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Embaixadora de Espanha em Portugal visitou Zona Industrial e Logística de Sines
A Embaixadora Marta Betanzos, o Conselheiro Económico e Comercial, Pedro Moriyón, o Director General de
Extremadura Avante, Miguel Bernale Mayte Salazar, da Área de Logística e Estudos Técnicos da Extremadura
Avante, visitaram ontem a ZILS –Zona Industrial e Logística de Sines.

A Comitiva que acompanhou a Senhora Embaixadora Marta Betanzos foi recebida no Centro de Negócios da
ZILS,onde foi apresentado o portefólio das zonas empresariais geridas pela aicep Global Parques e discutido
o projecto de desenvolvimento da Zona de ActividadesLogísticas Extra–portuária– ZAL Sines, que juntamente com o
Porto de Sines, são a saída natural atlântica para o hinterland da indústria agro-alimentar do Alentejo e da
Extremadura Espanhola.

Esteve, ainda presente Nuno Sanchez Osório – da transportadora ferroviária de mercadorias Medway – que
apresentou a operação ferroviária desenvolvida em Sines e a sua importante ligação com a Extremadura espanhola.
A receber a Embaixadora Marta Betanzos estiveram presentes Filipe Costa e Isabel Caldeira Cardoso,
CEO e Administradora Executiva da aicep Global Parques, respectivamente, Miguel Borralho, Director da ZILS,e
Gonçalo Eiras, Director de Negócio da aicep Global Parques.

A ZILS –Zona Industrial e Logística de Sines é a maior área industrial do país, oferece uma localização com clara
vocação intercontinental e com fácil e rápido acesso a vias de comunicação nacionais e internacionais devido à
integração com o Porto de Sines. A ZILS dispõe de 2.375ha de áreas vocacionadas para actividades industriais,
logísticas e de serviços, incluindo no seu perímetro a ‘ZAL Sines’ e o ‘Sines Tech’.
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