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Projeto jul reúne informação em temPo real de todo território nacional

Açores em plataforma portuária

portos açorianos Entrada dos Açores no projeto JUL prevista para 2020

As infraestruturas portuárias dos
Açores vão ser integradas, no próximo ano, no projeto nacional Janela
Única Logística (JUL), que pretende
criar uma plataforma digital comum
com informações destinadas aos diferentes operadores logísticos.
O ponto da situação do projeto JUL,
que já está a ser implementado em
alguns portos no continente, foi efetuado em sessões realizadas, esta
semana, no Faial, Terceira e São
Miguel, destinadas à comunidade
portuária.
Uma fonte da Portos dos Açores
disse ontem ao DI que decorrem
as ações tendo em vista a criação
dos suportes informáticos que vão
permitir a inclusão de todas as infraestruturas portuárias comerciais
da Região na plataforma do JUL no
início do próximo ano.
Através da plataforma do JUL os
diferentes operadores portuários e
autoridades acedem às informações,
em tempo real, de modo a possam
fazer o planeamento das suas ativi-

dades nos diferentes portos nacionais.
Entre as informações que vão estar
disponíveis na plataforma do JUL
para consulta dos diferentes agentes
das operações portuárias e autoridades, estão o movimento de entrada e
saída dos portos, acesso aos portos,
faturação, movimento de contentores ou horários de entrega e recolha
de carga.
A implementação do JUL está assegurada pela Associação dos Portos
de Portugal.
Todos os portos portugueses deverão aderir ao JUL até março do próximo ano.
Os dados sobre os portos de Sines
e do Funchal já estão disponíveis
na plataforma do JUL, enquanto no
porto de Leixões decorre ainda o
projeto-piloto. Numa próxima fase
de implementação do projeto JUL,
prevê-se a adesão dos portos de
Aveiro, Portimão, Faro e Figueira da
Foz, enquanto os portos de Lisboa e
Setúbal ficam para a fase final.

ID: 82822599

05-10-2019

Meio: Imprensa

Pág: 1

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 5,14 x 4,35 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 2 de 2

JORNAL DIÁRIO INSULAR | FUNDADO EM 1946 | Jornal Diário | Terceira - Açores | Ano LXXII | N.º 22805 | PREÇO 0,80 EUROS | DIRETOR JOSÉ LOURENÇO | www.diarioinsular.pt

PUB.

DIÁRIO INSULAR

sáB | 05.10.19

SecRetARIA RegIONAL DA AgRIcULtURA “AcOmpANhA” A SItUAçãO

tOneladas de queijO açOrianO
na mira das taxas de trump
[página 12]

fotografia josé loUrenço/di

plataforma digital

projeto jul
partilha
informação
sobre portos
nacionais

[página 05]

PUB.

Centro interpretativo de angra do heroísmo

Obra pode não ser comparticipada
O Centro Interpretativo de Angra do Heroísmo, orçado em 2,5 milhões de euros, está quase concluído, mas o município poderá não
ter oportunidade de recorrer a financiamento comunitário, porque
só se pode candidatar enquanto a obra decorrer. A recuperação
do Mercado Duque de Bragança deverá arrancar nos próximos
meses, também sem garantia de cofinanciamento. [09]

