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Porque tudo à nossa volta muda e evolui
Porque o dinamismo, a vontade de aprender e
evoluir são fatores críticos de sucesso para os
seres humanos e para as empresas, também a
AGEPOR decidiu entrar numa nova fase na sua
comunicação.
Depois de um modelo de bastante sucesso, com
parcerias firmes e sólidas, que teve o seu percurso
durante 11 anos, entendemos que poderíamos
chegar mais rápida, flexível, dinâmica e facilmente
aos nossos Associados e parceiros, no fundo, aos
nossos amigos.
Este novo modelo de newsletter, mensal, chegará
as Vossas caixas de correio com conteúdos que
se esperam interessantes, úteis e com contributos
de uma plataforma alargada e variada de
colaboradores.
Esta primeira newsletter tem como tema principal
os Açores, região de elevada relevância nacional,
não só pela sua geografia e importância para a
Estratégia Nacional para o Mar, mas
principalmente pelo dinamismo e capacidade de
adaptação dos seus habitantes e operadores
económicos.
Teve a Direção da AGEPOR a honra e o prazer de
ser recebida na sua reunião de setembro pelos
seus Associados e Autoridades locais, numa
discussão profícua sobre vários assuntos de
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interesse para todas as partes. Esperamos nesta
edição passar um pouco do que foi essa reunião,
assim como dos últimos desenvolvimentos do
importante segmento de cruzeiros cuja retoma, a
nível nacional, se espera e anseia para breve.
Os meus desejos de um excelente setembro para
todos com um retorno de férias cheio de bons
negócios.

DIREÇÃO DA AGEPOR REUNIU EM PONTA DELGADA
No seguimento da política - seguida há vários anos - de descentralização das suas
reuniões mensais, a Direção da AGEPOR rumou, desta vez, aos Açores, mais
concretamente a Ponta Delgada, onde reuniu no passado dia 2 de setembro.
A reunião teve lugar nas instalações da Câmara de Comércio e Indústria de Ponta
Delgada, gentilmente cedidas para o efeito, pelo que aqui endereçamos
publicamente o nosso agradecimento.
A reunião, que durou toda a manhã, focou, como habitualmente, todos os assuntos
na ordem do dia da atividade da AGEPOR e dos seus Associados, detendo-se,
muito especificamente, nalguns aspetos importante relacionados com a atividade
dos Agentes de Navegação e transportes marítimos nos Açores.
Facebook

Twitter

WhatsApp

Page 2 of 5

Membros do C.A. da Portos dos Açores em entrevista
Aproveitando a realização da reunião da Direção nos Açores, a AGEPOR esteve à
conversa com os membros do Conselho de Administração da Portos dos Açores,
S.A., recém-empossados nos cargos.
O Capitão Tenente Rui Filipe da Silva Pereira da Terra, presidente do C.A., a Dra.
Maria de Mesquita Sousa Lima e o Dr. Luís Manuel Pinheiro Machado da Luz,
vogais do C.A., falaram dos objetivos que se propõem atingir da empresa, da
importância dos portos e do shipping para a economia e sociedade açoreanas, das
perspetivas de retoma e crescimento da atividade e, claro, da importância dos
agentes de navegação e da AGEPOR para chegar a bom porto. LER MAIS
Facebook

Twitter

WhatsApp

AGEPOR leva Peter Sand (BIMCO) à Porto Maritime Week
A segunda edição da Porto Maritime Week, uma iniciativa do jornal
TRANSPORTES & NEGÓCIOS realiza-se nos próximos dias 20 a 24 de setembro.
A AGEPOR, uma vez mais, colabora na organização do evento, tendo assumido os
dois painéis que preenchem o segundo dia do evento, na tarde de 21. LER MAIS
Facebook

Twitter

WhatsApp

Confiança e expectativa na retoma dos cruzeiros
Confiança e expectativa são palavras que podem resumir o estado de espírito dos
players inquiridos pela AGEPOR a propósito da retoma da atividade dos cruzeiros.
Eduardo Cabrita (MSC), Catarina Rawes (Rawes), Marta Sá Lemos (APDL),
Ricardo Medeiros (APL), Francisco Teixeira (Royal Caribbean), Fernando Santos
(Global Sea Travel) e Paula Cabaço (APRAM) falaram de como está a ser o reinício
das operações e das expectativas para o futuro próximo.
Embora de uma forma discreta, como é seu timbre, a AGEPOR teve uma forte
participação no encontrar de soluções e compromissos que permitiram um clima
favorável à retoma da atividade da indústria dos cruzeiros em Portugal. LER MAIS
Facebook

Twitter

WhatsApp
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Direção da AGEPOR juntou entidades e associados dos Açores
Aproveitando a estadia nos Açores, a Direção da AGEPOR convidou para um
almoço as principais Entidades ligadas ao Setor, bem como os Associados
sedeados em São Miguel.
O encontro, ocorrido a 2 de setembro, contou com as presenças do adjunto do Sr.
Secretário Regional dos Transportes, do Diretor Regional dos Transportes, do
Presidente e Vogais dos Portos dos Açores e da Sr.ª Diretora da Alfândega dos
Açores que abordaram com a Direção e Associados da AGEPOR os temas de
atualidade nos Açores.
O ambiente informal e de convívio permitiu também estreitar relações, sobretudo
tendo em conta que quase todos os representantes das Entidades convidadas
presentes foram empossados nos seus cargos há relativamente pouco tempo.
Depois de um difícil período sem viagens e contactos pessoais, este almoço foi,
sem dúvida, um ótimo recomeço de um tempo novo.
Facebook

Twitter

WhatsApp
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FORMAÇÃO

Próximas ações de formação:
Workshop em Incoterms®, 8 de setembro (plataforma M. TEAMS)
Workshop em Procedimentos aduaneiros, 9 e 10 de setembro (plataforma M.
TEAMS)
A AGEPOR tem tido, desde a sua criação, uma preocupação constante em criar
condições de formação, não só para os seus Associados como também para todo o
Setor.
Entendemos que um Setor com alto padrão de formação é seguramente mais forte
e muito mais competitivo. Somos certificados pela DGERT na área dos transportes
marítimos
PLANO DE FORMAÇÃO DA AGEPOR 2021

Remover

Editar inscrição

Versão web

Page 5 of 5

