
Monday, April 11, 2022 at 16:00:19 Western European Summer Time

Page 1 of 4

Assunto: Newsle&er AGEPOR - Fevereiro 2022
Data: quinta-feira, 17 de fevereiro de 2022, 16:51:07 Hora padrão da Europa Ocidental
De: AGEPOR
Para: marioruisa@agepor.pt

 

Newsletter 
 

Fevereiro 2022

Tempo de Agir
 
Depois de um período de instabilidade e incerteza
política despoletada pelo chumbo do Orçamento
de Estado, findou o processo eleitoral com uma
promessa sólida de estabilidade.   
Independentemente da cor política de cada um é
indesmentível existirem agora condições ímpares
para que se proceda a uma governação assertiva
e onde a Ação tome uma importância
preponderante depois da Ponderação.  
Por governação assertiva não se entenda menos
diálogo, menos discussão ou menos procura de
consensos. Estas são, e serão sempre, condições
de uma governação digna e leal a quem elegeu e
participou no processo eleitoral com o seu voto.
Tem de haver sempre uma audição cuidada às
várias sensibilidades políticas, sociais e
económicas para solidificar as decisões tomadas.  
É, no entanto, de vital importância entrar num
período de aceleramento da Ação e Execução. É
necessário Fazer, para se notar a diferença. É
necessário agir na Justiça, na Ação Social, na
execução do Plano de Recuperação e Resiliência,
nas grandes Reformas Fiscais, na dinamização da
Economia, nas políticas de criação de Emprego,
nos Apoios à Exportação e na Internacionalização
da Economia.   
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É tempo de agir na Ferrovia, nos Portos, na
Intermodalidade e na Simplificação dos
procedimentos.   
É tempo de tornar Portugal, finalmente, um País
competitivo. Isso faz-se… fazendo!  
                                                        João Silva

SETOR ALERTA PARA OS RISCOS DO “FIT FOR 55”

O “Fit for 55” foi apresentado pela Comissão Europeia no passado 14 de julho. Um
pacote de políticas, medidas e instrumentos para reduzir em 55% as emissões
líquidas de GEE até 2030, transformando a economia e a sociedade europeias no
sentido apontado pelo European Green Deal, uma das bandeiras da Comissão
presidida por Ursula Von der Leyen, de tornar a Europa o primeiro Continente a
alcançar a neutralidade carbónica. Já em 2050.
LER MAIS
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FONASBA E ICS LANÇAM CURSO PARA SHIPBROKERS

A FONASBA, em conjunto com a prestigiada ICS - Institute of Chartered
Shipbrokers, acaba de lançar um Curso para Shipbrokers (Certificate in the
Fundamentals of Shipbrokers), dirigido aos profissionais das companhias membros
das Associações Nacionais de Agentes de Navegação, como é o caso da
AGEPOR.  
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O curso é ministrado online e os formandos podem começá-lo quando quiserem, de
acordo com a sua conveniência, desde que o exame final seja completado o mais
tardar em doze semanas depois de terem iniciado a frequência.  
A inscrição no Curso terá que ser feita através da AGEPOR.  
Os interessados podem obter informações sobre o curso aqui.  
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AGEPOR e APDL acordam reuniões regulares

 AGEPOR, representada pelos membros da Direção Dra. Isabel Azeredo, Francisco
Mora e Dr. João Bobone, reuniu a 7 de fevereiro com a APDL, nas pessoas do seu
Presidente, Eng. Nuno Araújo, Dra. Helena Fernandes e Cdte. Rui Cunha.   
Entre os temas abordados estiveram os planos de contingência para potenciais
ataques cibernéticos (infelizmente, tão em voga…), o reforço da utilização pelos
parceiros da Via Azul, JUL e Cartão Único Portuário, a COVID 19 (no relativo à
vacinação e ao desembarque de tripulantes infetados) e as cargas perigosas.   
No encontro, a AGEPOR reafirmou a clara intenção de cooperar com a APDL na
melhoria contínua da funcionalidade do Porto de Leixões, dispondo-se mesmo a
agir como elo de ligação e mediação com outros stakeholders da Comunidade
Portuária.   
AGEPOR e APDL reconheceram que haverá sempre afinações cirúrgicas a fazer
nalguns pontos, de maior ou menor impacto, em resultado do feedback construtivo
de quem utiliza o porto diariamente.  
Ficou, por isso, a intenção de realizar reuniões bilaterais bimensais, uma mais-valia
reconhecida pela APDL.  
Dias antes, e aproveitando a reunião da Direção Nacional da AGEPOR em Leça da
Palmeira, retomou-se a tradição do almoço com o Presidente da Administração
Portuária.   
Uma oportunidade para, num ambiente descontraído, trocar impressões com o Eng.
Nuno Araújo, Presidente do CA da APDL, sobre o momento atual e as expectativas
de desenvolvimento do Porto de Leixões. 
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Luís Marinho Dias: partiu um dos nossos

Foi com tristeza que todos na AGEPOR tomámos conhecimento da partida do Eng.
Luís Marinho Dias.  
Tive a oportunidade de ao longo dos anos ir estreitando relações com o Luís
Marinho Dias e guardo as melhores recordações, não só da sua enorme
capacidade profissional, como, principalmente, da sua vertente humana que me foi
revelada à medida que nos fomos conhecendo melhor.  
Lembro, agora, com saudade um jantar que, a seu pedido, tivemos no Casarão do
Castelo, em Leça da Palmeira, durante o qual, por mais de uma vez tive que o
“puxar de volta à Terra” para poder acompanhar o seu discurso e o seu raciocínio
superior.  
Lembro também com nostalgia uma célebre ida à IMO, em Londres, onde juntos
tivemos a oportunidade de apresentar aos representantes de países de todo o
mundo a JUP e as virtudes desta ferramenta para todo o Setor.  
Enfim, bons momentos que ficam para sempre na minha memória! Foi um dos
nossos que partiu.  
À sua família, a AGEPOR quer endereçar as mais profundas condolências e
afiançar que o Eng.º Luís Marinho Dias viverá para sempre na nossa memória. 

António Belmar da Costa 
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