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NOTA À IMPRENSA

Câmara aprova lançamento de concurso público para
concepção da requalificação da Av. Vasco da Gama,
reabilitação da falésia e ligação vertical
A Câmara Municipal de Sines aprovou, no dia 4 de Fevereiro, o lançamento de concurso público
de concepção de um estudo prévio único para a requalificação da Av. Vasco da Gama, para a
reabilitação e consolidação da falésia de Sines e para o reforço da acessibilidade à Av. Vasco da
Gama, com instalação de ligação vertical.
Trata-se de um conjunto de três operações previstas no Programa de Acção para a Regeneração
Urbana de Sines, com um montante máximo elegível de 4 milhões 811 mil e 756 euros,
comparticipados em 55% pelo FEDER.
As intervenções a realizar na requalificação da Avenida incluem a redução no número de vias de
circulação automóvel de quatro para duas, o estabelecimento de circuitos pedonais e cicláveis
(integrando a Avenida na eco-via do Litoral Alentejano), a garantia de bons acessos à praia a
oferta de estacionamento adequada, a qualificação dos edifícios de apoio à actividade da pesca,
a criação de espaços públicos polivalentes que permitam receber eventos culturais e sociais e a
disponibilização de espaços para comércio, restauração e bebidas.
A obra de reabilitação e consolidação da falésia de Sines pretende travar a sua degradação física
e ecológica, tratando paisagisticamente o espaço e estabilizando a falésia, de modo a minimizar
os riscos de deslizamento de rocha. O estudo prévio deve também prever a requalificação
paisagística do Muro da Praia.
A ligação vertical, por meios mecânicos, entre a Av. Vasco da Gama e o Centro Histórico da
cidade pretende reforçar a ligação entre a frente marítima e o centro histórico da cidade,
facilitando o acesso das pessoas em geral, incluindo as que tenham mobilidade reduzida, e a
criação de novos pontos de vista panorâmica sobre a baía, a cidade e o mar.
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Para solicitar mais informações sobre as notícias da nota use o email sidi@mun-sines.pt ou o
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