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A importância dos Portos na Europa

• Mais de 90% do comércio externo da UE e mais 
de 40% do seu comércio interno entra ou sai 
pelos seus portos.

• São movimentados anualmente mais de 3,5 
biliões de toneladas de carga e cerca de 350 
milhões de passageiros.

• Sem os portos a UE não poderia sobreviver e 
muito menos afirmar-se como a principal 
potência económica mundial.



• A competitividade da Europa e a sua capacidade 
de criação de emprego, dependem 
– da eficiência
– da disponibilidade 
– da eficácia 
dos seus portos.

• Os portos constituem a abertura da Europa para 
o Mundo e desempenham um papel essencial na 
sua estratégia de mobilidade e desenvolvimento 
sustentável.



PRINCIPAIS DESAFIOS QUE SE COLOCAM 
AOS PORTOS MARÍTIMOS EUROPEUS



Dificuldades de Expansão e Desenvolvimento

• Uma das principais críticas ao Projecto de 
Directiva Sobre o Livre Acesso aos Serviços 
Portuários foi que não tinham sido considerados 
todos os aspectos da evolução do mercado e os 
desafios que isso representa para os portos, ao 
mesmo tempo que se tentava impor um mesmo 
modelo a situações diferentes de gestão 
portuária.

• Estes aspectos não devem ser descurados 
numa análise mais profunda e exaustiva de uma 
política europeia ajustada às necessidades dos 
portos marítimos.



• O tráfego nos portos marítimos europeus tem 
vindo a crescer a um ritmo de cerca de 4 % ao 
ano. 

• Para o tráfego de contentores estão previstos 
para os próximos anos aumentos anuais entre 7 
e 15 %.

Esta situação exige:



• O máximo aproveitamento das instalações 
portuárias já existentes 

• A realização dos investimentos necessários 
para criar a capacidade de resposta adequada 
ao aumento do tráfego e ao desenvolvimento 
tecnológico dos navios.

• Estes investimentos dizem respeito a infra-
estruturas, supra-estruturas e equipamentos 
mas também às acessibilidades marítimas e 
terrestres, de forma a permitir um despacho 
rápido dos navios e das mercadorias nos portos 



• A participação do capital privado torna-se cada 
vez mais importante dada a limitação crescente 
dos orçamentos públicos, o que requer 
compromissos a longo prazo dos investidores 
privados no sector.

• A expansão e o desenvolvimento da capacidade 
portuária confrontam-se cada vez mais com 
restrições de ordem ambiental, tornando-se por 
isso absolutamente necessário dispor de um 
quadro legal a nível europeu que permita uma 
gestão equilibrada e equitativa dos interesses 
em presença.



• Os portos estão cientes do impacto que a sua 
actividade pode provocar no ambiente e nos 
últimos anos têm investido consideravelmente 
para atingir padrões ambientais elevados.

• A incerteza jurídica da legislação comunitária no 
âmbito da protecção da natureza continua a 
criar muitas dificuldades a projectos de 
importância vital para o desenvolvimento 
portuário. 

• A elaboração de um documento pela Comissão 
Europeia, interpretativo e orientar da aplicação 
da legislação ambiental ao sector seria muito 
importante.



Promover a competitividade e uma 
Percepção Positiva dos Portos 

• Reforçar a competitividade e a sã 
concorrência entre os portos é
fundamental para a evolução e 
progresso do sistema portuário a nível 
europeu.



• Importa fazer um esforço concertado para que 
os cidadãos de um modo geral voltem a ter uma 
imagem positiva dos portos marítimos, de forma 
a merecerem um apoio mais amplo da sociedade 
e o reconhecimento do seu papel como vectores 
de sustentabilidade e dinamização do modelo 
económico e social europeu. 

• Importa por isso identificar formas de promover 
a imagem dos portos junto da opinião pública.



• É fundamental que a UE passe a 
estimular a cooperação, o intercâmbio 
de boas práticas e de processos 
inovadores entre os portos, mediante 
apoios financeiros a projectos 
pragmáticos (não teóricos) que possam 
ser desenvolvidos e aplicados neste 
âmbito.



Promover a Concertação Social nos 
Portos

• É indispensável assegurar um nível elevado de 
eficiência operacional nos portos.

• Depende de duas componentes:
– Fiabilidade, 
– Segurança

Isto implica a necessidade de uma mão-de-obra 
portuária cada vez mais qualificada, com boa 
formação nos serviços e operações que 
executa e dispondo de mecanismos que 
permitam um aperfeiçoamento profissional 
permanente.



• É fundamental assegurar um clima de 
estabilidade e paz social nos portos, com base 
em relações laborais construtivas e num diálogo 
social adequado.

• Os parceiros sociais devem empenhar-se séria e 
responsavelmente na concretização desses 
objectivos, de forma a obter soluções 
estruturais e não meramente conjunturais, 
devendo contar com o apoio e o empenho dos 
Governos e da Comissão Europeia.



Estabelecer um quadro claro e 
transparente para o financiamento 

dos investimentos Portuários

• Os portos exigem investimentos muito 
elevados, os quais deveriam inserir-se 
num quadro financeiro e jurídico claro 
ao nível da UE.



