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SIDI

NOTA À IMPRENSA

Reformulação da iluminação pública
da cidade de Sines arrancou
O novo sistema, com luminárias de baixo consumo, irá conferir maior qualidade à iluminação
pública e poupar nos gastos da autarquia com energia elétrica.
A empreitada de reformulação da iluminação pública da cidade de Sines teve início. A primeira
zona da cidade abrangida pelos trabalhos é a ZIL 2.
O objetivo deste projeto é a adoção de um sistema de iluminação pública moderno e eficiente,
constituído por luminárias de baixo consumo e consequente redução de custos para a Câmara.
Pretende‐se que a nova iluminação pública proporcione um serviço de melhor qualidade,
contribuindo para a segurança dos munícipes e visitantes durante a noite.
A eficiência é uma prioridade, esperando‐se uma racionalização da energia elétrica consumida e
o prolongamento da vida útil das lâmpadas.
Prevê‐se que a autarquia poupe cerca de 63 mil euros anuais em despesas com eletricidade
quando o sistema estiver concluído.
O investimento realizado, no montante de 549 mil e 164 euros, é cofinanciado por fundos FEDER
/ União Europeia, no âmbito do programa operacional INALENTEJO do QREN 2007‐2013.
O cofinanciamento aprovado é de 85% mas, através do mecanismo Top‐Up do INALENTEJO, os
pagamentos deverão chegar a 95%.
Outros projetos na área energética
A reformulação da iluminação pública da cidade de Sines não é o único projeto municipal em
curso na área energética.
O Fundo Eficiência Energética, lançado na primavera deste ano, é um estudo de eficiência
energética a partir de uma amostra constituída por um conjunto de habitações da cidade e do
concelho.
A Academia de Energias, pavilhão multifuncional em construção na ZIL 2, terá como uma das
valências a formação de profissionais em energias renováveis.
Estes dois projetos, integrados na Rede Corredor Azul, são, tal como o projeto de reformulação
da iluminação pública da cidade, cofinanciados por fundos FEDER / União Europeia, no âmbito
do programa operacional INALENTEJO do QREN 2007‐2013.
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Para solicitar mais informações sobre as notícias da nota use o email sidi@mun‐sines.pt ou o
telefone 269 630 665 (Serviço de Informação, Divulgação e Imagem).
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