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Cacho faz um apelo às empresas brasileiras
para inves�rem no Porto de Sines

Presidente da administração portuária defende maior relação comercial entre os dois países aproveitando
a janela de mercado internacional para o agronegócio em decorrência da guerra na Ucrânia

O presidente da Administração 

dos Portos de Sines e Algarve, 

José Luis Cacho, em sua par�ci-

pação na cerimônia de abertura 

do Portugal Export, em Sines, no 

úl�mo dia 17, falou sobre a 

oportunidade de as empresas 

portuguesas e brasileiras inten-

sificarem as suas relações co-

merciais, especialmente no agro-

negócio, diante da janela de 

oportunidade, no mercado in-

ternacional, que se abriu com a 

guerra na Ucrânia. 

 “É uma oportunidade gran-

de para todas as en�dades 

brasileiras e portuguesas olhar-

mos para o agronegócio como 

um potencial de desenvolvi-
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mento em uma estratégia con-

junta”, frisou Cacho.

 No intuito de atrair inves�-

mentos de empresas do Brasil 

para o Porto de Sines, Cacho 

citou a parceria com a Icep Glo-

bal Parques, da Zona de A�vida-

des Logís�cas de Sines (ZAL-

SINES), destacando o trabalho 

de captação de inves�mentos 

do con�nente da China e do 

europeu”, afirmou Cacho. “Nós 

esperamos que o Brasil olhe na 

mesma perspec�va que outros 

países olham para Portugal”, 

propôs o presidente da adminis-

tração portuária. 

Assinatura entre APP e ABEPH

Para estreitar as relações entre 

empresas do setor portuário dos 

dois países, foi assinado um pro-

tocolo de cooperação entre a 

Associação dos Portos de Por-

tugal (APP) e a Associação Brasi-

leira de En�dades Portuárias e 

Hidroviárias (Abeph). Cacho e a 

presidente da Abeph, Mayhara 

Chaves, assinaram o documento. 

 “Isso vai reforçar, de fato, 

aquilo que queremos fazer em 

conjunto com o Brasil e com os 

portos brasileiros”, afirmou José 

Luis Cacho. 

estrangeiros realizado pela com-

panhia. “Para se ter uma ideia, os 

números são da ordem de 17 

bilhões de euros em inves�men-

tos em Sines ao longo dos próxi-

mos anos. É um número impres-

sionante dos trabalhos que 

estão sendo feitos aqui. São 

inves�mentos de várias origens, 

quer do con�nente americano, 

 Mayhara enalteceu o inter-

câmbio de informações entre os 

entes do setor portuário de 

ambos os países. “É uma grande 

sa�sfação trazer todo o nosso 

conhecimento para Portugal e 

adquirir mais conhecimento”, 

declarou. 

 Em relação ao protocolo de 

cooperação, Mayhara disse que 

a inicia�va “alavanca ainda mais 

os nossos portos”. 

 “Vamos fazer reuniões onli-

ne. A gente já faz parte da 

APLOP, a Associação dos Portos 

de Língua Portuguesa, mas 

entendemos que essa aproxi-

mação com os portos portugue-

ses traz muito aos nossos portos 

brasileiros. Nós também temos 

muito a compar�lhar com eles 

da mesma forma que já fazemos 

dentro da nossa associação”, 

disse a presidente da Abeph. 
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