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EDITORIAL

Óscar Burmester 
Presidente da Direcção Nacional da AGEPOR

Burmester & Stuve

O Mar de Amanhã
Como seria de esperar esta edição da revista 
será praticamente preenchida por imagens 
referentes ao 8º Congresso da AGEPOR que, 
em meu entender, foi não só um êxito para os 
Agentes de Navegação, como um momento 
alto para todo o Sector. 
Começo evidentemente por agradecer aos 
Associados da AGEPOR que, respondendo 
positivamente à chamada, corresponderam 
em número e em qualidade, concorrendo 
dessa forma para mostrar o interesse e dina-
mismo da nossa classe, fazendo jus assim ao 
popular chavão “a união faz a força”. Saímos 
todos mais fortes deste Congresso.
Não posso também deixar de agradecer a to-
dos os Oradores que, imediatamente, aceita-
ram vir contribuir e discutir abertamente os te-
mas que a Direcção da AGEPOR lhes propôs, 
esclarecendo a plateia com as suas opiniões 
e ideias, abrilhantando com a sua participa-
ção activa o evento. Saímos todos mais ricos 
deste Congresso.
Quero também deixar uma palavra de agra-
decimento a todos os participantes que qui-
seram não só corresponder ao convite que 

a AGEPOR lhes fez, como também, com a 
sua presença, demonstrar a consideração, o 
apreço e até a amizade que têm aos Agentes 
de Navegação, seu trabalho e sua Associa-
ção. Saímos todos mais amigos deste Con-
gresso.
Finalmente é meu dever, enquanto Presiden-
te da Direcção da AGEPOR, agradecer e dar 
os parabéns a toda a orgânica da Associação 
pelo profissionalismo demonstrado na orga-
nização do Congresso, garantindo dessa for-
ma o seu total êxito. 
O papel e a importância do trabalho dos 
Agentes de Navegação em toda a cadeia 
logística foi enaltecido, sem excepção, por 
todos os intervenientes do Sector e também 
reconhecido pelo Senhor Secretario do Esta-
do dos Transportes que, no final de um dia 
complicado, não quis deixar de marcar a sua 
presença. Tal facto orgulha-nos mas, muito 
mais importante, responsabiliza-nos. 
Por isso há que continuar a trabalhar com 
afinco e sem tréguas para que todos os 
Agentes de Navegação abracem o Mar de 
Amanhã, já hoje.   • 
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O congresso da Agepor foi, não só um êxito, como ainda mais importante, 
um espaço de encontro para todos os players do sector. A reportagem 
fotográfica que se segue dispensa mais comentários. 

VIII Congresso da Agepor

Boas Vindas ao Congresso

1º Painel manhã 
Com as Comunidades Portuárias
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2º Painel manhã
Com as Entidades Públicas

Almoço 1º Painel tarde
Apresentação novo Site Agepor
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Painel tarde
A situação da Economia Portuguesa

3º painel tarde 
Entrega Certificados Fonasba
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4º Painel tarde 
Espaço Europeu Fonasba

Jantar Congresso

Encerramento do Congresso
Secretário do Estado dos Transportes
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CONCuRsO

 VENCEDOR DA 4ª ETAPA

SEA the WORLD 
O mundo das actividades náuticas 
através dos teus olhos

| JoSé ModESTo |IBEroLInhAS | o GéMEo do BArCo do AMor

NOTÍCIAs
VISITAS AOS ASSOCIADOS

Visita à Condeminas

Visita à Louis dutchmann

Visita à MSC

A Ordem dos Economistas da Madeira convidou a AGEPOR para mode-
rar o 1º Painel, dedicado à relevância estratégica do Mar,   na VII Confe-
rência Anual do Turismo na Madeira. Este painel, que se realizou no dia 3 
de Maio, contou com a presença do Sr. Secretário do Estado do Mar, do 
Sr. Embaixador da Irlanda e do Sr. Vice-Presidente da Nautilus Minierals e, 
entre outros assuntos discutiu-se a importância que a mineração off shore 
irá ter no futuro, a Irlanda enquanto País marítimo e a Estratégia Nacional 
para o Mar 2013-2010 que o Governo propôs à discussão pública. Parti-
ciparam no evento cerca de duas centenas de profissionais e estudantes 
ligados aos temas tratados. 

AGEPOR 
modera painel da   
VII Conferência 
Anual do Turismo 
na Madeira 


