MUNICÍPIO DE SINES

NOTA À IMPRENSA

Requalificação da Rua Marquês de Pombal
com candidatura aprovada
A Comissão Diretiva do Programa Operacional Alentejo 2020 aprovou a candidatura submetida
pela Câmara Municipal de Sines para requalificação do espaço público da Rua Marquês de
Pombal.
A operação pretende regenerar, valorizar e qualificar a Rua Marquês de Pombal, entre a Praça
da República(Rossio) e o viaduto junto ao Lar Prats, fomentando novas funções urbanas numa
área do centro urbano vital para a cidade e para o centro histórico.
Um dos principais objetivos da obra é melhorar as condições de comodidade e segurança da
circulação, através da requalificação das infraestruturas pedonais.
Também se pretende garantir uma mais efetiva continuidade de percursos, através do
reperfilamento do arruamento para alargamento das áreas pedonais.
Serão constituídas áreas de valorização pedonal, complementadas com a introdução de medidas
físicas de acalmia de tráfego e de requalificação do espaço público por forma a adaptá‐lo a estas
novas funções.
Finalmente, serão eliminadas as barreiras arquitetónicas no espaço público que condicionam a
mobilidade de cidadãos portadores de deficiências motoras.
A operação "Requalificação do espaço público da Rua Marquês de Pombal e Praça da República
– 1.ª Fase", centrada na Rua Marquês de Pombal, é um investimento com um custo total de 1
510 776,79 €. O investimento elegível é de 1 266 285,77 €, cofinanciado à taxa de 85% por
fundos FEDER / União Europeia, no âmbito do programa operacional Alentejo 2020 / Portugal
2020, o que se traduz numa contribuição comunitária de 1 076 342,90 €.
Trata‐se de mais uma operação integrada no PEDU – Plano Estratégico de Desenvolvimento
Urbano de Sines.
A requalificação da Praça da República (Rossio), 2.ª fase da intervenção prevista nesta zona da
cidade, será objeto de candidatura própria.
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