
 
 

 

MOÇÃO 
 

SUSPENSÃO DAS OBRAS NO IP8/A26 E CIRCULAÇÃO NA ER 261-5, ENTRE SANTO ANDRÉ E SINES 

 

A falta de respostas por parte da Administração Central relativamente à suspensão das obras no 

IP8/A26 e a circulação na ER 261-5, entre Santo André e Sines originou a deliberação no 

passado dia 11 de abril da realização de uma reunião extraordinária para se tomarem medidas e 

tornar público o desagrado da população deste Município face a esta situação. 

Consideramos que esta infraestrutura é um eixo fundamental para o desenvolvimento não só do 

Município e da região, mas também do país. Trata-se de um itinerário de importância estratégica 

pois ligará a Costa do Atlântico à fronteira com Espanha através do Baixo Alentejo 

(Sines/Santiago do Cacém/Ferreira do Alentejo/Beja/Serpa/Ficalho), facilitando a ligação do 

complexo portuário e industrial de Sines ao aeroporto de Beja, a Alqueva, e à fronteira, 

agilizando o transporte de mercadorias de e para a Europa, potenciando o turismo e a circulação 

dos visitantes, promovendo assim o desenvolvimento da região e consequentemente o país. A 

decisão da suspensão traduz-se numa perda de qualidade de vida das populações locais que 

viam nesta obra, um fator de progresso e desenvolvimento.  

Não podemos deixar de referir que nesta obra já foram gastos muitos milhões de euros, e a 

degradação gerada pelo abandono leva a gastos suplementares, inadmissível quando o país se 

encontra em crise. Esta situação tem gerado inúmeras críticas por parte de autarcas, associações 

de desenvolvimento e empresariais da região que alertam para este desperdício de dinheiros 

públicos. 

 

Preocupa-nos sobretudo a segurança de quem utiliza esta via todos os dias face ao estado em 

que a obra foi deixada. A falta de sinalização, os pinos no meio da via, o estado degradado em 

que ficaram muitos caminhos rurais tornando-se intransitáveis, a descaracterização da paisagem, 

os estaleiros ao abandono, são alguns dos problemas que acompanham e desagradam a quem 

vive nesta região. 

A Assembleia Municipal de Santiago do Cacém reunida a dezassete de maio de dois mil e 

catorze face à inexistência de alterações por parte da Administração Central 

relativamente a suspensão das obras no IP8/A26 exige que:  

a) Sejam criadas condições de segurança a todos aqueles que diariamente circulam nestas 

vias; 

b) Sejam concluídos os trabalhos na ER 261-5; 

c) Recomecem as obras no IP8/A26 logo que estejam reunidas as condições financeiras e 

politicas. 

Esta moção será enviada para o Presidente da República, grupos parlamentares da Assembleia 

da Republica, CIMAL, meios de Comunicação Social, Câmara Municipal de Sines, Grândola, Ferreira 

do Alentejo, Beja e Serpa. 

Moção aprovada por unanimidade e aclamação. 


