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A Ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, revelou hoje que o Porto de Sines é um elemento 
chave na relação comercial entre China e Portugal.

A revelação foi feita durante a conferência “Objetivos e Ideais Comuns: 40 Anos de 
Cooperação entre Portugal e China”, realizada hoje no Instituto Superior de Economia e 
Gestão (ISEG) da Universidade de Lisboa.

Apesar de a conferência ter o passado como fo
futuro e mostrou os caminhos por onde passa a cooperação entre os dois países e que, 
na sua opinião, passa muito pelo Porto de Sines, um dos pontos essenciais no objetivo 
chinês do projeto “Belt and Road” de criar a 
infraestruturas e logísticas entre países do Oriente e Ocidente, interligando portos, 
estradas, caminhos-de-ferro e também transporte aéreo de mercadorias.

A ministra vê também o futuro Terminal Vasco da Gama do Porto de 
investimento total de cerca de 600 milhões de euros, a realizar por privados 
acréscimo de oportunidade nesta cooperação luso
chineses em deter a concessão deste terminal, quer seja pelo duplicar a ca
movimentação de contentores no porto alentejano e que tornará Sines num dos maiores 
portos mundiais. 
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Apesar de a conferência ter o passado como foco principal, a ministra focou também o 
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investimento total de cerca de 600 milhões de euros, a realizar por privados 
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chamada “Nova Rota da Seda” unindo 
infraestruturas e logísticas entre países do Oriente e Ocidente, interligando portos, 

ferro e também transporte aéreo de mercadorias. 

A ministra vê também o futuro Terminal Vasco da Gama do Porto de Sines - um 
investimento total de cerca de 600 milhões de euros, a realizar por privados - como um 

chinesa quer seja pelo interesse de 
chineses em deter a concessão deste terminal, quer seja pelo duplicar a capacidade de 
movimentação de contentores no porto alentejano e que tornará Sines num dos maiores 
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