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Comitiva empresarial holandesa visita  
Zona Industrial e Logística de Sines - ZILS  

A comitiva holandesa é chefiada pelo Presidente da Câmara Municipal de Geldermalsen e integra um importante conjunto de 
empresários que dirigem as principais empresas holandesas de construção e desenvolvimento no campo da água e infra-
estruturas – o que justifica uma visita específica à ETAR da ZILS, sob gestão da empresa portuguesa “Águas de Santo André”. 
As boas vindas à delegação holandesa estarão a cargo do Presidente da Comissão Executiva da aicep Global Parques, Francisco 
Sá, seguindo-se a visita às instalações da ZILS e uma recepção na Administração do Porto de Sines, o que permitirá aos 
visitantes conhecer de perto as condições de excelência oferecidas pela ZILS Global Parques, seja em termos de infra-
estruturas de acesso intermodais, da sua proximidade ao porto estratégico de Sines, ou da envolvente sócio-económica, tudo 
factores relevantes para a captação do interesse de empresas holandesas na localização dos seus investimentos neste parque 
industrial, que se assume como entrada «estratégica na Península Ibérica e na Europa». 
Recorde-se que a ZILS Global Parques é um dos três parques industriais sob gestão da aicep Global Parques, entidade que 
integra o universo aicep Portugal Global (Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal). 
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. 

 
24.9.2010 - 1:17 

Um grupo de 15 empresários e autarcas holandeses visita amanhã, dia 24 de Setembro, as instalações da ZILS – Zona 
Industrial e Logística de Sines, com o objectivo de analisar no local todas as enormes potencialidades oferecidas por 
esta infra-estrutura gerida pela aicep Global Parques. 
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