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O momento da celebração dos 30 anos 
do Conselho Português de Carregadores 
(CPC) é uma oportunidade para olhar 
para o passado, para fazer um balanço, 
mas também para perspetivar o futuro. 
Criado 1985, nas vésperas da integração 
na CEE - Comunidade Económica Euro-
peia, com o apoio da AIP - Associação In-
dustrial Portuguesa, o CPC definiu desde 
logo como prioridade fazer ouvir a sua 
voz em Bruxelas, aderindo de imediato 
ao ESC - Conselho Europeu de Carrega-
dores. 
Nos anos que se seguiram, de profundas 
alterações económicas e legislativas no 
setor, o CPC marcou a sua presença em 
vários momentos históricos.
De salientar a assinatura do Pacto Social 
no Setor Portuário em 1993, que alterou 
profundamente a realidade na altura 
existente, o apoio ao ESC na luta duran-
te décadas e finalmente vitoriosa em 
2008, contra o Regime de Conferências 
de Linhas de Contentores, e, mais recen-
temente, a contribuição para a alteração 
legislativa que culminou na revisão da 
Lei do Trabalho Portuário publicada em 
2013. 
Gostaria de prestar a minha homena-
gem a todos aqueles que ajudaram a 
construir este legado: a AIP- Associação 
Industrial Portuguesa, sócios fundado-
res e membros dos corpos sociais do 
CPC - que ao longo destas três décadas 
colaboraram com o CPC, defendendo 
os princípios da economia de mercado, 
da transparência e da competitividade 
da cadeia logística, fazendo do CPC um 
interveniente atento, mobilizado e res-
peitado no setor, na salvaguarda dos 
interesses dos seus associados  perante 
as autoridades, Governo, Parlamento, 
Instituto Marítimo Portuário e Adminis-
trações Portuárias .
De realçar as boas relações estabele-
cidas com outras associações do setor, 
como a AGEPOR, a ANTRAM, a APIBAR-
RA, a APAT, a APLOG e as várias Comu-

nidades Portuárias, embora por vezes 
divergindo de opinião, mas sempre com 
um espírito de salutar de diálogo, discu-
tindo aberta e construtivamente vários 
pontos de vista, procurando consensos .
Olhando para o futuro, as matérias rela-
cionadas com a concorrência, a regula-
ção e o seu enquadramento legislativo 
nacional e comunitário bem como os 
modelos de governação dos setores por-
tuário e de transportes terrestres conti-
nuarão a merecer uma especial atenção 
do CPC nos anos vindouros, atendendo, 
sobretudo, à tendência crescente de 
concessões no setor portuário e dos 
transportes.
Se a livre iniciativa e sã concorrência 
entre as empresas são o eixo fulcral de 
desenvolvimento de qualquer setor eco-
nómico,  há que continuar a zelar para 
que fenómenos de práticas não concor-
renciais, predatórias e de caráter mo-
nopolista, não ocorram no setor, espe-
rando que as autoridades regulatórias 
cumpram ativamente o seu papel, pro-
movendo boas práticas como a transpa-
rência, a simplificação e harmonização 
de tarifários.
Este eixo conduz-nos inevitavelmente 
ao tema da governação e da regulação 
do setor portuário e dos transportes, 
cuja intervenção é  intrinsecamente da 
defesa do interesse público, mas que 
imperativamente tem de contar com os 
contributos e necessidades dos diversos 
operadores económicos intervenientes 
no setor.
A crescente abertura da economia por-
tuguesa ao exterior, que muito se ace-
lerou nos últimos anos, aporta novos 
desafios e traz um novo protagonismo 
aos associados do CPC e aos demais 
‘stakeholders’ que com eles mais dire-
tamente se relacionam, pelo que será 
crucial que o CPC mantenha a sua voz 
independente e conhecedora da reali-
dade concreta da economia privada, na 
defesa dos superiores interesses do País.

PEDRO VIEGAS GALVÃO
PRESIDENTE DA DIREÇÃO DO CPC 
SECIL- COMPANHIA GERAL DE CAL   
E CIMENTO SA 
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Um contributo na procura  
de condições  de eficácia 
para o empresariado português
O Conselho Português de Carregadores (CPC) 
é a organização setorial que corporiza a 
análise que os seus associados efetuam 
continuamente do enquadramento legis-
lativo, nacional e comunitário, relativo às 
suas atividades comerciais, identifica junto 
dos agentes reguladores aspetos que podem 
contribuir para uma menor eficácia, opera-
cional ou económica, e consequentemente 
na sua perspetiva afetam a competitividade 
e produtividade do País.
A agenda do CPC têm um passado repleto 
de intervenções, salientando-se, na história 
mais recente, iniciativas como a monitoriza-
ção da fatura portuária e a participação na 
identificação de projetos de investimentos 
logísticos, a incluir no subprograma IEVA 
(Infraestruturas de Elevado Valor Acrescen-
tado), no âmbito do programa comunitário 
Portugal 2020. Exemplos que, em vertentes 
diferenciadas, ilustram o seu contributo na 
procura de condições de eficácia para o em-
presariado português.
Por último, gostaria de focar a vertente da 
formação em áreas especializadas, relacio-
nadas com a atividade de Carregador, as 
quais se pautam por uma elevada relação 
custo / benefício para os formandos e para 
as respetivas empresas. Relembro, a títu-
lo ilustrativo, uma das iniciativas mais re-
centes, e pioneira, o curso de Regulação no 
Setor Portuário, realizado em colaboração 
com a Unidade Autónoma de Lisboa.

Em defesa da competitividade

O CPC tem por objeto o estudo e o tratamento dos problemas rela-
cionados com o carregamento e transporte de mercadorias por terra, 
mar e ar, sob o ponto de vista dos carregadores. A Acembex, sendo 
um dos maiores importadores nacionais de granéis – agroalimenta-
res, é membro da direção do CPC, onde tem tentado representar os 
interesses específicos dos importadores, por via marítima, de maté-
rias-primas para as indústrias nacionais.
O atual dinamismo das exportações portuguesas depende da capaci-
dade de nós, os importadores, sermos capazes de abastecer as indús-
trias nacionais com matérias-primas a preços competitivos.
Os portos nacionais têm, pois, um duplo papel na nossa balança de 
pagamentos: 
– Eficácia e competitividade na importação das matérias-primas; 
– Competitividade e eficácia na exportação dos produtos finais.
A ação missionária que tem sido levada a cabo pelas sucessivas Di-
reções do CPC, junto de Governos e autoridades portuárias, tem sido 
coroada de sucesso. Atrevo-me mesmo a afirmar, nesta data em que 
se comemoram os 30 anos do CPC, que a relação entre a indústria e 
os portos tem duas fases bem distintas:
– Uma, antes CPC: os portos eram então organizações fechadas so-
bre si, considerando como ‘stakeholders’ apenas as entidades com 
quem lidavam diretamente, como agências de navegação, rebocado-
res, empresas de estiva e armazenagem, usando e abusando de si-
tuações monopolistas para protegerem interesses corporativos, em 
detrimento das indústrias e empresas geograficamente adjacentes.
– Outra, pós CPC, em que a situação é completamente distinta: hoje, a 
grande maioria dos portos nacionais está à escuta das necessidades 
das indústrias suas clientes, com entidades como o CPC a assegurar a 
comunicação entre os portos e os seus utilizadores finais. Este novo 
paradigma possibilita a procura constante, desencadeada em conjun-
to pelos portos e indústria, de soluções inovadoras que conduzam a 
um aumento da competitividade e eficácia da região que ambos ser-
vem.
Parabéns pois ao CPC, não só pelos 30 anos, mas, sobretudo, pelo seu 
contributo para o desenvolvimento da Economia portuguesa.