• Existe uma grande variedade de modelos de 
gestão portuária e formas de financiamento 
público nos vários Estados-Membros. 

• A segurança jurídica é particularmente relevante 
no que respeita ás condições para que possa 
haver financiamento público nos portos sem 
que as condições de concorrência sejam 
distorcidas. 



• Uma forma para atingir esse objectivo consiste 
no estabelecimento de Guidelines pela 
Comissão Europeia para a concessão desses 
apoios.

• O objectivo dessas Guidelines seria o de 
clarificar as disposições do Tratado sobre os 
apoios estatais aos portos (artigos 73º, 86º, 87º e 
88º) e indicar os requisitos, condições e 
amplitude de compatibilidade e de 
incompatibilidade.



• Á priori afigura-se-nos aceitável que sejam 
compatíveis com o Tratado e por conseguinte 
não considerados apoios estatais, o 
investimento em infra-estruturas portuárias, 
incluindo as acessibilidades marítimas e 
terrestres, e respectiva manutenção, bem como 
os encargos que normalmente incumbem ao 
Estado, como é o caso da segurança e 
protecção nas áreas sob jurisdição portuária.



• Os investimentos de interesse público geral 
devem ser aceites como compatíveis, enquanto 
que os de interesse particular/comercial o não 
devem. 

• As Directivas existentes sobre o assunto: 
1980/723/CEE e 2000/52/CE, deveriam ser 
alteradas de modo a aplicarem-se a todos os 
portos. 

• Deste modo, os órgãos de gestão dos portos 
seriam obrigados a manterem contas separadas 
caso ofereçam simultaneamente serviços 
públicos e serviços numa base comercial 
regular.



Eliminar os Estrangulamentos 
Operacionais que Obstam à

Eficiência dos Portos

• Continuam a existir estrangulamentos 
de natureza burocrático-administrativa, 
controlos e inspecções - excessivos, 
desnecessários ou redundantes - que 
prejudicam a eficiência dos portos.



• A UE deve prosseguir os seus esforços de 
modernização das Alfândegas mas também das 
Administrações e das Autoridades Marítimas, 
dos Serviços de Imigração, Saúde, Ambiente, 
etc. de forma a que as políticas de actuação 
destas entidades sejam devidamente 
coordenadas e harmonizadas para que a sua 
intervenção nos portos não onere os 
transportes marítimos e as cargas nos portos 
mais do que se verifica com os restantes modos 
de transporte. 



• O conceito de “espaço marítimo comum”, se 
enquadrado nesta lógica, poderá constituir 
um instrumento importante de 
desburocratização no sector, assegurando 
ao transporte marítimo, pelo menos na curta 
distância, um tratamento mais equitativo 
relativamente aos restantes modos de 
transporte.



A QUESTÃO DO FUTURO DO PORTO DE 
LISBOA



• A recente decisão do Governo de transferir áreas 
que se encontravam sob jurisdição da APL para a 
jurisdição da CML, pode constituir um elemento 
de perturbação ao normal funcionamento do 
porto, ou vir a constituir um estrangulamento à
sua expansão, acessibilidades e desenvolvimento.



• Como bem reconhece a Comissão Europeia, na 
sua “Comunicação sobre Política Portuária”
(Doc. SEC(2007) 1339

“é necessário assegurar que existirá sempre 
capacidade portuária disponível para fazer face 
ao crescimento do tráfego... e que essa 
capacidade se situe nos locais mais adequados, 
tendo em conta os requisitos logísticos, e os 
custos de construção e de protecção do meio 
ambiente”.



• O que nos preocupa é :
– Em que medida a existência e funcionalidade do 

porto comercial, as suas acessibilidades e a sua 
capacidade de expansão futura para áreas 
disponíveis, estão ou não seriamente ameaçadas 
com a aplicação desta medida.

• O facto dessa indefinição ainda subsistir e do Plano 
Estratégico para o Porto de Lisboa não ter ainda 
sido aprovado pelo Governo, justificam plenamente 
os receios da CPL. 

• Esse Plano Estratégico define de forma harmoniosa 
os interesses do domínio público marítimo e as 
áreas susceptíveis de serem geridas pelas 
autoridades municipais.



• Seria imperdoável que uma infra-
estrutura com a magnitude e 
importância que tem para a cidade, 
para a Região em que se insere e para 
o País viesse a ser inviabilizada em 
nome de interesses indescortináveis
mas seguramente menores e 
certamente dramáticos para Lisboa e 
para o bem-estar dos seus cidadãos.



• Esta questão não afecta apenas o Porto de 
Lisboa.

• É um problema nacional que pode vir a afectar 
irremediavelmente todas as zonas ribeirinhas de 
Norte a Sul do País, e é ainda e sobretudo uma 
importante questão cívica, de cidadania e de 
compromisso geracional.

• Porque nenhuma geração tem o direito de 
comprometer o desenvolvimento e o bem-estar 
das gerações futuras.







MUITO OBRIGADO
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