
Começo por me apresentar. Sou profissional do sector marítimo há mais de 30 anos e 

empresária há 17 anos. Sempre apostei na formação pessoal e profissional. Após o 

inicio da minha carreira profissional licenciei-me em Direito e simultaneamente conclui 

o curso de Despachante Oficial. Exerço ao mesmo tempo as quatro profissões. São 

todas necessárias e todas se completam. Gostaria de fazer uma análise o mais sintética 

possível aos três sectores ligados aos transportes. 

No que respeita à actividade de Despachante Oficial, devo lembrar que os despachantes 

foram sujeitos a grandes desafios e as alternativas não eram muitas. Com a integração 

de Portugal na Comunidade Europeia o serviço de despachante foi drasticamente 

reduzido. O mercado reduziu e muitos foram os que não cruzaram os braços e se 

dedicaram à actividade de transitário, complementando assim o sector aduaneiro que 

tinha sido sujeito a um grande decréscimo de serviço. Em 1990 formei uma empresa 

com um ajudante de despachante na expectativa de desenvolver este sector apesar de 

estar consciente do grave decréscimo que o sector iria sentir em 1992. Estávamos ainda 

a dois anos de integração Europeia mas, infelizmente para alguns, tinha percepção que 

muitos seriam os despachantes que simplesmente iriam desistir. Logo que me foi 

legalmente permitido inscrevi essa empresa como declarante Fiscal. Assim continuei até 

que em 2001 foi aberto curso para obtenção de diploma de Despachante Oficial. 

Concorri e obtive o diploma. Várias foram as mudanças às quais tive que me adaptar ao 

longo destes anos  

Como atrás citei comecei a minha actividade como agente de navegação em 1973 e em 

1986 como a agência onde trabalhava começava a sentir as mudanças ocasionadas pela 

substituição de navios convencionais por navios porta contentores e a fusão dos 

Armadores, decidi aprender a actividade de transitário. Desempenhei as funções de 

agente de navegação e transitário desde então. Em 2003, em paralelo com a minha 



integração como sócia gerente na NTC que é essencialmente agente de Navegação, criei 

um transitário de nome SEA WORLD onde também sou sócia gerente e onde presto os 

meus serviços de Despachante Oficial. Congreguei os 3 sectores que se completam em 

harmonia e onde se consegue dar aos clientes a possibilidade de, com um só contacto 

obterem a resposta às suas necessidades de transportes e logística. 

A grande evolução a nível de transportes marítimos internacionais faz com que seja 

necessário que todos os operadores económicos se adaptem a essa mesma evolução. 

Os importadores e os exportadores que há uns anos atrás só tinham que embalar as suas 

mercadorias nas caixas que mais lhes aprouvesse e entregá-las ao seu transportador, que 

as transportaria até ao cais e daí seriam embarcadas directas para o navio, passaram a 

desempenhar uma função que até então era tarefa da estiva e têm que adaptar as suas 

caixas à dimensão do contentor e muitas vezes encher o próprio contentor. 

Com esta situação não só os seus meios de carga tiveram que se adaptar como passou 

para estes agentes económicos a responsabilização da estiva no contentor o que é 

sempre um elemento essencial para apuramento de responsabilidade em caso de sinistro 

durante o transporte. 

Também o envio de pequenas remessas passou a ser penalizado em termos de custos 

pelo que, a nível comercial foi também necessário procurar equilibrar as exigências de 

mercado e as expedições, não esquecendo que cada vez mais se tem assistido à redução 

de stocks em todos os sectores e Países.  

Por outro lado, os agentes de navegação têm vindo a perder as suas fontes de 

rendimento. 

Com a globalização e a informatização cada vez mais os Armadores têm possibilidade 

de fazer negociações globais e estas incidem desde a estiva, que é agora controlada 

pelos Operadores Portuários, até aos acordos com todas as entidades intervenientes  



como reboques, shipchandlers, etc. e  fazem os acordos directamente deixando os 

Agentes completamente fora dessas negociações e retirando-lhes a mais valia que 

conseguiam nessas negociações. 

Hoje o agente de navegação tem o seu rendimento baseado somente na comissão de 

agência que é cada vez mais pequena e que, com  a cada vez menor afluência de navios 

directos aos Portos Nacionais, faz com que essas comissões se baseiem em fretes 

menores pois muitas vezes só incidem sobre o chamado frete base. A acrescentar a este 

cenário e devido às variações cambiais e às  constantes variações  do preço do Petróleo, 

criaram-se taxas reguladas por Conferências Internacionais, que variam em função 

desses dois factores e que não constituem base para apuramento de comissão e em  que, 

muitas vezes as taxas são bem superiores ao frete em si mesmo. É uma forma indirecta 

de fazer alterações constantes aos fretes e pagar cada vez menos comissões aos agentes 

angariadores da carga. 

