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Newsletter 
 

Março 2022

Nuvens Negras

Embora com a matriz sempre otimista de quem
confia no génio humano (e Português) para
permanentemente encontrar as melhores
alternativas, não posso deixar de sentir uma
profunda preocupação com o momento atual.  
Estamos perante uma tempestade quase perfeita,
onde se aliam uma complexa situação económica
- materializada numa inflação como não sentíamos
há décadas -, os efeitos que a pandemia SARS-
COV2 insiste em manter a nível global – como se
viu bem recentemente com o fecho de várias
cidades e portos na China – e, agora, também os
efeitos de uma guerra devastadora em termos
humanos e com implicações geoestratégicas e de
segurança bastante imprevisíveis – sendo a única
certeza que serão enormes e impactantes.  
Contra tudo isto tem a sociedade, como um todo,
de se alinhar. Congregar-se num esforço de quem
procura um objetivo comum, sabendo que apenas
nessa condição os impactos poderão ser
minimizados e o nosso caminho de recuperação
percorrido. Governo, Parceiros Sociais e
Instituições terão de encontrar esse modelo de
compromisso e desenvolvimento.  
Objetivos claros, apoios estratégicos - a nível
económico e social - maximizados e alinhamento
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no desígnio de crescimento sustentado é o que se
pede a todos nós.  
Da parte da AGEPOR, como sempre, diremos
Presente!  
           
                                                        João Silva

ENTREVISTA A PEDRO SANTANA LOPES 

Figueira da Foz será a Capital do Mar 

O Presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz, Pedro Santana Lopes, diz-
se empenhado em acabar com a discriminação de que, diz, o porto da Figueira da
Foz tem sido vítima.
LER MAIS
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ENTREVISTA A FÁTIMA LOPES ALVES 

Porto da Figueira da Foz quer movimentar 3MT 

A concretização do Projeto de Melhoria das Acessibilidades Marítimas e
infraestruturas é essencial para colocar o Porto da Figueira da Foz num outro
patamar ao serviço da região, sustenta a presidente da Administração do Porto da
Figueira da Foz, Fátima Lopes Alves.
LER MAIS
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DIREÇÃO NACIONAL REUNIU NA FIGUEIRA DA FOZ - Antes da reunião, e como
também é hábito, realizou-se um almoço de trabalho, que teve como convidados o
Presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz, Dr. Pedro Santana Lopes, e a
Vogal do Conselho de Administração da APFF, Dr.ª Isabel Moura Ramos.   
A Presidente do Porto da Figueira da Foz, Prof.ª Dr.ª Fátima Lopes Alves, obrigada
a viajar para Lisboa, esteve, ainda assim, presente antes do almoço e associou-se
à saúde e brinde propostos pelo Presidente da AGEPOR ao sucesso da atividade
portuária na Figueira da Foz.   
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AGEPOR e CPC analisaram a atualidade

No dia 18 de março, por iniciativa do CPC - Conselho Português dos Carregadores,
realizou-se uma reunião com a Direção Nacional da AGEPOR, para analisar a
situação atual dos transportes e da cadeia logística em Portugal, bem como as
implicações na economia nacional da pandemia e da recente guerra na Ucrânia.   
A conversa procurou pontos de convergência e linhas de atuação no sentido de,
não só mitigar todas as consequências do momento que se vive, como também, e
principalmente, delinear estratégias e políticas a seguir para que a Indústria
nacional não perca competitividade, mas ao invés consiga aproveitar todas as
oportunidade que os fundos disponíveis no PRR - Plano de Recuperação e
Resiliência podem potenciar. 
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CÁTIA ESTEVES: AGEPOR É DECISIVA 
NO FÓRUM DE SIMPLIFICAÇÃO DA MADEIRA 

A discussão aberta dos temas que interessam a todos e a cada um dos
stakeholders e, logo, a criação de um clima de confiança são as principais mais-
valias do Fórum de Simplificação de Procedimentos da Madeira, sustenta Cátia
Esteves, representante da AGEPOR naquele FSP. 
LER MAIS
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FSP da Madeira retomou trabalhos

Depois do interregno provocado pela pandemia, a APRAM retomou, no passado 4
de março, as reuniões do Fórum de Simplificação de Procedimentos.  
Na reunião foi feita uma apresentação do “estado da arte” da JUL e seus próximos
desenvolvimentos, a cargo da Eng.ª Cecília Correia, representante da APRAM na
equipa da JUL nacional, e respondidas várias questões dos Agentes de
Navegação, previamente comunicadas pela AGEPOR à APRAM.   
Estiveram presentes praticamente todos os stakeholders, que manifestaram muito
interesse na oportunidade que estas reuniões têm de aproximar os intervenientes
na atividade, ajudando a melhorar processos de trabalho com vista a ganhar-se
uma maior competitividade no Setor.   
A próxima reunião ficou já marcada para 16 de setembro. 
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AGEPOR deu as boas-vindas   
ao Comandante do Porto do Funchal 

Aproveitando a presença na Madeira do Diretor Executivo, para participar no Fórum
de Simplificação de Procedimentos, a AGEPOR promoveu um almoço com a
presença dos seus Associados locais e também da Presidente do Conselho de
Administração da APRAM, Dr.ª Paula Cabaço da Silva, e do Comandante do Porto,
Capitão de Mar e Guerra Rui Teixeira. O almoço serviu para estreitar as excelentes
relações que a AGEPOR e os seus Associados locais têm com a APRAM e
também para dar as boas-vindas ao Sr. Comandante Rui Teixeira, um velho
conhecido e amigo de outros portos, que recentemente tomou posse como Chefe
do Departamento Marítimo e Comandante Regional da Polícia Marítima da
Madeira. 
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FORMAÇÃO 2022

A AGEPOR continua a apostar na formação especializada, para ajudar os seus
Associados a cumprir com a Lei Geral do Trabalho (no que diz respeito à obrigação
de dar formação aos seus trabalhadores), e para aumentar os conhecimentos dos
profissionais do Setor.   
Nos últimos anos, com a pandemia, a formação sofreu algumas mudanças. Pode
até ser dito que a pandemia deu um empurrão mais que necessário à formação.
Esta passou a ser maioritariamente online, desde workshops de variados temas até
ao preenchimento de fichas de inscrição e inquéritos. Esta transformação fez que a
formação passasse a ter um alcance mais amplo, permitindo o acesso ao
conhecimento com um click.  
Neste ano de 2022, a AGEPOR decidiu retomar a formação presencial com a 8.ª
Edição dos Procedimentos Aduaneiros, com uma carga horária de 31 horas, em
que são abordados temas como os INCOTERMS®, despachos e procedimentos
aduaneiros. Continuarão os vários workshops online, como são os casos do Bill of
Lading, Peamento de Carga em Contentores, Código IMSBC e Seguros de carga e
tratamento de avarias, assim como, as parcerias na área informática e nas línguas
estrangeiras. Vai, também, fazer os possíveis para retomar a visita aos terminais
portuários e a terminais rodoferroviários.  
A AGEPOR encontra-se a trabalhar arduamente para que este ano haja ainda mais
novidades na área da formação. 
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