MUNICÍPIO DE SINES
SIDI

NOTA À IMPRENSA

Sines considerado um dos melhores concelhos para
viver nos domínios da tolerância e do emprego
No âmbito da “II Conferência de Qualidade de Vida: A Qualidade de Vida como Factor de
Competitividade”, a realizar no próximo dia 29 de Novembro, no Instituto Superior de Ciências
Sociais e Políticas da Universidade Técnica de Lisboa, o município de Sines vai receber o prémio
de um dos Melhores Municípios para Viver em 2010 nas componentes “Diversidade e
Tolerância” e “Economia e Emprego”.
Sines foi o terceiro município mais bem classificado no domínio "Diversidade e Tolerância",
apenas atrás de Albufeira e Portimão, destacando‐se pela tolerância demonstrada a pessoas de
diferentes religiões e orientações sexuais.
Sines foi também o terceiro concelho na componente "Economia e Emprego", atrás de Aveiro e
Lisboa, evidenciando‐se como aquele em que os habitantes inquiridos se mostraram mais
satisfeitos relativamente a oportunidades de emprego.
O quarto lugar no domínio "Acessibilidades e Transportes" e os quintos lugares nos domínios
“Felicidade” e "Turismo, Cultura e Lazer" foram outras classificações de relevo obtidas por Sines.
O estudo incidiu sobre 20 concelhos: Abrantes, Albufeira, Alfândega da Fé, Aveiro, Azambuja,
Bragança, Cartaxo, Entroncamento, Évora, Idanha‐a‐Nova, Leiria, Lisboa, Portimão, Porto, Santo
Tirso, São João da Madeira, Seixal, Serpa, Sines e Sintra.
O concelho de Sines foi incluído no estudo pela sua representatividade no tecido económico
português.
A “II Conferência de Qualidade de Vida” é uma organização conjunta do Instituto Superior de
Ciências Sociais e Políticas da Universidade Técnica de Lisboa e do Instituto de Tecnologia
Comportamental (INTEC).
A cerimónia de entrega de prémios terá a participação do secretário de Estado da Administração
Local, José Junqueiro.

SIDI/PM/2010‐11‐23
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).
NIPC 502 563 010LARGO RAMOS DA COSTA – 7520-159 SINES+351 – 269 630 600

FAX +351 – 269 633 022 E-MAIL: info@mun-sines.pt