Com toda esta mudança os agentes de navegação tiveram que reestruturar 

completamente as suas empresas. 

Surgiram com maior relevo os transitários marítimos, se é que assim se podem chamar. 

Os agentes de navegação criaram departamentos transitários para readquirirem as 

receitas perdidas e aproveitar o pessoal que começava a ser excedente face ao 

movimento de navios nos nossos portos.  

No fundo o que foi necessário foi encontrar novos “nichos” de mercado e oferecer um 

serviço de logística integrada de forma a facilitar a organização do transporte e 

aproveitar a estrutura existente em excesso no agente de navegação, conciliando-a com 

a necessidade dos clientes não investirem em mais pessoal administrativo para organizar 

o transporte pois, era uma tarefa que não lhes era familiar e este módulo passava a ter 

uma importância cada vez maior no custo final do produto. Daí que uma especialização 



neste sector e um know how do mesmo passou a ser muitas vezes factor decisivo nas 

trocas internacionais. 

Mas a “desgraça” dos agentes de Navegação ainda não  terminou. De há uns anos a esta 

parte surgiu uma nova realidade: 

Os Armadores não querem continuar a ter agentes, antes querem  ter a sua própria 

estrutura. 

Quando assim não é, exigem muitas vezes aos agentes tanto investimento a nível 

informático que é normalmente especifico para cada Armador que, se o agente tiver 

várias representações, exige um especial investimento em termos de formação e 

recursos humanos que é muitas vezes desproporcional. 

Resta então aos Agentes de Navegação, uma busca constante de alternativas que nos 

permitam superar estas dificuldades. Durante anos assistiu-se calmamente ao desvio de 

rotas de navios acreditando sempre que a nossa posição geográfica seria uma mais valia 

que traria de volta esse tráfego quase que por si só. Não foi nem será esta a realidade. 

Há que sugerir constantemente novas formas de trabalho, apresentar o mercado 

Português e divulgá-lo o mais possível junto dos Armadores que representamos e buscar 

sempre novas representações. Não podemos de forma alguma “convertermo-nos” 

perante os Armadores que cada vez mais são gigantes perante os Agentes.  

É preciso que não esqueçamos que a inteligência, o dinamismo e a coragem de um Povo 

não se mede pela sua dimensão geográfica. Lá diz o velho ditado: “Somos poucos mas 

bons” e a língua portuguesa é falada em todos os continentes. É este espírito que tem 

que nos fazer ir mais longe. 

Após Abril de 1974 o tecido empresarial, por força das circunstâncias, mudou 

completamente a sua forma de pensar. 



Claro está que a maioria dos aspectos dessa mudança foram positivos, outros houve que, 

na minha opinião, não deveriam ter mudado e após 32 anos verifica-se que poderiam ser 

um motor para o desenvolvimento de um Pais como o nosso em que as pequenas e 

médias empresas imperam, como é o caso de se ter perdido a óptica do investimento a 

médio e longo prazo. 

Hoje a maioria dos empresários, e perdoem-me a sinceridade e o ponto de vista talvez 

demasiado simplista, formam as empresas com uma ideia: se der certo dá, senão der, 

fecha-se esta e abre-se outra. 

Quanto aos benefícios estess deverão ser a mais curto espaço de tempo possível para 

que se possa usufruir muito rapidamente dos mesmos. Quanto ao negócio, era 

preocupação constante dos empresários, até por questões culturais, assegurar o futuro 

dos filhos. Hoje pensa-se muitas vezes que o futuro dos filhos poderá ser assegurado 

através de um Curso Superior. Mas será que está assegurado??? Parece-me que não. 

A sociedade tornou-se toda ela mais egoísta e esses mesmos filhos não estarão muitas 

vezes interessados em continuar um negócio de família que por vezes lhes trará muitas 

mais preocupações do que proveitos e em termos de sacrifícios eles são muitas vezes 

desproporcionais ao resultado imediato. 

Habituámo-nos a viver demasiado o presente e menos o futuro. Não quero dizer com 

isto que haja culpados. Somos todos nós e a própria sociedade que criamos. 

Parece-me somente que é necessário ter a coragem de a mudar quando concluirmos que 

não estamos na “Rota” certa. 

