MUNICÍPIO DE SINES
SIDI

NOTA À IMPRENSA

Revisão do Plano de Pormenor Sul‐Nascente em
período de participação pública
A revisão do Plano de Pormenor da Zona de Expansão Sul‐Nascente da Cidade de Sines encontra‐
se em período de participação pública preventiva entre 16 de Fevereiro e 9 de Março de 2011.
Durante este período, todos os cidadãos poderão contribuir com sugestões e informações que
possam ser consideradas no processo de elaboração do plano.
Algumas das alterações que se pretende introduzir são ao nível das necessidades de
estacionamento, da reconfiguração de alguns lotes e edifícios (de modo a resolver problemas
entretanto detectados e melhorar a funcionalidade e a adequação dos espaços públicos) e da
flexibilização da indicação da entrada dos edifícios e de algumas caves com os correspondentes
ajustes nos lugares de estacionamentos públicos.
São também objectivos da revisão introduzir a possibilidade de o projecto de arranjos exteriores
detalhar e alterar o desenho dos espaços verdes (sem alterar a configuração dos mesmos),
prever uma rotunda próxima do empreendimento turístico junto a Santa Catarina, alterar alguns
parâmetros urbanísticos com o objectivo de adequação ao mercado e incluir as rampas de
estacionamento dentro dos lotes.
Os elementos que determinam a revisão do plano poderão ser consultados no Departamento de
Ambiente, Planeamento e Urbanismo, Serviço Administrativo da Câmara Municipal de Sines
(Edifício Técnico de São Marcos), todos os dias úteis, entre as 9h00 e as 15h30, ou no site
municipal, www.sines.pt, onde estão disponíveis informações completas sobre as modalidades
de participação.
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