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RECOMENDAÇÃO DA INICIATIVA LIBERAL PARA MELHORIA DA
SINALIZAÇÃO NO CRUZAMENTO ENTRE A RUA CIDADE DA
HORTA E A RUA DE OLIVENÇA, NA PONTINHA
A primeira proposta apresentada pela Iniciativa Liberal na Assembleia Municipal de
Odivelas, no passado dia 18 de Novembro, foi a melhoria da sinalização rodoviária no
cruzamento entre a Rua Cidade da Horta e a Rua de Olivença, na Pontinha.
Esta proposta foi chumbada pelo PS, que, como se sabe, representa a maioria desta
Assembleia, contando com a abstenção da bancada do PSD, que considerou a
proposta demasiado elaborada para que pudesse ser apreciada pelos membros que
compõem este órgão (ver foto 1).
Após este chumbo, a Iniciativa Liberal não deixou de remeter o assunto para os
serviços da Câmara Municipal, por email remetido no dia 26 de Novembro,
reiterando o teor da recomendação apresentada, que referia, precisamente, a
elevada sinistralidade ali ocorrida e a necessidade de rever a sinalização ali existente,
de forma a evitar novas ocorrências.
Lamentavelmente, tivemos conhecimento de mais um acidente grave ocorrido
naquele local (ver foto 2), no passado dia 6 de Fevereiro, que teve como
consequência o abalroamento de viaturas estacionadas na via pública e, bem mais
grave, o atropelamento de uma criança. As várias imagens que constam em diversas
publicações nas redes sociais e os relatos locais dão conta dos inúmeros acidentes
que vão ocorrendo neste cruzamento.
Por tudo isto, insistimos na necessidade de melhoria da sinalização vertical e
horizontal no cruzamento entre as referidas Rua Cidade da Horta e Rua de Olivença,
na Pontinha, recomendando ao Executivo Municipal uma intervenção urgente neste
cruzamento, de forma a diminuir a sinistralidade ali ocorrida, evitando ocorrências
que possam trazer mais danos físicos e materiais a quem por ali vive ou passa.
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Foto da proposta de sinalização apresentada pela Iniciativa Liberal na Assembleia
Municipal de 18.11.2021

Foto do Acidente ocorrido no dia 06.02.2022
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