Presidente da Assembleia Geral CPC
EM REPRESENTAÇÃO DA PETROGAL

FALTA FOTO

EM REPRESENTAÇÃO DA ACEMBEX

MÁRIO ROCHA
Presidente da Assembleia Geral CPC
LUIS SENA VASCONCELOS
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Trinta anos do Conselho Português  de Carregadores

A SOMINCOR- Soc. Mineira de Neves-Corvo, SA, constituída em 24 
de Julho de 1980, após a descoberta em 1977, de um depósito de 
sulfuretos maciços com quantidades significativas de metais bá-
sicos, principalmente de cobre e zinco, está situada na região do 
Alentejo, em Portugal e é uma das maiores minas da Europa. 
A Somincor é integralmente detida pela Lundin Mining Corpora-
tion, que está listada na bolsa de valores de Toronto e de Estocol-
mo e que emprega atualmente cerca de 2.300 funcionários a tempo 
inteiro.
A extração e tratamento dos minérios de cobre, zinco, chumbo e 
prata em Neves-Corvo são exportados sob a forma de concentrados, 
maioritariamente, a granel por Setúbal, sendo a restante parte con-
tentorizada e exportada pelos portos de Lisboa ou Sines.
A Somincor que se encontra-se entre as dez maiores empresas ex-
portadores orgulha-se em apoiar as comunidades da área envolven-
te à Mina de Neves-Corvo e as instituições da área social, educação, 
cultural e desportivas e promover o bem-estar dos seus colabora-
dores e da Região. É um contribuinte importante para a economia 
regional e nacional.
A nossa missão, como Empresa e como Grupo, visa uma extração 
mineira com os custos mais competitivos possíveis, promovendo o 
emprego e as melhores práticas de Gestão, de Segurança e de Am-
biente. 
A relação que a Somincor tem estabelecido, desde o início da ativi-
dade, com os seus diferentes stakeholders locais, regionais e nacio-
nais tem sido baseada num processo de diálogo permanente.
Sendo uma empresa inteiramente exposta ao escrutínio do merca-
do internacional, importa assim que todas as suas atividades logís-
ticas sejam feitas de forma segura, eficaz, dentro das normas e leis 
Portuguesas e a custos competitivos. Assim, desde há muito que a 
Somincor sentiu a necessidade e quase obrigação de ser membro 
do Conselho Português de Carregadores, participando ativamente 
nas atividades desenvolvidas ao longo destes 30 Anos.
Pela passagem do 30º Aniversário formulamos votos para que a ati-
vidade do CPC continue a ter sucesso por muitos mais anos.

EM REPRESENTAÇÃO DA SOVENA EM REPRESENTAÇÃO DA SOMINCOR
Vogal da Direção CPC
JOSÉ FERREIRA DA SILVA

A melhorar a Economia

Tenho o privilégio de participar na Direção 
do CPC desde 1994 - já lá vão 20 anos -, nos 
primeiros dos quais em representação da LU-
SOL - Companhia Lusitana de Óleos e, depois, 
em representação da SOVENA OILSEEDS 
PORTUGAL, que sucedeu à primeira empre-
sa.
Mercê das qualidades pessoais e profissio-
nais dos membros das sucessivas Direções 
- de que me permito destacar os seus Pre-
sidentes Higino Queirós e Melo, Carlos Um-
belino e, attualmente Pedro Galvão -, o CPC, 
na sua relevante missão de pugnar pela con-
secução das pretensões dos carregadores, 
mormente no que concerne á redução dos 
custos relativos à movimentação de merca-
dorias, com particular relevância das que 
são transportadas por via marítima, adquiriu 
um significativo e justo reconhecimento pelo 
trabalho desenvolvido. Este reconhecimento 
chegou por parte  dos vários membros dos 
Governos que tutelaram, e tutelam  o setor, 
mas também por parte dos diversos organis-
mos da Administração Pública.
Apraz-me também  destacar o grande inte-
resse e importância dos cursos e seminários 
promovidos pelo CPC pelo impacto que têm, 
respetivamente, quer no conhecimento dos 
que lidam no dia a dia com a problemática 
administrativa da movimentação de cargas, 
quer na discussão de temas “de fundo” essen-
ciais para a atividade dos carregadores.
No 30º aniversário do CPC, formulo votos 
para que continue a sua importante contri-
buição para a melhoria da nossa Economia.

Vogal da Direção CPC
ESCAJA GONÇALVES



O símbolo de Portugal 
exportador

Tive o privilégio, ao longo de quatro 
anos, de trabalhar com um parceiro 
tão relevante como o Conselho Por-
tuguês de Carregadores (CPC), que 
agora celebra os seus 30 anos de 
existência. Tenho também este pri-
vilégio: deixar o meu testemunho 
sobre o CPC lavrado nestas páginas 
num tão importante momento da 
sua história.
Conheci o Conselho Português de 
Carregadores como uma associa-
ção que se apresentava como a 
“defensora dos interesses do dono 
da carga no transporte de mercado-
rias”(sic). Depressa percebi que a 
atividade do CPC e dos seus órgãos 
sociais, liderados pelo Pedro Gal-
vão, era muito mais do que isso: O 
CPC é a própria Economia, o símbo-
lo do Portugal exportador e tantas 
vezes o que chamamos, por abstra-
to, de “Economia Real” não é outra 
coisa senão os associados do CPC e 
o que eles realizam por Portugal.
Quando estivemos na mais pro-
funda das crises e com o consumo 
interno a definhar, sabíamos que o 
caminho eram as exportações. E o 
CPC esteve lá.
Da mesma forma que quando a 
Economia pedia que o Estado re-
duzisse os custos de contexto e as 
suas “portagens” à exportação, para 
conquistar mercados onde um cên-
timo a menos por tonelada faz a 
diferença entre vender ou deixar 
de vender, o Estado foi o primeiro 
a tomar a iniciativa e a abolir, por 

exemplo, a TUP Carga nos nossos 
portos nacionais, abdicando hoje de 
cerca de 25 milhões de euros anuais 
para as Administrações Portuárias. 
Quando, desde 2011, dizemos que o 
Estado tem de fazer os seus ajusta-
mentos, de fazer mais e saber viver 
com menos dinheiro, é também dis-
to que falamos.
A esta primeira medida do Plano 
5+1 para a redução da fatura por-
tuária seguiu-se uma outra, cuja 
reivindicação creio ter-se mantido 
durante mais de metade dos anos 
de vida do CPC: a revisão do regime 
jurídico do Trabalho Portuário. Te-
nho hoje muito presente que o mais 
difícil nas grandes reformas não é 
redigi-las e apresentá-las ao Parla-
mento. Não é sequer passá-las para 
um plano mais terreno de concreti-
zação prática. O mais difícil é sus-
ter a pressão de todos os interesses 
instalados e acomodados ao longo 
de décadas durante aquele perío-
do que medeia a apresentação da 
proposta e a sua aprovação. É nes-
te período do “tudo ou nada” que a 
pressão é mais forte, mais intensa e 
em que é mais cómodo para todos 
manterem um certo afastamento da 
reforma aparentemente (ou media-
ticamente) contestada. 
Também neste capítulo os “do-
nos da carga” foram a exceção: no 
meio de manifestações ruidosas, 
de estratégias sindicais difíceis de 
compreender, até de alguma inse-
gurança por parte de alguns agen-
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SÉRGIO MONTEIRO
SECRETÁRIO DE ESTADO
DAS INFRAESTRUTURAS, TRANSPORTES 
E COMUNICAÇÕES



