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A APAJP – Associação Portuguesa de Administrações e Juntas 
Portuárias, foi criada em 21 de Junho de 1991 com o 
objectivo de assegurar a defesa e promoção dos interesses 
dos seus associados e contribuir para o desenvolvimento e 
modernização do sistema portuário nacional;

No final de 1993 foi decidido pela tutela que deveriam os 
portos nacionais contratar solidariamente um empréstimo 
para financiamento de parte das medidas previstas no Pacto 
de Concertação Social para o Sector Portuário de 1993; 

Foi decidido que a melhor forma de efectuar o empréstimo 
seria através da Associação, tendo sido realizado um 
empréstimo obrigacionista APAJP/94 no montante de 10,5 
milhões de contos (52,37 milhões de euros) em Julho de 
1994;

MARCOS HISTMARCOS HISTÓÓRICOS DA ASSOCIARICOS DA ASSOCIAÇÇÃO ÃO 
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Para dar resposta a esta obrigação comum, foram em 
Novembro de 1993 modificados os estatutos da APAJP, 
tendo, entre outras alterações, sido prevista a possibilidade 
de cedência de fundos aos associados, contratação de 
empréstimos e emissão de obrigações;

A comparticipação dos portos nos encargos deste 
empréstimo foi regulamentada através do Despacho nº
21/94/SEAP;

Por determinação da tutela em 1994, a APAJP foi 
administrativa e financeiramente associada à Gestão e à
Estrutura de Apoio Técnico (EAT) da Medida “Melhoria da 
Eficácia Económica dos Portos” integrada na Intervenção 
Operacional dos Transportes do Quadro Comunitário de Apoio 
II, e às funções de Interlocutor Sectorial para o Fundo de 
Coesão; 

MARCOS HISTMARCOS HISTÓÓRICOS DA ASSOCIARICOS DA ASSOCIAÇÇÃO ÃO 
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Na sequência da reestruturação do sector portuário no final 
de 1998, que implicou a passagem das Administrações 
Portuárias ao estatuto de sociedades anónimas e a extinção 
das Juntas Autónomas e consequente criação dos Institutos 
Portuários do Norte, Centro e Sul, bem como do Instituto 
Marítimo-Portuário (agora IPTM), foi efectuada uma nova 
alteração estatutária em Dezembro de 1999 que alterou o 
nome da Associação para APP – Associação dos Portos de 
Portugal.

MARCOS HISTMARCOS HISTÓÓRICOS DA ASSOCIARICOS DA ASSOCIAÇÇÃO ÃO 
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Artigo 4.Artigo 4.ºº dos estatutos:dos estatutos:

a) Promover o prestígio e dignificação dos associados e da sua 
actividade, no país e no estrangeiro;

b) Promover a formação profissional dos trabalhadores dos associados, 
organizando, nomeadamente, cursos e acções de investigação, 
constituindo bibliotecas e centros de documentação, realizando 
estudos e inquéritos para o que poderá, supletivamente, vir a criar 
um centro de formação profissional portuário;

c) Representar os associados junto de entidades ou instituições 
públicas ou privadas e de organizações congéneres estrangeiras;

d) Colaborar com organismos oficiais e outras entidades públicas ou 
privadas para a solução de quaisquer problemas do sector;

e) Fomentar e difundir entre os associados o intercâmbio de novos 
conhecimentos e informações, no âmbito das actividades do sector, 
podendo, para tanto, promover a edição de publicações que se 
destinem também a informar o público em geral sobre as 
actividades da Associação;

MISSÃO DA APPMISSÃO DA APP
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Artigo 4.Artigo 4.ºº dos estatutos (dos estatutos (contcont.):.):

f) Elaborar os necessários estudos e a promoção de soluções colectivas 
quanto a questões de interesse geral para o sector;

g) Criar serviços de interesse comum para os associados, 
designadamente, os de consultadoria e assistência jurídica sobre 
questões ligadas em exclusivo à actividade dos seus membros;

h) Integrar associações internacionais que prossigam fins idênticos;

i) Promover reuniões e conferências para debate de questões 
relacionadas com os seus fins;

j) Ceder fundos aos seus associados, a título de empréstimo, e com o 
objectivo de permitir a estes solucionar questões ou prosseguir 
objectivos de interesse geral para o sector. 