Há que encontrar soluções que nos façam crescer. Há que dialogar com todos os 

parceiros e congregarmos esforços para um bom resultado final. 



As parcerias são cada vez mais uma forma de sucesso. Congregação de esforços, de 

recursos humanos, de ideias e  de recursos financeiros são sem dúvida  a chave do 

sucesso. 

Esse espírito ainda está pouco enraizado em Portugal. Penso que no  grande tecido 

empresarial, esta estratégia é já  mais comum. 

Nas pequenas e médias empresas ainda é difícil fazer acreditar nesta prática. As 

empresas só conseguem ver umas nas outras  um concorrente e nunca um parceiro Essa 

forma de estar, por vezes, condena o futuro de ambos. É claro que a concorrência existe 

e é um factor primordial para o desenvolvimento mas há que pesar as duas 

possibilidades e ver para que lado a balança se inclinará. 

No nosso sector tempos houve em que os transitários, os despachantes e os agentes de 

navegação quase viviam de costas voltadas, todos achavam que eram os mais 

importantes da cadeia logística e o que é hoje o parceiro era um concorrente a afastar.  

Felizmente tal situação já foi ultrapassada e actualmente já se vive um clima de franca 

colaboração e os resultados são sem dúvida mais proveitosos para todos. 

Sempre tentei que a concorrência fosse o mais salutar possível Garanto-vos que tenho 

grandes amigos  em empresas ditas  minhas concorrentes. 

Muitos têm sido os casos em que nos temos apoiado em estratégias comuns tendo em 

vista melhores resultados para ambos . 

Para tal sucesso basta que tratemos com respeito o nosso parceiro, independentemente 

da sua dimensão empresarial.  

Uma empresa média deve sempre lutar para poder vir a ser maior. E uma grande 

empresa deve lutar por vir a ser ainda maior. Não podemos continuar a ser 

conservadores e conformistas. 



Não tenhamos qualquer problema em aceitar os conselhos de todos aqueles que, estando 

no sector poderão contribuir para o sucesso comum. 

Quando em 2003 comprei uma quota e integrei os quadros directivos da NTC, esta 

empresa tinha 3 funcionários, mas já tinha algo que poderia ser um bom futuro: a 

representação da China Shipping. 

Este é o exemplo prático do que acabei de dizer. Há que pensarmos que o investimento 

deve ser visto a médio ou até mesmo longo prazo. Há que saber esperar para obter 

resultados. Temos que semear para colher e a colheita nunca é simultânea. 

É este o meu espírito. No entanto não posso deixar de dizer que muitas vezes o negociar 

com Chineses, que têm uma cultura completamente diferente da nossa, é desgastante. 

Há circunstâncias em que mantêm longos períodos de “meditação” se é que assim se 

pode chamar, e noutras circunstâncias tomam decisões rápidas e, por vezes, para a nossa 

cultura, completamente inesperadas. Há que ter em consideração que me refiro a 

negociações com uma empresa Estatal, num Estado com um regime em grande 

evolução mas que não tem a mesma perspectiva de uma empresa privada ou até mesmo 

de uma empresa Estatal num dos regimes Ocidentais. 

Neste contexto tenho vindo a propor sempre novas potencialidades de negócio à minha 

representada China Shipping. A última das quais se prende com a potencialidade dos 

navios da minha representada virem a escalar o porto de Sines como porto de 

Transhipment. 

Pensando que esta minha proposta se poderia englobar no plano estratégico dos Portos 

apresentado recentemente pelo Governo, solicitei ao Ministério dos Transportes a 

apreciação da proposta de cooperação com  a China neste sentido, com a participação da 

China Shipping. 



Para tanto tive a óptima contribuição do Governo, nomeadamente do Snr Primeiro 

Ministro, Snr Eng José Sócrates,  do Snr Ministro dos Transportes, Snr Dr Mário Lino e 

a Secretária do Estado dos Transportes Snrª Engª Ana Paula Vitorino que me 

convidaram para integrar a comitiva de empresários  que se deslocou à China no 

passado mês de Janeiro. As negociações estão a decorrer com a intervenção da 

Administração do Porto de Sines e da PSA. 

Esta atitude do nosso Governo e da Administração do Porto de Sines  comprova a 

minha tese: os parceiros são todos necessários, não tendo que forçosamente ter em 

consideração prévia a sua dimensão empresarial actual mas, a perspectiva de futuro. 

Acredito que esse futuro já está perto. 

 

 


