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Visita dos 
Embaixadores UE ao 
Complexo Portuário, 
Logístico e Industrial de 
Sines  

 

A aicep Global Parques recebeu dia 7 de fevereiro em Sines os 
Embaixadores da UE em Lisboa no âmbito da Presidência UE da 
Suécia. A visita teve como objetivo dar a conhecer à Comitiva o 
Complexo Portuário, Logístico e Industrial de Sines com particular 
ênfase no seu papel na transição energética e digital do país de forma 
a estarem habilitados a promover o investimento e o relacionamento 
entre as empresas dos respetivos países e Portugal. 

A sessão decorreu na ZILS - Zona Industrial e Logística de Sines e 
contou com uma apresentação da ZILS, por Isabel Caldeira Cardoso, 
Vice-Presidente da aicep Global Parques, do Porto de Sines, por 
Duarte Lynce de Faria, Administrador Executivo da Administração do 
Porto de Sines e, com o tema “why Portugal?”, pela diretora de 
angariação da AICEP, Philomène Costa Dias. A sessão contou com 
a  presença do Secretário de Estado da Internacionalização, 
Bernardo Ivo Cruz e da Presidente do Conselho de Administração da 
aicep Global Parques, Rita Araújo. 

A ZILS é o maior parque empresarial de Portugal, com mais de 3.000 
hectares, contíguo ao Porto de Sines e formando com esta entidade 
um hub intercontinental logístico, energético e de telecomunicações, 
onde se desenvolvem, atualmente, grandes investimentos 
empresariais no âmbito da produção de hidrogénio, amónia e indústria 
verdes, bem com a construção de um dos maiores centros de dados 
verde da Europa, e para onde se perspetivam a curto/médio prazo 
grandes projetos nos três verticais referidos – Logística, Energia e 
Indústria verdes e Digital completando um valor total de mais de 
25.000M€. 

Em paralelo foi apresentada à Comitiva de Embaixadores da UE a 
dinâmica dos investimentos que se preveem no Porto de Sines com a 
expansão do Terminal de Contentores de Sines (Terminal XXI) e a 
construção do 2º Terminal de Contentores de Sines (Terminal Vasco 
da Gama), obras que representam um investimento total de mais de 
1.200M€ e permitirão um aumento da capacidade de manuseamento 
de contentores de 2,3 milhões para 7,6 milhões / ano. 

 

SOBRE  
A aicep Global Parques 
 
 

A aicep Global Parques – Gestão de Áreas Empresariais e Serviços, 
S. A., é uma empresa especializada em gestão de parques 
industriais e em soluções de localização empresarial. O seu foco é 
garantir condições de captação e acompanhamento da instalação de 
projetos de investimento nacional e estrangeiro. 

A ZILS - Zona Industrial e Logística de Sines, é a maior área de 
localização empresarial do país, dispondo de 2.375 hectares de 
áreas vocacionadas para atividades energéticas, industriais, 
logísticas e de serviços, junto ao porto de Sines. 
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MAIS INFORMAÇÕES: 
 
 

Website:  
www.globalparques.pt/zils/ 
 
Morada: 
Edifício ZILS – Monte Feio, Apartado 168 
7520-064 Sines, Portugal 
 
Diretor da ZILS: 
Miguel Borralho 
 
Contacto: 
+351 269 630 700 
zils@globalparques.pt 

MEDIA KIT: 
 
 

Clique aqui para aceder ao media kit da aicep Global Parques. 

 

http://www.globalparques.pt/zils/
https://www.dropbox.com/sh/m8cu3tk7egmfllx/AABCMKaHwoptw6gBifqAnuKXa?dl=0