tes económicos locais face a meses 
de greve no porto de Lisboa, o CPC 
não deixou de encontrar soluções, 
de sugerir caminhos alternativos 
para que, mesmo com greves em 
Lisboa, a carga, como sempre deve 
ser, chegue ao seu destino. E desde 
aquele Natal de 2012 a carga voltou 
a chegar e a partir de todos os por-
tos nacionais.
Se o CPC são as empresas suas asso-
ciadas e estas são Economia, a Eco-
nomia são as suas pessoas, os seus 
trabalhadores e líderes. No fundo, o 
CPC é mais um daqueles conjuntos 
alargados de portugueses que não 
se resignou e que, nos momentos de 
superação da crise, até já só pediam 
que o Estado saísse da frente para 
que eles pudessem fazer o seu traba-
lho: criar emprego e gerar riqueza. 
Nesta ocasião, tenho de deixar um 
reconhecimento de que sem a ati-
tude perseverante e exigente dos 
Carregadores portugueses, fosse a 
exigir que superássemos o nosso 
ímpeto reformista, fosse a pressio-
nar a própria Troika, a cada ‘review’, 
para exigir ao próprio Governo Por-
tuguês menos taxas e maior aber-
tura do setor portuário (mas, por 
outro lado, reconhecendo o mérito 
das medidas), teria sido bem mais 
difícil manter o rumo e ritmo das 
reformas durante o período de as-
sistência financeira e no pós-troika.
Não poderia terminar o meu tes-
temunho sobre o papel do CPC na 
nossa história económica contem-

porânea sem relembrar a partici-
pação dos Carregadores no Grupo 
de Trabalho para as Infraestruturas 
de Elevado Valor Acrescentado (GT 
IEVA). Creio que não existe nada 
mais frustrante para stakeholders 
tão qualificados como ser convi-
dado a dar a sua opinião aos dife-
rentes governos para depois o seu 
contributo ser ignorado em função 
de uma opinião muito particular 
de um governante. Cedo percebi 
que, num mandato em que não me 
restava grande obra para inaugu-
rar e em que uma parte dele seria 
ocupado a pagar a obra de outros, 
a melhor atitude era mesmo ouvir 
o que a Economia, os exportadores, 
os transportadores, os operadores 
ainda precisavam de obter das nos-
sas infraestuturas para potenciar a 
sua atividade económica.
O GT IEVA, que foi quase integral-
mente transposto para o Plano Es-
tratégico de Transportes e Infraes-
truturas (PETI3+), terá sido uma das 
decisões mais acertadas para proje-
tar o futuro do país em matéria de 
infraestruturas. Nunca antes tantos, 
tão experientes e qualificados, esti-
veram reunidos para apresentar um 
Plano ajustado à realidade econó-
mica e orçamental do País. Daí que 
o resultado de tal tarefa tenha tanto 
de positivo como de ajustado às ne-
cessidades reais da Economia e já 
não apenas às necessidades perce-
cionadas por um ou outro pretenso 
planificador de redes de transportes 

que nunca colocou um contentor de 
mercadoria portuguesa para lá de 
Badajoz. Caberá agora ao CPC e aos 
restantes membros do GT IEVA con-
tinuar a escrutinar a implementação 
deste Plano, mas também dos pró-
ximos que o país venha a conhecer, 
com igual exigência e inconformis-
mo.
Fomos todos testemunhas das mu-
danças que ocorreram neste últimos 
anos, mas nos setores que tutelo 
há uma personalidade que aqui me 
permitirão destacar por ser o para-
digma destes tempos: Francisco La-
cerda, hoje CEO dos CTT, participou 
nas primeiras reuniões que tive com 
o CPC enquanto representante da Ci-
mpor, deixou entretanto as funções 
que o ligavam ao CPC, assumiu de-
pois a liderança de uma empresa pú-
blica. A empresa foi entretanto pri-
vatizada. Hoje mantém-se a liderar 
a primeira e única empresa portu-
guesa com 100% de capital disperso 
em bolsa. É um bom exemplo do que 
foram os últimos quatro anos.
Foram tempos frenéticos, de facto. E 
ser parte de um processo que elevou 
as exportações nacionais ao valor 
mais elevado de sempre e em que a 
movimentação de carga nos nossos 
portos bateu todos os seus recordes 
é, em si, um privilégio gratificante.
Por isso, no momento em que cele-
bram os 30 anos do Conselho Por-
tuguês de Carregadores, sou mesmo 
eu que agradeço a vossa companhia 
por estes quatro anos que passámos.
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DENIS CHOUMERT
PRESIDENTE DO ESC 
- EUROPEAN SHIPPERS’ COUNCIL

Tendências e superação 
de desafios

Desde o tempo em que Fernão de Ma-
galhães e Vasco da Gama exploraram 
as rotas marítimas para as Índias, 
respetivamente oeste e este, e até al-
guns anos após o Conselho Português 
de Carregadores (CPC ) ter nascido e 
o muro de Berlim caído, o comércio 
de bens e o seu transporte foi pros-
perando, principalmente, ao longo 
das rotas internacionais com origem, 
ou destino, na Europa e entre países 
da União Europeia (UE). Nos anos ‘70 
e ’80, o aumento maciço da paleti-
zação de bens e da contentorização 

versos prestadores de serviços de lo-
gística e transporte, variados de acor-
do com os diferentes mercados acima 
mencionados, transitários, transpor-
tadores e operadores, mais ou menos 
coordenados ou integrados: os me-
lhores deles terão de ser capazes de 
tirar proveito de qualquer avanço na 
tecnologia e, principalmente, das ITC 
(tecnologias de informação e comu-
nicação), para tornar as cadeias de 
abastecimento mais eficientes, con-
fiáveis e flexíveis, ao permitir a par-
tilha de meios e de dados entre todos 
os ‘players’, incluindo os gestores de 
infraestruturas (portos, rede ferro-
viária ...) e as autoridades públicas 
(alfândegas...). Os carregadores terão 
de, constantemente, monitorizar - e, 
eventualmente, de participar – (n)a 
evolução dos três principais fatores 
que contribuirão para melhorar o 
desempenho do transporte em qual-
quer um destes mercados: inovação, 
co-corrência, aceitação pública (fi-
nanceira, ambiental) da infraestru-
tura de transporte e serviços. O ESC, 
em conjunto com o CPC para a arena 
portuguesa, irá certificar-se que os 
carregadores têm uma oportunida-
de, e aproveitam-na, para exercer os 
seus direitos de ter uma concorrên-
cia leal entre os operadores de trans-
portes e livre acesso aos mercados 
para os prestadores de serviços, no 
exercício das suas funções para pro-
mover a cooperação entre si, para ter 
compromissos nas suas organizações 
e para suportar encargos financeiros 
proporcionais, conforme necessário.

das cargas induziram uma enorme 
mudança do  modo ferroviário para 
o rodoviário no interior da Europa, 
e promoveram a globalização do co-
mércio marítimo internacional. Esta 
tendência vai continuar no futuro 
próximo e distante, mas o centro de 
gravidade irá mudar, lentamente, 
para a Ásia, com a rota Ásia-Améri-
ca a tomar a liderança em termos de 
magnitude de fluxo de bens, o tráfego 
intra-Ásia a crescer rapidamente, até 
que ,em pouco tempo, o comércio de 
e para África reponha um equilíbrio 
global entre o comércio dos oceanos 
Atlântico, Pacífico e Índico.
Claro que as trocas comerciais intra-
-europeias continuarão a crescer, espe-
cialmente se os modos de transporte de 
massa - ferroviário, marítimo de curta 
distância e autoestradas do mar - au-
mentarem a sua quota de mercado, gra-
ças a grandes investimentos, por vir, em 
infraestruturas e graças à simplificação 
/redução de custo das suas operações. 
No entanto, outros dois mercados da 
logística irão crescer, devido à desloca-
lização regional de partes da economia 
(com o conceito de economia circular) 
e à crescente concentração urbana: 
transporte regional, principalmente em 
camiões de combustível diesel, e entre-
ga ‘última milha’ vinculada, ou não, ao 
‘e-commerce’. Promover serviços sus-
tentáveis nestes dois mercados será de 
importância fundamental para alcançar 
o crescimento, reduzindo o impacto 
ambiental.
Como carregadores da UE teremos de 
colaborar estreitamente com os di-
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JOÃO CARVALHO
PRESIDENTE DO INSTITUTO
DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES

