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Um ano para lembrar
No findar de mais um ano, ano este que nos
marca a todos de uma forma indelével, podemos
com toda a certeza afirmar que 2021 foi um ano de
enorme complexidade, dificuldade e desafio para a
vasta maioria dos setores de atividade.   
Com um início dramático em termos sanitários,
com centenas de mortes diárias apenas no nosso
país, derivadas da pandemia SARS- COV2,
continuando com todas as vicissitudes inerentes a
uma recuperação económica titubeante, também o
setor logístico, onde os Agentes de Navegação
naturalmente se integram, não fugiu à regra
sofrendo, adicionalmente, a ação de várias
condicionantes que impactaram fortemente as
cadeias de abastecimento e de transporte a nível
global.  
Foi, porventura, para muitas das nossas
empresas, o ano mais desafiante que tivemos de
ultrapassar, mas um ano que certamente nos
deixa mais preparados para qualquer desafio
futuro que se nos possa atravessar no caminho.   
Foi, sem dúvida, impressionante e marcante ver o
esforço e a capacidade de resistência das
empresas do nosso setor, de todos os seus
trabalhadores, assim como a visão tática e
estratégica que tiveram para ultrapassar os
desafios que todos os dias iam surgindo – muitas
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vezes de onde menos se esperava – no meio de
todos os constrangimentos endógenos e exógenos
existentes.   
É este esforço e capacidade, não de
sobrevivência, mas de florescer, por mais adverso
que seja o ambiente, que nos dá esperança e
convicção de um futuro sempre melhor.  
Futuro que começa já com o Natal que se
aproxima e com um entrar de um novo ano. Que
seja um momento de congregação da Família e
dos Amigos, um lembrar daqueles que nos
deixaram e um acreditar em nós e naqueles que
nos acompanham. Uns e outros fazem certamente
parte de nós. Que seja uma altura de renovação e
renascimento para todos nós, para enfrentarmos
2022 e o tornarmos no primeiro grande ano do
nosso futuro.  
Os meus mais sinceros desejos de um Feliz Natal
para todos os colegas e suas famílias, assim como
de um 2022 com a prosperidade que merecem e
para a qual trabalham.    
                                                        João Silva
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AGEPOR PROMOVE SESSÕES DE ESCLARECIMENTO COM A IP

A AGEPOR acolheu nos passados dias 6 e 10 de dezembro, respetivamente, em
Lisboa e em Leça da Palmeira, o vice-presidente da IP – Infraestruturas de
Portugal, Carlos Fernandes, o Diretor do Departamento da Mobilidade e
Transportes, Paulo Melo, e o Diretor do Departamento de Negócios Ferroviários,
José Eduardo Pena, para sessões de esclarecimento dos Associados.  
Aqueles responsáveis da IP tiverem, assim, a oportunidade de fazer um balanço do
que tem vindo a ser feito em matéria de infraestruturas de transportes e apresentar
o essencial dos investimentos em curso e/ou projetados pela Infraestruturas de
Portugal com impacte nos portos, na ferrovia e nas cadeias logísticas.   
Ambas as sessões, inéditas, foram muito interessantes e marcaram uma nova era
de comunicação aberta e construtiva permanente entre os responsáveis pelas
infraestruturas de transportes e os utilizadores das mesmas, neste caso os Agentes
de Navegação.
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ECASBA pede mais consistência no “Fit for 55”

A ECASBA, em conjunto com as principais Associações Europeias do setor, emitiu
uma declaração onde se recomenda e pede uma maior consistência nas propostas
avançadas para se atingirem os objetivos fixados em termos ambientais para 2030
pela resolução da Comissão Europeia “Fit for 55”.   
Salientam-se as seguintes recomendações:   

https://mkt.riscoseditora.pt/fb/c21-b99dec724328f828afa79a9563b1b8c81-c6aeJCeacvce16gbe22150484f2
https://mkt.riscoseditora.pt/fb/c21-b99dec724328f828afa79a9563b1b8c81-c6aeJCeacvce16gbe22150484f2
https://mkt.riscoseditora.pt/tw/c21-b99dec724328f828afa79a9563b1b8c81-c6aeJCeacvce16gbe22150484f2
https://mkt.riscoseditora.pt/tw/c21-b99dec724328f828afa79a9563b1b8c81-c6aeJCeacvce16gbe22150484f2
https://mkt.riscoseditora.pt/wa/c21-b99dec724328f828afa79a9563b1b8c81-c6aeJCeacvce16gbe22150484f2
https://mkt.riscoseditora.pt/wa/c21-b99dec724328f828afa79a9563b1b8c81-c6aeJCeacvce16gbe22150484f2
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Salientam-se as seguintes recomendações:   
1. Isenção total ou parcial de impostos na eletricidade fornecida de terra aos navios
ancorados em porto  
2. Adotar medidas que evitem “fugas” de escalas de navios para portos fora da
União Europeia, onde maiores níveis de libertação de carbono são menos
penalizados  
3. As receitas obtidas na aplicação do “Fit for 55” deverão ser diretamente usadas
para suportar a redução de emissões na indústria  
4. Reconhecer o papel importante do GNL como combustível de transição em todas
as propostas/legislação relacionadas com o ambiente  
5. Analisar exaustivamente o impacto das propostas por forma a evitar mudanças
das cargas para modos de transporte menos sustentáveis. 
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AGEPOR no Ciclo de Conferências da AMT

O Presidente e o Diretor Executivo da AGEPOR marcaram presença na 1.ª
Conferência da AMT – Autoridade da Mobilidade e dos Transportes, dedicada ao
tema “Regulação e Mobilidade: Que futuro?”, que se realizou no passado 9 de
dezembro no auditório da Gare Marítima da Rocha.   
A AGEPOR saúda na pessoa da Sr.ª Presidente da AMT, Sr.ª Prof.ª Eng.ª Ana
Paula Vitorino, a iniciativa de aproximar regulador e regulados neste ciclo de

https://mkt.riscoseditora.pt/fb/c21-b99dec724328f828afa79a9563b1b8c81-c6aeJCeacvce16gbe22150484f2
https://mkt.riscoseditora.pt/fb/c21-b99dec724328f828afa79a9563b1b8c81-c6aeJCeacvce16gbe22150484f2
https://mkt.riscoseditora.pt/tw/c21-b99dec724328f828afa79a9563b1b8c81-c6aeJCeacvce16gbe22150484f2
https://mkt.riscoseditora.pt/tw/c21-b99dec724328f828afa79a9563b1b8c81-c6aeJCeacvce16gbe22150484f2
https://mkt.riscoseditora.pt/wa/c21-b99dec724328f828afa79a9563b1b8c81-c6aeJCeacvce16gbe22150484f2
https://mkt.riscoseditora.pt/wa/c21-b99dec724328f828afa79a9563b1b8c81-c6aeJCeacvce16gbe22150484f2
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conferências que agora se inicia e que se acredita vem criar um clima de
cooperação no sentido de tornar o setor mais forte e competitivo.       
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A AGEPOR DESEJA-VOS

UM SANTO NATAL E UM PRÓSPERO ANO DE 2022!
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