
Operadores logísticos portugueses visitam zona portuária de Sines  

Terça, 09 Fevereiro 2010 00:00 

Delegação da APOL recebida a 11 de Fevereiro
Membros da Associação Portuguesa de Operadores Logísticos (APOL) vão confirmar, no próximo dia 11 de Fevereiro, 

as enormes potencialidades oferecidas em Sines. Esta iniciativa engloba-se no quadro de actividades promovidas pela 

aicep Global Parques, pela Administração do Porto de Sines (APS) e pela PSA Sines (Terminal XXI) na promoção de 

Sines - Uma Oferta Logística Ibérica. 

A aicep Global Parques, empresa do universo aicep Portugal Global – Agência para o Investimento e Comércio Externo 

de Portugal, a Administração do Porto de Sines (APS) e a PSA Sines promovem a realização, em Sines, no próximo dia 

11 de Fevereiro, de um encontro de trabalho com cerca de duas dezenas de membros da Associação Portuguesa de 

Operadores Logísticos (APOL). Esta iniciativa que visa dar a conhecer a estes profissionais todas as vastas 

potencialidades facultadas pelas infra-estruturas portuárias de Sines e pela Zona de Actividades Logísticas de Sines 

(ZalSines).

 

Estarão presentes representantes de empresas do sector como a S LOG, DLS, LOGIC, FCC, SDF, KEYLAB, FIEGE, 

FRIGOSERVICE. A reunião permitirá aos operadores logísticos portugueses verificar a excelência das condições da 

oferta global de Sines, uma zona industrial e logística e um porto de águas profundas que asseguram a Portugal uma 

área qualificada de acolhimento de investimento nacional e estrangeiro.

"No contexto do papel central dos Operadores Logísticos na globalização de fluxos e na intermodularidade, torna-se 

necessária cada vez mais uma forte interligação com as grandes infra-estruturas portuárias. A APOL e o porto de Sines 

desejam com este encontro lançar pontes de cooperação e traçar linhas que conduzam a ganhos de eficiência para o 

mercado", refere a presidente da APOL, Carla Fernandes.

A sessão enquadra-se no programa de promoção da ZalSines, uma das plataformas fundamentais do programa 

Portugal Logístico, que tem vindo a ser desenvolvido pela aicep Global Parques e pela APS com o objectivo de dar a 

conhecer esta plataforma logística a potenciais parceiros.

O encontro decorrerá  no edifício de apoio logístico na zona intra-portuária da ZalSines e contará com intervenções a 

cargo da APS, que se fará representar pela Presidente do Conselho de Administração Drª Lídia Sequeira, da aicep 

Global Parques, representada pelo seu Administrador Prof. Dr. Eurico Dias e pela PSA, representada pelo seu 

Administrador Delegado Engº Jorge d’Almeida.

A Delegação da APOL fará ainda uma visita guiada à área do Porto de Sines e em particular ao seu Terminal de 

Contentores - TXXI.
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