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Regeneração Urbana de Sines: Empreitada da
avenida, falésia e elevador vai arrancar
A empreitada do Programa de Acção para a Regeneração Urbana de Sines relativa à
requalificação da Avenida Vasco da Gama, construção de elevador, arranjo paisagístico da falésia
e sua consolidação parcial vai arrancar até ao final desta semana.
Os trabalhos iniciais incluem operações de desmatação e remoção de palmeiras, de acordo com
o projecto aprovado pela autarquia, que prevê a plantação de nova vegetação na avenida e na
falésia. As entidades públicas e privadas e os particulares interessados em ficar na posse de
alguma das árvores removidas deverão contactar o Departamento de Obras Municipais e
Serviços Urbanos da autarquia até ao dia 7 de Outubro (Contacto: Eng.º Carlos Pedroso, tel. 269
630 230).
Um investimento de 4,5 milhões de euros, co‐financiado por fundos FEDER no âmbito do
programa INALENTEJO do QREN 2007‐2013, a empreitada que agora se inicia junta três
operações da Regeneração Urbana dedicadas à transformação da frente marítima da cidade.
O principal objectivo da obra na Avenida Vasco da Gama é a sua transformação em espaço de
lazer, vocacionado para as pessoas, iniciativas festivas, feiras, desporto, espectáculos e
actividades turísticas e de lazer. Será feita a redução do número de faixas de rodagem, de duas
para uma, e criado um passeio público com 13,5 metros de largura, complementado por uma
ciclovia, a ligar à da futura avenida marginal da Costa do Norte e entrada de Sines e, no futuro, à
ciclovia de ligação a S. Torpes e a Porto Covo, que será objecto de uma candidatura a fundos
europeus.
O elevador, a localizar junto ao Largo dos Penedos da Índia, terá capacidade para 21 pessoas e
garantirá melhores condições de acesso entre a zona ribeirinha e o Centro Histórico da cidade,
particularmente para as pessoas idosas ou com problemas de mobilidade.
No âmbito desta empreitada, está ainda previsto o tratamento paisagístico de toda a falésia e a
consolidação da secção contígua ao elevador. As obras para consolidação da zona crítica entre o
Largo dos Penedos da Índia e as Escadinhas do Muro da Praia obrigaram a uma nova
empreitada, com um investimento estimado em 1 milhão de euros.
Informações completas sobre o programa no site www.sinesregenera.com.
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