O papel e colaboração 
do CPC

Na qualidade de Presidente do Insti-
tuto da Mobilidade e dos Transpor-
tes, I.P. tenho testemunhado o papel 
relevante que o Conselho Português 
de Carregadores tem desenvolvido 
no contexto das temáticas relacio-
nadas com a logística e transporte 
de mercadorias, contribuindo para a 
promoção do crescimento económico 
deste importante setor e da econo-
mia nacional em geral, e, sendo um 
parceiro importante do Estado Portu-
guês em geral e do IMT em particular, 
na formulação e implementação das 
políticas de transportes, do investi-
mento nas respetivas infraestruturas 
e da estratégia de integração do país 
na Rede Transeuropeia de Transpor-
tes (RTE-T).
Neste contexto, foi aprovado no 
ano passado o Plano Estratégico de 
Transportes e Infraestruturas – Ho-
rizonte 2014-2020 (PETI3+), no âm-
bito do qual são definidos os grandes 
objetivos estratégicos da política de 
transportes. Entre eles destaca-se 
a disponibilização de uma rede de 
transportes e infraestruturas total-
mente integrada na RTE-T em ge-
ral e no Corredor Atlântico da rede 
principal em particular, promovendo 
o mercado único europeu e a livre 
circulação de pessoas e bens, consti-
tuindo uma vantagem competitiva do 
país e das empresas no seu processo 
de exportação, com baixos custos de 
contexto. Esta rede pretende-se eco-
nómica e financeiramente sustentá-
vel - para o Estado, para as empre-
sas, para os clientes e para todos os 

contribuintes - e aberta à iniciativa 
empresarial, com forte concorrência 
entre os seus agentes, promovendo o 
desenvolvimento económico, a inova-
ção, a criação de emprego qualificado 
e potenciando a internacionalização 
das empresas portuguesas. O PETI3+ 
foi precedido dos trabalhos do Grupo 
de Trabalho para as Infraestruturas 
de Elevado Valor Acrescentado (GT-
-IEVA), cujos objetivos visavam es-
sencialmente proceder à priorização 
dos investimentos e identificação de 
ações de natureza não infraestrutu-
ral tendo em vista a eliminação dos 
constrangimentos na rede de trans-
portes, fomentando a intermodali-
dade, tendo em consideração a com-
portabilidade e ‘timing’ de execução 
das intervenções e valorizando os 
projetos que geram impactos positi-
vos na economia por via do segmento 
de mercadorias e que potenciam as 
infraestruturas já existentes.
Este trabalho foi desenvolvido em es-
treita colaboração entre diversas en-
tidades públicas e parceiros privados 
do setor dos transportes, no âmbito 
dos quais se destaca o papel deter-
minante do CPC, que contribuiu ati-
vamente na preparação e aplicação 
do modelo de priorização de inves-
timentos, constituindo um elemento 
essencial para a tomada de decisões 
que promovem maior eficiência na 
utilização das infraestruturas e na 
atividade dos transportes de merca-
dorias e um melhor desempenho da 
cadeia de logística de transportes, em 
particular das exportações.



O melhor ADN
do setor

O mundo diz-se cada vez mais glo-
bal, mas isso só acontece quando as 
cadeias de transportes, por exemplo, 
funcionam de forma a tornar isso ver-
dade. 
A função de legislador tem como pres-
suposto geral que se conheça a fundo 
os setores onde se intervém, que se 
façam os equilíbrios necessários en-
tre as necessidades da sociedade e os 
agentes que a compõem. Isso requer a 
dose certa de ponderação, mas, acima 
de tudo, muito diálogo. Porque não se 
fazem reformas nos setores, sem os 
setores.
Foi neste processo (algures no meio 
de um) que conheci de perto o funcio-
namento do CPC e posso testemunhar 
que são do melhor ADN que o setor 
conhece.
A cadeia de transportes sai valorizada 
quando todos assumem o seu contri-
buto por forma a fazer da interopera-
bilidade uma realidade e, no final, é 
a economia que agradece, porque os 
transportes são um importante servi-
ço à economia. 
O CPC tem dado importantes contri-
butos na promoção do crescimento 
económico do país, seja pela sua vasta 
experiência na cadeia de transporte de 
mercadorias, fruto de uma prática de 
trabalho muito valorizado, seja tam-
bém pelo estudo e tratamento de pro-
blemas que enfrentam todos os dias, 
ajudando à solução. São parceiros que 
valorizam a solução para os problemas 
e que contribuem construtivamente 
para a resolução dos mesmos. 

Nos processos de debate e aprofunda-
mento das soluções portuárias e dos 
desafios que se colocam em geral ao 
setor dos transportes, em muito con-
tribuiu o CPC com propostas, refle-
xões, críticas e sugestões que chega-
ram à Comissão de Economia e Obras 
Públicas, sempre com o objetivo da 
modernidade, da eficiência da cadeia 
e posicionamento estratégico do país 
e, também é justo dizer, com preocu-
pações do ponto de vista social.
Os investimentos em infraestruturas e 
equipamentos para o país não podem 
perder de vista o debate alargado de 
soluções, acima de tudo pela intem-
poralidade que os mesmos têm que 
servir, mais fruto das necessidades de 
um país do que das vontades de ciclos 
políticos. 
A modernização do setor dos trans-
portes passa por essa visão atenta 
e crítica de todos os intervenientes, 
para podermos ganhar a competitivi-
dade externa tão essencial aos nossos 
desafios globais. 
E termino, por isso, como comecei: 
por fazer da visão desta globalida-
de uma motivação para todos os que 
são “peças” desta grande cadeia que 
são os transportes e por não perder a 
oportunidade de realçar o papel res-
ponsável do Conselho Português de 
Carregadores, pela contribuição po-
sitiva com que tem ajudado à procura 
de mais e melhor.
Parabéns por estes 30 anos e que ve-
nham muitos mais com a mesma de-
dicação!

CARINA JOÃO OLIVEIRA
DEPUTADA DA ASSEMBLEIA
DA REPÚBLICA

MARÇO
2015

9



MARÇO
2015

10

JOSÉ EDUARDO DE CARVALHO
PRESIDENTE DA DIREÇÃO AIP-CCI

Um trabalho de colaboração

O Conselho Português de Carrega-
dores (CPC), que congrega os opera-
dores do comércio internacional em 
Portugal na área da carga de mercado-
rias para e do exterior, tem desempe-
nhado um papel da maior relevância 
para o desenvolvimento do comércio 
internacional de mercadorias e, no-
meadamente, das exportações portu-
guesas. Estamos perante uma área de 
atividade importante para a economia 
portuguesa face ao peso que o comér-
cio externo tem na nossa economia, o 
qual terá ainda que crescer significa-
tivamente no futuro próximo, pois é 
condição necessária para se atingirem 
maiores níveis de crescimento de for-
ma sustentada.
Nos 30 anos que leva de vida, o CPC 
tem contribuído, de forma exemplar, 
para a melhoria de múltiplos aspetos 
ligados com a carga de mercadorias 
nos diversos meios de transporte 
e, assim, para uma maior eficiência 
das empresas carregadoras e para a 
melhoria da competitividade da eco-
nomia portuguesa.
Neste sentido, o CPC tem desen-
volvido múltiplas atividades. Para 
além da representação institucional 
dos carregadores, a nível nacional e 
internacional, quero ainda salien-
tar, entre outras: o estudo, a análise 
e a discussão de medidas de políti-
ca que, direta ou indiretamente, se 
refletem na atividade dos carrega-

