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Aumento de 47% na capacidade
Yilport investe 43,4M€ no Terminal Sul do Porto de Leixões
A Yilport Holding, do Grupo Yildirim, vai investir uma verba superior a 43,4 milhões de
euros no Terminal de Contentores Sul do Porto de Leixões. A reconversão do terminal
de contentores deverá estar concluída em 2021 e vai permitir o aumento de 47% na
capacidade daquele terminal e de 30% na capacidade total do Porto de Leixões.
À margem da cerimónia de assinatura do protocolo de investimento da Yilport, em Leixões, a
ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, sublinhou que esta “é uma prova de que o
investimento estrangeiro tem confiança na capacidade de crescimento da economia
portuguesa”, reforçando que os investidores privados de origem estrangeira vão permanecer
em Portugal.
Este reforço de investimento enquadra-se na “Estratégia para o Aumento da
Competitividade da Rede de Portos Comerciais do Continente – Horizonte 2026” e prevê um
incremento de 73% na carga contentorizada no Porto de Leixões, num prazo de dez anos.

O investimento a cargo do grupo turco tem como objetivo aumentar a capacidade de
daquele terminal em 210 mil TEU’s por ano, elevando para 860 mil TEU’s a capacidade

total. Além disso, o reforço previsto da intermodalidade ferro-marítima vai permitir a retirada
de um número significativo de camiões das estradas, reduzindo drasticamente as emissões
de CO2 em 790 toneladas.
Presente na cerimónia de assinatura do protocolo, Robert Yildirim, presidente do Grupo
Yildirim, sublinhou que, “se nos apoiarem, nós continuaremos a investir. Se assim for,
estamos aqui para ficar, não somos um fundo de investimento que vai embora ao fim de dez
anos”. Yildirim prometeu ainda que o Porto de Leixões vai “competir com os melhores portos
da Península Ibérica, nomeadamente Valência e Barcelona”.
Pedro Siza Vieira, ministro da Economia, reforçou que “continua o movimento de atração de
investimento para Portugal, mostrando a confiança dos investidores estrangeiros na
economia nacional”. Além disso, “este investimento só se justifica porque este investidor
acredita que as nossas exportações vão continuar a crescer”, acrescentou o ministro. “Este
é o momento para investir”, sublinhou Pedro Siza Vieira, face às projeções de crescimento
da economia portuguesa nos próximos tempos, acima da média europeia.
O investimento da Yilport Holding em Portugal teve início em 2015. Até ao momento, o
grupo turco já investiu cerca de 350 milhões de euros e criou 300 postos de trabalho,
segundo a ministra do Mar.
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