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O nosso Congresso está de volta!
 
Seis anos se passaram desde o último Congresso
da AGEPOR, e se, muitas vezes, o tempo passa e
tudo ao nosso redor continua na mesma, desta
vez não foi, de todo, o caso.
Nestes últimos anos o mundo mudou, e de que
maneira. Se nos tivessem dito há algum tempo
que uma nova pandemia iria assolar o mundo e
que isso iria alterar a nossa forma de viver,
conviver, trabalhar, produzir e consumir, tenho a
certeza que ninguém, tirando porventura alguns
especialistas na matéria, acreditaria. E se ainda
acrescentassem que iríamos assistir a uma guerra
sangrenta e brutal na Europa, com consequências
humanitárias extremamente nefastas e impacto
enorme e direto na escassez e custo da energia e
alimentos, diríamos então que, a acontecer, o
mundo deveria estar louco.
Pois... mas a realidade é que, no ínterim, tudo isto
aconteceu e vivemos tempos de incertezas, de
ajustes e de grandes mudanças.
O nosso mundo, o da Logística e do Shipping,
também está a mudar, e se, em 2016, no último
Congresso da AGEPOR, a nossa preocupação era
a necessidade de investimento nos portos
portugueses (o que finalmente se começa a
verificar), neste Congresso os nossos principais
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pontos de discussão serão diferentes, mas não
menos importantes.
São temas moldados pelo presente e pelo
futuro. Iremos falar do esbater das fronteiras na
cadeia logística, das novas tendências e
dinâmicas no mercado global do Shipping,
tentando também antecipar quais os efeitos que a
política de descarbonização trará e que
combustíveis serão utilizados no futuro. Iremos
discutir uma visão alargada da política de
reindustrialização e das questões geoestratégicas
a nível global. Falaremos ainda nos instrumentos
que concorrem para robustecer a competitividade
portuguesa no mercado da Logística e do Shipping
e fechamos em grande - concluindo que o Mar é
Tudo. 
Há demasiado tempo que não estamos juntos.
Conto convosco para o fazermos, no dia 23 de
Setembro, nesta grande oportunidade que é o
Congresso da AGEPOR.
 
                                                              João Silva
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