MUNICÍPIO DE SINES
SIDI

NOTA À IMPRENSA

Aberto concurso para empreitada da
Estrada Municipal 554
O concurso público para a execução da empreitada da Estrada Municipal 554 (Morgavel – Porto
Covo) encontra-se aberto desde 27 de Abril, com recepção de propostas até 27 de Maio.
A empreitada consiste na execução de obras de reabilitação e reperfilamento da estrada entre o
entroncamento com a Estrada Nacional 120 e o entroncamento com o Caminho Municipal 1115,
com um perfil de 8 metros de largura, com faixa de rodagem de 6 metros e com berma
pavimentada de 1 metro de cada lado. A via será dotada de características que permitam a
circulação de veículos ligeiros e pesados, tendo por base uma velocidade de circulação de
70km/h.
O preço base da empreitada (1.ª fase) é 1 milhão, 149 mil e 242 euros, comparticipados a 80 por
cento % pelo FEDER, no âmbito do programa INALENTEJO / Contratualização - Mobilidade
Territorial – Rede Rodoviária.
É objectivo da Câmara Municipal de Sines iniciar a obra no final da época balnear, com um prazo
de execução de 240 dias (8 meses).
Dentro de pouco tempo, será lançado o concurso da 2.ª fase da obra, que consiste na execução
do Caminho Municipal 1115, entre o cruzamento da Parreira / Porto Covo e o limite do
concelho.
“Com a execução desta obra ficam resolvidos, definitivamente, os problemas desta via, que fica
com condições para suportar carros pesados. Além disso, garantimos uma acessibilidade de
qualidade ao pólo turístico de Porto Covo e às zonas balneares da nossa costa sul. Trata-se de
um investimento na qualificação do território e na valorização de Porto Covo de mais de 3
milhões de euros [as duas fases], possível de concretizar pela aprovação da candidatura da
Câmara ao Quadro Comunitário.” (Manuel Coelho, presidente da Câmara Municipal de Sines)
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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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