
 
 
 
 
Correspondendo ao amável convite que me foi dirigido, cabe-me abordar o 

Tema “A Estratégia Portuária Nacional”. 

 

Antes disso, no entanto, entendo ser meu dever louvar a iniciativa do 

“Jornal de Transportes e Negócios” de facultar, aos representantes da 

administração pública e aos agentes económicos inseridos no universo da 

actividade portuária a possibilidade de, em conjunto, analisarem a 

situação actual e reflectirem, em espírito de franca e aberta colaboração, 

sobre os problemas e os constrangimentos que se impõe ultrapassar e, 

naturalmente, quanto à melhor forma de o conseguir. 

 

É, pois, nessa perspectiva que irei debruçar-me, ainda que de forma 

necessariamente esquemática, sobre o tema que me foi sugerido. 

 

   ________________   ●  _________________ 
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A organização dos portos tem vindo a sofrer, desde finais do século 

passado, alterações significativas, designadamente através de reformas 

institucionais que tinham o objectivo louvável de permitir uma maior 

agilidade no funcionamento das entidades responsáveis pela sua gestão, 

procurando compatibilizar essa gestão com uma dinâmica de tipo 

empresarial que se pretendeu que caracterizasse os serviços prestados 

nos portos. 

 

Esta orientação provocou um crescente envolvimento do sector privado, a 

quem passou a competir o controlo sobre os meios de produção inerentes 

à prestação dos serviços de “handling” e movimentação das cargas. Foi 

implementada a política de concessões e, hoje em dia, quase toda a 

movimentação de cargas nos principais portos portugueses é feita por 

operadores privados, em regime de concessão de serviço público. 

 

Esta profunda alteração no modelo de gestão dos nossos portos exigiu, 

dos representantes de iniciativa privada, um grande esforço de adaptação 

à realidade emergente. Em primeiro lugar, porque obrigou a todo um 

conjunto de concentrações e alianças estratégicas indispensáveis, tendo 

presente os fins em vista.  Em segundo lugar, porque, ao nível das 

adjudicações, os processos e critérios de decisão utilizados não 

corresponderam às expectativas inicialmente criadas. Destacam-se, pela 

negativa, a adjudicação do terminal de contentores no porto de Sines e, 

ainda, os montantes estabelecidos, noutros casos, quer quanto ao 
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valor.base exigido quer quanto à grelha tarifária aplicável, deixando aos 

eventuais interessados escassa margem de manobra para conseguir o 

equilíbrio económico da actividade em apreço. Poder-se-á dizer que a 

candidatura, em tais casos, não era compulsiva. Mas não será difícil 

reconhecer que se tratou, acima de tudo, de uma questão de 

sobrevivência para quem – e esta não é uma reflexão piegas – há longos 

anos vinha dando o melhor da sua capacidade através de uma constante 

e esforçada contribuição para a boa qualidade dos serviços prestados no 

âmbito da actividade portuária. 

 

Temos, pois, praticamente concluída, pela via das concessões, a 

modernização do processo produtivo. E quanto á vertente  administrativa, 

predominantemente a cargo dos agentes públicos, qual é a situação? Há 

que reconhecer que estamos, ainda, muito longe de atingir um nível que 

se possa considerar satisfatório. Desde logo, pela falta de um plano 

estratégico dos portos, a nível nacional. Definir um rumo, objectivos de 

desenvolvimento globalmente considerados, opções estratégicas de 

investimento, linhas orientadoras das políticas a adoptar, gestão 

concertada e extensiva a todas as administrações portuárias eliminando 

acções avulsas ao nível, por exemplo, das taxas praticadas, tudo isso é 

fundamental para a estabilização e normalização da actividade e, como é 

óbvio, para a motivação dos agentes económicos a ela ligados. 

   

   _________________  ●  ________________ 
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O transporte intermodal, base da optimização da cadeia global de 

transportes, é hoje, como todos sabemos, uma realidade incontornável na 

actividade dos portos modernos, de quem se exige um papel dinamizador, 

não só no estabelecimento da cadeia de transportes como, também, no 

que concerne à indispensável conquista do mercado e ao “marketing” que 

lhe está subjacente. 

 

Isto implica um tipo de gestão pautado, simultaneamente, por um grande 

rigor e por uma não menor agilidade e capacidade de adaptação aos novos 

desafios que constantemente se apresentam. 

 

Para tranquilidade de alguns espíritos não vou ao ponto de pretender que 

no nosso país se adopte o figurino, consagrado em portos do norte da 

Europa, em que o sector privado tem assegurada a sua representação nas 

administrações portuárias. Mas considero imprescindível que se aceite, 

sem reservas, a ideia de que a perspectiva do lucro, não sendo 

propriamente pecaminosa, assenta em premissas de rigor, produtividade 

e eficácia que impõem o diálogo constante e a permanente colaboração 

com os seus intérpretes por parte dos poderes públicos, daí decorrendo a 

obrigatoriedade de audição regular dos agentes económicos do sector e da 

sua participação nas definições estratégicas a estabelecer. Relevo, ainda, 

a necessidade de coordenação entre as autoridades portuárias e 

autárquicas, por forma a garantir que a natural expansão dos portos se 

processe sem sofrer estrangulamentos resultantes da pressão urbana. 
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Finalmente, sendo certo que qualquer processo de reforma implica a 

criação de consensos, há que dar particular atenção aos que se 

relacionam com políticas laborais. E todos sabemos como a organização 

do trabalho portuário evoluiu duma situação de total flexibilidade, mas 

socialmente ultrapassada, para uma outra, excessivamente rígida e 

economicamente insuportável. 

 

Daí que se imponha, de uma vez por todas, a reformulação da legislação 

do trabalho e da operação portuária à luz da realidade actual, 

contribuindo para que esta actividade se torne mais produtiva e 

consentânea com a competitividade que se impõe para o  desejado – e 

indispensável – crescimento da nossa economia. 

 

  _________________  ●  ________________ 

 

Sem a pretensão de esgotar o tema, bem longe disso, espero ter, ao 

menos, aflorado alguns dos aspectos que se me afiguram dignos de 

urgente atenção e rápida e eficaz intervenção. Quero apenas acrescentar, 

que em qualquer processo de mudança, como aquele que – justo é 

salientá-lo – temos vindo a conhecer, o envolvimento de todos e a 

definição das metas a atingir, bem como a implementação dos programas 

necessários para o efeito, constituem elementos fundamentais de todo o 

processo. Há que ter, de uma vez por todas, consciência de que, nesta 

área, cada país é um caso e que, dentro de cada país, cada porto tem as 

suas especificidades próprias, que merecem ser devidamente 
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consideradas. Creio bem ser este o ponto de partida adequado para traçar 

o programa de reformas por que esperamos. Do lado da iniciativa privada, 

não tenho dúvidas quanto ao empenhamento na consecução desse 

desiderato. Do lado da administração pública, seja-me permitido esperar, 

em primeiro lugar, a lucidez na definição do caminho a seguir; em 

segundo lugar, a coragem e a perseverança necessárias para seguir pelo 

caminho que se definiu. 

Tenho dito. 


