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Delegação da Embaixada dos EUA visita  
Zona Industrial e Logística de Sines - ZILS 

Assumindo-se como “A Porta Atlântica da Europa”, a ZILS sublinha agora as novas oportunidades que serão abertas com a 
conclusão das obras de alargamento do Canal do Panamá, situação que reforçará a posição de excelência do Porto de Sines, a 
que se junta a vantagem competitiva facultada pela existência de uma extensa área industrial e logística adjacente.  
Para a aicep Global Parques a visita integra-se no quadro das acções de divulgação e promoção da Zils num esforço contínuo 
de captação de investimento e de colocar Sines, a Zils e o Porto na rota dos investimentos. Aliás o mercado dos EUA tem sido 
alvo de atenção da aicep Global Parques que no final de 2009 realizou um Workshop em parceria com a New York / New 
Jersey Port Authority nas instalações do Newark Club em Newark onde apresentou Sines como área de acolhimento 
empresarial de dimensão internacional . 
A Zils Global Parques - Zona Industrial e Logística de Sines oferece uma localização com clara vocação atlântica e com fácil e 
rápido acesso a vias de comunicação nacionais e internacionais devido à proximidade ao Porto Marítimo de Sines. A Zils Global 
Parques dispõe de 2000 ha de áreas vocacionadas para actividades industriais, logísticas e de serviços, contando já com 
algumas das maiores empresas nacionais, como a Galp, a EDP, a Sonae Indústria ou o Grupo Cimpor.  
A Zils Global Parques compreende ainda a ZalSines, Zona de Actividades Logísticas, que está integrada no Portugal Logístico. A 
ZalSines é uma plataforma logística que compreende duas áreas: uma na zona intra-portuária, com 30 ha sob jurisdição da 
Administração do Porto de Sines (APS); e outra na zona extra-portuária, a cerca de 2 Km, com uma extensão limite de 215 ha 
na Zils Global Parques, gerida pela aicep Global Parques. 

 
13.10.2010 - 19:03 

Uma Delegação da Embaixada dos Estados Unidos da América em Portugal visita amanhã, dia 14 de 
Outubro, a ZILS - Zona Industrial e Logística de Sines, com o objectivo de mostrar as enormes 
potencialidades oferecidas por esta infra-estrutura gerida pela aicep Global Parques. 
A comitiva, chefiada pelo Conselheiro Comercial Dillon Banerjee, será recebida, no Edifício do Centro 
de Negócios da ZILS, pelo Administrador Executivo da aicep Global Parques Dr. Miguel Fontes. Para 
além da visita à ZILS, a delegação dos EUA será também recebida pela Administração do Porto de 
Sines e terá a oportunidade de visitar o Porto. 
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