
  
 

 

ADRAL e Aicep Global Parques promovem o “Sines Tech” no 

maior evento europeu dedicado a cabos submarinos de 

telecomunicações 

 
Évora, 1 de setembro de 2021 - O projeto Invest in Alentejo da ADRAL - Agência de 

Desenvolvimento Regional do Alentejo, em parceria com a aicep Global Parques - Gestão de Áreas 

Empresariais e Serviços, vai promover o Sines Tech - Innovation & Data Center Hub no encontro 

Submarine Networks EMEA, que se realiza de 1 a 3 de setembro em Londres e que conta com a 

presença das 500 personalidades mais relevantes do mercado global de infraestruturas 

submarinas de telecomunicações. 

 

Esta é a primeira missão empresarial do eixo Digital do projeto Invest in Alentejo, que tem como 

objetivo captar investimento e reforçar o posicionamento da região no mercado global, assente 

na divulgação e promoção dos domínios da estratégia regional de especialização inteligente 

(EREI), como equipamentos e os recursos existentes na região. 

 

O Invest in Alentejo vai procurar atrair a amarração de cabos submarinos de telecomunicações 

no litoral alentejano em parceria com a empresa EllaLink, que recentemente instalou uma 

Estação de Amarração de Cabos em Sines. A EllaLink é a cliente inaugural do Sines Tech - 

Innovation & Data Center Hub, lançado pela aicep Global Parques e a Câmara Municipal de Sines 

em 2019. É responsável pela nova ligação entre a Europa e a América do Sul em cabo de fibra 

ótica submarino transatlântico, uma das grandes apostas da Presidência Portuguesa da União 

Europeia. Com um investimento de 150 milhões de euros, este cabo que amarra na Europa em 

Sines e na América do Sul em Fortaleza, é primeira ligação direta de alta velocidade entre a Europa 

e a América do Sul e funcionará como uma “autoestrada” para transmissão de dados. 

 

Depois de avaliar vários pontos de amarração possíveis em vários países europeus a EllaLink 

escolheu a ZILS - Zona Industrial e Logística de Sines (gerida pela aicep Global Parques) por 

considerar aí existirem condições ideais para desenvolver um hub de internet, com a amarração 

de cabos submarinos de telecomunicações e a instalação de centros de processamento de dados. 

Devido à sua localização geográfica na Europa e exposição atlântica por um lado e a ligação 

diversa ao hinterland, Lisboa, Madrid e Marselha por outro. Devido à disponibilidade de terrenos 

para projetos escaláveis e alta capacidade de utilidades, nomeadamente a intensidade energética, 

incluindo renováveis, e as interligações elétricas. 

 

“Estamos a comprometidos em apoiar a visibilidade da EllaLink no maior evento europeu dedicado 

à tecnologia de cabos submarinos porque, ao escolher instalar-se no Sines Tech – Innovation & 

Data Center Hub, esta empresa trouxe uma nova era económica para a região de Sines e uma 

nova visibilidade para o território do Alentejo, enquanto exemplo de excelentes condições para 

https://revistacargo.pt/sinestech-data-center-hub-arrancaram-as-obras-de-construcao-da-estacao-cls-da-ellalink/
https://revistacargo.pt/sinestech-data-center-hub-arrancaram-as-obras-de-construcao-da-estacao-cls-da-ellalink/


  
 

acolher os grandes players internacionais do setor das telecomunicações e da economia digital”, 

destaca José Calixto, Presidente do Conselho de Administração da ADRAL - Agência de 

Desenvolvimento Regional do Alentejo.  

 

“O Sines Tech - Innovation & Data Center Hub na ZILS (Zona Industrial e Logística de Sines) é um 

novo hub europeu para a amarração segura de cabos submarinos de telecomunicações e a 

instalação e expansão de Data Centres. A disponibilidade de terrenos certificados, a alta 

intensidade energética e a abundante disponibilidade de água de uso industrial e infraestruturas 

de tomada e rejeição de água do mar, são vantagens competitivas globais de Sines, do Alentejo e 

do país.” Filipe Costa, CEO aicep Global Parques 

 

 

