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*

Requali�cação de um troço, com cerca de 600 metros de extensão, criando um 
acesso pedonal em segurança, no lado Sul da Rua das Fontaínhas  passando 
pela Rua da Avó.  Prevê a execução de passeios novos, instalação de iluminação 
pública e melhoria do sistema de drenagem de águas pluviais, no âmbito da 
promoção da mobilidade pedonal e da segurança rodoviária.

Criação de acesso pedonal entre a Estrada das Fontaínhas  e a 
Pista das Fontaínhas
\\Valor: 174.000,00€ *Telef: 289 599 661 

01

Aquisição de equipamento ecológico de controlo de vegetação  

\\Valor: 30.000,00€ *Telef: 289 599 662 

02

Colocação de sinal sonoro e visual decrescente,  em semáforos 
de cruzamento
\\Valor: 84.000,00€ *Telef: 289 599 663 

03

Requalificação e reorganização da circulação na área em redor 
do Edifício dos Paços do Concelho
\\Valor: 57.000,00€ *Telef: 289 599 664 

04

Criação de Parque da Cidade

\\Valor: 250.000,00€ *Telef: 289 599 665 

05

Adaptação de passeios no centro de Albufeira 

\\Valor: 42.000,00€ *Telef: 289 599 666 

06

Instalação de painel informativo sobre o concelho, 
na Guia
\\Valor: 30.000,00€ *Telef: 289 599 667 

07

Requalificação da zona envolvente a  Norte do Complexo do 
Desportivo de Ferreiras  
\\Valor: 250.000,00€ *Telef: 289 599 668 

08

Criação de duas passagens de peões sobreelevadas, 
em Paderne 
\\Valor: 5.000,00€ *Telef: 289 599 669 

09

Utilização de tecnologia ecológica e segura para a saúde pública e ambiente, 
com recurso a equipamento de operação simples, silenciosa e de baixo 
consumo, para eliminação de ervas daninhas nas rotundas e áreas de inertes 
incluídas em jardins públicos, e outras áreas de intervenção dos serviços 
municipais, promovendo-se a mobilidade em segurança para pessoas e 
animais.

Instalação de conjuntos de contadores decrescentes na rede de semáforos 
municipais de cruzamento, incluindo indicação de tempo, �gura vermelha 
estática e �gura verde dinâmica. Pretende-se garantir a segurança dos peões, 
incluindo os portadores de necessidades especiais, no âmbito da prevenção 
rodoviária e da diminuição da sinistralidade.

Criação de um corredor de circulação entre os edifícios públicos em redor do 
Edifício dos Paços do Concelho, adaptado a cidadãos com necessidades 
especiais. Inclui instalação de pavimento diferenciado com guia de auxílio, 
eliminação e desvio  de obstáculos existentes, colocação de pavimento e 
indicadores tácteis nas passadeiras de peões, bem como a disponibilização de 
informação em braille.

Construção de um parque verde urbano de cariz natural e familiar, incluindo 
Parque infantil, para proporcionar convívio e convergência de toda a 
Comunidade. Pretende-se criar um espaço destinado ao exercício físico, 
experiências de lazer e de mobilidade prazerosa, procurando vencer o 
sedentarismo nas diferentes faixas etárias, num ambiente harmonioso e que 
respeite a �ora e fauna da região.  

Melhoramento de passeios no centro da cidade de Albufeira, com vista à 
crescente  autonomia e circulação em maior segurança de cidadãos invisuais, 
vencendo algumas barreiras sensoriais, e físicas. Prevê a aplicação de 
pavimento diferenciado e indicadores tácteis nas passadeiras de peões.

Colocação de montra interativa para consulta de informação turística e 
municipal na zona central da Guia. Pretende-se facilitar e diferenciar o acesso à 
informação em diversos idiomas, associado a plataforma de promoção turística 
online, acessível a utilizadores com necessidades especiais e abrangendo 
aspectos históricos, culturais, desportivos, ambientais e de animação turística.

Intervenção na zona de Parque Infantil e Parque de Estacionamento, com a 
criação de Parque Multiusos, conjugando a valência de estacionamento com a 
realização de eventos diversos. Engloba a correcção viária da Rua da Nora e 
respectivas infraestruturas e a reorganização dos lugares de estacionamento.

Realização de duas passadeiras sobreelevadas na zona urbana de Paderne, para 
melhorar a visibilidade e promover o aumento do respeito pelo peão  no intuito 
de viabilizar a acalmia de tráfego. Pretende-se diminuir a velocidade de 
circulação automóvel e aumentar o número de veículos que param em 
segurança antes das passadeiras de peões, dentro da localidade.


