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MUNICÍPIO DE SINES
 SIDI 

 
 

NOTA À IMPRENSA 
 

Câmara de Sines aprova Grandes Opções do Plano 
2009/2012 e Orçamento 2009 

 
A Câmara Municipal de Sines, reunida no dia 18 de Dezembro de 2008, aprovou, por maioria, as 
Grandes Opções do Plano 2009/2012 e o Orçamento 2009.  
 
O orçamento apresenta um valor de 49 milhões 198 mil e 970 euros, dos quais 25,9 milhões na 
rubrica corrente e 23,2 milhões na rubrica capital. 
 
Entre os projectos previstos para lançamento ou concretização em 2009, contam-se: 
 
- Lançamento do concurso e início da construção da Cidade Desportiva de Sines; 
- Início da construção das novas escolas básicas e pré-escolas nas zonas norte e sul da cidade; 
- Desenvolvimento de projectos na área da regeneração urbana (centro histórico - Avenida 
Vasco da Gama); 
- Conclusão da revisão do PDM, do Plano de Pormenor e Salvaguarda do Núcleo Histórico de 
Sines (entre outros) e dos estudos urbanísticos para requalificação da cidade; 
- Lançamento do projecto do Museu do Mar e dos Descobrimentos; 
- Início do processo de transferência da Escola Tecnológica do Litoral Alentejano para a cidade; 
- Realização de obras de qualificação na envolvente dos Paços do Concelho, Bairro 1.º de Maio, 
Loteamento da Ponte Serva, Avenida D. Pedro I, Travessa de Santa Catarina (conclusão), 
melhorias na Escola EB1 n.º 2 de Sines, relocalização dos pombais, etc.; 
- Em Porto Covo: lançamento da obra da nova estrada de Porto Covo (EM 554 e CM 1115); 
construção do Pavilhão Multiusos; construção do centro de dia e creche (em parceria com a 
Associação A Gralha); construção da Casa de Velório; reforço do abastecimento de água a Porto 
Covo e Terça Parte; 
- Apresentação das candidaturas para o reforço e qualificação das actividades da pesca, em 
parceria com as associações de armadores, produtores e pescadores; 
- Desenvolvimento dos projectos e programas de apoio às actividades da educação, ensino e 
formação profissional, desporto, cultura e artes; 
- Desenvolvimento de parcerias com associações empresariais e insti tuições de ensino superior, 
entre outras. 
 
Os documentos serão sujeitos a aprovação da Assembleia Municipal em dia de Dezembro a 
designar. 
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Recursos adicionais na área Actualidade > Gabinete de Imprensa do site municipal, 
www.sines.pt.  
 
Para solicitar mais informações sobre as notícias da nota use o email girp@mun-sines.pt  ou o 
telefone 269 630 665 (Serviço de Informação, Divulgação e Imagem). 


