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No centro da Europa na fronteira com os 
mercados da França, Alemanha e Holanda 



Em conexão direta com Antuérpia e 
Roterdã 
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O Porto de Liége 

integra dois 

corredores:  

• Rhin-Alpes 

• Mar do Norte - 
Báltico 

O Porto de Liége integra dois corredores 



33 zonas portuárias: 370 hectares!  



Porto autônomo de Liège  

 1° maior porto interno da Bélgica   

 3° maior porto interno europeu 



 Tipos de mercadoria por transporte fluvial 



Excelentes facilidades portuárias!  

• 26 km de doca para acostagem 

• 370 hectares de terrenos portuários 

• 3 terminais de contêineres 

• 1 doca coberta 

• Short Sea Shipping: trajetos regulares  para navios de cabotagem de 
1.000t-2.500t (Reino-Unido, Espanha, Portugal, Escandinávia, 
Rússia…) 

• Docas e cais roll-on/roll-off 

• Acessibilidade para barcos  tipo rhénans (2.500t) e embarcações com 
duas barcaças (4.500t) 

• Tanques de armazenamento para produtos petrolíferos 

       (250.000m³) 

• Zonas aduaneiras 

 



Performance multimodal com 3 
terminais de contêineres  

• Liége containers Terminal (em Renory)  

• Euroports Inland Terminal (em Monsin) 

• DP World (Liège Trilogiporto)  



Contêineres: 
uma gama de prestações de qualidade 

Uma gama completa de serviços modernos e sob medida: 

 

• Carga e descarga  

• Armazenamento 

• Reparação  

• Limpeza 

• Lavagem 

• Serviços aduaneiros   



Acesso aos principais portos marítimos da 
Europa  

• Navio porta-contêiner para:  

Antuérpia 
 

 6x/semana   

 Rotterdã 
 

    2x/semana  

 Zeebruges 
 

3x/semana  

• 106 EVP (sobre 2 camadas)  

• 156 EVP (sobre 3 camadas) 



Liége terminal de contêineres  

• Depósito oficial de grandes empresas logísticas como: 
MAERSK –  MSC – CMA –– OOCL – NYK – CHINA SHIPPING 



 

A estratégia do porto 
autonômo de Liége 

 



Um porto essencial no centro de uma 
região dinâmica  



56 milhões de consumidores  
em um raio de 250 km !  

      60 % do poder 
de compra 
europeu em 
uma raio de 
500 km 



 

A tri-modalidade no  

porto autonômo de Liége 
 



           Vista aérea 



                   Doca coberta  



A doca coberta vista do canal Albert 



 

O Trilogiporto de Liége  

 em 3D 
 











Liége Trilogiporto e seus 

parceiros internacionais 



    Concessões às empresas privadas 
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175.000m² de entrepostos logísticos 
imediatamente disponíveis 



Primeiro cliente  do Trilogiporto: 
Grupo ALPARGATAS – armazém de 20.000m2 



Contato: 
 
Tel:  + 32 4.232.97.97 
Fax: + 32 4.223.11.09 
portdeliege@skynet.be 
www.portdeliege.be 
 

      


