MUNICÍPIO DE SINES
SIDI

NOTA À IMPRENSA

Câmara reafirma posição “claramente
desfavorável” ao PROTA
A Câmara Municipal de Sines aprovou, no dia 2 de Junho, por unanimidade, um parecer relativo
às alterações realizadas no Plano Regional de Ordenamento do Território - Alentejo (PROTA), na
sequência do seu período de discussão pública e das reuniões com as entidades entretanto
ocorridas.
A autarquia considera que não são perceptíveis “as justificações técnicas ou científicas que
recomendam e fundamentam a delimitação da Faixa de Protecção da Zona Costeira e respectiva
regulamentação” e que os “planos merame nte reguladores do uso solo e demasiado restritivos”,
como o PROTALI, o antecessor do PROTA, se revelaram “ineficazes por não integrarem factores
de sustentabilidade para o território do concelho”.
Considerando o turismo uma “oportunidade” para relançar os espaços rurais, em “declínio”, a
Câmara Municipal solicita que seja avaliada a admissão de dois novos núcleos de
desenvolvimento turístico, um em torno da barragem de Morgavel e outro entre a serra
(Sonega) e o limite sul do concelho, acrescentando que ambas as soluções propostas
“salvaguardam os princípios conservacionistas”.
A Câmara Municipal de Sines chama ainda a atenção para a necessidade de integrar no texto do
PROTA as acessibilidades fundamentais ao desenvolvimento regional, assegurando-se as ligações
rápidas e seguras entre o pólo de Sines, o interior do país e Espanha / Europa em rodovias e
ferrovia de mercadorias. Neste caso, a autarquia reitera a necessidade urgente de um novo
troço ferroviário entre o terminal portuário, Grândola Norte – Pinheiro – Espanha.
Considerando que “matérias fundamentais invocadas no período de discussão pública pela
Câmara Municipal de Sines não foram acolhidas”, mantém-se a posição “claramente
desfavorável do município de Sines ao PROTA”.
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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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