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A freguesia de Pinhal Novo acabou de cumprir o seu 91.º aniversário e 
prepara-se para celebrar o 31.º aniversário da elevação de Pinhal Novo a vila. Datas 
marcantes para a vida desta comunidade, que vieram reconhecer o seu crescimento e 
relevância, nos contextos local e regional. Os “caramelos de ir e vir”, que ajudaram o 
Barão de S. Romão e, principalmente, José Maria dos Santos a transformar esta área 
de charneca numa terra fértil e abundante, deixaram de ir e trocaram, definitivamente, 
a sua Gândara natal e as Beiras por estas paragens. Os ferroviários, que começaram 
a cruzar Pinhal Novo no século XIX, com a construção da via férrea, fixaram-se aqui 
com as suas famílias, atraídos pelo nascimento de uma nova centralidade. Já no 
século XX, foram as famílias provenientes, em grande parte, do Alentejo e do Algarve, 
que chegaram, em busca de emprego e de uma vida melhor. Nas últimas décadas, 
pós-25 de Abril, Pinhal Novo afirmou-se ainda mais e tornou-se o maior núcleo urbano 
do concelho – uma vila/cidade, que alia desenvolvimento e respostas às necessidades 
do mundo contemporâneo a uma vivência de vizinhança e proximidade, onde as 
tradições e a cultura popular mantêm uma presença vincada e são apropriadas e 
acarinhadas por antigos e novos residentes.  

 Este é um concelho com qualidade de vida, com emprego, um excelente 
parque escolar, boas acessibilidades, uma centralidade estratégica, um património 
natural e cultural riquíssimo, produtos endógenos de qualidade excecional, atratividade 
turística, espaço para respirar e crescer. São muitas as famílias que continuam a 
chegar, em 2019, ao concelho de Palmela e à freguesia de Pinhal Novo para criarem o 
seu projeto de vida, mas esta fase de estabilidade e, até, de crescimento económico a 
que o país assiste, no momento, pode originar um novo afluxo, pressionado, também, 
pelo inflacionado mercado imobiliário na Área Metropolitana de Lisboa.  

 No ano em que pretendemos fechar o processo de revisão do Plano Diretor 
Municipal, é natural que o enfoque do nosso trabalho esteja no planeamento e gestão 
do território. A estratégia que definimos aponta para a contenção de perímetros, 
consolidação da malha urbana e requalificação do edificado. Em linhas gerais, 
construir menos e qualificar mais. Para o Pinhal Novo, significa completar o que está 
em falta na zona sul, em particular, na urbanização Val’Flores para garantir 
continuidade àquele eixo, continuar a intervir no espaço público, concluindo 
logradouros, criando estacionamento, cuidando dos verdes e incentivando a 
mobilidade suave, e criar condições para que as/os proprietárias/os possam dar nova 
vida aos seus imóveis, em particular, no núcleo mais antigo da vila, e aumentem a 
oferta comercial, de serviços e de arrendamento jovem. 

 Estes objetivos ficaram bem plasmados nesta Semana dedicada a Pinhal Novo 
– trabalhámos com Associações de Moradores, nossas parceiras na qualificação dos 
seus bairros, visitámos um importante conjunto de obras com impacto direto no 
espaço público, conhecemos empresas que demonstram bem a diversidade do tecido 
económico local, demos continuidade à campanha de divulgação dos incentivos 
disponíveis no âmbito da Operação de Reabilitação Urbana de Pinhal Novo, estivemos 
com as crianças da Palhota que estão a aprender a participar e reforçámos a relação 
de trabalho com a Junta de Freguesia. A Semana culmina da melhor maneira, com a 
entrega de mais uma Bandeira da Rede de Cidades e Vilas de Excelência, que 
reconhece, exatamente, o trabalho desenvolvido pelo Município com vista a vivências 
mais sustentáveis nas nossas comunidades. 
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Reforçada parceria com Associações de Moradores 

 

Nos últimos anos, o Município tem procurado estabelecer uma relação mais 
próxima com as Associações de Moradores do Concelho, consciente do importante 
papel destas estruturas na ligação entre o Poder Local e as populações  e em âmbitos 
como a preservação do espaço público e equipamentos de utilização coletiva, a 
implementação de projetos de desenvolvimento local e a dinamização social, cultural e 
desportiva das comunidades. Essa aproximação tem sido privilegiada em projetos 
como o “Eu Participo!” ou “(A)Gente do Bairro” e a dinâmica própria das Associações 
originou, já, a realização, em 2018, do I Encontro de Associações de Moradores do 
Concelho de Palmela. 