MISSÃO DA APPMISSÃO DA APP
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Em sintonia com as linhas orientadoras da 
tutela, os portos desenvolvem e apresentam 
individualmente os seus Planos Estratégicos, 
que se consubstanciam como instrumentos da 
maior importância para a definição dos 
objectivos estratégicos e das linhas de acção e 
respectivos planos de implementação.

PLANOS ESTRATPLANOS ESTRATÉÉGICOS DOS PORTOSGICOS DOS PORTOS



LÍDIA SEQUEIRA 8

CONCLUÍDO E EM APLICAÇÃO:

Porto de Sines (concluído no fim de 2002);
Porto de Leixões (concluído em 2004); 

EM CONCLUSÃO:

Porto de Setúbal (apresentado em 28 de Março);
Porto de Aveiro (apresentação em 03 de Abril);

EM ELABORAÇÃO:

Porto de Lisboa.

PLANOS ESTRATPLANOS ESTRATÉÉGICOS DOS PORTOSGICOS DOS PORTOS
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No âmbito da sua missão:
… elaborar os necessários estudos e a promoção de soluções 

colectivas quanto a questões de interesse geral para o 
sector e criar serviços de interesse comum para os 
associados …

A APP promove e dinamiza de forma articulada os 
seguintes projectos estratégicos para o sector:

Projectos PIPe/PCOM – Projecto constante no Programa de 
Simplificação Administrativa e Legislativa, estando integrado 
na medida Prioritária de consagração do “Balcão Único” do 
Programa do XVII Governo Constitucional para a 
modernização da Administração Pública; 

Projecto PORTMOS – Integração do Sistema Marítimo-
Portuário nas Autoestradas do Mar.

PROJECTOS DE INTERESSE COMUM EM CURSOPROJECTOS DE INTERESSE COMUM EM CURSO
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1. Conhecimento da situação actual e práticas em uso nos portos 
portugueses;
2. Simplificação, normalização e harmonização de procedimentos;
3. Definição de normas nacionais e padrões de serviço;
4. Normalização de regulamentos, editais e outros normativos;
5. Generalização da troca de informação para a prestação de serviços, por 
via electrónica;
6. Estabelecimento das melhores práticas identificadas em portos europeus;
7. Elaboração de manuais de procedimentos e níveis de serviços;
8. Estabelecimento de plano de implementação das acções de convergência 
a desenvolver nos portos;
9. Evolução das aplicações informáticas de gestão portuária.

OBJECTIVO:OBJECTIVO:
Normalização de Informação, Simplificação e Harmonização 

de Procedimentos nos Portos Portugueses:

PIPePIPe
Procedimentos e InformaProcedimentos e Informaçção Portuão Portuáária electrria electróónicanica
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PIPe / PCOMPIPe / PCOM

Alinhamento estratégico dos projectos PCOM e PIPe, para que 
todos os portos tenham futuramente o mesmo modelo de 
funcionamento:

PCom - Plataforma Comum de Gestão Portuária, envolvendo 
três dos principais portos nacionais (Leixões, Lisboa e Sines), 
implementará uma plataforma tecnológica essencial para o 
funcionamento da “Janela Única Portuária” e está a  
desenvolver trabalho essencial ao nível do relacionamento 
electrónico e simplificado com a Autoridade Aduaneira, 
entidade da máxima importância nos processos de navios e 
mercadorias nos portos;

PIPe será o garante do modelo de funcionamento “Janela 
Única Portuária” em todos os portos e restantes Autoridades 
(Marítima, Sanitária, Veterinária, Fronteira e Policiais), criando, 
sinergicamente, mais valor nos resultados esperados;
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PIPePIPe
Procedimentos e InformaProcedimentos e Informaçção Portuão Portuáária electrria electróónicanica

INFOESTRUTURA DO PORTO

Autoridade Portuária

INFOESTRUTURA DO PORTO

Autoridade Portuária

CAPITANIA 

(SIAM)

CAPITANIA 

(SIAM)

Agentes de 
Navegação

Agentes de 
Navegação

Outras Entidades 

(Despachantes/

Transitários)  

Outras Entidades 

(Despachantes/

Transitários)  

Carregadores/

Recebedores

Carregadores/

Recebedores
Concessionários/ 

Operadores Terminal

Concessionários/ 

Operadores Terminal

SANIDADE 
MARÍTIMA

SANIDADE 
MARÍTIMA PIF PIF ALFANDEGA

(SDS)

ALFANDEGA

(SDS)

Janela 
Única

Entidades privadas

Entidades públicas

SEF  SEF  
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Despacho electrDespacho electróónico de mercadorias, elemento essencial para nico de mercadorias, elemento essencial para 
a competitividade.a competitividade.

