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Instalação de Centro Logístico na ZILS - Zona Industrial e Logística de Sines
A Repnunmar Logística e Trânsitos, Lda, estabeleceu no final de 2017, no lote 2E3 do loteamento
da Zona 2 da ZILS - Zona Industrial e Logística de Sines, uma operação logística com o propósito de
realizar no local operações de receção, parqueamento, reparação e expedição de contentores
marítimos. Instalou, também, um estaleiro para apoio às atividades e ao parqueamento das
viaturas da Transportadora Ideal do Bairro de Alcântara (empresa do Grupo Silvestre e Silva)
afetas ao Porto de Sines e suporte do tráfego. Esta operação visou, dada a perspetiva de
crescimento, o apoio à atividade que efetua diariamente no Porto de Sines. A área ocupada foi de
3000 metros quadrados e serviu de teste à sustentabilidade da operação. Em agosto a empresa
demonstrou vontade em dotar a sua atividade com um carácter de permanência, tendo celebrado
um contrato de Direito de Superfície, para a ocupação durante o período de 20 anos e de uma
área de 9.985metros quadrados, no Lote 10 do loteamento E da Zona 1 da ZILS. A empresa face a
avaliação realizada à sua atividade na ZILS, irá construir um Centro Logístico multiusos de receção,
parqueamento, reparação e expedição, consolidação e desconsolidação de contentores cheios e
vazios e estacionamento e apoio à frota de viaturas ligeiras e pesadas. Este Centro compreenderá
ainda uma área administrativa, uma estação de serviço com bomba de combustível e respetivas
áreas de apoio, um Entreposto Aduaneiro, Logística de Palete e Armazenagem a céu aberto ou em
área coberta.

Sobre a aicep Global Parques
A aicep Global Parques é especialista em gestão de parques e em localização empresarial. O focus é garantir condições de
captação e acompanhamento na instalação de projetos de investimento nacional e estrangeiro.
A aicep Global Parques tem sob gestão direta três soluções de localização empresarial distintas: a Zils Global Parques em
Sines, o BlueBiz Global Parques em Setúbal e o Albiz Global Parques em Albarraque, concelho de Sintra.
A ZILS – Zona Industrial e Logística de Sines é uma localização com vocação atlântica e fácil e rápido acesso a vias de
comunicação nacionais e internacionais devido à contiguidade com o Porto Marítimo de Sines. Com um forte cluster
energético, a Zils Global Parques dispõe de 2.375ha de áreas vocacionadas para atividades industriais, logísticas e de
serviços, contando já com empresas como a Galp, a Repsol e a EDP.
O BlueBiz – Parque Empresarial da Península de Setúbal tem vindo a afirmar como inovador e atrativo para diversos
sectores de atividade, com destaque para a aeronáutica, mas também a logística automóvel e agroindustrial. As
acessibilidades são a sua principal mais-valia. No extremo Sul da Área Metropolitana de Lisboa, junto ao Porto de Setúbal,
com acesso direto à autoestrada A2, a 300m de um terminal de carga ferroviário e a 46 km do aeroporto de Lisboa.
O Albiz – Parque Empresarial de Sintra tem vocação para a atividade empresarial e logística, com excelentes e
competitivas condições para as PME.
A aicep Global Parques presta ainda serviços de localização industrial e logística em todo o território de Portugal.
http://www.globalparques.pt

