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NOTA À IMPRENSA

Empreitada de reconversão da via rápida da Costa
do Norte em via urbana está em curso
De acordo com o programa da Câmara Municipal para a valorização da cidade de Sines,
iniciaram‐se em dezembro as obras de reconversão e requalificação do troço do IP8 entre o
viaduto da Estrada da Costa do Norte e a Avenida Vasco da Gama.
Realizado no âmbito do acordo com a Estradas de Portugal, é um investimento de 911 mil e 344
euros que transforma a via rápida norte em Avenida Panorâmica da Costa do Norte.
O projeto de reconversão da via inclui reforço do pavimento existente, passeios, estacionamento
de viaturas e veículos sem motor, troço de ciclovia com ligações a norte e a sul, equipamentos
de sinalização e segurança e iluminação pública.
A intervenção enquadra‐se nos objetivos da Câmara de reforço da ligação da cidade à frente
marítima na zona norte, nomeadamente do acesso às praias, Canto Mosqueiro, Cova do Lago,
Costa do Norte e Ribeira dos Moinhos.
O prazo de execução da empreitada, adjudicada à empresa Tecnovia, é de seis meses.
Com a realização deste projeto e a conclusão das obras da Avenida Vasco da Gama (Regeneração
Urbana), completa‐se um circuito viário na envolvente norte, poente e sul da cidade com
excelentes condições para a circulação pedonal e de bicicletas, para as práticas desportivas, a
fruição da paisagem e a instalação de bares e restaurantes – em suma, para o lazer e uma
imagem turística reforçada da cidade.
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