Ao longo desta semana, reunimos com duas delas, para partilhar informação, 
ouvir propostas, recensear problemas e apresentar projetos. Na segunda-feira à noite, 
estivemos com os novos órgãos sociais da Associação de Moradores do Bairro da 
Cascalheira, na sua sede. Um encontro que permitiu fazer o ponto de situação de um 
conjunto de alertas que nos têm feito chegar, nomeadamente, sobre a velocidade 
excessiva nos arruamentos, para onde prevemos a colocação de lombas, questões de 
drenagem pluvial na Rua Nossa Senhora de Aires, que já estamos a estudar, e 
limpeza do espaço público e reparação da calçada e tampas de esgoto nas ruas José 
Afonso e Amália Rodrigues. Informámos sobre a colocação de iluminação LED no 
Bairro, sobre o prolongamento da iluminação pública na Rua dos Sanheiros (o pedido 
tem um ano, continuamos à espera de orçamento por parte da EDP) e sobre uma 
intervenção na soleira dos prédios da urbanização, já orçamentada, que decorre da 
empreitada de reabilitação do espaço público que ali fizemos. É justo realçar a 
disponibilidade para colaborar, sempre demonstrada por esta associação, que 
continuará a assumir o protocolo para manutenção dos espaços verdes e do 
polidesportivo e mostrou a sua vontade de intervir no Espaço de Jogo e Recreio, em 
parceria com a Junta, e na requalificação do espaço envolvente ao Oratório. 

Também à noite, na terça-feira, voltámos a reunir reunimos com a Associação 
do Bairro do Pinheiro Grande, para apresentar o projeto desenvolvido para o local. 
As ruas 25 de Abril e 1.º de Maio foram as mais votadas no processo “Eu Participo!” e 
as pessoas não estavam a perceber porque é que as obras não tinham, ainda, 
avançado. A razão é que o Município está já a preparar o futuro, considerando a 
intenção de tomar posse administrativa para concluir um loteamento inacabado ali 
bem perto, construindo uma Estação Elevatória de Águas Residuais. O projeto foi, por 
isso, mais ambicioso e valeu a pena. Não será uma simples pavimentação; o 
Município irá intervir na remodelação da rede de água e executar a rede de águas 
pluviais e de esgotos, num investimento de 145.000 + IVA. 

 

Executivos assumem novos compromissos para a freguesia 

O dia de terça-feira ficou marcado por uma intensa jornada de trabalho que 
reuniu o Executivo municipal com pelouros e o Executivo da Junta de Freguesia, bem 
como várias/os técnicas/os, sendo a manhã reservada para a análise de obras e 
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projetos em curso e assuntos de gestão corrente e o período da tarde para um 
conjunto de visitas a locais intervencionados ou a intervencionar. 

A reunião começou com a partilha de informação sobre obras e projetos para a 
freguesia, com especial destaque para as candidaturas a fundos comunitários, com 
impacto na freguesia: 

- a ligação intermodal sul, que está concluída; 

- a Ribeira da Salgueirinha que, como informado noutras ocasiões, aguarda 
apenas o visto do Tribunal de Contas; 

- a Unidade de Saúde Familiar sul, que houve oportunidade de visitar mais 
tarde e que está a decorrer a bom ritmo; 

- a articulação do Jardim José Maria dos Santos com o Largo da Mitra, 
que assenta na promoção de percursos acessíveis e da intermodalidade no espaço 
circundante à estação ferroviária, e contempla a remodelação da zona nascente do 
jardim, com criação de caixa de estacionamento na rua de acesso à estação, e uma 
solução de trânsito para a rotunda dos Pinheirinhos; 

