
Investimentos em Infraestruturas Marítimo - Portuárias  

ENQUADRAMENTO  

O objetivo deste seminário consistiu em trazer ao conhecimento geral , 

em particular dos stake holders , os investimentos previstos para o 

período 2016 a 2020 , no setor dos transportes . 

Se no Setor Rodo Ferroviário esse programa de investimentos está claro e 

bem definido e é do conhecimento publico como pudemos assistir pela 

apresentação do Dr Antonio Ramalho , o mesmo não se passa com os 

investimentos no Setor Maritimo Portuário . 

Foi nosso objetivo convidar a APP , cuja presidência é atualmente exercida 

pelo Porto de Lisboa , para falar e nos dar a conhecer esse programa de 

investimentos mas o convite foi gentilmente declinado pela Drª Lidia 

Sequeira , alegando que o Ministério do Mar está a ultimar uma 

comunicação sobre o assunto , sendo por isso prematuro abordar o tema 

neste momento preciso . 

Tentámos também junto de Administrações Portuárias a participação 

neste debate, por forma a sabermos quais os planos para cada porto e a 

resposta que tivemos, foi na mesma linha a saber :  

Os portos têm os seus planos e perspetivas de desenvolvimento futuro, 

mas a aprovação ou a definição dessa estratégia conjunta passa pelo 

Governo que ainda não se pronunciou sobre esse tema . 

Da nossa parte , pelos contactos e visitas realizadas podemos confirmar 

por exemplo : 

- No Porto de Leixões , a ampliação do Terminal de contentores TCL , que 

seria realizada através de capitais privados está todavia sujeita a 

aprovação ; 

- No Porto de Lisboa, decorre um estudo relativamente ao Plano 

Estratégico. 

- No Porto de Setúbal relativamente às dragagens, decorre um estudo de 

impacto ambiental, o Porto conseguiu obter financiamento de 50 % para 



essas dragagens, e mesmo se não tivesse obtido, teria capacidade e 

sustentabilidade financeira para as realizar.  

Quanto a novos Terminais de contentores de Leixões, Lisboa ou Sines, 

pouco sabemos sobre as intenções do Governo quanto a estes 

investimentos . 

NECESSIDADES  

Temos todavia por certo três necessidades : 

- De investimentos em novos terminais , que permitam maiores calados 

para os navios do futuro ; 

- De beneficiar, dentro do possível de apoios comunitários para estes 

investimentos ; 

- de não adiar demasiado estes investimentos perdendo oportunidades . 

 

Resta-nos a alguma esperança e moderado otimismo esperando que as 

decisões a tomar pelo Governo seja ouvidos os stake holders.  

Resta-os por isso colocar à consideração dos presentes, se pretendem 

acrescentar algo sobre este assunto (representantes de Comunidades 

Portuárias, Operadores, Administrações Portuárias). 

 