dores; a apresentação de propostas 
e medidas de vários domínios; os 
contributos para a melhoria das in-
fraestruturas de transporte e para a 
melhoria das condições da sua utili-
zação, visando uma maior eficiência 
das operações de carga; as ações e 
eventos de divulgação, informação 
e formação em diversas matérias de 
interesse para os carregadores.
Para a Associação Industrial Portu-
guesa - Câmara de Comércio e Indús-
tria é motivo de satisfação o facto de 
ao longo destas três décadas o CPC 
e a AIP-CCI terem mantido uma boa 
colaboração na realização de diver-
sas ações e muitas vezes terem arti-
culado posições no âmbito das res-
petivas responsabilidades para com 
as empresas e a comunidade empre-
sarial em geral.
Estou convicto de que o CPC e a AIP-
-CCI continuarão no futuro a desen-
volver formas de colaboração – e de 
articulação - e a trabalhar em con-
junto na defesa e na promoção dos 
interesses das empresas.
Ao comemorarem-se os seus 30 
anos, um marco importante na sua 
história, quero felicitar o CPC e to-
dos os que na liderança e na repre-
sentação das empresas, com o seu 
empenho, trabalho e dedicação con-
tribuíram para que o Conselho Por-
tuguês de Carregadores tenha hoje 
um papel de grande relevo.
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Não pudemos deixar de responder 
positivamente ao convite que nos foi 
dirigido pelo presidente do Conselho 
Português de Carregadores (CPC) 
para darmos um pequeno testemu-
nho escrito da relação da Universida-
de Autónoma de Lisboa (UAL) com o 
CPC. Fazemo-lo sem hesitações, por-
que consideramos que a relação que 
se tem estabelecido entre a UAL e o 
CPC é um exemplo paradigmático da 
concretização da visão que temos do 
papel da Universidade na sociedade.
Ambicionamos uma Universidade em 
que os resultados e as metodologias 
do conhecimento científico são pos-
tos ao serviço da sociedade e evoluem 
com essa sociedade. Só uma Universi-
dade útil, uma Universidade integra-
da, uma Universidade participativa, 
uma Universidade comprometida 
com a melhoria do bem comum pode 
realizar o seu triplo desígnio de trans-
missão do conhecimento, criação de 
conhecimento e relação com o meio.
É isso mesmo que tem caraterizado a 
relação entre a UAL e o CPC, pois, no 
contexto do trabalho que vinha sendo 
desenvolvido pelo CEEI/UAL no estu-
do do setor portuário em torno do de-
senho das políticas de reestruturação 
setoriais, o CPC desde logo manifestou 
uma genuína vontade de contribuir 
para a reflexão global no setor, patro-
cinando a elaboração de um índice de 
custo de utilização dos portos nacio-
nais, disponibilizando informação de-
talhada para uma enorme amostra de 
movimentos e promovendo um diálo-

go aberto com todos os seus associa-
dos e com outros agentes no setor.
Sendo perfeitamente natural que as 
motivações do CPC passem pela pros-
secução dos seus legítimos objetivos, 
não podemos deixar aqui de testemu-
nhar que em nenhum momento regis-
támos o mais pequeno sinal de que se 
pretendesse influenciar os resultados 
do trabalho que temos vindo a desen-
volver, o que não só é de louvar, como, 
para nós, é condição essencial de in-
dependência e imparcialidade que 
devem caraterizar o envolvimento da 
Universidade.
Graças à determinação e dinamismo 
do CPC, em especial do seu presiden-
te, o Dr. Pedro Galvão, sistematica-
mente a interpelar-nos com os pro-
blemas vividos no setor, foi possível 
avançarmos com uma primeira edição 
de um (breve) curso de regulação no 
setor portuário, pioneiro em Portu-
gal, o qual permitiu a mobilização de 
todos os atores do setor, promoven-
do a aprendizagem mútua quer dos 
participantes, quer dos docentes, e o 
debate dos assuntos mais relevantes 
para uma regulação setorial que, com-
parada com o estado de maturidade 
de outros setores, se encontra agora a 
dar os primeiros passos.
Num setor onde, por um lado, as con-
dições de entrada em várias das suas 
atividades estão naturalmente condi-
cionadas, quer pela escassez de bens 
do domínio público essenciais, quer 
por importantes indivisibilidades tec-
nológicas, e, por outro, se verifica uma 
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Regulador pode assumir  papel 
crítico na mudança do setor
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enorme complementaridade determi-
nante da capacidade competitiva dos 
portos nacionais, um regulador pode 
assumir um papel crítico na mudança. 
Um regulador que crie as condições 
para uma efetiva concorrência, sem-
pre e no formato em que ela seja pos-
sível, e que não se revele um elemento 
acrescido de burocracia, de custos e 
de inércia à mudança, um regulador 
competente, imparcial, independen-
te, que promova eficiência de longo 
prazo e a participação de todos os 
interessados, pode efetivamente con-
tribuir decisivamente para que o setor 
portuário vença o desafio com que 
está confrontado no contexto do de-
senvolvimento da economia nacional 
e internacional.
Desse ponto de vista, a criação da Au-
toridade de Mobilidade e Transportes 
(AMT) pode constituir uma oportuni-
dade única no desenho institucional 
dos vários meios de política pública 
setorial, cujo sucesso pode beneficiar 

da primeira e de futuras edições do 
curso organizado em conjunto com o 
CPC, na medida em que este ajude a 
desenvolver no setor uma cultura de 
regulação moderna, ao nível do que de 
melhor se faz internacionalmente.
Esta relação com o CPC, no contexto 
do trabalho que vimos desenvolven-
do no setor, contribuiu ainda para o 
desenvolvimento de modelos acadé-

micos que estão em vias de se mate-
rializarem em trabalho científico nos 
moldes habitualmente aceites pela 
comunidade académica internacional, 
o que completará um ciclo virtuoso, 
dinâmico e nunca encerrado, da con-
cretização na nossa visão de Universi-
dade, em que os diferentes atores rea-
lizam simultaneamente a sua missão, 
em benefício de todos.



PTM IBÉRICA

novo operador no porto de Aveiro
Pertence ao grupo Pérez Torres Ma-
rítima, especializado em operações 
portuárias envolvendo todos os ti-
pos de mercadorias, como granéis, 
contentores, produtos siderúrgicos, 
carga geral e carga de projetos, en-
tre outros. Para além da operação 
portuária, a PTM Ibérica exerce um 
vasto conjunto de atividades na qua-
lidade de afretador, operador logís-
tico multimodal, transitário, agente 
de navegação e despachante, entre 
outros. O grupo opera em oito por-
tos do Norte de Espanha, tem pre-
sença também em Marrocos e China, 
e conta já com mais de 50 anos de 
história. 
Perez Torres Marítima é uma socie-
dade participada pelo Grupo Ership. 

Esta empresa está presente na maio-
ria dos portos da Península Ibérica, 
Colômbia, Argélia e China. Opera to-
dos os tipos de granéis e carga geral, 
cobrindo as necessidades de arma-
zenagem dos seus clientes com a sua 
rede de armazéns. Adicionalmente, 
tem uma frota de navios graneleiros, 
petroleiros e produtos químicos, e 
oferece um serviço de agenciamento 
de fretes para todas as dimensões de 
carga, sólidos e líquidos.
A PTM Ibérica conta no porto de 
Aveiro com duas gruas móveis, sen-
do a primeira adequada à movimen-
tação de contentores, carga geral e 
granéis, e a outra destinada à movi-
mentação de carga geral. Além disso, 
conta com maquinaria especializada 

para contentores, como ‘reach-sta-
cker’ e empilhadores de cinco a 45 
toneladas.
Com um elevado nível de especiali-
zação, um forte ‘know-how’ na mo-
vimentação de mercadorias, com 
especial enfoque na satisfação do 
cliente, e desempenho estritamente 
de acordo com os mais altos ‘stan-
dards’ de qualidade, a PTM Ibérica 
reforça a competitividade do setor 
logístico internacional baseado em 
Aveiro. 
Todos estes fatores, e o facto de o 
porto de Aveiro ser já um dos mais 
competitivos da costa atlântica, con-
ferem à PTM Ibérica uma posição de 
relevo no setor marítimo-portuário 
da Península Ibérica.
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PEDRO GALVÃO | PRESIDENTE DO CPC