- a uniformização da iluminação pública na vila de Pinhal Novo, com recurso 
a tecnologia LED, através de uma candidatura a Fundos Comunitários para a 
Eficiência Energética na IP; 

- A Incubadora de Empresas, que tem projeto feito. Apesar dos processos 
relativos à iniciativa de Desenvolvimento Local de Base Comunitária (DLBC) urbana 
não estarem a correr muito bem, o Município vai avançar para a obra mesmo sem 
candidatura; 

- O Plano Inovador de Combate ao Insucesso Escolar “Eu Conquisto o 
meu Sucesso!” já está a decorrer, em articulação com as escolas do concelho, 
envolvendo toda a comunidade educativa e promovendo diversas práticas 
pedagógicas – ações de formação, visitas de estudo, maletas – com o compromisso 
de aumentar as taxas de sucesso e reduzir o abandono escolar. 

- A requalificação do Monte do Francisquinho, cujo projeto a candidatar 
tivemos oportunidade de partilhar com a Junta, em traços gerais. Trata-se de continuar 
a dar forma ao “ninho” de respostas sociais e associativas que já ali começou a 
nascer, apostando no combate a fenómenos de exclusão e consolidando o momento 
de expansão que se vive naquela zona. Além do Núcleo da Liga dos Combatentes, 
que já lá está instalado, serão reabilitados os dois edifícios antigos do monte para criar 
salas destinadas a formação e atendimento e acolher respostas sociais, como um 
gabinete de apoio à vítima, salas para utilização de associações, etc. Prevemos criar, 
também, uma área exterior para a prática de desportos radicais, um pequeno 
anfiteatro de ar livre e um pavilhão multiusos modular, para realização de eventos, 
feiras e exposições, que começará com dimensões mais modestas, mas que crescerá, 
faseadamente.  

Por seu turno, a Junta de Freguesia colocou um pacote muito pertinente de 
preocupações e assuntos de gestão corrente, ao qual o Município procurou responder. 
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As questões dizem respeito, maioritariamente, a temas como a rede viária, recolha de 
resíduos, espaços verdes e de lazer e sinalização e trânsito, estes decorrentes, em 
grande medida, do atravessamento da vila por uma estrada nacional e que só terão 
solução com a tão reivindicada construção de uma variante. 

A existência de lagetas danificadas na Praça da Independência, por causa de 
raízes das árvores mas também da utilização abusiva em alguns espaços, foi um dos 
principais alertas. O Município tem intenção de fazer um estudo para a conservação 
da Praça, com especial enfoque nas zonas de circulação.  

Deram conta, também, de um conjunto de necessidades referentes a edifícios 
escolares e aos polidesportivos e Espaços de Jogo e Recreio da freguesia, com 
pisos desgastados e outras questões que recenseamos, tendo mesmo visitado alguns 
dos espaços, mais tarde, para apresentar propostas de solução. 

Sobre a intervenção no Jardim José Maria dos Santos, a empresa vai entrar 
no terreno em breve e as instruções do Município vão no sentido de se iniciar pela 
caixa de estacionamento junto ao Bar “O Pinto” e pela gare para autocarros, bem 
como pelo derrube e aterro do lago, que deve estar concluído até final de março, para 
não prejudicar as iniciativas que ali irão decorrer ao longo da primavera e do verão. 
Está, também, adjudicado o trabalho de restauro do busto de José Maria dos Santos, 
que deverá iniciar-se em breve. 

