
PROPOSTA DE SOLUÇÃO 

  

Marinha Grande, um município mais perto de si. 

Ação: Buracos zero 
Data: 12.05.2016 
 
Proposta 
 
BURACOS ZERO 
 
Promoção da mobilidade através da reabilitação de pavimentos existentes 
 
 realizar o diagnóstico da situação atual 

 definir as tipologias das anomalias identificadas – O que é um buraco? O que já não é buraco? 

 quantificar e orçamentar as anomalias, de acordo com as tipologias definidas 

 priorizar as intervenções a realizar 

 elaborar cronograma de atuação 

 celebrar contrato, com duração prolongada, para a realização do tapamento de buracos 

 

Promoção da mobilidade através da beneficiação da rede viária municipal 
 

 hierarquizar a rede viária municipal existente 

 definir novas artérias estruturantes, no âmbito da revisão do PDM 

 elaborar plano de regulação do tráfego pesado (de modo a retirá-lo da área do centro tradicional e 

dos núcleos centrais dos aglomerados urbanos) 

 elaborar regulamento municipal para a utilização adequada do espaço público 

 definir pormenores construtivos a adotar no âmbito do licenciamento de obras particulares e das 

empreitadas de obras públicas 

 elaborar plano de pavimentos da via pública, através do qual são delimitadas as diferentes zonas do 

concelho de acordo com os materiais de revestimento a utilizar. 

 adotar novas soluções na construção dos pavimentos de harmonia com a localização e tipologia do 

uso 

 definir plano de substituição dos pavimentos existentes de modo a conformar a situação existente 

ao plano de pavimentos da via pública (a elaborar) 



PROPOSTA DE SOLUÇÃO 

  

Marinha Grande, um município mais perto de si. 

 planear atempadamente as intervenções no espaço público definir de forma a garantir que as 

entidades externas acompanhem as prioridades do Município 

 

Manutenção da qualidade do espaço público 
 
 implementar plataforma tipo “GEOESTRELA” para reporte de todo o tipo de anomalias detetadas 

na via pública 

 implementar um sistema de monitorização sistemático 

 fazer campanhas de sensibilização sobre as boas práticas de utilização do espaço público 

 dar visibilidade ao resultado dos atos de vandalismo verificados na via pública 

 incentivar os utilizadores das ruas e passeios a respeitarem a correta utilização dos mesmos: 

 colocação balizadores; 

 ações sensibilização promovidas pelo Município/ PSP e comunidade escolar 

 concurso de ideias para mensagens de sensibilização 

 elaboração de um regulamento municipal 
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