“A criação e implementação da AMT 
será o maior legado desta Legislatura”

O vice-primeiro-ministro, Paulo Portas, 
afirmou que Portugal teve em 2014 “o 
melhor ano de sempre em exportações”, 
com um crescimento próximo dos três 
por cento. Na sua opinião, o que motivou 
este aumento?
O aumento de 2,5% em valor refere-se 
às exportações de bens e serviços, sen-
do o aumento da exportação de serviços 
4,0 % e o crescimento de bens exporta-
dos de 1,7%. 
Em quantidades, gostaria de salientar 
o volume mais elevado de sempre de 
carga movimentada através dos portos 

nacionais, de 82,7 milhões de toneladas, 
um crescimento de 4,2% em relação ao 
ano anterior.
Por sua vez, a carga embarcada nos por-
tos nacionais, na maioria referente a ex-
portações, registou com um aumento de 
6% relativamente ao ano anterior. Esta-
mos no bom caminho.

Considera que as empresas exportado-
ras portuguesas têm capacidade para 
prosseguir nesta rota de crescimento 
internacional ou terão atingido já o seu 
ponto de maturidade?

Para ganhar quota de mercado interna-
cional deveremos continuar a acrescen-
tar valor, diferenciando e aumentando o 
preço médio. A nossa dimensão não nos 
permite apostar na quantidade. Temos, 
por isso, de investir mais na qualidade. 
E os resultados estão à vista. Dois exem-
plos: na indústria do papel, temos o pa-
pel de escritório da melhor qualidade 
do Mundo; e, na indústria do calçado, o 
nosso preço médio tem vindo consisten-
temente a subir nos últimos anos.
Com a Parceria Transatlântica de Co-
mércio e Investimento (T-TIP) entre 
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MUITO FALTA AINDA FAZER NOS TERMINAIS DE CONTENTORES, 
ONDE A COMPLEXIDADE DA FATURA DE TRANSPORTE  É GRANDE E A FALTA 
DE INFORMAÇÃO  DA ESTRUTURA DE CUSTOS DO TERMINAL  É QUASE TOTAL.

União Europeia e Estados Unidos da 
América, cujo acordo deverá estar con-
cluído em breve, alguns setores, como os 
têxteis, vestuário e calçado, terão uma 
excelente oportunidade para crescer no 
mercado americano. 
Com qualidade e preços competitivos, as 
exportações deverão continuar a cres-
cer.
 
Na cadeia logística, os custos de contex-
to têm uma relação direta com o preço 
final, logo, com a competitividade de um 
determinado produto ou bem. Quais os 
custos que mais pesam nesta equação?
Da fábrica ao cliente do mercado inter-
nacional, há três importantes compo-
nentes: transporte  rodoviário, trans-
porte marítimo e custos portuários. Por 
sua vez, o custo da estiva e da operação 
portuária representam mais de 60% da 
fatura portuária.
É, por isso, essencial à competitivi-
dade das exportações, os portos con-
tarem com uma operação portuária 
eficaz, concorrencial e internacional-
mente competitiva.

Neste âmbito, a redução da fatura por-
tuária tem sido uma das principais 
demandas do CPC. O Governo realizou 
algumas alterações a este nível, nomea-
damente, com a eliminação da TUP Car-
ga. Que balanço faz das medidas toma-
das ao nível das taxas e o que considera 
que ainda pode ser feito?
De acordo com o Estudo da Monitoriza-
ção da Fatura Portuária, encomendado 
pelo CPC à Universidade Autónoma de 
Lisboa, relativo ao período entre 2012 
e 2014, estamos ainda muito aquém do 
objetivo de 25% traçado pelo Governo 
com o Plano 5+1. 
De salientar que esse estudo diz respeito 
a um número reduzido de empresas as-
sociadas do CPC, mas que representam 
mais de 50% do movimento portuário 
em Portugal.
Como pontos positivos vejo, além da 
eliminação da TUP carga, a maior fle-
xibilidade na organização do trabalho 
e redução de obrigação de trabalho de 
estiva nalgumas funções indiferenciadas 
dentro da área portuária. De uma forma 

geral, há uma maior abertura para dis-
cutir custos e promover o movimento 
portuário, quer por parte das Adminis-
trações Portuárias, quer por parte dos 
operadores portuários.
O ponto mais negativo consiste na falta 
de concorrência decorrente do atual re-
gime de concessões, instituído há mais 
de uma década e que tem permitido aos 
operadores a captura de parte dos bene-
fícios da nova lei de trabalho portuário, 
sem repercussão desses benefícios nos 
Carregadores. 
 
Como se pode conferir uma maior trans-
parência à fatura e ao sistema portuário?
O papel do Regulador é essencial, pro-
movendo maior fluxo de informação 
por parte dos agentes económicos, 
maior harmonização tarifária, mais 
concorrência nos portos.
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Muito falta ainda fazer nos terminais de 
contentores, onde a complexidade da fa-
tura de transporte é grande e a falta de 
informação da estrutura de custos do 
Terminal é quase total.
As taxas das Capitanias também têm 
muito a melhorar, uma vez que os crité-
rios diferem de porto para porto. Deve 
caminhar-se no sentido da simplificação 
e de trazer mais transparência e eficiên-
cia aos processos.
Neste sentido, aguardamos com expe-
tativa as recomendações da Autoridade 
da Concorrência no seu estudo ao Setor 
Marítimo Portuário, que em breve deve-
rá ser tornado público.

Quais as expetativas do CPC em relação 
aos anunciados contratos de concessão 
portuária de nova geração. Esta poderá 
ser uma via para a redução de custos?
O regime atualmente em vigor, da ma-
ximização do encaixe financeiro por 

parte das Administrações Portuárias 
no momento da concessão, tem o seu 
enquadramento histórico, que está 
ultrapassado. Não está claro para o 
CPC quais serão os contratos de nova 
geração, uma vez que o Estudo apre-
sentado em dezembro de 2014 no 
Instituto de Mobilidade e Transportes 
(IMT), pelo Prof. Amado da Silva, Prof. 
Eduardo Cardadeiro e Dr.Tiago Sousa 
D´Alte, não foi ainda transformado em 
lei. Mas, em termos gerais, estamos de 
acordo com as recomendações desse 
Estudo, porque aponta para aumentos 
de produtividade e de concorrência. 
Falta, porém, a necessária e prometida 
legislação.
Como se pode otimizar mais o sistema 
portuário de forma a conferir-lhe maior 
eficiência, baixar custos e aumentar a 
competitividade?

Lamentamos que não tenha ido para 
diante a criação de uma órgão com-
posto pelas várias  Administrações 
Portuárias, que permitisse obter mais 
sinergias na gestão e na partilha de re-
cursos, como um back office comum, a 
compra de bens e serviços em conjun-
to, otimizando a utilização de recursos 
sem perder a autonomia e a capacida-
de de intervenção local de cada Admi-
nistração. A intenção da APP - Associa-
ção de Portos de Portugal de fazer esse 
papel é de louvar e merece todo o nos-
so apoio. Falta, todavia, alguma clari-
ficação de objetivos e a monitorização 
dos resultados alcançados.
No plano das infraestruturas portuárias, 
as atenções do setor têm estado voltadas 
para a construção do novo terminal de 
contentores no Barreiro. Considera que 
o país já está bem apetrechado ao nível 
de portos ou existe efetivamente a ne-
cessidade de construir novas infraestru-



LAMENTAMOS QUE NÃO TENHA IDO PARA DIANTE A CRIAÇÃO 
DE UMA ÓRGÃO COMPOSTO PELAS VÁRIAS  ADMINISTRAÇÕES PORTUÁRIAS, 
QUE PERMITISSE OBTER MAIS SINERGIAS NA GESTÃO E NA PARTILHA 
DE RECURSOS

Sabemos que a capacidade de investi-
mento em infraestruturas é limitada, 
no entanto, as alterações legislativas e 
regulatórias não exigem capital, mas são 
muitas vezes mais difíceis de implemen-
tar. Uma das recomendações aceites, de 
aumento de carga máxima de mercado-
rias por rodovia para 60 toneladas, já foi 
parcialmente traduzida em legislação, 
através do Decreto Lei 133/2014.
Mas outras faltam implementar, como o 
horário de trabalho de 24 h/7 dias nos 
portos, de aumentar de 40 para 44 to-
neladas o transporte rodoviário para a 
Europa ou rever o regime de concessões 
portuárias. 

