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Investir na competitividade, é preciso!
 
Com o ano de 2022 a terminar, olhamos para o
futuro com uma enorme dose de incerteza.
Incerteza não apenas sobre os indicadores macro
ou dinâmicas de mercado, mas também sobre o
caminho que a competitividade dos nossos portos
está a tomar e, logo, sobre a competitividade da
nossa logística e do nosso País.
Se por um lado temos empresas altamente
capacitadas com colaboradores especializados e
experientes, com uma gestão profissional e uma
resiliência já mais que comprovada pela passagem
dos anos e das crises, por outro continuamos a
receber sinais contraditórios, sinais estes que
contribuem inexoravelmente para a obstaculização
da nossa competitividade enquanto sistema
logístico e na integração no comércio mundial.
Enquanto noutros países europeus, especialmente
na nossa vizinha Espanha, se desenham
estratégias e se tomam decisões para uma
diminuição das taxas portuárias – e não menos do
que uns significativos 12% a prazo – em Portugal
chegam-nos noticias de aumentos em todos os
Portos – entre os 4,1%, e os 12% – com um
impacto muito significativo já em janeiro de 2023.
Entendemos que os investimentos nos portos são
muito avultados e de efeitos duradouros, e o
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impacto da inflação nos custos em que as
Administrações Portuárias incorrem, mas
entendemos que tem de haver outras formas de os
financiar e mitigar o seu impacto que não onerar
os armadores e a carga que pelos portos passam.
A solução não passa, de todo, por atrasar os
investimentos necessários. Pelo contrário, existe a
necessidade imperativa de se cumprirem os
investimentos essenciais para que os portos
portugueses continuem a competir no mercado
internacional. Portugal tem de aproveitar todas as
oportunidades que existem para o poder fazer. O
investimento nos portos tem direta repercussão na
competitividade do País e na criação de riqueza.
Para a realização destes investimentos, mas
sobretudo para o seu financiamento, são
essenciais os fundos comunitários. A AGEPOR
tem dificuldade em entender a crescente
dificuldade de os portos acederem a fundos
comunitários, e, sobretudo, de terem ficado
excluídos do PRR. Há desafios nos portos, em
termos de eletrificação para os navios e outros
ligados à sustentabilidade e digitalização, que
deveriam caber no PRR.
Também importante é a revisão das políticas de
distribuição de dividendos das Autoridades
Portuárias. Estas devem poder contar com os seus
recursos e resultados para maximizar o
autofinanciamento do seu funcionamento e dos
investimentos necessário, ao invés do que tem
acontecido nos últimos já largos anos, quando
parte importante desses resultados foram
distribuídos ao Estado não tendo, portanto, sido
reinvestidos no sector portuário.
A firme procura de canalizar para os portos
recursos próprios e comunitários terá de passar a
ser uma preocupação constante do País e do
Governo para garantir a nossa competitividade e
sobrevivência estratégica.                                        
                                                           João Silva
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AGEPOR PRESENTE NO CONGRESSO DA APLOP

O XIII Congresso da APLOP foi o momento escolhido pela AGEPOR para promover
o seu novo curso de Introdução ao Shpping.
O Diretor Executivo, António Belmar da Costa, foi um dos oradores do Congresso e
fez a apresentação do novo curso, que arrancará em janeiro e 2023 e estará
disponível online.
A recetividade dos Delegados ao Congresso foi muito boa.  
O XIII Congresso da APLOP decorreu na Ilha do Sal, em Cabo Verde, nos dias 27 e
28 de outubro. A AGEPOR fez questão de estar uma vez mais presente, já que,
considera muito importantes (e até estratégicos para o desenvolvimento de ações
conjuntas) estes eventos de reunião do Setor no espaço lusófono.
O encontro serviu também para estreitar relações e reafirmar o empenho de todos
os Países membros neste projeto. 

