
A escola pode desempenhar um papel relevante  
e influenciar as crianças, adolescentes e respetivos pais  
na escolha dos modos de deslocação mais sustentáveis 
para o percurso casa-escola.

A título de exemplo, algumas das medidas a implementar 
pelas escolas envolvidas podem passar pela criação  
de mapas com rotas pedonais, sensibilizar as famílias  
para o sistema de partilha do automóvel e também  
para o estacionamento em locais dedicados e criados  
para esse efeito.
 
Neste sentido, estando particularmente atentos à realidade 
de hoje nas nossas escolas, promovemos novas medidas 
que despertem para uma mobilidade mais sustentável.
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· Instalação de dissuasores no passeio poente;

·  Rebaixamento do passeio e instalação de pavimento tátil na travessia de peões 
junto à  intersecção Rua Diogo do Couto;

· Estacionamento de curta duração;

· Reforço da sinalização nas intersecções (perdas de prioridade e travessias de peões);

· Instalação de balizas de posição cilíndricas flexíveis junto às travessias de peões.

Com o objetivo de disciplinar a circulação automóvel, facilitar o 
estacionamento e garantir mais segurança na envolvente da Escola 
Francesa, procedemos a alguns melhoramentos nas zonas assinaladas.

Principais alterações

RUA DE GIL EANES

·  Adoção de um esquema de circulação com sentidos únicos nos arruamentos que envolvem 
o Largo de D. João III, sentido giratório (anti-horário);

·  Delimitação do estacionamento longitudinal em ambos os lados da faixa de rodage (49 lugares);

· Reforço da sinalização nas intersecções (perdas de prioridade e travessias de peões);

· Instalação de balizas de posição cilíndricas flexíveis junto às travessias de peões.
 

LARGO D. JOÃO III
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