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ZILS tem novo hub orientado para a instalação de empresas de inovação 

O "Sines Tech - Innovation & Data Center Hub", localizado na ZILS - Zona Industrial e Logística 
de Sines, é o novo hub orientado para a instalação de empresas de Inovação e Data Centers, 

promovido pela aicep Global Parques.

Esta nova oferta na ZILS, da qual a EllaLink é o cliente inaugural, combina, num único local, disponibilidade de 

terrenos de grande dimensão, redes de alta tensão de energia, incluindo energia verde, ligações redundantes para 

Madrid e Lisboa, bem como uma infraestrutura HDD (Horizontal Direction Drilling) para uma amarração segura e 

robusta de cabos submarinos. 

O "Sines Tech" está estrategicamente posicionado para a amarração de cabos submarinos e instalação de 

infraestruturas de data centers, ambos essenciais no tráfego de dados na Internet de hoje. 

O "Sines Tech" será oficialmente apresentado à comunidade Internacional do setor IT&T na Conferência "Capacity 

Europe 2019", a realizar de 28 a 31 de outubro em Londres, no Reino Unido. A "Capacity Europe 2019" é a 

conferência líder do setor IT&T e abrange temas como 5G, IoT (Internet of Things), segurança de rede, AI, SD-WAN, 

blockchain, fornecimento de conteúdos, entre outros.

O evento conta com a presença de mais de 2500 participantes e cerca de 650 empresas de mais de 90 países e 

constitui um foco dinamizador do estabelecimento de parcerias e networking entre empresas com aspirações ao 

mercado europeu. A participação conjunta da aicep Global Parques com a EllaLink constitui uma oportunidade para 

divulgar o "Sines Tech", o pólo dedicado às TIC localizado na Zona Industrial e Logística de Sines – ZILS.
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