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Supporting EU’s Freight Transport Logistics  
Action Plan on Green Corridors Issues  
 
Fourth Regional SuperGreen Workshop  
Sines, Portugal, 24 Março, 2011  
Anúncio Final 

O projecto intitulado “Supporting EU’s Freight Transport Logistics Action Plan on 
Green Corridors Issues”, abreviadamente conhecido como “SuperGreen” é uma 
Acção de Coordenação e Apoio, co-financiado pela Comissão Europeia no âmbito do 
7º Programa-Quadro. O projecto envolve 22 parceiros de 13 países europeus. 

O SuperGreen visa apoiar a Comissão na definição do conceito de “Corredor Verde” e 
promove o desenvolvimento da logística de mercadorias na Europa de uma forma 
ambientalmente amigável. Os objectivos do projecto Supergreen englobam o 
desenvolvimento sustentável das redes de transporte através do cumprimento das 
exigências que abrangem aspectos de planeamento ambientais, técnicos, 
económicos, sociais e espaciais. Mais detalhes sobre o projecto, incluindo relatórios 
públicos, estão disponíveis em www.supergreenproject.eu.  

O Fórum em Sines será o quarto fórum regional do projecto e terá como objectivo a 
discussão e disseminação para os empresários, empreendedores, em Portugal e na 
Península Ibérica.  

Já foi feita uma selecção de 9 corredores em Helsínquia, em Junho de 2010 e está a 
ser utilizada para comparação e análise mais aprofundada do projecto. Estes 
corredores atingem uma vasta cobertura geográfica em toda a Europa e um bom 
equilíbrio modal. A selecção destes corredores não implica um financiamento por 
parte do projecto ou da Comissão Europeia, mas serão objecto de análises futuras no 
projecto. Os resultados provisórios do exercício de benchmarking para alguns 
corredores seleccionados serão relatados em Sines.  

A ênfase principal do Fórum em Sines sera sobre a avaliação de tecnologias verdes; 
uma sessão será dedicada e focada em sistemas de TIC aplicados ao sector 
marítimo, e como nos podem ajudar em alcançar corredores de transporte 
sustentáveis logística e ambientalmente.  

Com base no exposto, estamos encantados em convidá-lo para assistir ao Fórum que 
terá lugar dia 24 de Março de 2011, em Sines e contribuir para a consolidação dos 
“Corredores Verdes Europeus”.  
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PROGRAMA FINAL 

09:00 – 09:30  Inscrição  
 
09:30 – 10:00  Depoimentos de boa vinda  
   Lídia Sequeira, Presidente da APS 

Jorge d’ Almeida, Administrador Delegado da PSA Sines 
     

10:00 – 10:30 A evolução dos Corredores Verdes no Contexto do novo Livro Branco 
sobre Políticas de Transporte e a Revisão das Orientações TEN- 
Rein Jüriado, Comissão Europeia 
DG-MOVE- Mobilidade e Transporte 

 
10:30 – 11:00   Relatório de Progresso do projecto Supergreen Parte I: resumo, KPI’s, 

metodologia. 
Prof. Harilaos Psaraftis, National Technical University of Athens, 
coordenador do Projecto Supergreen.  

 
11:00 – 11:30  coffee break 

 
11:30 – 12:00  Relatório de Progresso Parte II: Análise dos Corredores 

Indrek Ilves, Procter and Gamble Eurocor 
 

12:00 – 12:30  Relatório de Progresso Parte III: Revisão das Tecnologias Verdes – 
Pacote de trabalhos nº 3  
Valerio Recagno, Dappolonia SPA 

 
12:30 – 13:00 Apresentação da Janela Única Portuária  (JUP) 

José Carlos Simão, APS 
     

13:00 – 14:30       Almoço 
 
14:30 – 15:30 Vista ao Porto de Sines e à JUP  

 
16:00 – 17:00 Sessão de Apresentação e discussão sobre “Tecnologias de 

Informática para o desenvolvimento sustentável e ambiental dos 
Corredores de Transporte” 

    Membros do Painel: 

