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A transportadora ferroviária de mercadorias Medway anunciou a abertura de um terminal (https://revistacargo.pt/medway-

terminal-sines-empresa-ferroviaria-inaugura-nova-plataforma-logistica-na-zils/) na Zona Industrial e Logística de Sines (ZILS) 

– uma aposta que reforça a capacidade de investimento da empresa no potencial da região. Carlos Vasconcelos, 

administrador, frisou, neste contexto, que Sines é de «extrema relevância» para os interesses operacionais da Medway em 

Portugal.

Medway espera «continuar a crescer» em Sines
O terminal, localizado na zona 2 da ZILS, tem uma área total de 33 mil m2 e 

capacidade para cerca de 2 mil TEU. «Sines é uma região de extrema 

relevância para a operação da Medway (https://medway-portugal.com/) em 

Portugal. Temos vindo a reforçar a nossa presença, investimento e prestação de 

serviços neste terminal. Por isso, este lançamento é a concretização de mais 

uma etapa da nossa estratégia», comentou Carlos Vasconcelos.

«Esperamos continuar a crescer neste local, aumentando a nossa 

competitividade e eficiência e caminhando para sermos o principal operador de mercadorias integrado da Península 

Ibérica», referiu ainda o administrador da empresa ferroviária. A plataforma logística dispõe de equipamento para 

movimentação, parqueamento de contentores, consolidação e desconsolidação de carga e lashings, entre outros serviços. 

Neste local são ainda efectuados serviços de montagem de liners, flexitanks e mantas térmicas, podendo ser feitos em 

qualquer ponto do país.
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nova locomotiva (https://revistacargo.pt/medway-aposta-em-nova-

locomotiva-para-continuar-a-crescer-no-mercado-espanhol/) para operar no mercado espanhol, realçando assim os intentos 

de crescimento nesse país. Ao mesmo tempo que adensa a sua presença em Espanha, a empresa reforçou, com a 

aquisição, a sua vertente de sustentabilidade ambiental.
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