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A tempestade
Tal como um navio numa tormenta, enfrentamos
desafios de sinais díspares. Foram raros os
momentos nos últimos 70 anos em que se viveram
períodos de tanta incerteza e onde os caminhos
que se nos deparavam parecessem tão íngremes
e tão toldados pelo nevoeiro.
Começando por alterações de âmbito político,
como as eleições nos EUA em 2016 e o referendo
sobre o Brexit no Reino Unido, que alteraram
sobremaneira a forma como o comércio
internacional estava desenhado; continuando
numa pandemia que mudou a forma de rotação do
mundo sobre si próprio; e aprofundando-se numa
guerra na Europa cuja duração e consequências
ainda estão para se vislumbrar. Vê-se, assim, o
nosso mundo fustigado por ventos e correntes
marítimas cruzadas tal com os navios dos nossos
antepassados a caminho do Brasil e das Índias.
Todas essas vicissitudes resultaram, naturalmente,
em fortes sinais preocupantes para a nossa
economia, como o encerramento de alguns
mercados tradicionais, a falta de fornecimentos
essenciais à produção das nossas empresas,
desafios na cadeia logística e uma preocupante
inflação com impacto direto nos consumidores e
na consequente redução do seu rendimento
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disponível. O impacto é mundial e, logo, de mais
difícil resolução do que as crises regionais que
temos enfrentado.
Mas há sempre um… no entanto…
No meio da tempestade o navio aguenta, seguindo
- à bolina, é verdade - o seu caminho em frente. A
economia cresce, novos mercados surgem, o
emprego encontra-se num nível alto e o desígnio
europeu – agora mais Euro-Atlântico – molda-se,
talvez mais firme do que em qualquer momento
dos últimos 30 anos. É a força de uma “armada”, à
qual pertencemos, que também nos empurra e nos
leva em frente.
Como sempre, temos de nos reinventar, de nos
adaptar, de moldar o nosso mundo, de aguentar o
choque. A resiliência portuguesa, alicerçada em
800 anos de história, de resistência a inúmeros
perigos, naturais e humanos, sentido de aventura
e de descoberta de novos mundos e de sofrimento
quase constante, dá-nos uma das chaves que
utilizaremos para navegar até ao horizonte.
O nosso conhecimento, experiência, proatividade
e adaptabilidade são as outras chaves.
Se não nos forem fechadas as portas com
cadeados artificiais, tais como burocracias
excessivas ou interpretações negativas e
defensivas dos regulamentos pelas nossas
Instituições, seremos, mais uma vez, capazes de
sair mais fortes.
Os Agentes de Navegação estarão, como sempre,
na linha da frente, desbravando o caminho e
encontrando soluções para promover o
desenvolvimento da nossa economia e do nosso
País. Caminhemos todos juntos para esse
objetivo!
João Silva
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GET TOGETHER DOS ASSOCIADOS EM LEÇA
No passado dia 22 de Junho, os Agentes de Navegação reuniram-se nas
remodeladas instalações da AGEPOR em Leça da Palmeira para o primeiro “Get
Together” promovido pela atual Direção.
O evento teve a honra de ter como primeiro orador convidado o Dr. Jaime Vieira
dos Santos, anterior Presidente da Comunidade Portuária de Leixões e pessoa
muito considerada no Setor, que dissertou, com o brilhantismo que lhe é
reconhecido, sobre “Os atuais desafios do transporte marítimo”.
No final realizou-se um pequeno cocktail e todos foram presenteados com um
manjerico, com quadras apropriadas aos Agentes de Navegação.
O próximo “Get Together” ficou desde já prometido para Setembro.

FMC (EUA) CONFIRMA CONCORRÊNCIA NO MERCADO
Ao cabo de dois anos de investigação, a Federal Maritime Comission norteamericana concluiu que a disrupção das cadeias logísticas e a alta dos fretes
marítimos resultaram das forças do mercado, que permaneceu concorrencial.
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“O atual mercado de serviços (…) no Trans-Pacífico não está concentrado, e (…)
no Trans-Atlântico está apenas minimamente concentrado”, concluiu a FMC. Mais:
“A competição entre (…) operadores, entre as três maiores alianças e entre os
membros de cada uma dessas alianças, é vigorosa. O mercado para os serviços
oceânicos continua muito concorrencial”, refere o relatório final.
“Os nossos mercados são competitivos e os preços altos dos fretes foram
determinados por uma procura dos consumidores sem precedentes, sobretudo nos
EUA, que esmagou a capacidade de disponibilização de navios. Os
congestionamentos ainda mais limitaram a capacidade disponível”, referiu Rebecca
Dye, a relatora do processo na FMC.
O relatório final do inquérito pode ser consultado AQUI.

Workshop "A Intermodalidade no Porto de Aveiro"
O Diretor Executivo da AGEPOR, António Belmar da Costa, participou no painel
que animou o workshop sobre a Intermodalidade no Porto de Aveiro, promovido
pela Intermodal Portugal e pelo TRANSPORTES & NEGÓCIOS, nas instalações da
AIDA em Aveiro.
Estes workshops pretendem dar a conhecer e realçar as vantagens da
intermodalidade no setor dos Transportes, estando a acontecer ao longo do ano
nos diversos portos nacionais.
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AGEPOR recebida

AGEPOR premeia aluna

na C.M. Viana do Castelo

de Logística do IPVC

No seguimento da reunião de Direção
realizada em Maio em Viana do
Castelo, a Direção da AGEPOR foi
convidada e teve a honra de visitar a
Câmara Municipal daquela cidade.
O Presidente da Câmara Municipal
de Viana do Castelo explicou
detalhadamente à Direção da
AGEPOR os projetos com interesse
para o Setor a desenvolver na bela
cidade portuária de Viana do Castelo.
O Presidente da AGEPOR e o
Presidente da Comunidade Portuária
de Viana do Castelo (vice-presidente
da AGEPOR), por seu turno,
garantiram o total empenho dos
Agentes de Navegação e da
AGEPOR para ajudar em tudo o que
seja necessário ao sucesso das
intenções camarárias para o Setor.

A Direção da AGEPOR decidiu
premiar a aluna bolseira com a
classificação mais elevada de
ingresso no curso de Logística do
IPVC – Instituto Politécnico de Viana
do Castelo no ano letivo 2021/2022.
Assim, e por ocasião da sessão
solene comemorativa do 36.º
aniversário do IPVC, o VicePresidente da AGEPOR, Luís Paz da
Silva, entregou à aluna Beatriz
Carvalhido um cheque de 500,00
euros parabenizando-a desejando
que este valor, embora pequeno, a
possa ajudar a prosseguir com o
maior sucesso os seus estudos.
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DIREÇÃO NACIONAL REUNIU NO FUNCHAL - Cumprindo uma já quase tradição
junina, a Direção da AGEPOR reuniu no passado dia 9 de Junho no Funchal.
Depois da reunião formal, os membros da Direção tiveram a oportunidade de, num
almoço/reunião com a Presidente da APRAM e com o Comandante dos Portos da
Madeira, abordar diversos temas do interesse dos Agentes de Navegação e
também do Setor.
OPINIÃO | Jaime H. Vieira dos Santos

Os atuais desafios do Transporte Marítimo
Este será, porventura o maior desafio do Transporte Marítimo, ir ao encontro dos
Novos Produtos, que sustentam o Novo Paradigma de Vida, propondo novas Redes
de Serviço, quiçá Novas Alianças...
LER MAIS
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