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NOTA À IMPRENSA 
 

Delegação de diplomatas estrangeiros visitou Sines 
 
A Associação de Diplomatas de Lisboa visitou Sines no dia 18 de Novembro. A visita contou com 
a participação de representantes do Parlamento Europeu e das Embaixadas da Alemanha, 
Bélgica, Eslovénia, Estónia, Hungria, Israel, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Países Baixos, 
Roménia e Sérvia, numa iniciativa que serviu para aprofundar o seu conhecimento sobre o 
potencial de Sines para o investimento económico. 
 
Durante a recepção nos Paços do Concelho, Manuel Coelho, presidente da Câmara Municipal de 
Sines, destacou o porto de escala europeia, a plataforma logístico-portuária e o valor turístico da 
costa como principais trunfos de Sines para a atracção de investimento estrangeiro. O autarca 
assinalou igualmente o esforço realizado pela Câmara na qualificação e promoção da qualidade 
de vida no concelho, além de sublinhar as boas práticas da autarquia na agilização dos processos 
de concretização de investimentos. 
 
Carmen Gonsales, conselheira da Embaixada dos Países Baixos e representante do Conselho 
Executivo da Associação de Diplomatas de Lisboa, disse ser expectativa da delegação que a visita 
resultasse em novos conhecimentos e novas parcerias entre as empresas de Sines e as empresas 
dos vários países. 
 
A presidente da Administração do Porto de Sines, Lídia Sequeira, enumerou as vantagens 
estratégicas do porto de Sines na rede de portos europeus, assinalando, entre elas, a boa relação 
que se verifica entre a autoridade portuária e a autarquia, com o crescimento urbano e o 
crescimento do porto a apresentarem dinâmicas não contraditórias mas complementares.  
 
Miguel Borralho, director da ZILS - Zona de Indústria e Logística de Sines (aicep Global Parques), 
apresentou as condições oferecidas por aquela área no acolhimento de investimentos, desde a 
qualidade de vida oferecida pela região à existência de uma escola (Escola Tecnológica do Litoral 
Alentejano) capaz  de fornecer profissionais qualificados à medida das necessidades das 
empresas. 
 
O director da Refinaria de Sines, José Cordeiro Catarino, falou sobre a unidade que dirige, com 
enfoque nos investimentos realizados na melhoria do seu desempenho ambiental  e no 
crescimento da posição da unidade no mercado mundial de refinados de petróleo. 
 
Depois da recepção na Câmara, a visita prosseguiu nas instalações da Refinaria de Sines, no 
Terminal XXI do Porto de Sines e no Museu de Sines / Casa de Vasco da Gama. 
 
A visita foi promovida pela Associação de Diplomatas de Lisboa e pela Câmara Municipal de 
Sines, em parceria com a aicep Global Parques, a Galp Energia - Refinaria de Sines e o Porto de 
Sines. 
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Recursos adicionais na área Actualidade > Gabinete de Imprensa do site municipal, 
www.sines.pt.  
 
Para solicitar mais informações sobre as notícias da nota use o email sidi@mun-sines.pt  ou o 
telefone 269 630 665 (Serviço de Informação, Divulgação e Imagem). 


