MUNICÍPIO DE SINES
SIDI

NOTA À IMPRENSA

Câmara aprova propostas de Planos de Pormenor
da Casa Pidwell e Zona Poente de Sines
A Câmara Municipal de Sines, reunida no dia 3 de Fevereiro, aprovou por unanimidade as
propostas de Planos de Pormenor da Casa Pidwell e da Zona Poente de Sines.
O Plano de Pormenor da Casa Pidwell abrange uma área de 4204,3 m2 e destina‐se a promover
a requalificação do espaço. Preconiza‐se a recuperação do edifício, podendo, em último recurso
e após vistoria, ser demolido e edificado um novo volume mantendo as características
arquitectónicas. Os usos previstos são de comércio, serviços e de restauração e bebidas. No
espaço envolvente prevê‐se uma bolsa de estacionamento e zonas verdes e pedonais.
O Plano de Pormenor da Zona Poente de Sines abrange uma área de 129759,67 m2 e prevê a
manutenção do actual parque de campismo, com a correcção de alguns limites. Para rematar a
zona das habitações pré‐fabricadas da Estrada da Floresta preconiza‐se uma banda de moradias
unifamiliares que serve de tampão às primeiras. Junto ao actual parque de campismo é criado
um novo lote destinado a equipamento hoteleiro para um máximo de 100 camas turísticas. Na
zona em frente ao parque de merendas prevê‐se seis moradias unifamiliares e um equipamento
público.
As propostas de ambos os planos vão ser remetidas à Comissão de Coordenação e de
Desenvolvimento Regional do Alentejo para a realização da conferência de serviços. As fases
procedimentais que se seguem incluem um período de discussão pública e a apreciação e
aprovação pela Assembleia Municipal.
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