TAVIRA APRESENTA CANDIDATURA PARA CONCLUSÃO DA LIGAÇÃO CONCEIÇÃO- CABANAS
O Município de Tavira formalizou a candidatura ao Programa Operacional Algarve 21
para o financiamento do arranjo urbanístico da ligação entre Conceição e Cabanas.
Esta enquadra-se no âmbito do regulamento específico para as Ações de Valorização
do Litoral do Eixo Prioritário 2- Proteção e Qualificação Ambiental, sendo o valor total
do investimento apresentado de 368.530,17, cofinanciado pelo FEDER a 70%.
A intervenção será desenvolvida no Caminho Municipal 1238 ao km 140 e visa o
arranjo urbanístico do acesso entre as duas freguesias, abrangendo as especialidades
de traçado, terraplenagens, pavimentação, sinalização e segurança rodoviária e obras
acessórias, incluindo um muro de contenção.
Em linhas gerais, a elaboração do projeto executada pelos serviços municipais
considerou a optimização de uma solução do ponto de vista técnico-económico
equilibrada, cumprindo os requisitos impostos e as seguintes condições: conforto e
segurança para os utentes, mínimo impacte da zona afetada, mínima afetação dos
terrenos limítrofes, compensação do movimento de terras, mínima alteração das
funções normais da envolvente durante a execução da obra e embelezamento da área
de intervenção.
O traçado desenvolvido apresenta caraterísticas geométricas marcadamente urbanas,
as quais foram objeto de estudo cuidado no sentido da preservação e segurança deste
tipo de ambiente. Previu-se a inserção de passeios novos e o alargamento dos
existentes, permitindo a melhoria das condições de circulação e segurança dos peões.
Há a realçar que para a elaboração do presente projeto, foi executado um
levantamento topográfico, abrangendo toda a área de intervenção.
Esta obra funcionará como um complemento à requalificação paisagística da marginal
de Cabanas, concluída em 2010 pela sociedade Polis da Ria Formosa, uma vez que o
acesso candidatado é a única ligação existente entre a ER 125 e a referida marginal.
Por proposta do Executivo Municipal esta obra está incluída nas Grandes Opções do
Plano e no Orçamento Municipal de 2013, que será submetido á aprovação da
Assembleia Municipal nesta sexta-feira, dia 21 de dezembro, tendo sido um dos
projetos mais votados no TOP’2013- Tavira com Orçamento Participativo.
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