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Maior porta contentores do mundo faz escala no 
Porto de Sines

Laura León 01 Março 2020, 20:39
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Com 400 metros de comprimento fora-a-fora, 61,5 metros de boca e um calado de 16,5 metros, 
para além de uma maior capacidade, esta nova classe de navios destaca-se por ser mais 
e$ciente e sustentável em termos ambientais, oferecendo uma maior estabilidade e segurança 
na navegação.
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Atividade portuária
Taxa de variação homóloga do 
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DR

O maior navio do mundo em operação comercial no segmento de carga 
contentorizada, o MSC Ambra, fez no passado sábado escala no Terminal XXI 
do Porto de Sines.

O MSC Ambra pertence à nova 
geração de navios porta-
contentores, com capacidade para 
23 mil 756 TEU (twenty-foot 
Equivalent Unit, medida-padrão 
utilizada para calcular o volume 
de um contentor, unidade 
equivalente a 20 Pés).

Com 400 metros de comprimento 
fora-a-fora, 61,5 metros de boca e 
um calado de 16,5 metros, para 
além de uma maior capacidade, 
esta nova classe de navios 
destaca-se por ser mais e$ciente 

e sustentável em termos ambientais, oferecendo uma maior estabilidade e 
segurança na navegação.



Vocacionado para a receção de megacarriers, o Terminal de Contentores de 
Sines – Terminal XXI, oferece fundos de -17 metros ZH e equipamento de 
última geração que lhe permite operar navios da classe do MSC AMBRA, com 
24 $adas de contentores.

Neste momento estão em curso obras de expansão do Terminal XXI, um 
investimento totalmente privado a cargo da concessionária PSA Sines, que 
vai duplicar a capacidade da infraestrutura para 4,1 milhões TEU, com uma 
frente de cais de 1.750 metros que lhe permitirá operar, em simultâneo, 
quatro megacarriers da classe do MSC AMBRA.

RECOMENDADAS

Nota da Direção: Adiamento do 
Fórum Banca 2020
Redação 15:46

Seguindo os recomendações das 
autoridades de saúde para a prevenção 
do risco de transmissão do coronavírus 
Covid-19, o Jornal Económico e a PwC 
decidiram adiar a realização do Fórum 
Banca 2020, que estava previsto para 
esta quinta-feira, 5 de março. Dada a 
dimensão do evento, com mais de 300 
presenças con$rmadas, incluindo 
oradores e convidados vindos de outros 
países da Europa, concluímos que o 
adiamento é a decisão mais prudente. 
Assim que possível, divulgaremos a nova 
data para a realização do Fórum.

Utilização do telefone !xo caiu 
15% em 2019. Comunicações 
móveis e internet são cada vez 
mais utilizadas
José Varela Rodrigues 13:43

Esta é a maior quebra registada no uso 
do telefone $xo desde 2015. O recuo de 
15% face ao tráfego da rede $xa em 2018, 
divulgado agora pela Anacom, 
corresponde a menos 722 milhões de 
minutos. Mas em 2019 o serviço 
telefónico $xo atingiu 5,1 milhões de 
acessos, o que se traduz num 
crescimento de 1,1% face a 2018.

BCP anuncia que 300 mil clientes 
do ActivoBank passam a ter 
serviços da TransferWise
Maria Teixeira Alves 12:53

O serviço TransferWise é usado por mais 
de 6 milhões de pessoas no mundo, 
movimentando mais de 4 biliões de 
euros por mês. Com a integração da 
TransferWise na App do ActivoBank, os 
clientes do Banco passam a ter acesso 
direto a transferências internacionais 
mais rápidas e com taxas mais baixas, diz 
o BCP


