
Nova Rotunda de acesso à Urb. Quinta do Património
Execução de uma rotunda rodoviária na rua Estado da India, designada-
mente no troço de confluência da rua Sport Grupo Sacavenense com a 
referida artéria. A intervenção em apreço constitui uma reivindicação 
bastante antiga dos moradores de Sacavém e em particular da Urbanização 
da Quinta do Património e pretende facilitar a circulação entre a                   
Urbanização da Quinta do Património e o centro da cidade de Sacavém e 
vice-versa, no intuito de reduzir substancialmente o tempo e a distância a 
percorrer atualmente e consequentemente o ruido e a poluição ambiental.
Este investimento está inscrito no orçamento da União de Freguesias de 
Sacavém e Prior Velho, sendo uma prioridade a sua execução por esta 
Junta de Freguesia ainda no corrente ano.  

Parque de Merendas / Lazer no Prior Velho
Execução de um parque de lazer na Vila do Prior Velho, sita na rua Diu, 
tornejando para a rua Florbela Espanca, Quinta das pretas – lote C. 
A proposta tem por base uma profunda intervenção na referida parcela, no 
intuito de requalificar o espaço, atualmente serve de depósito de                 
lixo/entulhos e estendal de roupa, adaptando o mesmo a uma zona de 
fruição e lazer para a população residente, através da execução de um 
muro de contenção e normalização do talude, zona verde e colocação de 
bancos e papeleiras.
Este investimento encontra-se inscrito no orçamento da União de Fregue-
sias de Sacavém e Prior Velho, sendo uma prioridade a sua execução por 
esta Junta de Freguesia ainda no corrente ano.  

Rampas de Mobilidade Reduzida / Piso Anti-derrapante
Projeto de reabilitação e melhoramen-
to do espaço público, nomeadamente 
na construção de rampas de acesso 
às habitações, para pessoas com 
mobilidade reduzida e na substituição 
de alguns passeios, através da 
colocação de Pisos Anti-derrapantes.
Uma medida desta Junta de Freguesia 
que pretendemos continuar a aplicar 
em a União de Freguesias.

Manutenção e Reabilitação na Quinta de São José 
Inserida num conjunto de procedi-
mentos iniciados por este Executivo 
da Junta de Freguesia, no sentido de 
melhoramento dos nossos espaços 
públicos, a União das Freguesias de 
Sacavém e Prior Velho informa que já 
foram concluídas as obras de 
Manutenção e Reabilitação dos locais 
sob a sua responsabilidade, na Quinta 
de São José.

INVESTIMENTOS / OBRAS

Folha Informativa
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SACAVÉM E PRIOR VELHO 

JULHO 2019



Novo Espaço Cidadão no Prior Velho
No seguimento do compromisso assumido para com a população, a União 
das Freguesias de Sacavém e Prior Velho, iniciou as obras para a insta-
lação do Espaço do Cidadão no Prior Velho.
Na sequência do Protocolo assinado entre esta Junta de Freguesia e a 
Câmara Municipal de Loures para a instalação de um conjunto de serviços 
municipais, incluindo um novo Espaço do Cidadão, nas instalações da 
Junta de Freguesia em Sacavém, no antigo mercado, entendeu o executi-
vo da Junta de Freguesia de Sacavém e Prior Velho, por decisão própria, 
instalar igualmente um outro Espaço do Cidadão no Prior Velho, nas insta-
lações do Centro de Recursos, totalmente custeado por esta Junta de 
Freguesia.
A inauguração do Espaço Cidadão será anunciada em breve.

Novo Espaço de Atendimento na Courela do Foguete
Na sequência de uma constante política de aproximação, entre a União das 
Freguesias de Sacavém e Prior Velho e a sua população, esta Junta de 
Freguesia passou a ter desde o dia 8 de outubro de 2018, um novo espaço 
de atendimento, na Rua Teófilo Lopes Constantino, lote 138, loja 1, no 
Centro Comercial Quinta Nova, em Sacavém.
Horário de funcionamento, de segunda a sexta-feira, das 09h30 às 12h00 
e das 14h00 às 17h30. Todos os serviços tratados no Atendimento da sede 
da Junta de Freguesia, podem ser neste local igualmente resolvidos, com a 
exceção dos pagamentos de Cemitério.

Novos Serviços e Espaço Cidadão em Sacavém
Na sequência do protocolo assinado entre esta Junta de Freguesia e a 
Câmara Municipal de Loures, as obras de remodelação do Mercado de 
Sacavém, tiveram inicio no dia 21 de janeiro de 2019 e estão integrados no 
âmbito do Projeto de Revitalização do Centro Urbano de Sacavém, visando 
ali instalar o Serviço de Informação Municipal (SIM), com a disponibilização 
de serviços do Espaço do Cidadão, Serviços Intermunicipalizados de 
Águas e Resíduos de Loures e Odivelas (SIMAR) e da União das Freguesias 
de Sacavém e Prior Velho.

