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A nova (a)normalidade
Os conteúdos desta Newsletter aparentam um
regresso à normalidade depois de vivermos cerca
de dois anos sob os ditames, e ao ritmo, da
pandemia COVID-19.
Mas a normalidade de hoje não será igual à
normalidade que existia antes da chaga que foi o
COVID-19, e, sobretudo, depois do horror que
representa a invasão e guerra na Ucrânia. Não
creio que qualquer um de nós acreditasse, há
escassos meses, que fosse possível o que está a
acontecer na Ucrânia. Que em pleno século XXI
assistíssemos a uma guerra na Europa, brutal e
inútil.
O mundo mudou. E mudou mesmo muito. Na nova
(a)normalidade, a globalização, em toda a sua
extensão, tal como a conhecíamos, está posta em
causa. Há muros que se ergueram e que tendem a
separar os países bastião da democracia daqueles
que são menos transparentes, que são totalitários.
Mas há uma interdependência mundial
generalizada à qual não se pode pôr fim por
decreto: a dependência energética da Europa face
à Rússia; a dependência do mundo Ocidental em
relação à China – a fábrica do mundo – posta em
evidência pela pandemia; o controlo do sistema
financeiro internacional e de tecnologia
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fundamental pelo Ocidente; etc…
É cedo para saber como vai evoluir, ou como vai
‘terminar’, esta nova realidade geopolítica que a
Rússia espoletou com a invasão da Ucrânia. Esta
nova (a)normalidade que não creio seja desejada
pelos povos do mundo.
Seria bom que da mesma forma ‘inesperada’ como
a guerra começou a guerra pudesse acabar e a
cooperação internacional e o multilateralismo
pudessem voltar. Mas tudo indica que não vai ser
assim. Tudo indica que o mundo se vai dividir
novamente em blocos, que os muros vão continuar
a subir.
Temos a magra consolação de ver renovados os
laços transatlânticos, entre a Europa e os Estados
Unidos. Empurrados pelos acontecimentos parece
ter renascido a vocação de ambos cooperarem
para a prosperidade, e, se possível, também para
a paz mundial.
As reuniões, as feiras, os almoços, as viagens e
os contactos ressurgiram em força e tudo indica pela avidez que todos parecem experimentar
depois de dois anos de ausência - que vieram para
ficar.
Voltamos, pois, ao normal. Mas não, não vai ficar
tudo bem. Infelizmente, este novo ‘normal’ vem
acompanhado de dificuldades para os mais
desprotegidos e de muita dor e infelicidade para
todos aqueles que experimentam o horror da
guerra e das suas consequências. Estamos todos
no mesmo barco – o mundo é um só – e os
Agentes de Navegação sabem bem o que isso
significa.
Rui d' Orey
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AGEPOR REGRESSOU À SEATRADE CRUISE GLOBAL
Depois de alguns anos de ausência, a AGEPOR entendeu ser seu dever estar, este
ano, de novo presente em Miami, no relançamento do maior evento mundial da
indústria dos cruzeiros.
Se no período mais difícil da pandemia a AGEPOR coordenou e liderou, em
conjunto com a CLIA e com a colaboração de outros stakeholders, várias iniciativas
para que Portugal e os portos portugueses começassem a reabrir o mercado e o
negócio dos cruzeiros, impunha-se, em consequência, a presença este ano na
SEATRADE.
Assim, foi com naturalidade que, acompanhando os principais players do setor e os
representantes dos portos portugueses, o Diretor Executivo da AGEPOR ajudou a
promover e a realçar a excelência dos portos nacionais, bem como a qualidade dos
profissionais do setor, com especial evidência para os Agentes de Navegação.
Facebook

Twitter

WhatsApp
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AGEPOR REFORÇA LAÇOS COM A CLIA
Na sequência da excelente relação criada aquando do trabalho e ações conjuntas
para relançar os cruzeiros em Portugal no pós-pandemia, a AGEPOR aproveitou a
SEATRADE para reunir com a CLIA, na pessoa do seu responsável europeu Nikos
Mertzanidis, e com todos os portos portugueses presentes no evento, em Miami.
Foi um encontro bastante positivo, com todos os participantes a regozijaram-se com
os excelentes resultados já alcançados. que se vão traduzindo, dia após dia, no
aumento significativo de escalas previstas para os portos nacionais.
Já em Lisboa, a AGEPOR recebeu a nova Diretora Geral da CLIA para a Europa,
Marie-Caroline Laurent, e o representante para Portugal, Eduardo Cabrita. O
encontro serviu para reforçar a cooperação entre ambas as organizações com o
propósito de fortalecer cada vez mais o setor dos cruzeiros em Portugal.
Facebook

