
                                                                                       
 

Informação à Imprensa 15.06.2021 

BB&G escolhe a ZILS – Zona Industrial e Logística de Sines para 

instalação de unidade industrial  

A empresa BB&G – Alternative Worldwide Environmental Solutions, Lda., em Portugal desde o 
final de 2018, pela mão do empresário luso-americano Germano Araújo Carreira, e desde 2020 
integrada no Grupo Respol, liderado pelo Senhor Comendador Manuel Barbeiro Costa, irá 
avançar com a implementação de uma unidade industrial em Sines, na ZILS - Zona Industrial e 
Logística de Sines, gerida pela aicep Global Parques – Gestão de Áreas Empresariais e Serviços, 
tendo sido hoje assinado o contrato. 
 
A instalação está prevista começar ainda durante o ano de 2021 e o início de funcionamento da 
fábrica irá ocorrer no 1º trimestre de 2023. Trata-se de um investimento que ascende a cerca 
de 10 milhões de Euros e irá criar cerca de 40 postos de trabalho diretos. A fábrica irá operar em 
regime de turnos, 24 horas por dia, por forma a maximizar todo o potencial instalado. O projeto 
a implementar está assente numa tecnologia patenteada e inovadora, desenvolvida nos EUA, 
que tem sido testada intensivamente, desde 2012, em resultado de um longo período de 
investigação, por parte da equipa de gestão e respetivos parceiros. Trata-se de um processo de 
extração térmico, conduzido em continuo, para conversão de pneus usados, sob a forma de 
borracha triturada (livres de metal e têxtil), através da transferência de calor em ambiente 
anóxico. Os produtos obtidos serão o negro de fumo recuperado (séries N500, N600 e N700), 
duas frações de hidrocarbonetos e gás de síntese (para autoconsumo). 
 
Esta unidade industrial irá constituir um complemento viável para a reutilização dos referidos 
componentes utilizados na fabricação de pneus, possibilitando a sua incorporação enquanto 
matérias-primas, em diversas indústrias, ou até na fabricação de pneus novos, promovendo a 
sustentabilidade ambiental. 
 
Trata-se de um projeto inovador, motivado por causas ambientais, enquadrando-se no âmbito 
da Economia Circular. 
 
A Proman Portugal foi o parceiro selecionado para efetuar toda a gestão da instalação da 
unidade industrial em Sines. Trata-se de um fornecedor de serviços de engenharia, design e 
construção, que atua nos setores das energias, petróleo e gás. O Grupo Proman é uma das 
referências no setor a nível mundial, oferecendo uma ampla gama de serviços, desde o 
desenvolvimento inicial do projeto até estudo de viabilidade, instalação e validação de 
tecnologia. 
 
Este projeto conta ainda com a parceria da Universidade de Aveiro, no âmbito da I&D e mereceu 
uma aprovação pelo Programa Portugal 2020. O projeto tem sido acolhido com entusiasmo por 
parte das várias entidades com intervenção direta e indireta, como é o caso da aicep Global 
Parques, que desde o primeiro momento se mostrou disponível em reunir esforços que 
permitam assegurar a implementação do referido projeto neste município 
 
A assinatura do contrato contou com a presença de Filipe Costa e Isabel Cardoso, da Comissão 
Executiva da aicep Global Parques e em representação da BB&G, Manuel Barbeiro Costa e 
Germano Araújo Carreira. 
 



                                                                                       
 

Sobre a aicep Global Parques 

A aicep Global Parques – Gestão de Áreas Empresariais e Serviços, S. A., é especialista na gestão de 
parques industriais e em soluções de localização empresarial. O seu foco é garantir condições de captação 
e acompanhamento da instalação de projetos de investimento nacional e estrangeiro. 

Tem sob gestão direta três soluções de localização empresarial distintas que conseguem acolher projetos 
de todos os tipos e dimensões: a ZILS Global Parques em Sines, o BlueBiz Global Parques em Setúbal e 
o Albiz Global Parques em Albarraque, concelho de Sintra.  

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 atividades 
industriais, logísticas e de serviços, incluindo no seu perímetro a “ZAL Sines” e o “Sines Tech”. 

O BlueBiz – Parque Empresarial da Península de Setúbal tem vindo a afirmar-se como inovador e atrativo 
para diversos sectores de atividade, com destaque o aeronáutico, o automóvel e o agroindustrial. As 
acessibilidades são sem dúvida uma mais-valia: está situado na Península de Setúbal, na Área 
Metropolitana de Lisboa, junto ao Porto Marítimo de Setúbal, com acesso direto à rede de autoestradas, a 
300m de um terminal de carga ferroviário e a 46km do Aeroporto de Lisboa. 

A ZAL Sines - Zona de Atividades Logísticas é uma área de 268 ha dedicada à logística, com uma 
localização privilegiada junto ao atual TCS - Terminal de Contentores de Sines (Terminal XXI) – e do 
planeado 2~TCS (Terminal Vasco da Gama) 

O Sines Tech - Innovation & Data Center Hub afirma-se assim como uma localização de excelência para 
os setores das Telecomunicações e Centros de Dados na ZILS. Nesta área está instalada a CLS - Cable 
Landing Station da Ellalink, que acolhe o Cabo Submarino entre a Europa e América do Sul. 

A aicep Global Parques presta ainda serviços de localização industrial, logística e serviços on-line em 
Portugal: www.portugalsiteselection.pt. O Portugal Site Selection é uma plataforma com base em 
sistemas de informação geográfica que está disponível gratuitamente na web e identifica soluções de 
localização em Portugal em função dos requisitos de determinado projeto. 

 

aicep Global Parques – Gestão de Áreas Empresariais e Serviços, S. A. 
www.globalparques.pt 
Contactos: Gonçalo Eiras (goncalo.eiras@globalparques.pt)   
 

Sobre a BB&G 

A BB&G – Alternative Worldwide Environmental Solutions, Lda é uma empresa de base tecnológica, 
revendo-se totalmente sob os princípios da Economia Circular e Sustentabilidade Ambiental.  

A empresa tem como missão fornecer produtos utilizando uma tecnologia patenteada, que permite o total 
aproveitamento da sua matéria-prima (granulado de pneu em fim de vida). Estes produtos respeitam 
elevados padrões de qualidade e excelência, de forma a assegurar a sua aplicabilidade, por exemplo nas 
indústrias química e automóvel.  

A BB&G – Alternative Worldwide Environmental Solutions, Lda procura o aperfeiçoamento dos seus 
produtos através de um forte investimento em atividades de I&D para que a aplicação dos mesmos tenha 
cada vez mais amplitude de soluções. 

Nesse sentido, pretende projetar-se como uma empresa líder no desenvolvimento de soluções ecológicas 
e sustentáveis que promovam o reaproveitamento dos pneus em fim de vida, e tem como objetivo de se 
tornar o parceiro preferencial no fornecimento de Negro de Fumo recuperado (rCB) e Combustível 
renovável na Península Ibérica.  

Para a concretização deste objetivo será fundamental a instalação da primeira unidade industrial numa 
área de 20.000m2 na ZILS, em Sines, onde a oferta de infraestruturas permitirá uma otimização do 
conceito tecnológico a implementar. 

www.bbgenv.com 
Contactos: João Galopim (j.galopim@bbgenv.com) 
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