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HORÁRIO
SEGUNDA A SEXTA-FEIRA
DAS 7H00 ÀS 19H00

TAGUSPARK

VA L L E Y
SHUTTLE
V Á E V O LT E S E M P R E

LAGOAS PARK

QUINTA DA FONTE

O Valley Shuttle é um serviço gratuíto do
Município de Oeiras. Trata-se de um transporte
de passageiros de média capacidade que
assegura a ligação entre a estação de
caminho-de-ferro de Paço de Arcos e os
parques empresariais da Quinta da Fonte,
Lagoas Park e Taguspark, funcionando nos
dias úteis, entre as 07h e as 19h.
COMO ENTRAR?
É fácil. Dirija-se a uma paragem de autocarros
da Vimeca que esteja identiﬁcada com a
imagem Valley Shuttle e aguarde a passagem
do próximo transporte.
COMO SAIR?
É tão fácil como entrar. O Valley Shuttle
deixa-o
em
qualquer
paragem
das
anteriormente referidas.

INTERFACE PAÇO DE ARCOS
TENHO DE PAGAR?
Não. As viagens no
inteiramente gratuítas.

Valley

Shuttle

são

NOVO TRANSPORTE
GRATUITO PARA
PARQUES EMPRESARIAIS

QUINTA DA FONTE

A melhoria da mobilidade no concelho é uma das nossas
grandes prioridades. Por isso, em setembro, o Município de
Oeiras vai lançar o Valley Shuttle que vem colmatar uma
lacuna na oferta dos operadores de transporte coletivo,
oferecendo uma solução mais sustentável e económica às
milhares de pessoas que se deslocam todos os dias para
os nossos parques empresariais.
Paralelamente, temos em estudo a continuação da
implementação de um transporte, em linha dedicada, que
irá ligar as estações de caminho-de-ferro de Paço de Arcos
e Cacém, passando pelos três parques empresariais, numa
ligação estratégica para a região pela Área Metropolitana
de Lisboa.
Brevemente, vamos inaugurar o viaduto da Quinta da
Fonte. Um investimento de 2 milhões de euros que vai
diminuir os constrangimentos de trânsito que se sentem
sobretudo em horas de ponta.
Estes são alguns dos muitos investimentos que temos
realizado em prol da melhoria da mobilidade no concelho.

LAGOAS PARK

No mesmo sentido, no passado mês de março, foram
lançados os novos passes sociais, que o Município
comparticipa em 2 milhões de euros por ano, e que
permitem às famílias oeirenses uma elevada poupança
mensal.
Já em 2018, o COMBUS começou a circular na União de
Freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada –
Dafundo, sendo que no último trimestre de 2019 passará a
circular também na União de Freguesias de Oeiras, Paço
de Arcos e Caxias. Em 2020, o serviço será alargado ao
restante território.

TAGUSPARK

O Município tem ainda em desenvolvimento projetos de
vias estruturantes, entre as quais se destacam a Via
Longitudinal Sul; a Via Longitudinal Norte; a Via de
Distribuição Primária; a Ligação Santo Amaro de Oeiras –
Paço de Arcos; a Ligação Porto Salvo – Vila Fria; a Variante
à Avenida do Forte, em Carnaxide; a Variante à Avenida 25
de Abril, em Linda-a-Velha; e a Variante ao Centro de
Barcarena.
A promoção da mobilidade suave é também um dos nossos
objetivos, estando presentemente em desenvolvimento os
projetos de um conjunto de ciclovias ou vias cicláveis, tais
como a Ciclovia da Estrada da Medrosa; a Ciclovia de Nova
Oeiras; e a Ciclovia Empresarial.
Por tudo isto, Oeiras orgulha-se de estar a contribuir para a
melhoria da qualidade de vida dos seus munícipes e de
todos os que os que trabalham no concelho.
O Presidente da Câmara Municipal de Oeiras,
Isaltino Morais