Twitter

WhatsApp

AGEPOR apoiou
a Portugal Shipping Week
Depois de ter apoiado a primeira edição, há cerca
de dois anos, a AGEPOR renovou o apoio à
Portugal Shipping Week, que aconteceu em
Lisboa, entre 9 e 13 de Maio.
Desta feita, a AGEPOR patrocinou o primeiro
coffee break desta importante iniciativa que juntou
na Gare Marítima de Alcântara figuras de
referência do shipping nacional e internacional.
Relevando a importância desta jornada o Governo
não se quis alhear e fez questão de marcar
presença nas pessoas do Ministro da Economia e
do Secretário do Estado do Mar.
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AGEPOR coopera com a WISTA
Por ocasião da Portugal Shipping Week, o Diretor Executivo da AGEPOR teve
oportunidade de estreitar os laços de cooperação com a WISTA – Women’s
International Shipping & Trading Association, nas pessoas das suas Presidentes
mundial e nacional, respetivamente, Despina Panayiotou Theodosiou e Carla Olival.
Na ocasião, a AGEPOR aproveitou para as parabenizar pelo dia da IMO dedicado
às mulheres que trabalham nas questões marítimas, e que se celebra a 18 de Maio,
sob o lema "Training – Visibility - Recognition: Supporting a barrier-free working
environment”.
A AGEPOR aproveita esta ocasião para estender os Parabéns por este dia a todas
as mulheres que trabalham em Agentes de Navegação em todo o País.
Facebook

Twitter

WhatsApp
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FIMOP RETOMOU REUNIÕES NOS AÇORES
Após o interregno motivado pela pandemia, foram, finalmente, retomadas as
reuniões da FIMOP. O local escolhido para o “relançamento” deste importante
fórum ibérico, que reúne Agentes de Navegação e Operadores Portuários
portugueses e espanhóis, foi a cidade de Ponta Delgada, nos Açores.
Os participantes foram recebidos pela recém-nomeada Secretária Regional do
Turismo Mobilidade e Infraestruturas dos Açores, Drª. Berta Cabral, que fez
questão de frisar a honra que era para a Região receber tão importante
delegação encabeçada por Julio Carrasco, Presidente da FIMOP.
Após a reunião, que preencheu toda a manhã, realizou-se um almoço que
contou com o presidente e a vogal do CA dos Portos dos Açores,
respetivamente Cdte Rui Terra e Drª. Maria Costa Lima.

Facebook

Twitter

WhatsApp

AGEPOR reuniu Conselho Geral e AG
No passado dia 7 de Abril - e após um interregno que a todos pareceu uma
eternidade - reuniu presencialmente o Conselho Nacional e a Assembleia Geral da
AGEPOR, na sua sede em Lisboa, para aprovação das Contas e Resultados e do
Relatório de Gestão referentes ao ano de 2021.
Foi notória a satisfação de todos em poderem estar finalmente juntos, realçando-se
que alguns dos presentes não se viam há quase dois anos.
Facebook

Twitter

WhatsApp
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DIREÇÃO NACIONAL REUNIU EM VIANA DO CASTELO - Antes da reunião, e
como também é hábito, realizou-se um almoço de trabalho, que teve como
convidados o Presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz, Dr. Pedro
Santana Lopes, e a Vogal do Conselho de Administração da APFF, Dr.ª Isabel
Moura Ramos.
A Presidente do Porto da Figueira da Foz, Prof.ª Dr.ª Fátima Lopes Alves, obrigada
a viajar para Lisboa, esteve, ainda assim, presente antes do almoço e associou-se
à saúde e brinde propostos pelo Presidente da AGEPOR ao sucesso da atividade
portuária na Figueira da Foz.
Facebook
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