- Jorge d’Almeida, PSA Sines 

- Carlos Oliveira, JCanão 

- Richard Stokes, Shortsea-direct 

Moderador: H. Psaraftis, NTUA 
 

17:00  Encerramento 
   
 
20:00 –  22:00  Jantar 
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ANFITRIÕES 
 
AUTORIDADE DO PORTO DE SINES (APS) 

O Porto de Sines é o porto líder em Portugal em termos de volume de carga 
movimentada. É o principal fornecedor energético do País (petróleo bruto e seus 
derivados, carvão e gás natural), bem como um porto importante em matéria de 
carga geral e contentorizada. Actualmente, Sines é o principal porto na frente Ibero-
Atlântica, cujas características geofísicas são determinantes para a sua consolidação 
como um activo estratégico nacional. 

Com excelente acesso marítimo, sem restrições de calado, terminais especializados 
e uma extensa Zona Industrial e Logística, com mais de 2.000 ha disponíveis para o 
desenvolvimento, o Porto de Sines estabeleceu-se como uma plataforma global de 
logística, capaz de receber os principais intervenientes dos sectores marítimo, 
industrial e logístico. No âmbito do ”Portugal Logístico” (sistema logístico do País), o 
porto está totalmente integrado com o transporte ferroviário e rodoviárico Ibérico. 

PSA SINES 

A PSA Sines (www.psasines.pt) pretence ao PSA International Group, um dos 
principais operadores portuários a nível mundial, com 28 terminais em 16 países na 
Ásia, Europa e Américas. O terminal de contentores (Terminal XXI), operado pela 
PSA Sines, está estrategicamente localizado no cruzamento das rotas Norte/Sul e 
Este/Oeste. Funciona como porta de entrada para a Península Ibérica e como porto 
de transbordo, servindo vários portos atlânticos situados proximamente (hub-and-
spoke transhipment) e situados ao longo do oceano (relay transhipment).  

Com uma capacidade actual de 0.5M de TEUS, o Terminal XXI está a ser ampliado 
para duplicar a sua capacidade em 2011, tornando-se um dos principais terminais da 
Europa. 

PÚBLICO-ALVO 
 
Grupos operacionais e de serviços Grupos de Infrastructuras 

Fornecedores de Serviços Logísticos Ferrovia 

Operadores de Terminais Concessionários de auto-estradas 

Transportadores/Carregadores Autoridades Portuárias 

Linhas de Navegação Autoridades Políticas 

Académicos , assoc. ambientais Imprensa especializada 
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LOCAL 

                  Administração do Porto de Sines, S.A. 
        Sines, Portugal 
                   GPS: 37º57’7’’N  8º52’35’’W 
 

 

HOTÉIS RECOMENDADOS 

Hotel Dom Vasco 
Rua do Parque, Nº 13 
7520-202 Sines 

Tel: + 351 269 630 960 
Fax: + 351 269 630 970 
Email: hotel@domvasco.com  

 
Hotel Sinerama  
Rua Marquês de Pombal, 110  
7520-227 Sines  

 
Tel.: (+351) 269 000 100 
Fax: (+351) 269 000 199 
Email: sinerama@tdhotels.pt 

 
Hotel Vila Park 
Avenida de Sines 
7501-909 Vila Nova de Santo André 

 
Tel: +351 269 750 100 
Fax: +351 269 750 119 
Email: reservas@vilapark.com  

 
VIAGEM 

Os participantes deverão tratar pessoalmente de todos os preparativos de viagem e 
alojamento. A melhor opção é alugar uma viatura no aeroporto e conduzir até Sines. 
O percurso é principalmente feito em auto-estrada e demora cerca de 90 minutos.  

INSCRIÇÃO  

A inscrição é gratuita. Por favor envie a sua confirmação, incluindo nome, empresa e 
contacto para: 

supergreen@psasines.pt  
 

CONTACTOS 
Para qualquer esclarecimento sobre o objectivo e conteúdos deste Fórum, por favor 
contacte:  

Prof. H. Psaraftis, NTUA Phone: +30 210 7721403  
Email: hnpsar@mail.ntua.gr  
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Para questões logísticas, por favor contacte:  

Nídia Sousa, PSA Sines Phone +351 269 870 603  
Email: nidia.sousa@psasines.pt   


