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O valor da História
Não poderia deixar de começar o editorial de
novembro sem congratular o nosso Associado
Pinto Basto, pelos 250 anos de existência. Uma
marca histórica, que nos orgulha a todos, difícil de
alcançar e vivida em quatro séculos com os ciclos
políticos e económicos mais díspares que
possamos imaginar. Existem vários pontos de
confluência com outros Associados cuja fundação
remonta a anos longínquos, e são já vários os que
têm mais de 50 anos de história.
São normalmente empresas de cariz familiar,
muitas vezes pertencentes aos descendentes dos
fundadores, com uma visão de longo prazo, a
paciência e a sabedoria de quem conhece que
tanto os tempos bons como os tempos maus
passarão, e que têm uma visão de família
alargada aos seus colaboradores, permitindo um
sentimento de orgulho e pertença acentuado a
quem faz parte dessas grandes comunidades.
São todos estes fatores que constituem o cimento
destas grandes empresas. Aquelas que, de forma
sólida e constante, enfrentam os desafios, por
mais fortes que sejam, e perseveram contribuindo
inexoravelmente para o desígnio nacional de
evolução de toda uma Nação.
Os últimos meses marcaram também o regresso
da tão ansiada discussão presencial, entre pares,
Page 1 of 5

dos vários temas de interesse para o nosso setor.
Desde a Porto Maritime Week, à celebração dos
25 anos da Comunidade Portuária de Leixões, ao
Dia do Porto de Viana do Castelo e a vários
Congressos, dos quais destaco os da APAT,
ANTRAM e APLOG, a comunidade reergue-se
forte e unida na discussão de temas essenciais e
no encontrar de soluções e caminhos para o setor
logístico. O futuro é nosso – e faz-se já hoje.
João Silva

PINTO BASTO COMEMOROU 250 ANOS
Fazer 250 anos não é para todos! A AGEPOR tem muito orgulho em ver um dos
seus Associados, a empresa Pinto Basto, completar a bonita idade de 250 anos.
A efeméride foi assinalada com um cocktail, que teve lugar nas magnificas
instalações do Picadeiro Real, no qual marcaram presença individualidades e
atores económicos dos mais importantes do País.
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25 anos de Comunidade Portuária de Leixões
A Comunidade Portuária de Leixões completou 25 anos de existência.
Para assinalar a efeméride, realizou-se no passado 28 de outubro um jantar, que
reuniu no Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões dezenas de convidados, entre
eles representantes dos principais players do setor marítimo-portuário, numa
demonstração cabal da importância e relevo do Porto de Leixões, não só para a
Região Norte como para todo o País, já que por ali passa uma percentagem
significativa das exportações e importações portuguesas.
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Dia do Porto de Viana do Castelo
Assinalou-se, no passado dia 23 de outubro, o Dia do Porto de Viana do Castelo.
Este ano, a comemoração incluiu visitas guiadas ao porto comercial e às
instalações da CorePower Ocean, multinacional sueca especializada na conversão
de energia das ondas.
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AGEPOR na Infraestruturas de Portugal
O Presidente da Direção da AGEPOR, João Silva, e o Diretor Executivo, António
Belmar da Costa, reuniram com responsáveis da Infraestruturas de Portugal (IP).
A iniciativa foi da IP, que esteve representada ao mais alto nível pelo vicepresidente executivo, Carlos Fernandes.
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AGEPOR reuniu Conselho Nacional e
Assembleia Geral
Tiveram lugar no passado dia 4 de novembro o
Conselho Nacional e Assembleia Geral da
AGEPOR para aprovação do Orçamento para
2022 da Associação.
LER MAIS
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AGEPOR no Congresso da APAT - A AGEPOR esteve presente no
18.º Congresso da APAT, que se realizou em Cascais, nos dias 29 e
30 de outubro, representada pelos seus Presidente, Vice-Presidentes
e Director Executivo. O Congresso, que olhou com atenção para a
atual disrupção do sistema logístico, contou com a presença de um
grande leque de personalidades ligadas aos transportes e à logística.
No discurso do Sr. Ministro Pedro Nuno Santos ficaram bem patente
as expectativas, importância e a responsabilidade que os transitários
e os agentes económicos privados têm na otimização de toda a
cadeia logística. A Direção da AGEPOR aproveita para saudar todos
os transitários portugueses pelo êxito da sua Associação, enviando
um forte abraço aos seus Presidente, Presidente Executivo e
restante Direção.
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