O conceito de utilizador-pagador tem 
sido abraçado pela Comissão Europeia 
como modelo e meio de garantir finan-
ciamento para a manutenção das infraes-
truturas. Concordam com esta ideia?
Concordamos tendencialmente com o 
princípio, todavia, não podemos desli-
gar esse princípio de situações concre-
tas e do enquadramento das decisões 
de investimento em infraestruturas no 
passado recente.

Considera que a modelação horária nas 
autoestradas, em função dos horários/
procura, pode ser uma solução vantajo-
sa e exequível?
Era uma recomendação do GT-IEVA, 
procurando mais flexibilidade do tarifá-
rio e mais simplificação. De que estamos 
à espera?

A ferrovia é um elemento essencial na 
cadeia logística, na ligação aos portos e 
no alargamento do seu hinterland. Quais 
as expetativas e receios do CPC em rela-
ção à privatização da CP Carga? Poderá 
esta ser uma forma de dinamizar o mer-
cado ou, pelo contrário, poderão os pre-
ços do transporte aumentar?
A CP Carga tem vindo a registar, nos últi-
mos anos, uma evolução muito positiva, 
quer operacional, quer financeiramen-
te. A CP Carga é essencial na cadeia lo-
gística exportadora, permitindo que as 
mercadorias cheguem aos portos de 
forma competitiva e ambientalmente 
sustentável. Um aumento de preços 

turas? Esta é a localização ideal para os 
carregadores?
O CPC defende o princípio da melhor 
utilização dos recursos e infraestrutu-
ras portuárias atualmente existentes, 
cuja capacidade não esteja esgotada, 
trabalhando 24 h/7 dias semana sem-
pre que necessário. Relativamente ao 
terminal de contentores do Barreiro, 
temos mais dúvidas que respostas: 
se permitirá custos de movimentação 
mais baixos e com mais eficiência que 
os atuais na margem norte do porto de 
Lisboa, quais serão os custos de draga-
gens, quer iniciais, quer de manutenção, 
qual o impacto final para os Carregado-
res, etc.   
De resto, o CPC também integrou o Gru-
po de Trabalho para as Infraestruturas 
de Elevado Valor Acrescentado (GT-IE-
VA). Quais os projetos prioritários para 
o CPC no caminho de uma maior eficiên-
cia no transporte?

O CPC colaborou ativamente neste 
Grupo de Trabalho, quer na elabora-
ção, quer na divulgação pública pelo 
país, nas CCDR. As prioridades do CPC 
focaram-se, sobretudo, na carga e nos 
projetos marítimo-portuários, nas con-
dições de acesso e aprofundamento de 
canais, e, nas ligações à ferrovia, essen-
ciais para a competitividade das expor-
tações. Também defendemos, no modo 
ferroviário, a eletrificação de alguns 
troços de rede, a possibilidade de cir-
culação de comboios com 750 metros 
e o aumento de capacidade para 1400 
toneladas, para além das ligações para 
Espanha, de Aveiro a Vilar Formoso e de 
Sines para o Caia.

Que outros projetos ficaram de fora da 
lista final e que, na opinião do CPC, deve-
riam ter sido considerados?
Chamaria a atenção para as recomen-
dações não infraestruturais do GT-IEVA. 
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traria graves consequências, trazendo 
mais mercadorias para a estrada e au-
mentando os custos de contexto. O Go-
verno, consciente desta situação,  tem 
evidenciado muita prudência na gestão 
deste dossier, por forma a que este ser-
viço continue a ser prestado de forma 
eficiente e competitiva.

Em termos legislativos, a Europa tem 
vindo a discutir a possibilidade de per-
mitir a circulação de megacamiões, 
como forma de baixar os custos de 
transporte e os impactos ambientais. 
Por outro lado, as questões de segurança 
e o desgaste da infraestrutura assumem-
-se como preocupações. Qual a posição 
do CPC sobre a possibilidade de introdu-
ção destes veículos? 
O CPC é a favor da circulação dos me-
gacamiões, em particular no transporte 
entre portos e estabelecimentos indus-
triais, desde que os princípios de se-
gurança e de sustentabilidade da rede 
rodoviária estejam salvaguardados. O 
recente Decreto Lei 133/2014, que per-
mite camiões até 60 toneladas de peso 
bruto para certas mercadorias e fileiras, 
deveria ser alargado.
Compreendemos, porém, a necessidade 
de um período de ajustamento, que pas-
sará  necessariamente por negociações e 
parcerias entre Transportadores e Car-
regadores, por forma e serem encontra-
das soluções de interesse mútuo. 

Em relação à mão de obra, considera que 
a legislação é ajustada à necessidade de 
flexibilidade de trabalho que se impõe 
no setor dos transportes e da logística?
Uma recomendação do GT-IEVA era a 
revisão da legislação laboral do trans-
porte rodoviário, por forma a ser criado 
enquadramento legal específico e ade-
quado. Uma vez mais, de que estamos à 
espera? 

Em que medida considera que as em-
presas poderão beneficiar de sistemas 
como a Janela Única Logística? Acha que 
este projeto é exequível a curto-prazo?
O acesso à informação é essencial para 
todos os ‘stakeholders’, do produtor ao 
cliente final.  

O IMT terá funções, sobretudo, ao nível 
da regulamentação, eminentemente 
técnicas, que diferem das funções de 
regulação económica, com respetivo 
enquadramento jurídico atribuídas ao 
Regulador, a AMT, Autoridade da Mobi-
lidade e Transportes.

Como se garante a existência de um re-
gulador forte e eficiente?
Do nosso ponto de vista, a criação e im-
plementação da AMT será, porventura, o 
maior legado desta Legislatura.
A independência permitida pela autono-
mia financeira e a dotação de recursos 
humanos qualificados, com reconhecida 
experiência em Regulação noutros se-
tores, nomeadamente a gestão de topo, 
são a chave do sucesso.

Está o setor disponível para pagar/fi-
nanciar a existência desse regulador?
Neste momento, já o setor contribui, 
através das Administrações Portuárias, 
para o funcionamento do IMT. Esta con-
tribuição deverá continuar.  
Para atrair profissionais com reconhe-
cida experiência em Regulação, estes 
deverão ser pagos adequadamente, as-
segurando independência, competência 
e qualidade nas decisões. 
Como foi referido no 1º Curso de Regula-
ção no Setor Portuário, promovido pela 
UAL/CPC, “pior do que não haver regu-
lação, é haver má regulação”. 

Na Janela Única Portuária, Portugal este-
ve na linha da frente da sua implemen-
tação.
Espero que esse processo de aprendiza-
gem nos seja útil, buscando mais siner-
gias, maior coordenação entre portos, 
trazendo rapidamente resultados na 
Janela Única Logistica, projeto ao qual o 
CPC também se associou.

