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O terminal de contentores do
porto de Sines vai atingir um
crescimento de 40% no tráfego
durante o próximo ano, deven-
do passar para o patamar dos
600 mil TEUS (medida equiva-
lente a um contentor com 20 pés
de comprimento).

Jorge d’Almeida, director-
geral da PSA Sines, empresa que
gere esta infra-estrutura, revela
ao Diário Económico que, de-
pois de o Terminal XXI ter ter-
minado o ano passado com um
total de 375 mil TEUS, espera
atingir este ano um total de 425
mil TEUS. “Estamos com cons-
trangimentos ao nível da capa-
cidade do terminal”, avança.

“Para 2012, quando já estive-
rem ultrapassados estes proble-
mas, deveremos registar um
crescimento de 40% no tráfego
de contentores do Terminal
XXI”. Número que, a confir-
mar-se, irá elevar o total de

movimentações de contentores
para cerca de 595 mil TEUS.

Jorge d’Almeida admite que,
“neste momento, o Terminal XXI
está a rebentar pelas costuras”.
Uma situação que se deve ao fac-
to de o terminal de contentores
de Sines ter uma capacidade de
movimentação de 500 mil TEUS
anuais. “Em Julho, já movimen-
támos 44 mil TEUS e em Agosto
batemos novamente o recorde,
com 46 mil TEUS. Se multiplicar
estes valores por 12 meses, per-
cebe-se que já estamos a traba-
lhar acima da nossa capacidade,
cerca de 10% acima”, justifica o
responsável da PSA Sines.

Este constrangimento ao nível
da capacidade da oferta do termi-
nal de contentores de Sines está
prestes a ser superado. “O au-
mento de capacidade do terminal
está praticamente concluído. O
terrapleno deverá estar pronto em
Novembro, as gruas estão monta-
das e vamos aumentar a capaci-
dade anual para 850 mil TEUS”,
assegura Jorge d’Almeida.

O responsável da PSA Sines
acrescenta que, em meados de
2012, o terminal poderá atingir
uma capacidade de um milhão
de TEUS por ano. “E em 2012,
iremos decidir se vamos avan-
çar em 2014 para uma nova fase
de expansão do terminal, po-
dendo aumentar a capacidade
para 1,5 milhões de TEUS
anuais, tudo dependendo da
evolução do mercado”, revela o
mesmo responsável.

Na primeira fase de investi-
mento foram aplicados 85 mi-
lhões de euros em investimento
exclusivamente assumido pela
PSA Sines no terminal de con-
tentores de Sines . A fase actual
de expansão do Terminal XXI
vai custar cerca de 78 milhões
de euros à gestora do terminal,
controlada por um grupo de
Singapura. Para a última fase,
para chegar a 1,5 milhões de
TEUS por ano, o investimento
necessário por parte da PSA Si-
nes deverá rondar 80 milhões
de euros. ■

Tráfego de contentores em
Sines vai crescer 40% em 2012
Terminal XXI bateu recordes em Julho e Agosto e está a trabalhar 10% acima
da capacidade. Em 2012, a capacidade subirá para 850 mil TEUS anuais.

Em 2012, o terminal de contentores de Sines
deverá passar a ter uma capacidade de
movimentação de 850 mil TEUS por ano.

Ana Brigida

JORGE D’ALMEIDA

O director-geral da PSA Sines está
confiante num forte crescimento
no futuro e considera que na área
de influência do porto alentejano
só há mais três portos que possam
competir no campeonato dos navios
porta-contentores de última geração:
Algeciras, Valência e Tânger.

Armadores
mundiais
negoceiam
novas escalas
Gigantes francês CMA-CGM
e japonês MOL podem trazer
mais 70 mil TEUS para Sines.

A PSA Sines está em conversa-
ções com gois grupos gigantes
no âmbito dos armadores
mundiais – a CMA-CGM e a
MOL – no sentido de passarem
a escalar o Terminal XXI. “O
impacto que poderá resultar da
concretização destes dois acor-
dos poderá ser um acréscimo
de cerca de 70 mil TEUS por
ano”, adiantou o presidente da
empresa, Jorge d’Almeida, ao
Diário Económico.

Este responsável explicou
que, nos dois casos, o interesse
dos armadores é utilizar Sines
para fazer um serviço desde o
Extremo Oriente em direcção à
costa ocidental africana.

“O porto de Sines é o princi-
pal porto exportador nacional e
o segundo semestre está a cor-
rer muito bem, com um aumen-
to de movimentação em todos
os terminais, nomeadamente no
terminal XXI, que atingiu um
novo recorde em Agosto”, sub-
linhou a presidente da APS –
Administração do Porto de Si-
nes, Lídia Sequeira, ao Diário
Económico.

“São indicadores muito posi-
tivos que permitem uma previ-
são de crescimento no final do
ano, em relação ao período ho-
mólogo de 2010, e que reforçam
o papel de Sines como um im-
portante ‘hub’ portuário”, con-
cluiu aquela responsável.

Também o arranque da ope-
ração do grupo petroquímico
Artlant, previsto para Outubro,
deverá proporcionar um acrés-
cimo de 50 mil TEUS por ano no
Terminal XXI, algo que se deve-
rá sentir já em 2012. ■

SUBIDA PREVISTA

120 mil
Se os grupos armadores
internacionais CMA-CGM e MOL
passarem a escalar regularmente
Sines, haverá um acréscimo de
70 mil TEUS anuais
movimentados no Terminal XXI. O
impacto da Artlant será de mais
50 mil TEUS por ano.


