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NOTA À IMPRENSA

Construção de variante do ex-IP8 à ZIL 2 com
candidatura aprovada a fundos europeus
A Comissão Diretiva da Autoridade de Gestão do INALENTEJO, programa operacional do QREN
2007-2013, aprovou a operação "Construção e Requalificação de Troços da Rede Viária
Municipal de Sines", candidatada pela Câmara Municipal de Sines.
A candidatura abrange duas obras: construção da variante do ex-IP8 à ZIL 2 e requalificação da
Estrada do Encalhe.
O valor total elegível da candidatura é de 711 mil e 239 euros, com uma taxa de comparticipação
de 85%.
Trata-se de uma candidatura aprovada muito importante para a cidade de Sines por quatro
razões fundamentais, explicadas pelo presidente da Câmara, Manuel Coelho:
“1 - Permite criar uma ligação à ZIL 2 a partir da nova rotunda da via de entrada de Sines, pela
qual passarão a circular as viaturas pesadas com destino à Zona de Indústria Ligeira e que
deixam de circular na Rua D. Pedro I, Rua Maria Lamas e o troço de estrada entre esta e a ZIL 2;
2 – Inclui a requalificação do troço da Estrada da Afeiteira entre a estrada da ZIL 2 e uma nova
rotunda, a executar na zona da Barranca;
3 – Inclui, associada, a execução de um troço de ciclovia com ligação à ciclovia já construída ao
longo da via panorâmica da Costa do Norte, aumentando-se assim o circuito ciclável, com ligação
à cidade pela Rua Maria Lamas;
4 – Permite concluir e reduzir os encargos com as obras já realizadas pela Câmara na Estrada do
Encalhe.
Em resumo, a execução desta candidatura há muito tempo submetida pela autarquia e agora
aprovada, aumenta a qualificação da cidade, com encargos reduzidos para a Câmara.”
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