
Nota de imprensa para a comunicação social – Pinhal 
Novo (Palmela)  

 

Vila de Pinhal Novo reconhecida com a Bandeira “Cidade ou Vila de 

Excelência – Nível III” 

Atribuição da Bandeira da Rede de Cidades de Excelência, nível III pelas práticas 

inovadoras nos eixos da mobilidade e da regeneração urbana 

 

A Rede de Cidades e Vilas de Excelência atribui no dia 22 de Fevereiro pelas 

17.00h, em cerimónia a decorrer na Praça da Independência, junto ao edifício da 

Biblioteca Municipal de Pinhal Novo, a Bandeira “Cidades ou Vila de Excelência – 

Nível III”, como reconhecimento público do meritório trabalho que esta vila do 

Município de Palmela tem vindo a desenvolver no âmbito dos trabalhos de qualificação 

urbana.  

Os fundamentos para tal acontecimento, prendem-se com o grau de evolução da 

implementação do Plano de Ação Local proposto pela Vila do Pinhal Novo, município 

de Palmela, aquando da adesão à Rede de Cidades e Vilas de Excelência, incidindo 

nos eixos “Cidade ou Vila de Ciclável e de Mobilidade Amigável” e “Cidade ou Vila 

de Regeneração e Vitalidade Urbana”. 

Assim, assume forte destaque, com cariz transversal aos eixos selecionados aquando 

da adesão à Rede de Cidades e Vilas de Excelência, o conjunto de projetos 

qualificadores do espaço urbano de Pinhal Novo que se encontram a ser 

desenvolvidos. Estes visam promover a mobilidade pedonal, ciclável e a regeneração 

urbana, com o firme objetivo de se tornar cada vez mais num espaço que prima pela 

mobilidade sustentável e por uma regeneração urbana consolidada em espaços de 

vitalidade urbana e aproveitamento sustentado e inteligente do seu património.  

Assim, destacamos enquanto ações urbanas de maior ênfase:  

 O lançamento do concurso para o projeto da ligação do largo adjacente à rua 

Infante D. Henrique (antigo largo da Mitra) à zona central de Pinhal Novo. Esta 

obra vai permitir estimular e melhorar a ligação entre o Sul e o Norte de Pinhal 

Novo, em modo pedonal, ciclável e por transporte público, uma vez que a obra 

irá contemplar a ligação da ciclovia da Val’Flores com a Ecopista envolvente 

poente e com o percurso ciclável (via banalizada) da rua Infante D. 

Henriques/intermodal Sul; abrigo para autocarro e criação de lugares de 



estacionamento, para estimular o seu parqueamento e uso de modos 

alternativos de deslocação. 

 Adjudicação e consignação da empreitada da 2ª fase da ecopista de Pinhal 

Novo, ciclável e pedonal, entre o final da 1ª fase, na zona da Vila Serena, e o 

entroncamento com a Estrada Quatro Marcos, no limite do concelho, numa 

extensão de cerca de 2 quilómetros. 

 Adjudicação e acompanhamento do estudo de transporte flexível, o qual 

pretende encontrar soluções, também, para a zona rural da freguesia de Pinhal 

Novo, que potenciem o uso do transporte público.  

 

A atribuição da Bandeira da Rede de Cidade de Excelência, nível III, é mais um passo 

para ampliar as possibilidades de desenvolvimento local em áreas da “Mobilidade” e 

“Regeneração e Vitalidade Urbana”. Este trabalho em Rede, para além da visibilidade 

da Bandeira de Excelência, proporciona eficácia, conhecimento, formação, 

rentabilidade e redução de tempos e custos na implementação de ações urbanas. 

Em suma, o importante conjunto de projetos acima descritos leva o Instituto de 

Cidades e Vilas com Mobilidade, ICVM, em contexto da Rede de Cidades e Vilas de 

Excelência, a atribuir o galardão da Bandeira de Cidades de Excelência - Nível III à 

Vila de Pinhal Novo (Palmela), por se constituir uma cidade de Excelência nos eixos 

da regeneração urbana e da mobilidade sustentável.  

 

 
  

 


