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Porto de Sines entre os 100 maiores terminais de contentores
João Palma Ferreira 19 Agosto 2021, 20:00

O Porto de Sines ocupa a 98ª posição do “World Top Container Ports 2021” da revista especializada “Container
Management”, registando uma subida de sete lugares comparativamente ao “ranking” do ano anterior.

O Terminal de Contentores de Sines, também designado Terminal XXI, “encerrou o ano de
2020 com um crescimento homólogo de 13%, com um total de 1.611.963 TEU (medida
padrão para um contentor de 20 pés de comprimento) movimentados, o que lhe permitiu
subir sete posições no ranking internacional, voltando a integrar o Top 100 mundial na
98ª posição”, refere a Administração do Porto de Sines e do Algarve (APS).

Este ano, “Sines mantém a senda de crescimento e fechou o primeiro semestre com um
crescimento homólogo de 22,5%, prevendo-se, no final de 2021, uma movimentação total
muito próxima de 1,8 milhão de TEU”, admite a APS.

“Tendo em conta o contexto adverso que a pandemia tem vindo a impor desde o início
de 2020, estes excelentes resultados atestam a resiliência e determinação de toda a
Comunidade Portuária e Logística de Sines em manter e reforçar as cadeias logísticas,
tendo o porto conseguido manter-se 100% operacional durante todo este período”,
refere a autoridade portuária.

“No final de 2019, foi assinado o aditamento ao contrato entre a PSA Sines
(concessionária do Terminal XXI) e a autoridade portuária (APS), com vista à duplicação
da capacidade do terminal para 4,1 milhões de TEU”, recorda a APS.

“O investimento privado de 660,9 milhões de euros, por parte da PSA Sines, resultará na
ampliação do cais para 1.750 metros, possibilitando a operação simultânea de quatro
megacarriers“, refere.

“Esta obra avança a bom ritmo, cabendo à APS a obra da extensão da proteção marítima
que abrange toda a parte leste do porto. Em 2020, a PSA Sines continuou a sua trajetória
de investimentos, com a conversão de seis pórticos de parque (RTG) em e-RTG
totalmente automatizados”, detalha a APS.

Por outro lado, “a PSA e a APS têm vindo a promover o desenvolvimento da ferrovia no
acesso ao terminal, esperando-se a duplicação da operação de comboios até ao final do
ano de 2021”, esclarece igualmente a autoridade portuária.

Simultaneamente, “o Governo continua a desenvolver a ligação ferroviária entre Sines e
a fronteira espanhola, potenciando a capacidade do porto para melhorar o serviço no
hinterland ibérico”, explica a APS.

No seu Plano Estratégico para os próximos dez anos, a APS prevê que “a carga
contentorizada continue a crescer de forma sustentada, sendo um dos objetivos
primordiais que o porto atinja 8% do mercado ibérico, aumentando assim a quota de
carga de e para o hinterland“.

PUB

PUB

15:14 Dinamarca investe 106,5 milhões
de euros em nova vacina contra a
Covid-19

15:00 Agência do medicamento dos EUA
aprova vacina da Pfizer contra a
Covid-19

14:52 Número de casais com ambos os
elementos no desemprego recua
12,4% em julho

14:51 Atividade na zona euro cresce em
agosto a um dos ritmos mais altos
em duas décadas

14:45 Wall Street arranca semana em alta
com impulso das farmacêuticas

14:35 Coligação Confiança vai “Pensar
Funchal” com ciclo de conversas
entre candidatos e sociedade civil

14:29 Proteção Civil alerta para “cocktail
meteorológico” de risco

14:15 5G. Romena Digi terá entrado no
leilão e atrapalhado planos da
MásMóvil para Portugal

14:02 Portugal com seis óbitos e 1.126
novos casos de Covid-19

13:40 Bundesbank espera forte
crescimento da economia alemã no
verão

ÚLTIMAS

PUB

PUB

PUB

RECOMENDADAS

Dinamarca investe 106,5 milhões de
euros em nova vacina contra a Covid-
19
João Tereso Casimiro 15:14

O desenvolvimento desta vacina está a cargo da
Bavarian Nordic, que inclusive iniciou testes em
humanos. Depois de avaliar os primeiros
resultados, o governo dinamarquês, liderado
por Mette Frederiksen, decidiu avançar com a
ajuda estatal.

5G. Romena Digi terá entrado no leilão
e atrapalhado planos da MásMóvil
para Portugal
José Varela Rodrigues 14:15

O jornal espanhol “Expansión” dá conta que a
romena Digi está a participar ativamente na
aquisição das licenças em leilão e que isso está
a colocar pressão nos planos da MásMóvil, que
já terá investido mais do que o que tinha
planeado.

Bundesbank espera forte crescimento
da economia alemã no verão
Jornal Económico com Lusa 13:40

O banco central alemão considera decisivo para
este crescimento que as medidas de
confinamento tenham sido levantadas a partir
de maio.
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