À tarde, a reunião continuou de uma forma mais prática, na rua, com visitas 
técnicas para aferir problemas e propostas de solução: 

- o percurso teve início na Rua Febo Moniz, junto ao Polidesportivo da 
Cooperativa 1.º de Maio, para falar de dois assuntos. Desde logo, a necessidade de 
criar ali uma passadeira e uma lomba, que proteja os transeuntes e discipline a 
velocidade praticada naquela via. Depois, apresentámos uma proposta de material 
inovador a aplicar como piso no Polidesportivo – uma grelha de encaixe, que 
possibilita a substituição individual de cada peça em caso de dano e que é bastante 
resistente e segura, permitindo o escoamento de águas. A requalificação do 
Polidesportivo está orçada em 35 mil euros, cabendo à Junta o tratamento dos 
muretes e da envolvente. Prevemos ter o concurso público para a empreitada durante 
o mês de março; 

- seguimos, depois, para o Jardim de Infância do Vale da Vila, um edifício do 
Plano Centenário, em bom estado de conservação e no qual vamos investir cerca de 
11 mil euros na substituição das janelas por caixilharia em PVC, com vidro duplo e 
estores, comprometendo-se a Junta de Freguesia a calafetar as portas, para maior 
conforto térmico; 

- na visita à Escola Básica Alberto Valente, foi possível, também, verificar 
algumas necessidades de manutenção, com prioridade para trabalhos ao nível da 
caixilharia das janelas, permitindo o acesso e substituição de estores – intervenção 
orçada em 17 mil euros – bem como algumas infiltrações e abatimentos no espaço 
exterior, que a Junta vai verificar; 
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- ao longo da Rua El-Rei D. Sancho I, estudámos a possibilidade de anular 
alguns dos canteiros existentes e reduzir passeios sobredimensionados, com vista à 
criação de mais lugares de estacionamento e à melhoria das acessibilidades. O 
Município vai avançar, muito em breve, com uma primeira experiência, e dará 
continuidade a este objetivo por fases.  

Sabemos que a falta de estacionamento é uma questão premente para a 
população e, em vários pontos da vila, nascerão, em breve, novas e importantes 
bolsas, bem estruturadas e que permitirão mitigar o problema. 

 

Revolução no espaço público da vila,  

com melhor mobilidade e mais estacionamento 

 

As visitas realizadas durante a manhã de quarta-feira, acompanhadas pela 
comunicação social, permitiram dar a conhecer, de forma integrada, os investimentos 
em curso na freguesia, com forte impacto no espaço público, que ganha continuidade, 
reforçando a malha urbana, e uma imagem mais qualificada e atrativa. As 
acessibilidades e a mobilidade são preocupações presentes em todas estas 
intervenções, num ano que será, também, central na implementação de uma nova 
política de mobilidade e transportes no concelho e na região.  

Começámos, exactamente, na Ecopista de Pinhal Novo, que se integra na 
política de promoção da mobilidade suave, para estilos de vida e comunidades mais 
saudáveis. A segunda fase, inserida no projeto intermunicipal CICLOP7, deve estar 
concluída no final de março, ligando a vila ao limite do concelho do Montijo, numa 
importante ampliação da nossa rede ciclável. A localização numa área de 
características mais rurais exige um enquadramento paisagístico diferente, ao nível de 
vegetação, iluminação e vedação. 

Seguimos, depois, para os logradouros das ruas 25 de Abril e Infante D. 
Henrique, onde se iniciou uma importante obra de requalificação do espaço público, 
com a montagem do estaleiro quase pronta. O arranjo destes logradouros vem conferir 
um novo ar ao bairro e permite criar bolsas de estacionamento, que totalizam cerca de 
meia centena de lugares. 

