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NOTA À IMPRENSA

Polis Litoral Sudoeste viabiliza investimentos na
costa do concelho
A operação prevê a realização de várias obras na frente costeira de Sines, no valor de 3
milhões e 200 mil euros, com destaque para a requalificação do Portinho de Porto Covo, da
praia da Ilha do Pessegueiro e da praia da Samouqueira.
A Câmara Municipal de Sines, reunida no dia 16 de Julho, aprovou o plano estratégico e os
estatutos da sociedade Polis Litoral Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, S.A. Hoje, dia 29 de
Julho, a Assembleia Municipal de Sines vota a proposta da Câmara para a sua participação na
sociedade.
O Polis Litoral Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina é uma operação de requalificação e
valorização da orla costeira a realizar entre 2009 e 2013, com a participação do Estado,
municípios e outras entidades. Abrange os concelhos de Sines, Odemira, Aljezur e Vila do Bispo e
mobilizará 44,7 milhões de euros em fundos comunitários e financiamento nacional distribuídos
por 150 km de fre nte costeira. Em Sines, nomeadamente para a freguesia de Porto Covo, está
prevista a realização de investimentos no valor de 3 milhões e 200 mil euros.
A operação organiza-se em torno de três eixos.
O Eixo 1 – Valorização do património natural e paisagístico – agrega os projectos de protecção
dos sistemas dunares e arribas, a reposição das condições de ambiente natural pela
requalificação e protecção dos sistemas costeiros e acções de reabilitação do património natural.
No que ao nosso concelho diz respeito, no âmbito deste eixo, será feita a protecção do sistema
dunar entre Sines e Porto Covo, um estudo de caracterização da qualidade ecológica do sistema
lagunar Santo André -Sancha e a valorização e qualificação das praias da Samouqueira, Porto
Covinho, Ilha do Pessegueiro e Grande de Porto Covo. Destaque para a intervenção na Praia da
Ilha do Pessegueiro, que inclui o reordenamento e qualificação do actual estacionamento, a
construção de um miradouro, a demolição do restaurante existente e construção de novo
restaurante em local mais apropriado e devidamente enquadrado.
O Eixo 2 – Qualificação territorial de suporte às actividades económicas tradicionais – agrega as
intervenções de qualificação e valorização dos núcleos piscatórios, dos pequenos aglomerados
costeiros e dos espaços balneares.
Em Sines, a principal intervenção incluída no eixo 2 incide sobre o Portinho de Porto Covo, um
investimento de 2 milhões de euros que irá introduzir uma componente da náutica de recreio no
porto e fazer a requalificação urbana da sua envolvente. Serão realizados percursos pedonais,
uma ciclovia, espaços públicos, dragagens e escavação da bacia, demolições dos apoios de pesca
existentes e construção de novos, concessão e construção de restaurante no molhe, colocação
de fingers, estacas e restantes equipamentos de amarração de embarcações de recreio e de
turismo.
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O Eixo 3 – Diversificação da vivência do território, potenciando os recursos endógenos – agrega
os projectos e acções para a promoção da mobilidade sustentável, a criação de estruturas de
apoio às actividades de contacto com a natureza e a implementação de equipamentos de
divulgação dos valores naturais e culturais característicos deste território.
No âmbito deste eixo, Sines receberá um segmento da Ecovia do Litoral Sudoeste, estruturas de
apoio ao caravanismo, qualificação e valorização de parques de merendas e zonas de estada e
acções de marketing territorial.
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Recursos adicionais na área Actualidade > Gabinete de Imprensa do site municipal,
www.sines.pt.
Para solicitar mais informações sobre as notícias da nota use o email sidi@mun-sines.pt ou o
telefone 269 630 665 (Serviço de Informação, Divulgação e Imagem).
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