Colocação de Máquinas Multibanco em Sacavém e no Prior Velho 
Pese embora a colocação de máquinas multibanco não seja da competên-
cia da Junta de Freguesia de Sacavém e Prior Velho, valeu a pena todo o 
empenho e esforço financeiro desta Junta de Freguesia, na construção e 
colocação de máquinas multibanco, em Sacavém e no Prior Velho, um 
investimento financeiro de 100% da União das Freguesias de Sacavém e 
Prior Velho.
No que diz respeito à de Sacavém, os resultados confirmam a importância 
deste serviço para a população, pois só nos meses de janeiro e fevereiro 
foram efetuadas mais de 16 mil operações.
No que diz respeito à do Prior Velho, devido à recente colocação, ainda 
estamos a aguardar os respetivos resultados.

MAIS E MELHORES SERVIÇOS PÚBLICOS



Recolha de Monos | LINHA DIRETA GRATUITA
A ausência de uma efetiva recolha de Monos em Sacavém e Prior Velho, situação reconhecida pela própria 
Câmara Municipal de Loures e na sequência de várias reclamações dos moradores e da  Junta de Freguesia, 
devidamente reencaminhadas para os SIMAR, situação que infelizmente não obteve melhorias, vimos desta 
forma informar que a União das Freguesias de Sacavém e Prior Velho propôs à Câmara Municipal de Loures a 
elaboração de um contrato de delegação de competências, no sentido de assumirmos mais este serviço público, 
numa clara postura construtiva, encarando assim o problema de frente e em que tudo iremos fazer para a sua 
resolução.
Mais se informa que ficam de fora desta nossa competência, todo o tipo de resíduos de obras e de fibrocimento, 
continuando a sua recolha a ser da competência do Município de Loures.
No sentido de uma melhor organização deste importante serviço, nomeadamente com uma maior proximidade, 
a Junta de Freguesia criou uma linha telefónica direta (gratuita): 800 210 017 no sentido do agenda-
mento da uma recolha Porta a Porta, evitando desta forma a deposição em via pública.
Iremos assim, durante a primeira semana de junho, fazer a respetiva divulgação do funcionamento e respetivos 
horários deste serviço público, junto dos moradores.

Lavagem das Ruas
A União das Freguesias de Sacavém e Prior Velho assumindo as novas 
competências na Área das Lavagens de Ruas e em vez de optar pela 
contratação de empresas privadas, para dar resposta a essa função, 
decidiu por protocolizar com os Bombeiros Voluntários de Sacavém esse 
serviço. Assim, em vez de pagar a privados para o fazer, optou por trans-
ferir esse dinheiro aos nossos Bombeiros, previamente negociado e acor-
dado com os mesmos. 
Este protocolo, para além de ser pioneiro, é uma boa forma de apoiar 
financeiramente os nossos Bombeiros.
Um agradecimento à Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários 
de Sacavém.

Manutenção e Requalificação dos Espaços Verdes
No âmbito do melhoramento dos 
espaços verdes, a Junta de Freguesia 
de Sacavém e Prior Velho tem proce-
dido às devidas manutenções, 
desmatações, limpezas e à requalifi-
cação de canteiros e jardins, bem 
como à plantação de novas árvores.
Estão a ser implantadas um conjunto 
de novas árvores, em Sacavém e no 
Prior Velho, com a tipologia adequada 
a cada local de plantação.

ESPAÇO PÚBLICO

Praia Sénior e Campo de Férias - Gratuitos
A União das Freguesias de Sacavém e Prior Velho, 
está a realizar, por mais um ano e de forma gratuita, 
assumindo a Junta de Freguesia todos os custos 
financeiros inerentes, a Praia Sénior e o Campo de 
Férias.
A Praia Sénior é a para séniores com mais de 55 anos, 
recenseados na Freguesia. 
O Campo de Férias é para crianças dos 6 aos 12 
anos, cujos pais sejam recenseados na Freguesia de 
Sacavém e Prior Velho ou frequentem os nossos 
equipamentos escolares.

FÉRIAS MAIS ATIVAS 



CARAS E CAROS CIDADÃOS,
Após 1 ano e 6 meses de mandato, é com muita honra que me dirijo a todos vós, população de Sacavém e Prior 
Velho, através desta folha informativa, que de forma muito sintética damos a conhecer algum do nosso trabalho 
e prioridades, ficando outras importantes iniciativas já realizadas para uma futura divulgação.
Esta é uma equipa de trabalho, que juntamente com os trabalhadores desta União de Freguesias, nos                 
empenhamos todos os dias por uma única razão, o vosso bem-estar e contribuir de forma direta por uma melhor 
qualidade de vida em Sacavém e Prior Velho.
Agradecendo a vossa confiança.
Sempre ao Vosso Dispor.
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Uma Freguesia com vida

EXECUTIVO DA UNIÃO DAS FREGUESIAS 

DE SACAVÉM E PRIOR VELHO

Queremos uma nova Escola EB2+3

Queremos um Pavilhão Polidesportivo

Queremos mais e melhores espaços verdes

Queremos um Centro de Saúde

Queremos uma nova saída para a 2ª Circular

PLANO DE PORMENOR DO PRIOR VELHO