Na visita à futura Unidade de Saúde Familiar de Pinhal Novo sul, 
acompanhados pela Sr.ª Diretora do Agrupamento de Centros de Saúde da Arrábida, 
Dr.ª Bárbara Carvalho, pudemos verificar o bom andamento dos trabalhos, que 
deverão estar concluídos no final de junho. O Município está a acompanhar a obra e é 
responsável pelos espaços exteriores, onde nascerá uma nova e importante bolsa de 
estacionamento, a par de uma área verde e de descompressão. Da parte da 
Administração Regional de Saúde, tivemos nota de que também já estará a ser 
constituída a equipa médica e de enfermagem que virá abrir o equipamento, 
estimando-se cerca de 6 a 7 médicos de família para esta Unidade.  
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A OVO – Soluções Ambientais é uma empresa que projecta, produz e 
comercializa contentores para resíduos e serviços relacionados, sendo líder de 
mercado de ecopontos. Desenvolve soluções à medida e está envolvida em diversos 
grupos de trabalho nas áreas ecológica e ambiental, para inovação e tecnologia mais 
amiga do Planeta. Está no concelho há pouco tempo e aproveitámos a oportunidade 
para conhecer a sua unidade, na Estrada dos Espanhóis. A OVO é uma das quatro 
empresas que constituem o Grupo R&C, de capital 100% nacional, com presença em 
seis países e cerca de 300 trabalhadoras/es. Em 2018, o volume de negócio foi de 34 
milhões de euros. São elas a RARI, a RotoMoldagem e a CEDI, com modelos de 
negócio que vão desde a produção metalomecânica, soluções de transporte e 
automação de processos, vocacionados para a indústria automóvel, à gestão flexível 
de recursos humanos especializados. No momento, apenas a OVO está já a operar 
nas instalações de Pinhal Novo, nas áreas de montagem, serigrafia e armazenamento, 
enquanto decorrem as obras de adaptação do edifício, com 15 mil metros quadrados 
de área de implantação, para a transferência das várias unidades de produção. 

Antes de seguirmos para uma outra importante unidade de produção, tivemos 
tempo, ainda, para passar no Aceiro do Marcolino, onde está a decorrer a 
empreitada de infraestruturação, no valor de 51 mil euros, que permite criar 37 novos 
ramais de águas residuais. Seguir-se-á a pavimentação da via, já adjudicada por 207 
mil euros, num total de cerca de dois quilómetros, facilitando a distribuição de trânsito 
naquela área rural. Recorde-se que, no ano passado, já havíamos investido no local 
50 mil euros na remodelação da rede de abastecimento de água. 

No Largo da Mitra, apresentámos o projeto de requalificação desenvolvido 
para aquele espaço, em ligação com a zona central da vila, e cujo concurso deverá ser 
lançado entre abril e maio. Vamos tratar o largo, conferindo-lhe dignidade, com novo 
mobiliário urbano, abrigo de passageiros, ilha ecológica enterrada e outros elementos, 
e criando mais uma bolsa com meia centena de lugares de estacionamento. Haverá 
uma ligação ciclável que dará continuidade à ciclovia de Val’Flores e será efetuada a 
pré-instalação de um posto de carregamento de veículos elétricos. Numa outra 
vertente, o Município está em contacto com a Infraestruturas de Portugal, no sentido 
de assumir a responsabilidade pelo túnel de acesso ao Jardim José Maria dos Santos 
e aos elevadores, garantindo a sua necessária conservação e segurança, bem como 
com proprietários dos imóveis circundantes, incentivando-os à reabilitação. 

Terminámos na Colicapela, outra empresa líder de mercado que chegou, 
recentemente, ao concelho e reabilitou as antigas instalações da Agaérre, instalando 
cerca de três dezenas de trabalhadores. Engenharia, fornecimento e montagem de 
estruturas de grandes dimensões em madeira lamelada colada é o seu nicho de 
mercado, uma oferta com vantagens em termos de durabilidade, conforto, resistência 
e a natural beleza da madeira, que chega já tratada da Alemanha e da Áustria, a partir 
de florestas sustentáveis e certificadas. O portfólio da empresa é de grande relevo e 
qualidade, com obra executada um pouco por todo o país e no estrangeiro, de 
pavilhões desportivos e estâncias turísticas a igrejas e plataformas logísticas e 
industriais. As soluções de habitação modular, à medida, com projeto chave-na-mão e 
instalação em cerca de 24 horas, poderão vir a revolucionar o paradigma da habitação 
no futuro, com menores impactos no ambiente e maior flexibilidade. 
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Crianças da EB da Palhota são pequenas grandes cidadãs 

 

