

• Criação de zona de tomada e largada de crianças junto da Escola Básica Maria Lamas;

• Renovação de árvores na rua de Nampula;

• Repavimentação da faixa de rodagem;

• Substituição das luminárias existentes por luminárias LED;

• Substituição de mobiliário urbano existente em mau estado de conservação.

Informa-se que irá haver condicionamento de trânsito durante a realização dos trabalhos.

Conscientes da importância deste investimento para a modernização do nosso Concelho e dos

inevitáveis incómodos deste tipo de intervenções, apelamos à sua compreensão e colaboração

para os constrangimentos resultantes da realização da obra.

Gabinete de Comunicação, Relações Públicas e Protocolo

Tel.: 21 932 08 50

E-mail: geral@cm-odivelas.pt

Departamento de Obras Municipais e Habitação

Divisão de Infraestruturas e Espaços Urbanos

Rua Laura Aires n.º 6, 2675-263 Odivelas

Tel.: 21 932 01 00
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