PIPe / PCOM PIPe / PCOM -- CARGA CONTENTORIZADACARGA CONTENTORIZADA
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AEM AEM -- AutoAuto--Estradas do MarEstradas do Mar
Conceito de inovador para o transporte Conceito de inovador para o transporte portaporta--aa--portaporta

Decisão N.Decisão N.ºº 884/2004/CE, de 29 de Abril de 2004884/2004/CE, de 29 de Abril de 2004
As infra-estruturas de transportes da RTE passam a ser as redes de 
estradas, de vias navegáveis internas, de auto-estradas do mar, de 
portos de navegação marítima e interior, de aeroportos e outros 
pontos de interconexão entre as redes modais; 

Define os projectos de interesse comum identificados de acordo com o 
seu  Artigo 12.º-A e respeitantes às seguintes AEM:

• AEM do Mar Báltico;

• AEM da Europa Ocidental; 

• AEM do Sudeste da Europa; 

• AEM do Sudoeste da Europa.
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PORTMOSPORTMOS
IntegraIntegraçção do Sistema ão do Sistema MarMaríítimotimo--PortuPortuááriorio nas AEMnas AEM

Projecto Integrador dos Portos Portugueses na Rede 
Transeuropeia de Transportes, de acordo com as mais 
recentes directrizes da Comissão:

1.ª FASE - Concluída
Definição do conceito/modelo e dos requisitos da infra-estrutura 
para as AEM;

2.ª FASE – A decorrer concurso público internacional
Concepção e desenvolvimento da info-estrutura de apoio às AEM;

3.ª FASE – A decorrer concurso público internacional
Acções piloto, que permitirão definir e proceder à demonstração de 
novas actividades com participação de vários parceiros 
internacionais e com participação de portos das regiões 
enquadradas nos corredores já definidos: Báltico, Europa Ocidental e 
Mediterrâneo (Sudeste e Sudoeste Europeu). 
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PORTMOSPORTMOS
IntegraIntegraçção do Sistema ão do Sistema MarMaríítimotimo--PortuPortuááriorio nas AEMnas AEM

Elementos diferenciadores das AEM face aos
serviços intermodais com base no TMCD

Elementos diferenciadores das AEM face aos
serviços intermodais com base no TMCD

Simplicidade aduaneira e documentalSimplicidade aduaneira e documental

Abordagem sistémica / intermodalAbordagem sistémica / intermodal

Adopção de melhores práticas a nível EuropeuAdopção de melhores práticas a nível Europeu

Imagem de qualidade associada aos serviços a operacionalizarImagem de qualidade associada aos serviços a operacionalizar

Processos avançados e integrados de gestão de tráfego e cargaProcessos avançados e integrados de gestão de tráfego e carga

Sistemas 
Portuários
Sistemas 
Portuários

Comunidades 
portuárias

Plataformas
logísticas

Plataformas
logísticas

Transporte 
Rodoviário

Transporte 
Rodoviário

Transporte 
Ferroviário

Transporte 
Ferroviário

Transporte
Aéreo

Transporte
Aéreo

Auto-estradas
do mar

Auto-estradas
do mar

Arquitectura de funcionamentoArquitectura de funcionamento

Funcionamento em rede / Lógica de cadeia de valorFuncionamento em rede / Lógica de cadeia de valor



LÍDIA SEQUEIRA 17

PORTMOS PORTMOS –– Resultados da 1.Resultados da 1.ªª FaseFase

Modelo e requisitos de Operacionalização para as AEM:

Os resultados dos projectos PIPe e PCom permitirão criar as 
condições necessárias para a correcta integração dos portos 
nacionais nas Auto-estradas do Mar ao nível dos fluxos 
informacionais das cadeias logísticas.
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PORTMOS:PORTMOS:
Critérios e requisitos de operacionalização

Serviços disponíveis 24h/ dia
365 dias/ano
Serviços disponíveis 24h/ dia
365 dias/ano

Disp.Serv.
Portuários
Disp.Serv.
Portuários

Permitir o inglês como língua alternativa para candidatos ao PECPermitir o inglês como língua alternativa para candidatos ao PECPEC – Pilotage
Exemption
Certificate