 É convicção do Município de Palmela que alguns fenómenos anti-
democráticos, a desinformação ou o desinteresse pela política têm no seu cerne uma 
mesma questão: a falta de uma educação para a cidadania. No ensino básico e 
secundário das gerações que são, hoje, adultas não houve esta preocupação de 
ensinar a funcionar em sociedade, de dar a conhecer de que forma se dividem, por 
exemplo, as competências do Poder Central e do Poder Local, quais as diferenças 
entre Câmara Municipal e Assembleia Municipal ou o que distingue uma Câmara 
Municipal de uma Junta de Freguesia. O que diz a Constituição da República do meu 
país, votar para quê, reivindicar a quem, intervir onde. Talvez ainda mais importante – 
quais são os meus direitos e os meus deveres de cidadania, quais são os direitos 
humanos e porque é que a definição deste conceito é, talvez, o mais importante passo 
que demos na evolução da Humanidade. 

 É com base nesta convicção que o Município lançou o desafio à comunidade 
educativa, há vários anos, para levar o projeto “Eu Participo!” às camadas mais jovens. 
As turmas que iniciaram este percurso no seu 1.º ano de escolaridade já se encontram 
noutros níveis de ensino e levam consigo este património de cidadania, perpetuando-o 
junto dos seus pares e das suas famílias e aprofundando-o noutras experiências, 
como os Clubes “Eu Participo!”. 

 Entretanto, o trabalho continua com as crianças das escolas básicas e depois 
de, em janeiro, termos participado numa assembleia “Eu Participo!”, a convite das 
crianças da EB de Águas de Moura, estive com o Sr. Presidente da Junta de 
Freguesia, o Sr. Vereador Adilo Costa, responsável pelo pelouro da Educação, e 
várias técnicas, na quinta-feira de manhã, na assembleia promovida pelas crianças da 
EB da Palhota, escola que integra o projeto desde o ano letivo 2012/13. 

 A receção à nossa comitiva foi feita por um grupo de representantes das 
crianças, que nos conduziu através da escola para apresentar in loco algumas das 
questões que queriam ver tratadas. Começámos por um sumidouro ainda no exterior 
da escola, cuja grelha se encontra danificada e que nos comprometemos a resolver 
rapidamente. No logradouro, as crianças solicitaram o aumento da altura da rede de 
proteção, para impedir as bolas de saírem do recinto, e a recolocação de uma das 
balizas, que foi retirada para reparação. Passámos, ainda, pela Biblioteca, onde nos 
fizeram sentir a necessidade de adquirir livros novos. 

 Chegámos, depois, à sala onde se encontravam reunidas todas as crianças 
que integram o projeto, que nos fizeram muitas perguntas pertinentes sobre as 
funções que exercemos nas autarquias, bem como sobre situações que vivem nas 
suas ruas e na sua comunidade. 

 Aproveitaram, também, o momento para nos dar a conhecer os projetos que 
decidiram, de forma democrática, desenvolver ao longo deste ano letivo, e que 
passam pelo tratamento dos canteiros da escola e pela pintura de alguns muros com 
motivos alusivos à participação. 
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 Apesar da sua tenra idade, estas crianças são pequenas grandes cidadãs e 
levam este trabalho muito a sério e o Município, naturalmente, leva, também, muito a 
sério os compromissos que assume. Assim, agendámos com estas turmas o nosso 
regresso em junho para fazermos ponto de situação e verificarmos se tudo foi 
resolvido a contento. O compromisso inclui, ainda, a realização de uma partida de 
futebol. 

  

Município incentiva reabilitação urbana do Concelho 

 

Conservar e melhorar o edificado existente é um objetivo que concorre, 
diretamente, para a melhoria da imagem urbana do Concelho, com reflexos na 
qualidade de vida das populações e na capacidade de atratividade turística e 
económica do território. Mais do que embelezar, o que verdadeiramente importa é 
trazer mais vida para os centros urbanos e promover novas dinâmicas. 

 Depois de definir, em 2018, as Áreas de Reabilitação Urbana (ARU) de Pinhal 
Novo e do Centro Histórico de Palmela e as respetivas Operações de Reabilitação 
Urbana (ORU), o Município de Palmela deu início a uma campanha de promoção e 
esclarecimento junto de proprietárias/os e outras pessoas interessadas, 
nomeadamente, do setor imobiliário e da construção civil.  

