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 SIDI 

 
NOTA À IMPRENSA 

 

Município de Sines cede formalmente terreno 
para construção do novo Centro de Saúde 

 
A Câmara Municipal de Sines e a Administração Regional de Saúde do Alentejo (ARSA) assinaram 
no dia 22 de julho uma escritura através da qual o município cede gratuitamente em direito de 
superfície, durante 50 anos renováveis por iguais períodos, um terreno para a construção do 
novo Centro de Saúde de Sines. 
 
O terreno tem uma área de 2769 metros quadrados e situa-se nas Barradas, nas traseiras da 
Clídis e do restaurante Cais da Estação. 
 
Recorde-se que o município pode dispor do terreno neste momento em resultado da 
antecipação, pela empresa J. Silva Lobo Construção Civil Lda., das cedências de terreno para 
domínio privado devidas por operação urbanística ainda não iniciada na área do Plano de 
Pormenor da Zona de Expansão Norte de Sines. 
 
Aguarda-se o início das obras do novo Centro de Saúde ainda este verão, com um prazo de 
execução de 18 meses. 
 
O concurso da empreitada promovido pela Administração Regional de Saúde do Alentejo está 
em fase de adjudicação, tendo concorrido 26 empresas. O investimento rondará os 4 milhões de 
euros. 
 
O presidente da Câmara Municipal de Sines, Manuel Coelho, congratula-se com o ato de 
assinatura da escritura que viabiliza a construção de “um equipamento que vai servir toda a 
população do concelho no presente e em futuras gerações, assim como quem trabalha na cidade 
e a visita”. 
 
Manuel Coelho explica que o Centro de Saúde, “que agora tem todas as condições para ser 
construído”, é “uma reivindicação de longa data dos autarcas e da população de Sines”. 
 
A concretização da escritura, refere, resultou do “esforço e empenho persistente do presidente 
da Câmara e do executivo a que preside”, em ações e medidas de que elenca as principais: 
 

1) Decisão, há cerca de 15 anos, de cedência de um lote de terreno para a construção do 
Centro de Saúde; 

2) Reunião do presidente da Câmara com a então presidente da ARSA, Rosa Matos, a 27 de 
junho de 2008, que se comprometeu a candidatar a construção do novo Centro de 
Saúde ao quadro comunitário (QREN 2007-2013); 

3) Reunião do presidente da Câmara com o então presidente da CCDR Alentejo, João 
Cordovil, a 16 de junho de 2011, em que foi aprovada a candidatura ao QREN; 

4) Reunião da presidente da Câmara, a 5 de julho de 2011, com os presidentes da ARSA e 
da CCDR Alentejo, para assinatura do contrato de financiamento por aquelas duas 
entidades; 
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5) Reunião do presidente da Câmara com o secretário de Estado Adjunto, dia 16 de 
outubro de 2011, em que este se comprometeu a fazer tudo o que estivesse ao seu 
alcance para a concretização da construção do novo Centro de Saúde. 

 
Após o ato de assinatura da escritura de atribuição deste lote de terreno, no dia 22 de julho de 
2013, o presidente da Câmara chamou a atenção do presidente da ARSA, José Robalo, para a 
atual situação preocupante da falta de médicos no Centro de Saúde de Sines e o que isso 
representa para a população em geral e particularmente para os idosos, portadores de doenças 
crónicas, crianças e pessoas mais pobres, propondo a realização de concursos internacionais de 
novos médicos e incentivos à sua fixação nesta zona. 
 
Desde há 15 anos a esta parte, explica Manuel Coelho, a Câmara Municipal de Sines tem 
suportado o pagamento de rendas de habitação aos novos médicos que optem por vir trabalhar 
no Centro de Saúde de Sines, numa tentativa de melhorar as condições de prestação dos 
cuidados de saúde à população. 
 
“Esperamos agora que haja celeridade na construção do novo Centro de Saúde de Sines, que 
deve ser dotado de novos serviços, nomeadamente de fisioterapia e análises clínicas”, conclui o 
presidente da Câmara. 
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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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