Sobre Invest in Alentejo 
O Invest in Alentejo é cofinanciado pelo Sistema de Apoio a Ações Coletivas (SIAC), com 
enquadramento no Programa Operacional Regional do Alentejo 2014-2020 (ALENTEJO 2020). 
Visa implementar ações concretas que estão desde já contempladas no plano de execução 
assinado com a ADRAL e restantes parceiros estratégicos, para atingir objetivos como por 
exemplo: aumentar o reconhecimento internacional dos setores estratégicos do Alentejo; 
promover internacionalmente o potencial regional através das suas infraestruturas; fortalecer 
internacionalmente os sectores económicos existentes no Alentejo; incrementar os processos de 
internacionalização das empresas; e aumentar o reconhecimento internacional dos produtos e 
serviços, entre outros. O valor global do investimento ascende a 900.000,00 € euros e terá a 
duração de 24 meses. 
Para mais informações: 
Rita Ascenso | +351 926 245 262 | rita@hbrgroup.pt 
 
Sobre a ADRAL 
A ADRAL é a Agência de Desenvolvimento Regional do Alentejo. É um organismo de direito e 
finalidades públicas, que trabalha em prol do desenvolvimento regional nas mais diversas áreas, 
desde Estudos, Informação, Marketing Territorial, Apoio Económico e às PME, Desenvolvimento 
Territorial, Empreendedorismo, Consultoria à Administração Local e PME, Formação e Garantia 
de qualidade, TIC, inovação, cidades inteligentes e eficiência energética. Em relação ao apoio aos 
negócios, a missão da ADRAL visa aumentar a competitividade regional e os níveis de inovação. A 
ADRAL tem liderado a parceria responsável pela criação e operacionalização do SRTT - Sistema 
Regional de Transferência de Tecnologia, que reúne no mesmo programa os principais atores do 
sistema de I & D + I, com o objetivo de potenciar a inovação e a transferência de tecnologia das 
instituições de investigação para os empresários na região. 
 
A área de influência da ADRAL ultrapassa o contexto da Região do Alentejo e estende-se ao 
território nacional e a outras regiões e países europeus, com os quais tem conseguido criar 
parcerias que lhe permitem dar resposta às necessidades diagnosticadas junto de entidades 
públicas e privadas, como bem como o tecido empresarial da Região do Alentejo, em questões 
fundamentais como o estabelecimento de novas parcerias, o conhecimento de novos mercados 
e a melhoria dos seus processos de marketing e internacionalização. 
 
Neste contexto, a ADRAL possui uma vasta experiência no desenvolvimento de projectos 
transfronteiriços, transnacionais e internacionais financiados por fundos comunitários, nas mais 
diversas áreas de actividade e numa rede de parcerias de âmbito local, regional, nacional e 
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internacional que lhe confere uma estatuto único na região como entidade promotora do 
desenvolvimento socioeconómico regional, como é o caso da Associação Europeia de Agências 
de Desenvolvimento Regional (EURADA), na qual a ADRAL tem vindo a ocupar funções de gestão 
e que pretende manter. 
 
Esta dinâmica tem mobilizado importantes recursos técnicos e financeiros, reforçando a imagem 
da ADRAL tanto no país como na Europa, materializada nas missões internacionais que tem 
realizado e que se aprofundarão a curto e médio prazo e na manutenção de um espaço físico em 
Bruxelas isto é, destina-se a ser utilizado por agentes institucionais e económicos do Alentejo, e 
que já serve como ponto de apoio e lobby na sinalização de financiamentos e outras 
oportunidades no centro de decisão europeu. 
 
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, nomeadamente através do Portugal Site Selection e da Associação Portuguesa de 
Parques Empresariais. 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: 
https://www.portugalsiteselection.pt/ 
Tem sob gestão direta três soluções de localização empresarial distintas que conseguem acolher 
projetos de todos os tipos e dimensões: a ZILS - Zona Industrial e Logística de Sines, o BlueBiz -
Parque Empresarial da Península de Setúbal e o Albiz - Parques Empresarial de Sintra. 
A ZILS é a maior área de localização empresarial do país, 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 – Zona de Atividades 
Logísticas” e o “Sines Tech – Innovation & Data Center Hub”. 
A ZAL Sines - Zona de Atividades Logísticas é uma área de 269ha com uma localização 
privilegiada junto ao atual TCS - Terminal de Contentores de Sines (Terminal XXI) – e do 
planeado 2º TCS (Terminal Vasco da Gama) 
O Sines Tech - Innovation & Data Center Hub afirma-se assim como uma localização de 
excelência para telecomunicações 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. 
Para mais informações: 
aicep Global Parques – Gestão de Áreas Empresariais e Serviços, S. A. | +351 213 827 750 
website: www.globalparques.pt  
Para mais informações: 
Gonçalo Eiras | +351 936 061 927 | goncalo.eiras@globalparques.pt 
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