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Esta Sexta-feira, dia 19 de Junho, assinala-se o Dia do Porto de Sines (http://www.apsinesalgarve.pt/noticias/2020/aps-

comemora-dia-do-porto-de-sines-2020-na-internet/): devido aos constrangimentos actuais do contexto pandémico

(https://revistacargo.pt/?s=covid-19), a administração portuária (APS) evoca a data «de modo diferente», adaptando a 

celebração ao «período conturbado e de incerteza que vivemos».

Dia do Porto de Sines: uma comemoração diferente
O Dia do Porto de Sines foi estabelecido pela APS, S.A. com o objectivo de «abrir o porto e a sua componente operacional à 

sociedade envolvente», salientou a administração, através de um comunicado, ao qual acedemos. «Assim, apesar da 

distância física imposta a todos, o Porto de Sines decidiu, no quadro actual e possível, cumprir com o objectivo de abrir o 

porto e a sua componente operacional a toda a Comunidade», frisa a APS.

Recorrendo às novas tecnologias, assinala-se assim o dia 19 de Junho com uma «Comemoração Digital», levada a cabo 

através da publicação de pequenos vídeos sobre cada um dos terminais portuários e projectos em curso. «De olhos postos 

no futuro, com optimismo, perseverança e a certeza de que as portas se voltarão a abrir a todos em 2021, fica a 

comemoração possível em 2020», sublinhou a APS.

Recorde-se que este evento tem lugar anualmente no dia 19 de Junho, o dia da publicação do Decreto-Lei n.º 270/71, que 

constituiu o Gabinete da Área de Sines, entidade responsável pelo desenvolvimento do projecto de Sines.
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