PEC – Pilotage
Exemption
Certificate Serviços que satisfaçam a condição de isenção de pilotagemServiços que satisfaçam a condição de isenção de pilotagem

Horários de trabalho flexíveisHorários de trabalho flexíveis

Horários de 
trabalho e 
operações 
flexíveis

Horários de 
trabalho e 
operações 
flexíveis

Operações de estiva não sujeitas a limitações horáriasOperações de estiva não sujeitas a limitações horárias

Equipas de estiva flexíveis e adaptáveis às necessidadesEquipas de estiva flexíveis e adaptáveis às necessidades

Indicadores mínimos de desempenho de serviçosIndicadores mínimos de desempenho de serviçosIndicadores  
performance
Indicadores  
performance

Enquadramento regulamentar para flexibilizar trabalho portuárioEnquadramento regulamentar para flexibilizar trabalho portuário

Serviços 
portuários
Serviços 
portuários

11

Infra-estrutura e
super-estrutura portuária

Infra-estrutura e
super-estrutura portuária

22 Vias de
acesso ao
hinterland

Vias de
acesso ao
hinterland

44

Procedimentos administrativos e documentaisProcedimentos administrativos e documentais55

Info-estruturaInfo-estrutura66

Plataf. 
logísticas
Plataf. 

logísticas

33

Organização e características do serviço intermodalOrganização e características do serviço intermodal77

Controlo e gestão do tráfego e cargasControlo e gestão do tráfego e cargas88

SERVIÇOS PORTUÁRIOS
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PORTMOS:PORTMOS:
Critérios e requisitos de operacionalização

Diferenciação de áreasDiferenciação de áreas

Caract.s do 
Terminal
Caract.s do 
Terminal

Sistema de identificação de veículos e assignação de posiçõesSistema de identificação de veículos e assignação de posições

Sistema de identificação de danos nas viaturasSistema de identificação de danos nas viaturas

Serviço de vigilância 24 h / diaServiço de vigilância 24 h / dia

Perímetro do terminal intransponívelPerímetro do terminal intransponível

Ausência de obstáculos assegurada pelo layout do terminal e 
pelas acessibilidades
Ausência de obstáculos assegurada pelo layout do terminal e 
pelas acessibilidades

Sistema de controlo de acessosSistema de controlo de acessos

Diferenciação áreas de espera das vias de acessoDiferenciação áreas de espera das vias de acesso

Entradas e saídas independentes e claramente identificadasEntradas e saídas independentes e claramente identificadas

Network Integration ModelNetwork Integration ModelPlano de operações manutençãoPlano de operações manutençãoManutenção da 
profundidade do 
canal

Manutenção da 
profundidade do 
canal Monitorização constante da profundidade dos canais acessoMonitorização constante da profundidade dos canais acesso

Acesso marítimo aos terminais 24h/dia 365 dias/anoAcesso marítimo aos terminais 24h/dia 365 dias/anoTráfego todo o 
ano
Tráfego todo o 
ano

INFRA-ESTRUTURA E
SUPER-ESTRUTURA

PORTUÁRIA
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PORTMOS:PORTMOS:
Critérios e requisitos de operacionalização

Capacidade
adequada dos 
terminais, 
equi.handling
infra-estru. de 
armazenagem

Capacidade
adequada dos 
terminais, 
equi.handling
infra-estru. de 
armazenagem

Layouts flexiveisLayouts flexiveis

Capacidade de movimentação e armazenamento adequadasCapacidade de movimentação e armazenamento adequadas

Equipamento de movimentação e operações de terminais 
adaptados aos serviços consoante a actividade
Equipamento de movimentação e operações de terminais 
adaptados aos serviços consoante a actividade

Áreas adicionais de armazenamento
e operações
Áreas adicionais de armazenamento
e operações

Áreas isoladas consoante tipo tráfegoÁreas isoladas consoante tipo tráfego

INFRA-ESTRUTURA E SUPER-ESTRUTURA PORTUÁRIA
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PORTMOS:PORTMOS:
Critérios e requisitos de operacionalização

Integração plataformas logísticas e/ou terminais intermodaisIntegração plataformas logísticas e/ou terminais intermodais

Plataformas
Logísticas
Plataformas
Logísticas

Intermodalidade mar.-ferrov. mar.-rodov. e mar.-ferrov.-rodov.Intermodalidade mar.-ferrov. mar.-rodov. e mar.-ferrov.-rodov.

