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NOTA À IMPRENSA

Abertura ao trânsito automóvel da Estrada Municipal 554
(Morgavel – Porto Covo)
A nova estrada de acesso a Porto Covo - Estrada Municipal 554, entre a EN 120 e Porto Covo está concluída e pronta para entrar ao serviço de circulação de viaturas a partir de 21 de Julho
de 2011.
“Trata-se de uma obra muito importante na qualificação da estrada de acesso a Porto Covo, que
nesta data passa a ter uma acessibilidade de qualidade em conforto e segurança na ligação a
norte”, diz o presidente da Câmara Municipal de Sines, Manuel Coelho.
Foi um investimento de 814 mil euros comparticipado pelo FEDER / União Europeia, no âmbito
do Programa Operacional INALENTEJO do QREN 2007-2013.
“Com estas obras realizadas garante-se uma nova via com um perfil de 8 metros de largura, o
que além de aumentar as condições de segurança e conforto dos automobilistas representa uma
valorização do território e uma qualificação e promoção dos centros urbanos e turísticos que
passa a servir”, diz Manuel Coelho.
A conclusão da via entre a Rotunda da Parreira e o limite do concelho (Pontão do Vidigal),
também comparticipada por fundos FEDER, está prevista para o final de Novembro de 2011.
Nesta segunda fase está incluído o alargamento e o reforço do Pontão do Vidigal e a continuação
desta via no concelho de Odemira para servir a costa do Alentejo Litoral (incluindo Vila Nova de
Milfontes, Zambujeira do Mar, São Teotónio e Algarve).
A Câmara Municipal de Sines pede a atenção dos automobilistas à sinalização sobre limites
temporários de velocidade e movimento de máquinas de apoio à continuação da segunda fase
das obras do troço sul.
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