Exmo(a).Senhor(a). Empresário(a)

Reunião - Convite

Plano Geral de Drenagem de Lisboa

Caros Colegas
A Câmara Municipal de Lisboa, a União de Associação do Comércio e Serviços-UACS e a Junta de Freguesia
de Arroios vem convidar-vos para uma reunião a realizar no dia 12 de Julho pelas 18.00h no
Auditório do Lisboa Ginásio Clube (Rua dos Anjos, 63) para apresentação do Plano Geral de
Drenagem de Lisboa.
O início da construção dos Túneis de Drenagem no âmbito do Plano Geral de Drenagem de Lisboa vai ser
uma realidade muito em breve. Os trabalhos de instalação dos diferentes estaleiros de obra estão já previstos
e encontram-se em fase final de validação por parte dos diferentes serviços da Câmara Municipal.
Trata-se de uma obra que visa proteger Lisboa das cheias e inundações, reduzindo significativamente as
suas muito conhecidas e gravosas implicações económicas e sociais. É uma obra que também prepara a
cidade para os fenómenos extremos provocados pelas alterações climáticas. Tendo grandes e inegáveis
benefícios futuros terá, contudo, durante a sua fase de construção, impactes significativos no nosso
quotidiano.
A zona da Av. Almirante Reis e ruas adjacentes irão ser afetadas por esta obra estando previsto um estaleiro
na zona da confluência desta Avenida com a Rua Antero de Quental desde setembro 2022 a julho de 2024.
Trata-se de uma obra que, pela sua dimensão e duração, carece do envolvimento de todos, mesmo de todos.
A vossa presença nesta reunião é da máxima importância, não só para conhecer a obra em si, mas também
os locais abrangidos, as fases da mesma, os constrangimentos e principalmente o impacto na sua vida
empresarial.
Esta reunião é o lugar privilegiado para tomar conhecimento da obra, tirar dúvidas e dar os seus contributos.

Dia 12 de Julho contamos consigo. Participe !!!
Lisboa, 1 de Julho de 2022

Local : Auditório Lisboa Ginásio Clube – Rua dos Anjos, 63
Dia e Hora: 12 de Julho, 18.00h
Participação sujeita a inscrição

Inscreva-se: ficha de inscrição no verso
Telef. de contacto – 21 351 56 10

12 de Julho – 18.00h
Auditório do Lisboa Ginásio Clube
Ficha de Inscrição
Enviar para – isabel.vinagre@uacs.pt

Nome da empresa _______________________________________________________________________

Morada________________________________________________________________________________

Email _________________________________________________________________________________

Contacto telefónico ______________________________________________________________________

Pessoa a contactar_______________________________________________________________________