Estatuto alfandegário adequadoEstatuto alfandegário adequado

Sistemas de Informação integrados com outros sistemas de 
portos e outras plat.logísticas
Sistemas de Informação integrados com outros sistemas de 
portos e outras plat.logísticas

Cumprimento do código ISPSCumprimento do código ISPS

PLATAFORMAS
LOGÍSTICAS
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PORTMOS:PORTMOS:
Critérios e requisitos de operacionalização

Acesso à rede rodoviária principalAcesso à rede rodoviária principal

Acesso às
principais redes de 
transporte terrestre

Acesso às
principais redes de 
transporte terrestre

Acesso à rede transeuropeia de transportes na componente 
terrestre
Acesso à rede transeuropeia de transportes na componente 
terrestre

Plano de actualização das necessidades relativamente aos 
acessos terrestres
Plano de actualização das necessidades relativamente aos 
acessos terrestres

Acesso à rede ferroviária principalAcesso à rede ferroviária principal

Diferenciação de áreas de espera e vias de acesso a infr.-
estruturas
Diferenciação de áreas de espera e vias de acesso a infr.-
estruturas

Acessibilidades livres de obstáculos que comprometam fluidez 
do tráfego
Acessibilidades livres de obstáculos que comprometam fluidez 
do tráfegoAcessibilidades

locais
Acessibilidades
locais

Acessibilidades ferroviárias em áreas internas ou adjacentes 
ao terminal
Acessibilidades ferroviárias em áreas internas ou adjacentes 
ao terminal

Distância entre acessibilidades rodov.locais e principal inferior 
a 5 Kms
Distância entre acessibilidades rodov.locais e principal inferior 
a 5 Kms

VIAS DE ACESSO
AO HINTERLAND



LÍDIA SEQUEIRA 23

PORTMOS:PORTMOS:
Critérios e requisitos de operacionalização

Adop.”Estat.
serviço marítimo regular 
autorizado”

Adop.”Estat.
serviço marítimo regular 
autorizado”

Conformidade com “Estatuto de Serviço Marítimo Regular 
Autorizado”
Conformidade com “Estatuto de Serviço Marítimo Regular 
Autorizado”

Framework LegalFramework LegalProcedim.s e docum.ção
IMO-FAL
Procedim.s e docum.ção
IMO-FAL

Utilização procedimentos e documentação IMO-FALUtilização procedimentos e documentação IMO-FAL

Entidade única a bordoEntidade única a bordo
Enquadramento regulamentar entidade única a bordoEnquadramento regulamentar entidade única a bordo

Conformidade com o princípio entidade única a bordoConformidade com o princípio entidade única a bordo

PROCEDIMENTOS
ADMINISTRATIVOS E

DOCUMENTAIS
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PORTMOS:PORTMOS:
Critérios e requisitos de operacionalização

PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E DOCUMENTAIS

Framework LegalFramework Legal
One-Stop-
Shopping
One-Stop-
Shopping Integração autoridadesIntegração autoridades

Adopção one-stop-shops nas AEMAdopção one-stop-shops nas AEM

Framework LegalFramework LegalProcedimentos
electrónicos despacho e 
desembaraço navios e 
carga

Procedimentos
electrónicos despacho e 
desembaraço navios e 
carga

Procedimentos electrónicos ou sem presença física de 
autoridades
Procedimentos electrónicos ou sem presença física de 
autoridades

Indicadores mínimos de desempenho para
procedim.aduaneiros/administrat.
Indicadores mínimos de desempenho para
procedim.aduaneiros/administrat.Indicadores performanceIndicadores performance
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PORTMOS:PORTMOS:
Critérios e requisitos de operacionalização

Adopção de procedimentos electrónicosAdopção de procedimentos electrónicos

Procedim.s electrónicos 
e sem suporte de papel
Procedim.s electrónicos 
e sem suporte de papel Info-estrutura de suporte aos procedimentos electrónicosInfo-estrutura de suporte aos procedimentos electrónicos

Enquadramento legalEnquadramento legal

Info-estrutura de suporte ao one-stop-shoppingInfo-estrutura de suporte ao one-stop-shoppingOne-stop-shopping
electrónico
One-stop-shopping
electrónico

Troca de comunicação electrónica através de info-
estruturas
Troca de comunicação electrónica através de info-
estruturas

