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Informação à Imprensa, 02/10/2019 

Promoção no Canal do Suez da Zona de Atividades Logísticas de Sines (ZAL) para agronegócio   

O Porto de Sines e a Zona Industrial e Logística de Sines (ZILS) iniciaram conversações com o 

Canal do Suez no sentido de promover a cooperação tecnológica e prestação de serviços com 

base nos sistemas portugueses “JUP - Janela Única Portuária” e “JUL - Janela Única Logística” 

por um lado, e os negócios, com ênfase na logística intercontinental de produtos agrícolas e 

alimentares por outro.  

Foi com o propósito central de promover a Zona de Atividades Logísticas de Sines (ZAL Sines), 

como uma base para a consolidação e trânsito de bens do agronegócio, que representantes do 

Complexo Portuário, Logístico e Industrial de Sines tiveram reuniões de trabalho no Cairo e no 

Canal do Suez no dia 1 de outubro. 

A ZAL Sines é um conjunto de duas áreas, uma intraportuária de cerca de 30 ha no Porto de 

Sines e uma extraportuária, contígua, de cerca de 270 ha na Zona Industrial e Logística de Sines. 

A ZAL Sines é servida pelo Porto de Sines e por um sistema rodoferroviário de grande 

capacidade integrado num dos principais eixos multimodais da Rede Transeuropeia de 

Transportes 

A aicep Global Parques – Gestão de Áreas Empresariais e Serviços, S. A. e a APS – Administração 

dos Portos de Sines e do Algarve, S. A. firmaram em 2018 Memorandos de Entendimento 

respetivamente com a Zona Económica do Canal do Suez e a Autoridade do Canal do Suez. 

 

 

aicep Global Parques 

A ZILS Global Parques – Zona Industrial e Logística de Sines oferece uma localização com fácil e rápido acesso a vias de 
comunicação nacionais e internacionais na proximidade ao Porto de Sines. A ZILS Global Parques dispõe de 2.375ha de áreas 
vocacionadas para atividades industriais, logísticas e de serviços, contando já com algumas das maiores empresas em Portugal, 
como Galp, EDP, Repsol, Indorama, Air Liquide e Sonae Indústria. 

A aicep Global Parques presta ainda serviços de localização industrial, logística e serviços on-line em Portugal: 
www.portugalsiteselection.pt. O Portugal Site Selection é uma plataforma com base em sistemas de informação geográfica que 
está disponível gratuitamente na web e identifica soluções de localização em Portugal em função dos requisitos de determinado 
projeto. 

 

aicep Global Parques – Gestão de Áreas Empresariais e Serviços, S. A. www.globalparques.pt 
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