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 SIDI 

 
NOTA À IMPRENSA 

 

Polis Litoral Sudoeste no  
concelho de Sines reprogramado 

 
A Assembleia Municipal de Sines aprovou, no dia 20 de dezembro, por unanimidade, a alteração 
da participação do município na Sociedade Polis Litoral Sudoeste.  
 
Esta alteração traduz-se numa redução significativa – em cerca de 1 milhão de euros – dos 
encargos financeiros do município com o programa, mantendo-se no entanto o essencial dos 
investimentos previstos para o concelho. 
 
A retirada pelo governo de verbas aos programas Polis e a atual conjuntura económica e 
financeira do município de Sines, comum à generalidade dos municípios do país, foram duas das 
justificações da decisão. 
 
Explicam também a alteração a retirada dos encargos financeiros do município de Sines com as 
obras do Portinho de Porto Covo, que passam a ser asseguradas pelas entidades 
desconcentradas da administração central, e a reprogramação pela Sociedade Polis Litoral 
Sudoeste, já no âmbito do próximo quadro comunitário (2014-2020), de parte das obras e outros 
investimentos previstos para 2014. 
 
Com as alterações realizadas, a nova configuração do programa em Sines é a seguinte: 
 
- Proteção de sistemas dunares e arribas em S. Torpes / Morgavel e Porto Covo (sem alterações; 
obra suportada financeiramente pela administração central) 
- Qualificação dos apoios das praias da Samouqueira, Porto Covinho e Grande de Porto Covo 
(mantêm-se dentro do Polis todos os projetos, mas apenas a obra da Samouqueira será realizada 
no seu âmbito) 
- Qualificação do apoio da Praia da Ilha do Pessegueiro (a obra será realizada, mas com menor 
investimento, por não estar garantida a participação privada prevista inicialmente e também por 
reajustamentos no projeto, com melhor adequação à paisagem) 
- Qualificação urbana do Portinho de Porto Covo (a obra será realizada, mas sem a participação 
financeira da Câmara Municipal de Sines) 
- Ecovia e ciclovias do Litoral Sudoeste (sem alterações) 
- Estruturas de apoio ao autocaravanismo (obra excluída do Polis Litoral Sudoeste) 
- Parques de merendas (sem alterações) 
 
O prazo de intervenção das obras passou para 2014, por decisão da Sociedade Polis. 
 
Os municípios de Sines, Odemira, Aljezur e Vila do Bispo reivindicam com veemência um reforço 
de verbas e intervenções da administração central para a valorização da região do Alentejo 
Litoral e Costa Vicentina no próximo quadro comunitário, que já está a ser negociado. 
 
No entanto, e para além deste quadro, o executivo da Câmara Municipal de Sines tem um 
projeto concluído para a qualificação da via turística São Torpes – Porto Covo, completada com 
uma nova ciclovia paralela que ligará Sines a Porto Covo. 
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Com este projeto pronto e a apresentação na CCDRA / INALENTEJO do interesse em realizar esta 
obra de importância notória para Porto Covo e o concelho estão criadas as condições para a sua 
execução logo que haja aprovação da respetiva candidatura aos fundos comunitários. 
 
SIDI/PM/2013-01-07 
 
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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