https://mkt.riscoseditora.pt/go/fddc2b05e4c5759-69-a4f2310-271d7c07487ad-e22150484f2eme16gbegmdxeOMe70U3A
https://mkt.riscoseditora.pt/go/fddc2b05e4c5759-69-a4f2310-271d7c07487ad-e22150484f2eme16gbegmdxeOMe70U3A
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Escola Europea de Barcelona promove parcerias

Eduardo Rodés, diretor-geral da Escola Europea Intermodal Transport, esteve em
Lisboa para uma ronda de contactos, com o fito de encontrar parceiros para
projetos em novas áreas que a prestigiada Escola de Barcelona está a lançar. 
No final das reuniões e selando um relacionamento (e também uma amizade) que
já tem mais de 10 anos, Isabel Moura Ramos e Carla Ribeiro (APL), Eduardo
Bandeira (Intermodal Portugal), António Nabo Martins (APAT) e António Belmar da
Costa almoçaram com Eduardo Rodés e brindaram ao sucesso dos novos projetos
da Escola Europea. 

 
DIREÇÃO NACIONAL RUMOU A SETÚBAL -  Em consonância com a política de
descentralização das reuniões de Direção da AGEPOR, em outubro coube a vez a
Setúbal. A reunião decorreu nas instalações da APSS, onde a Direção da AGEPOR
foi recebida pelo Conselho da Administração da Administração Portuária. 
Seguiu-se um almoço no qual o Presidente da AGEPOR, João Silva, agradeceu ao
Presidente interino da APL/APSS, Dr. José Castel Branco, a colaboração que
sempre deu à AGEPOR durante o seu mandato. 
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ECASBA 
reuniu em Atenas

Foi no passado dia 25 de outubro que
o Comité ECASBA (European
Community Association of
Shipbrokers and Agents) reuniu em
Atenas para debater a atualidade do
Setor enfrenta.
Representando de quase todos os
países europeus, mas não só,
tiveram oportunidade de analisar com
detalhe os principais “dossiers” em
debate em Bruxelas e com
repercussão no Setor, e de trocarem
informações sobre a implementação
das várias alterações alfandegárias
nos respetivos países e também
relativamente às expectativas sobre o
projeto “Fit for 55”. 

EXECOM da FONASBA
reuniu em Londres

O Executive Committee (EXECOM)
da FONASBA voltou a reunir-se
presencialmente em Londres, depois
de dois anos e meio de interregno
devido à pandemia. 
A reunião – que foi tudo menos um
“regresso ao passado”, porque,
entretanto, muita coisa mudou (nova
equipa de Direção e novo escritório)
– teve uma participação muito ativa
dos Diretores, provenientes das
várias partes do mundo.
O encontro e serviu essencialmente
para analisar a atualidade e começar
a preparar o novo futuro da
FONASBA.  
A próxima reunião do EXECOM
acontecerá em março de 2023,
novamente em Londres. 
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Assembleia Geral da ASECOB 

O Diretor Executivo da AGEPOR, na sua qualidade de Regional Vice-Presidente
Europe da FONASBA, foi orador convidado na abertura da sessão pública da
Assembleia Geral da ASECOB - Associação dos Agentes de Navegação
Espanhóis.
A assembleia geral da ASECOB (que foi também eletiva) decorreu em Madrid, no
passado 16 de novembro, e contou com a presença de um grande número de
Agentes de Navegação e de representantes de praticamente todas as entidades
oficiais do Setor em Espanha, com destaque para a Puertos del Estado, cujo
presidente, Don Alvaro de La Peña, encerrou o evento. 

Porque as fronteiras entre Portugal e Espanha são cada vez mais ténues no
Sector, o Dr. Rui d’Orey, Presidente do grupo Orey, com “casa” em Espanha, e
o Dr. Ramiro Garcia-Cobo, do grupo Pérez e Cia, com “casa” em Portugal,
encontraram-se na Assembleia Geral da ASECOB.
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