MUNICÍPIO DE SINES
SIDI

NOTA À IMPRENSA

Câmara Municipal de Sines e Estradas de Portugal
assinaram protocolo para transformação da via rápida da
Costa do Norte em avenida panorâmica
A Câmara Municipal de Sines e a Estradas de Portugal S. A. assinaram, no dia 10 de Agosto, um
protocolo que estabelece os termos da desclassificação do troço de IP8 junto à Costa do Norte, a
sua posse pelo município de Sines e a comparticipação da empresa na sua requalificação.
“Com a assinatura deste protocolo acaba-se esta situação absurda de uma barreira entre a
cidade e as zonas da Praia do Norte e da Cova do Lago e abre-se o caminho à criação de uma
grande avenida panorâmica voltada para o mar, reforçando a ligação desta cidade à frente
oceânica e às belezas naturais da proximidade”, disse o presidente da Câmara Municipal de
Sines, Manuel Coelho.
José Diogo Madeira, vogal do Conselho de Administração da Estradas de Portugal, mostrou
“satisfação” pelo que o protocolo assinado representa na viabilização do desenvolvimento da
cidade de Sines.
No seguimento de negociações iniciadas em 2006 e do protocolo assinado em Maio de 2008
entre o município e a Administração do Porto de Sines, que reconheceram ser do interesse
mútuo uma gestão municipal do troço da via entre o terminal de petróleos e a rotunda junto à
Baixa de São Pedro, o acordo agora estabelecido proporciona condições para à criação de uma
avenida panorâmica de características urbanas no arco viári o da Costa do Norte.
Através do protocolo, o município assume a posse do troço de IP8 entre o quilómetro 0 e o
quilómetro 3,1 e a responsabilidade pela obra da sua requalificação, integrando também na sua
rede viária troços das vias desclassificadas EN261-3 e EN120-1, numa extensão total de 11,771
quilómetros, ficando com os encargos da sua manutenção.
A Estradas de Portugal compromete -se a comparticipar a execução da obra de transformação da
via rápida em avenida urbana até 920 mil euros (+IVA), valor calculado, entre outras variáveis,
pelo número de quilómetros e condições das vias que foram municipalizadas.
Alguns dos princípios orientadores da requalificação urbana que se pretende realizar na Costa do
Norte são o tratamento paisagístico da área, a criação de ciclovia e percurso pedonal com
ligação à Avenida Vasco da Gama, à futura Cidade Desportiva e Ribeira dos Moinhos e a
introdução de um conjunto de medidas para moderar o efeito da circulação automóvel,
nomeadamente, imposição de novos limites de velocidade, criação de rotundas, passadeiras e
bandas sonoras.
De acordo com os termos do protocolo assinado entre a Câmara Municipal e a Administração do
Porto de Sines em 2008, a APS assumirá 50% das despesas de manutenção deste troço no
futuro.
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A inte rvenção prioritária a realizar, informou o presidente da Câmara, será a rotunda de
superfície de ligação às praias da Costa do Norte (Canto Mosqueiro e à Cova do Lago) e Ribeira
dos Moinhos.
Será feita uma candidatura a fundos comunitários (QREN 2007-2013) para completar as verbas
necessárias à execução do projecto global.
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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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