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Intervenções 
 

 Foi referido que a aplicação de pavimentos novos deve ser convenientemente programada, para 

evitar o aparecimento de remendos decorrentes de reparações ao nível das infraestruturas 

subterrâneas – redes de saneamento e de abastecimento de águas, gás, edp ou telecomunicações. 

 O acesso à plataforma proposta anteriormente deve ser feito por via do telemóvel, internet e 

presencialmente, para quem não tem ao seu dispor qualquer meio tecnológico. 

 Foi proposta a realização de uma ação para sensibilizar a população sobre a tipologia da anomalia, 

para que o reporte da informação seja o mais correto possível. O exemplo indicado pelos 

intervenientes refere-se à distinção entre um buraco e um abatimento. 

 

Carlos Logrado 

 Evidenciou a necessidade de correção dos buracos existentes e da forma como deve ser 

operacionalizada pelos nossos serviços. 

 Como evitar os buracos? Para evitar que os buracos surjam é necessário equacionar o tipo de 

pavimento a colocar. Os passeios são em calçada portuguesa, cuja manutenção é cara e é frágil. 

Para ser eficaz tem de ter uma “subcapa” em betão. Por exemplo em Lisboa foi investido 10 

milhões para retirar a calçada portuguesa existente nas ruas. Tem a Marinha Grande capacidade 

para ter calçada portuguesa e depois manter a mesma? Na sua perspetiva não tem, visto que o 

município não tem ao serviço calceteiros. 

 Defende que nas zonas tradicionais deve ser mantida a calçada portuguesa. Tudo o que não seja 

zona tradicional não deve ter calçada portuguesa. 

 Deve o município lançar um concurso para resolver cerca de 200 m2? Não. Anualmente deve ser 

definida uma verba, ou seja, deve existir um contrato em contínuo. 

 O município deve impor regras para tapar os buracos. Deve ser o município a definir o tipo de piso a 

colocar e não a empresa que presta o serviço. 
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Paulo Vicente 

 Informou os elementos do grupo da intenção do Município avançar com um programa de 

pavimentações que inclui intervenções de natureza diversa, nomeadamente a aplicação de uma 

nova camada superficial do pavimento em certos arruamentos; beneficiação de outros, incluindo a 

remodelação das infraestruturas subterrâneas neles existentes; ou a realização de pavimentações 

no seguimento da construção de redes de saneamento; e a reparação de pavimentos em calçada 

calcária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentes: José Emanuel Raposeiro Figueira, Elvira da Graça Ferreira, Licínia Rosa Diogo, António Aires 

Rodrigues, Paulo Vicente, Carlos Logrado, Luciana Esteves e Alexandre Silva. 


