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 SIDI 

 
NOTA À IMPRENSA 

 

Câmara e Sonae assinam escritura de terreno 
para construção de superfície comercial 

Continente em Sines 
 
O presidente da Câmara Municipal de Sines, Manuel Coelho, e representantes da empresa Sonae 
Retail Properties assinaram a escritura do terreno para a construção de uma superfície comercial 
Continente em Sines em ato realizado hoje, 19 de novembro, nos Paços do Concelho. 
 
A alienação do terreno acontece na sequência da hasta pública realizada a 22 de outubro e 
significa uma receita para o município de 2 milhões 600 mil e 50 euros. 
 
Prevê-se que a unidade crie cerca de 150 novos postos de trabalho diretos. 
 
Worten, Sportzone, Modalfa e Bom Bocado são algumas das lojas que deverão ocupar os 6000 
m2 da nova superfície comercial. 
 
O lote vendido tem uma dimensão de 26 510 m2 e está situado entre a rotunda desnivelada à 
entrada da cidade e a superfície comercial Intermarché, em área abrangida pelo Plano de 
Pormenor da Cidade Desportiva. 
 
A construção dos acessos ao Continente será da responsabilidade da Câmara Municipal de Sines. 
 
Para o presidente da Câmara, a construção do Continente em Sines traz benefícios à cidade pelo 
“encaixe financeiro para a Câmara Municipal” e pelos postos de trabalho criados, 
“maioritariamente para mulheres e jovens de Sines”. 
 
Do ponto de vista do autarca, a instalação da nova superfície comercial em Sines será também 
importante porque “alarga a oferta e contribui para baixar os preços dos produtos para a 
população, que deixa de ter de se deslocar a outros concelhos – Grândola ou até mesmo Setúbal 
– para fazer compras nestas superfícies”. 
 
Outra das vantagens da localização do Continente em Sines é o “reforço da sua centralidade”, 
uma vez que “contribuirá para atrair a esta cidade clientes dos concelhos envolventes”. 
 
Para o presidente da Câmara, “é desejável que a nova superfície entre em funcionamento em 
2013”. 
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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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