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Rui Cunha

Ontem foi o dia do 213.º ani-
versário do Porto de Aveiro e a
presidente do Conselho de Ad-
ministração, Fátima Alves, par-
tilhou uma comunicação em
que deu conta dos “projectos
mais emblemáticos” que vão
guiar a estrutura portuária ru -
mo a um “futuro mais robusto
e sustentável em termos eco-
nómicos, ambientais, organi-
zacionais e sociais”.

À cabeça dos investimentos
encontra-se a futura Zona de
Actividades Logísticas e Indus-
triais (ZALI), assumida como “a
maior aposta para a expansão
e desenvolvimento do porto”.

Dirigindo-se a potenciais in-
vestidores privados, a respon-
sável descreveu a ZALI como
um espaço com 14 parcelas dis-
poníveis para comercialização
numa área de 45 hectares, dis-
pondo de 800 metros de fren-

tes de cais. Será, assegurou,
uma “plataforma logística por-
tuária ímpar em Portugal”, for-
necendo ligações marítimas e
rodo-ferroviárias “competiti-
vas” aos mercados internacio-
nais.

A ZALI, que sairá do papel
também ao abrigo da “estraté-
gia nacional de reindustrializa-
ção”, é vista como uma arma
para captar investimento pri-
vado, reforçar as exportações
e gerar postos de trabalho, afir-
mou a dirigente portuária. Ou-
tra bandeira desta zona de ex-
pansão é ambiental – será,
acrescentou Fátima Alves, “a
primeira zona industrial e lo-
gística de carbono zero”.

A ZALI integra o primeiro
eixo de desenvolvimento estra-
tégico “em que se alicerçam os
investimentos mais significati-
vos para a próxima década”, a
par com a melhoria das condi-
ções de navegabilidade e com

o reforço da conectividade ma-
rítimo-ferroviária. Em curso
está a elaboração de um estudo
de melhoria das condições de
navegabilidade da barra para
responder ao aumento da pro-
cura de navios de maior di-
mensão e maior boca, adian-
tou. Por outro lado, está em re-
visão o projecto de construção
do terminal intermodal ferro-
viário, visando prepará-lo para
receber composições de 700
metros.

O segundo eixo é a transição
energética e a digitalização. O
objectivo, no primeiro caso, é a
“transformação verde de toda
a cadeia de transporte maríti -
mo” assente em acções concre-
tas como a produção e forne-
cimento de energias renová-
veis, a disponibilização de bio-
combustíveis avançados e a
adopção de medidas para a efi-
ciência energética em edifícios
e actividades.

Na sua comunicação de ani-
versário, Fátima Alves realçou
a “vocação industrial” que o
Porto de Aveiro possui actual-
mente e o “diferencia no pa-
norama nacional”. 

Lembrou ainda que a estru-
tura portuária iniciou o ano de
2021 com uma “marca históri -
ca”, graças às 545 mil toneladas
movimentadas no mês de Ja-
neiro. “Queremos continuar
esta trajectória de crescimen -
to”, disse. |

Porto acena com ZALI
em dia de aniversário
Economia Fátima Alves apresentou os “projectos mais emblemáticos” do Porto
de Aveiro. A Zona de Actividades Logísticas e Industriais é “a maior aposta”

Porto de Aveiro quer continuar a sua actual “trajectória de crescimento”

Aniversário 
celebrado
durante todo 
o mês
O aniversário do Porto
de Aveiro será comemo-
rado durante todo este
mês com várias iniciati-
vas “on-line”. Do pro-
grama fazem parte as
Business Talks, debates
sobre temas como a
neutralidade carbónica,
a ligação ao Complexo
Químico de Estarreja, o
potencial do “cluster
offshore” e a construção
de um porto inteligente.
As Visões de Futuro con-
sistem na exibição de
minifilmes sobre alguns
dos parceiros que ac-
tuam diariamente no
Porto de Aveiro e na
apresentação do vídeo
3D da ZALI. Haverá lugar
ainda a uma conferência
final com o tema “Corre-
dor atlântico: a competi-
tividade territorial do
Porto de Aveiro”. |

ARQUIVO.



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 5,51 x 7,00 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 92088371 04-04-2021
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Hoje, com o seu jornal, 
o especial Saúde

Empresários querem voltar ao activo e não vão deixar que a COVID-19 os impeça de concretizar os seus projectos  Páginas 4 e 5

PAULO RAMOS

iPandemia teve grandei

iimpacto nos centros hípicosi

Casa-Museu vai
reabrir e mostrar
ao público a 
cultura religiosa 
Arte Sacra em Ovar | P6

GRUPO DÁ ATENÇÃO A 
PATRIMÓNIO ESQUECIDO
“Vamos Recuperar o Património Esquecido?” está a criar um mapa do património abandonado em
Portugal. Docente da Universidade de Aveiro e ex-ministra são os grandes dinamizadores do projecto,
mas qualquer um pode contribuir. Ciclo de colóquios, com início amanhã, debate o problema Páginas 2 e 3

Anadia faz a festa
do apuramento
com uma goleada
sobre o Beira-Mar

A equipa bairradina venceu os “auri-ne-
gros” por 4-0 e assegurou o primeiro lugar
da Série D do Campeonato de Portugal,
que dá acesso ao “play-off” de subida à II
Liga, a uma jornada do final.  Página 15

Arouca vence
FC Porto B e
continua a sonhar
com a subida
Futebol | P14

Vagos derrotado
pelo Benfica
entra a perder
no “play-off”
Basquetebol | P16

Futura ZALI
é a “maior
aposta” do
Porto de Aveiro
Região | P7


