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No dia 28 de Outubro de 2013, a Associação de Auditores dos Cursos de Defesa Nacional, realizou 

uma visita institucional ao Porto de Sines, numa acção complementar ao programa do XII 

Congresso anual da Associação. 

 

A iniciativa, inserida no protocolo que mantemos com a nossa congénere espanhola, a ADALEDE, 

complementou as visitas que efectuámos às instalações da EADS (Airbus Militar) em Sevilha e 

Getafe nos anos de 2011 e de 2013, respectivamente. 
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A comitiva integrou elementos dos órgãos sociais da AACDN, chefiada pelo nosso presidente da 

Direcção, Tenente-General Frutuoso Pires Mateus e pelos membros da delegação espanhola da 

ADALEDE presentes no Congresso, onde se incluía o seu presidente, Doutor Antonio Colino, tendo 

sido muito cordialmente acolhida na Administração do Porto de Sines pelo seu presidente e 

também nosso associado, Dr. João Paulo Farinha Franco, acompanhado de elementos do seu staff. 

 

Após um breve convívio, na “ponte de comando” do edifício da APS com vista panorâmica 

privilegiada sobre o oceano e toda a extensa área portuária, seguiu-se uma apresentação conduzida 

pelo Dr. João Franco através de um bem elaborado filme institucional e alguns slides seleccionados, 

acompanhados de oportunas explicações a que se seguiu um debate interessante e animado que a 

todos proporcionou uma boa percepção do que é esta importante infra-estrutura no contexto da 

economia nacional, de que adiante procuraremos deixar alguns dos principais registos. Seguiram-se 

os momentos protocolares de apresentação de cumprimentos e troca de lembranças. 

 
 

  
 
Ainda no edifício da administração, visitámos o Centro de Sistemas de Informação, onde pudemos 
constatar a eficaz operacionalidade das diferentes aplicações informáticas e equipa técnica, os 
quais garantem a funcionalidade que esta Autoridade Portuária oferece, em termos de apoio às 
empresas, ao controlo e à gestão de tráfego marítimo, segurança security e safety, 
desembaraço  burocrático  inerente aos navios e tripulações, prevenção ambiental, etc.  
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Após isso, embarcámos, em autocarro, agora dispondo da presença/guia da Dra. Ana Rita do 

gabinete de Relações Públicas da APS, a qual, de forma muito clara, precisa e concisa, foi 

transmitindo a realidade, bem positiva, que é o Porto de Sines. 

 

Fomos ao extremo do grande molhe oeste, obra imponente de engenharia de portos, face à 

extensão e tipo de mar, passando pelo terminal de “granéis líquidos” (crude...) com os seus cinco 

cais e profundidades de 28 metros; terminal “petroquímico” (gás liquefeito...); terminal “ 

multiusos” (carvão para centrais eléctricas, carga geral...); terminal de “ granéis sólidos” e 

terminando no impressionante terminal XXI “ contentores” onde se processa uma moderna 

operação de milhares de contentores “ teus”, onde podem acostar navios com capacidade até 

18000 teus (penso que ouvimos bem, 18000, e no momento, ia a sair um navio que levava 5000 

teus). Ao terminal de granéis líquidos, também conhecido por terminal petroleiro, está associado 

um sistema de pipelines de duplo sentido, ou seja, para a refinaria, a poucos quilómetros de 

distância e vice-versa, para a exportação de produtos refinados. 

Não vamos ser exaustivos nesta FI. Mas cabe aqui lembrar que o Porto de Sines convive com uma 

Zona Industrial e Logística de Sines (ZILS) de que podemos destacar a refinaria da Galp, a 

Petroquímica e a central termoeléctrica de S. Torpes. 
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Ainda importante registar que, nas três cidades, de Sines e contíguas de Santiago do Cacém e Santo 

André, grande parte das populações estão, de algum modo, relacionadas económica, laboral e 

socialmente com o Porto de Sines. Vimos também que a APS gere a praia balnear Vasco da Gama, o 

porto piscatório, por si melhorado, uma marina de recreio... e no seu interior, uma exploração de 

piscicultura (robalos e douradas) atestando assim a qualidade ambiental das águas. O programa 

concluiu-se com almoço nas instalações da área portuária. 

 

 

Procurámos deixar aos nossos Associados esta “ fotografia panorâmica” do grande porto de águas 

profundas, de Sines, uma empresa pública rentável, hoje o maior porto nacional  nos 

diferentes  vectores; por ele passarão este ano mais de um milhão de contentores, através de 

adequado interface ferroviário de mercadorias. 

Incontestável plataforma marítima de interesse estratégico para Portugal…. SINES É... 
 

A PORTA ATLÂNTICA DA EUROPA. 
  
 
António Herlander Pereira Chumbinho 
Vice-Presidente da Direcção - Sócio nº. 506/94 
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Ao Senhor Dr. João Franco, Presidente do Conselho de Administração do Porto de Sines e a todos 

os Homens e Mulheres que com ele trabalham, nós queremos, penhoradamente, agradecer a vista 

que proporcionaram à AACDN e dizer que ali, no Porto de Sines, há Cidadãos que SERVEM E 

HONRAM PORTUGAL! 

Bem-Hajam! 

 
Frutuoso Pires Mateus 
Presidente da Direcção – Sócio nº. 186/87 

 

 

Visite o nosso site em: www.aacdn.pt  
http://www.facebook.com/ 
Consulte o nosso blog através de: http://aacdn-
aacdn.blogspot.com 
Visite-nos em: Praça do Príncipe Real, 23 – R/C Dtº. 
1250-184 LISBOA 
Telefone: 00351 21 346 58 88 
e-mail: aacdn.sede@mail.telepac.pt 
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