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NOTA À IMPRENSA

Construção do novo Parque de Campismo
de Sines adjudicada
A alienação do direito de superfície do lote para construção do novo Parque de Campismo de
Sines, na área do parque atualmente desativado, foi adjudicada em hasta pública no dia 8 de
julho.
O adjudicatário é a empresa Transcampo II, Sociedade Imobiliária, Lda., com experiência na
transformação de parques de campismo tradicionais e degradados em unidades modernas e
sustentáveis, capazes de combater a sazonalidade turística.
A adjudicação é ainda provisória, tornando-se definitiva com a apresentação pela empresa de
um estudo prévio para a construção de um parque de campismo com o mínimo de 4 estrelas,
em conformidade com o Plano de Pormenor da Zona Poente.
A hasta pública teve por objeto a alienação do direito de superfície de um lote com uma área de
47029,65m2, pelo prazo de 30 anos, renovável por igual período, por acordo prévio entre as
partes.
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 de que o novo
parque 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, em especial
na época baixa (primavera, outono e inverno).
Manuel Coelho, presidente da Câmara Municipal de Sines, manifesta a sua satisfação pela
aprovação deste negócio jurídico pelos órgãos municipais - Câmara e Assembleia.
“A cidade de Sines precisava deste novo equipamento, e, nesta data, estão criadas condições
para a sua concretização através de um promotor privado com experiência demonstrada para a
criação de um bom parque de campismo, moderno e apto a receber turistas todo o ano”,
afirmou.
“Com estes atos concretizados tenho um sentimento de dever cumprido no que respeita à
melhoria das condições para alojamento de turistas e à qualificação da cidade, o aumento da sua
atratividade e a dinamização da economia local, particularmente do pequeno comércio.”
“Vamos continuar a trabalhar para que estas obras se realizem com a máxima celeridade, assim
como de outras obras e projetos no espaço urbano da cidade, nomeadamente da conclusão
rápida das obras da Avenida da Praia e outras nos bairros da cidade. Sines cresce, qualifica-se e
nós temos razões para nós orgulharmos da nossa cidade.”
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