Procedim. de informação
Inter-porto
Procedim. de informação
Inter-porto

Integração de fluxos informacionais e decisionaisIntegração de fluxos informacionais e decisionaisSistema de gestão
logística
Sistema de gestão
logística

Suporte a tracking e tracingSuporte a tracking e tracing

Sistema electrónico de reservas de suporte à cadeia de 
transporte
Sistema electrónico de reservas de suporte à cadeia de 
transporte

Sistema electrónico de 
reservas
Sistema electrónico de 
reservas

INFO-ESTRUTURA
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PORTMOS:PORTMOS:
Critérios e requisitos de operacionalização

Framework legalFramework legalFramework para 
operadores de 
transp.integrado

Framework para 
operadores de 
transp.integrado Envolvimento de um actor com o papel de operador de 

transporte integrado
Envolvimento de um actor com o papel de operador de 
transporte integrado

Frequência mínima semanal para o serviçoFrequência mínima semanal para o serviço

Horário de saída e chegada deverá ser fixo e cumprido 
depois de pré-fixado
Horário de saída e chegada deverá ser fixo e cumprido 
depois de pré-fixado

Caracterist. do serviçoCaracterist. do serviço

Transit-time deverá igualar o da alternativa rodoviáriaTransit-time deverá igualar o da alternativa rodoviária

Cumprimento de Service Performance Indicators mínimosCumprimento de Service Performance Indicators mínimos

ORGANIZAÇÃO
E CARACTERÍSTICAS

DO SERVIÇO INTERMODAL
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PORTMOS:PORTMOS:
Critérios e requisitos de operacionalização

ORGANIZAÇÃO E CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO
INTERMODAL

Network Integration ModelNetwork Integration ModelNetwork IntegratorNetwork Integrator Conceito de integração em redeConceito de integração em redeIntegração em rede entre 
actores
Integração em rede entre 
actores

Certificação com AEM Status actores e cadeiasCertificação com AEM Status actores e cadeiasAEM StatusAEM Status

Framework de monitorização e benchmarking de serviços
TMCD
Framework de monitorização e benchmarking de serviços
TMCD

Sistema de benchmarking e service performance 
indicators
Sistema de benchmarking e service performance 
indicators

Benchmark.
and service performance 
indicators

Benchmark.
and service performance 
indicators

Indicadores mínimos de desempenho para serviçosIndicadores mínimos de desempenho para serviços
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PORTMOS:PORTMOS:
Critérios e requisitos de operacionalização

Cumprimento do código ISPS e outros regulamentos relev.Cumprimento do código ISPS e outros regulamentos relev.ProtecçãoProtecção

Network Integration ModelNetwork Integration ModelSuporte de sistemas VTS/VTMISSuporte de sistemas VTS/VTMIS
VTS / VTMISVTS / VTMIS

Ligações inter-Estado entre VTS / VTMISLigações inter-Estado entre VTS / VTMIS

Sistemas de Tracking e TracingSistemas de Tracking e TracingTracking and TracingTracking and Tracing

CONTROLO E
GESTÃO DO TRÁFEGO

E CARGAS
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PROGRAMA MARCO POLO IIPROGRAMA MARCO POLO II

Com a correcta integração do Sistema Marítimo-Portuário nas Auto-
estradas do Mar e tirando partido da nossa posição privilegiada de 
charneira entre o Atlântico e a Europa, no caso concreto, entre as 
auto-estradas do Mediterrâneo e do Atlântico, compete a todos nós, 
em conjunto, dinamizarmos soluções que possam tirar o melhor 
partido desta nova realidade; 

O orçamento do programa Marco Polo II para o universo 2007-2013, 
representa um acréscimo significativo relativamente ao anterior 
programa, sendo agora de 740 milhões de Euros, contra 100 milhões 
de euros no programa 2003-2006.
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Porque conhecemos a Porque conhecemos a 
importância da importância da 
integraintegraçção do sector ão do sector 
marmaríítimotimo--portuportuáário nas rio nas 
cadeias logcadeias logíísticas;sticas;

Porque acreditamos no Porque acreditamos no 
valor dos nossos valor dos nossos 
portos;portos;

Trabalhamos todos os Trabalhamos todos os 
dias para:dias para:

CRESCERCRESCER

MODERNIZARMODERNIZAR

SIMPLIFICARSIMPLIFICAR


