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NOTA À IMPRENSA

Cidade de Sines vai ter novo
parque de campismo
A Assembleia Municipal de Sines aprovou a alienação do direito de superfície para a
construção do novo Parque de Campismo proposta pela Câmara.
A Assembleia Municipal de Sines, em sessão realizada no dia 1 de março, aprovou a realização
de uma hasta pública para a alienação de direito de superfície destinado à criação de um novo
Parque de Campismo de Sines na área do parque atualmente inativo.
A proposta da Câmara foi aprovada por maioria, com os votos a favor de todas as forças políticas
representadas na Assembleia, com exceção dos eleitos da CDU, que votaram contra.
O adquirente do direito de superfície do lote de 47029,65m2 assumirá a obrigação de construir
um novo parque de campismo, com uma classificação mínima de quatro estrelas, em
conformidade com o Plano de Pormenor da Zona Poente de Sines, no prazo máximo de três anos
contados a partir da data da adjudicação.
Os candidatos a adquirentes devem apresentar currículo onde se comprove experiência nos
ramos referentes a gestão de unidades turísticas, lazer ou atividades similares.
A base de licitação é de 1 euro por metro quadrado e por ano, prevendo-se uma receita anual
para a Câmara de cerca de 50 mil euros.
O novo Parque de Campismo de Sines vai ter condições e estrutura para funcionar todo o ano e
acolher um máximo de 850 utentes em alojamentos turísticos (bungalows, autocaravanas e
tendas).
Com a qualidade de serviços exigida pela Câmara, a autarquia tem o objetivo e a previsão de que
o novo parque de campismo reforce a oferta de alojamentos turísticos e venha a ter um impacto
positivo na economia da cidade, nomeadamente na restauração e no pequeno comércio local e
em especial na época baixa (primavera, outono e inverno).
Prevê-se que a hasta pública para a atribuição do direito de superfície por 30 anos se realize no
prazo de um mês.
O presidente da Câmara, Manuel Coelho, em nome do executivo, manifesta o seu “regozijo pela
aprovação da proposta da Câmara, tendo em conta a importância deste novo equipamento
turístico para a cidade de Sines”.
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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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