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Outubro 2022

O Mar é tudo
 
Que enorme prazer foi voltar a participar num
Congresso da AGEPOR! 
Já há muito esperado, foi a oportunidade de nos
juntarmos para debater temas de importância para
o nosso sector, mas também de comungarmos,
em conjunto, o facto de continuarmos no nosso
caminho de crescimento e contribuição, ativa e
constante, para a competitividade do nosso País
Portugal.
Apesar de todos os enormes obstáculos que
tivemos nos últimos 3 anos foi com imensa
satisfação que verifiquei a vontade, a alegria e o
desejo de todos e de cada um de nós iniciarmos
um novo dia com mais motivação que o anterior.
É isso que nos faz diferentes, é isso que nos faz
fortes, é por isso que nada nos abate!
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fortes, é por isso que nada nos abate!
Também nos torna mais fortes saber que o nosso
trabalho, da AGEPOR e de cada um dos
Associados, é valorizado. As presenças dos
nossos convidados, oradores e participantes nos
painéis engrandeceram o Congresso, deixaram-
nos orgulhosos e ainda mais motivados para, com
eles, percorrermos esse grande desígnio que é o
de todos nós – o crescimento das nossas
empresas, das nossas comunidades, das nossas
Instituições e do nosso País Portugal.
O meu muito obrigado a todos!
                                                              João Silva
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Realizou-se nos dias 22 e 23 de Setembro mais um Congresso da AGEPOR.
Com o lema “O Mar é Tudo”, os Agentes de Navegação e os seus
convidados, representantes de todo o Sector Marítimo Portuário, reuniram-se
no Hotel Cascais Miragem, primeiro no jantar de abertura, decorrendo os
trabalhos do Congresso no dia seguinte.
No jantar, que foi bastante animado, esteve sempre patente a alegria do
reencontro de todos os presentes após um longo período de “jejum” marcado
pela pandemia. Aliás, o discurso do Presidente da AGEPOR não deixou de
salientar esse facto.
No dia 23, o Congresso foi aberto pelo Sr. Secretário do Estado do Mar que,
apesar de uma noite mal dormida no avião que o trouxe de Nova York, não
quis deixar de mostrar o apreço do Governo pelo trabalho em prol do Mar e do
Shipping que tem vindo a ser desenvolvido pela AGEPOR e pelos Agentes de
Navegação.
Seguiram-se duas apresentações, uma a cargo da Mckinsey e outra da
Clarckson Research, focando-se a primeira no esbater das fronteiras dos
atores na cadeia logística e a segunda no estado atual do mercado do
shipping e nas expectativas para os próximos anos. Para comentar estas
apresentações o Presidente da AGEPOR sentou ao seu lado, num painel de
luxo, os Presidentes dos Portos de Leixões/Viana, Aveiro/Figueira da Foz,
Lisboa/Setúbal e Sines.
A descarbonização e os novos combustíveis eram um assunto que, de tão
atual, não podia faltar neste Congresso. Assim, a oferta, representada pela
GALP, e a procura, corporizada no Secretário-Geral da ECSA (Associação
dos Armadores Europeus), devidamente enquadradas pelo moderador
(Ruben Eiras) abriram um pouco a cortina relativamente às expectativas
futuras sobre que novos combustíveis a utilizar e que “motorização” dos
navios esperar para atingir a tão ambiciosa meta das zero emissões.
Da parte da tarde, e depois de um almoço com vista para o Mar (não podia
deixar de ser assim), foi tempo de sabermos as últimas sobre a JUL - Janela
Única Logística e sua implementação, e também de se conhecer o projeto do
Centro de Arbitragem Marítima que visa agilizar, sem a necessidade de
passagem pelo Tribunal Marítimo, todas as questões e disputas que possam
vir a acontecer no Sector.
A AGEPOR tem vindo a apostar fortemente na formação, e nesse sentido

https://mkt.riscoseditora.pt/go/325f230aea321893b02-9fdc7d880930b6844b1a5e22150484f2eme16gbefSGweOce70TK6
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aproveitou este seu Congresso para dar a conhecer a todo o Sector o seu
novo curso online de Introdução ao Shipping com a novidade de ter como
professores, nada mais nada menos, que 22 profissionais de referência no
Sector. O Curso, que começará a ser comercializado este ano, promete vir a
ser um grande sucesso.
A desfragmentação do mundo em blocos com o risco de só se relacionarem
comercialmente entre os seus membros foi talvez o tema mais forte e também
mais preocupante que o Dr. Paulo Portas deixou aos presentes numa, sempre
brilhante, palestra de antevisão da geostratégia mundial e das expectativas
futuras que teremos de enfrentar.
O Congresso não podia acabar sem o painel “O Mar é Tudo”. Para corporizar
esta imensidão, a AGEPOR convidou os Drs. Tiago Pitta e Cunha e Henrique
Leitão, ambos Prémio Pessoa e com trabalhos notáveis em assuntos
relacionados com o Mar, para, numa conversa moderada pelo Dr. Miguel
Marques, vincarem as suas convicções da necessidade, quase obrigação do
Portugal de hoje voltar ao Mar. 
Encerrou o Congresso o Presidente da APP e foi notória a vontade de todos
de que o próximo Congresso chegue depressa.
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