 Na quinta- feira à noite, o Auditório Municipal acolheu uma sessão pública de 
esclarecimento, que contou com boa afluência e um público interessado, entre 
particulares e profissionais da banca e do setor imobiliário, entre outros. Este encontro 
permitiu dar a conhecer o conjunto de isenções ou reduções de taxas urbanísticas, 
que podem ir dos 20% aos 90%. Acrescem a estas medidas: 

- Aplicação da taxa reduzida de IVA de 6% para empreitadas de reabilitação 
urbana; 

- Isenção de IMT em aquisições de imóveis destinados a reabilitação ou na 
primeira transmissão após reabilitação; 

- No IRS, dedução à coleta de 30% dos encargos suportados pela/o 
proprietária/o, até ao limite de 500 euros; 

- Isenção de IMI por um período de três anos, prorrogável; 

- Arrendamento com tributação à taxa reduzida de 5%; 

- Tributação de mais-valias à taxa reduzida de 5%; 

- Acesso a programas nacionais como o IFRRU2020 (Instrumento Financeiro 
Reabilitação e Revitalização Urbanas), Reabilitar para Arrendar, Porta 65, entre 
outros. 

Este é um eixo de trabalho em que estamos profundamente empenhados e que 
continuaremos a aprofundar ao longo dos próximos meses. Informação detalhada está 
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disponível para consulta na página do Município (https://www.cm-
palmela.pt/pages/1992) e os nossos serviços estão disponíveis para continuar a 
esclarecer e a aconselhar as melhores opções para cada situação. 

 

Nova Bandeira da Rede de Cidades e Vilas de Excelência reconhece  

trabalho do Município na requalificação da vila 

 

 Esta tarde, o Município vê reconhecidos pela Rede de Cidades e Vilas de 
Excelência, com a atribuição da Bandeira de Grau III, os mais recentes passos nesta 
caminhada que pretende fazer de Pinhal Novo um exemplo ao nível da mobilidade e 
das acessibilidades e, de forma mais geral, promover uma vivência mais sustentável 
junto da comunidade. 

A bandeira que vamos receber daqui a pouco refere-se, mais concretamente, à 
execução do projeto de ligação do Largo da Mitra à zona central do Pinhal Novo, à 
obra da segunda fase da Ecopista de Pinhal Novo e ao estudo de transporte flexível, 
que pretende encontrar soluções, também, para a zona rural da freguesia, que 
potenciem o uso do transporte público.  

 A bandeira de nível II, atribuída em 2017, destacou a obra da Ligação 
Intermodal Pinhal Novo Sul, o estudo para a ligação do Largo adjacente à Rua Infante 
D. Henrique à zona Central do Pinhal Novo e a primeira fase da Ecopista. 

 O Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU) de Palmela, com 
projetos propostos para a freguesia do Pinhal Novo, enquadra estas intervenções. 
definindo como objetivos estratégicos a salvaguarda da «sustentabilidade ambiental 
dos espaços urbanos, a requalificação das acessibilidades no centro urbano, o 
incentivo a uma mobilidade amigável, o contributo para a diminuição das emissões de 
CO2, a promoção da mobilidade territorial, com a devida eficiência e qualidade nas 
deslocações, através de circuitos articulados entre o transporte ferroviário, rodoviário e 
ciclovias, e o contributo para a melhoria da paisagem e do ambiente urbano, através 
da maior procura do transporte público e do uso massivo da bicicleta, articulado com o 
transporte ferroviário». 

Neste contexto, o Município apresentou um Plano de Ação Local proposto para 
a vila de Pinhal Novo, aquando da adesão à Rede de Cidades e Vilas de Excelência, 
nos eixos “Cidade ou Vila Ciclável e de Mobilidade Amigável” e “Cidade ou Vila de 
Regeneração e Vitalidade Urbana”. 

 

 

 

 