Sendo os transportes o setor que mais 
contribui para as emissões de gases com 
efeito de estufa, em que medida as ques-
tões ambientais são uma preocupação  e 
estão no dia a dia dos carregadores?
As preocupações ambientais, em par-
ticular as emissões CO2, estão na or-
dem do dia dos Carregadores. Por isso 
defendemos o transporte marítimo de 
cabotagem, a ferrovia, em particular 
através da eletrificação e do aumento 
de comprimento e peso dos comboios, 
e o aumento do limite da carga unitária 
transportada na rodovia.

A existência de um mercado aberto 
e concorrencial significa, regra geral, 
uma melhoria dos serviços e uma re-
dução dos preços, e, um regulador é 
o seu maior garante. Concorda com a 
criação da Autoridade da Mobilidade 
e dos Transportes ou considera que as 
suas competências vão confundir-se 
com as de outros organismos, como 
o IMT?
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PLATAFORMA MULTIMODAL
DO PORTO DE LISBOA 

um projeto chave 
para a integração 
de Lisboa na rede 
core do corredor 
atlântico

Com o objetivo de reorganizar a capa-
cidade portuária existente, garantindo 
a integração eficiente e a interopera-
bilidade entre o transporte marítimo, 
o ferroviário, o rodoviário e o fluvial, 
no âmbito da Rede Transeuropeia 
de Transportes, Corredor Atlântico, 
a APL (Porto de Lisboa) lançou um 
projeto integrado para as diferentes 
valências portuárias no estuário do 
Tejo, bem como para a sua interliga-
ção através da melhoria da navegabi-
lidade do estuário. 
Enquanto porto ‘Core’ desta Rede, o 
porto de Lisboa é chave para o comércio 
internacional e para as redes marítima, 
rodoviária e ferroviária que o servem, o 
que obriga a eliminar constrangimen-
tos, melhorar ligações multimodais e 

aumentar a eficiência e a sustentabili-
dade ambiental.
O desenvolvimento deste programa 
responde a diversas oportunidades de 
melhoria, para potenciar a plena inte-
gração do porto no Corredor Atlântico, 
ao nível de ligações ferroviárias e rodo-
viárias que, em alguns casos, interferem 
com as funções urbanas e a falta de uma 
rede estruturada de plataformas logís-
ticas de primeira e segunda linha que 
permitam a implantação de soluções 
multimodais, incluindo de navegabili-
dade fluvial.
Os projetos de logística integrada - en-
volvendo os potenciais ‘stakeolders’, 
desde o nível local, até aos de dimensão 
global – virão a influenciar a reorgani-
zação territorial da Área Metropolitana 

de Lisboa, diminuindo a pressão urba-
na sobre os terminais e viabilizando a 
descontaminação de áreas associadas à 
indústria pesada. Os diferentes projetos 
terão ainda impacto positivo sobre o 
crescimento económico local, regional 
e nacional.
Para atingir este objetivo, a APL iniciou 
o desenvolvimento de diversos traba-
lhos, envolvendo um conjunto de enti-
dades, como as Câmawras Municipais 
do Barreiro e Seixal, a Baía do Tejo, a 
Refer e as Estradas de Portugal. 
Daí resultou a apresentação da candida-
tura “Estabelecimento e reordenamen-
to da plataforma multimodal do porto 
de Lisboa no âmbito do corredor Atlân-
tico” ao Mecanismo Interligar a Europa 
(ConnectingEuropeFacility).

MARÇO
2015

20

PU
BL

IRR
EP

OR
TAG

EM





MARÇO
2015

22

MARÇO
2015

22

ROBERT SHERMAN
EMBAIXADOR DOS EUA

PROSPERIDADE PARTILHADA

O Acordo de Parceria 
Transatlântica de Comércio 
e Investimento 

Os Estados Unidos e a União Europeia 
formam a maior parceria económica 
do mundo. Transacionamos anual-
mente  um bilião de dó   lares em 
bens e serviços e geramos mais de 13 
milhões de empregos em ambos os 
lados do Atlântico.  Basta olharmos 
em nosso redor e vemos veículos da 
marca Volkswagen e Ford a circular 
nas nossas estradas;  nos  bolsos  en-
contramos iPhones que  confirmam 
que a nossa relação transatlântica 
proporciona segurança e prosperida-
de aos nossos trabalhadores, aos nos-
sos empresários e às nossas famílias.  
A  alimentação e as roupas tornaram-
-se globais  e comercializamos quase 
tudo entre nós.
Esta parceria vai muito além de uma 
economia simplificada porque com-
partilhamos os mesmos valores fun-
damentais - liberdade, democracia e 
respeito pelo Estado de direito. Jun-
tos, os Estados Unidos e Europa têm 
enfrentado crises  regionais e globais.  
Fornecemos  a estabilidade necessá-
ria aos mercados e governos em tem-
pos de turbulência. Temos sido os 
campeões mundiais de padrões ele-
vados como a  proteção dos trabalha-
dores, dos consumidores e do meio 
ambiente,  mesmo que os nossos re-
guladores cheguem  a igual conclusão  
através de abordagens diferentes.
Por estas razões e não só, é funda-
mental  que avancemos com o  Acor-
do de Parceria Transatlântica de Co-
mércio e  Investimento (TTIP),  para 
reforçar os laços com mais de meio 

século de parceria e  assegurar  novos 
benefícios económicos e estratégicos.  
A intenção deste acordo é quebrar  as 
barreiras do comércio e investimento 
- as tarifas, a burocracia e as incerte-
zas sobre as exigências aduaneiras 
- entre as nossas empresas e os con-
sumidores.
Segundo vários estudos, Portugal 
tem um posicionamento único para  
beneficiar do TTIP. Algumas das suas 
indústrias exportadoras mais fortes 
são  também aquelas que enfren-
tam as tarifas mais altas, como por 
exemplo,  a indústria do calçado e 
a dos têxteis.  Ao abrigo do TTIP, os 
consumidores americanos não terão 
que pagar direitos de importação, 
que podem chegar aos dois dígitos 
para comprar sapatos portugueses 
ou roupa de cama. 
Um estudo recente do Conselho Eu-
ropeu de Relações Exteriores adianta 
que as nossas economias são mais 
complementares do que competiti-
vas - Portugal já importa produtos 
norte americanos e vice-versa.  A re-
dução de barreiras comerciais  virá 
facilitar a aquisição e o fornecimen-
to dos  mesmos produtos e serviços 
de forma menos dispendiosa e mais 
rápida.
A indústria naval Portuguesa irá be-
neficiar naturalmente  deste aumen-
to do comércio proporcionado pelo 
TTIP.  O que importa acima de tudo 
é o aumento do  volume de merca-
dorias  e o consequente  aumento de 
cargas e  descargas  dos  navios entre 
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os portos de ambas as costas atlânti-
cas. A posição geográfica de Portugal 
também lhe confere uma vantagem 
inerente.  Um estudo encomendado 
pelo  governo português, prevê um 
aumento anual para 88 milhões de 
toneladas no tráfego dos portos por-
tugueses uma vez que as exportações 
dos fabricantes portugueses para os 
Estados Unidos poderão chegar aos  
1.200 milhões de euros.
Entre os muitos beneficiários do 
TTIP, as pequenas empresas são as 
que mais virão a ganhar. As peque-
nas e médias empresas são a espi-
nha dorsal de ambas as economias, 
representam mais de 90% de todas 
as transações. A maioria dos expor-
tadores tanto nos Estados Unidos 
como em Portugal não são as  gran-
des multinacionais, mas sim as pe-

quenas e médias mpresas.  Enquanto 
as grandes empresas têm os recur-
sos para percorrer um labirinto de 
regulamentos e regras tarifárias, 
para as pequenas empresas estas 
despesas podem ser um fardo pesa-
do. Um dos nossos principais objeti-
vos é o de colmatar as divergências 
entre dois mercados bem regulados 
para o benefício dos consumidores e 
para todas as empresas de qualquer 
tamanho.
Que não haja enganos.  Há outros à  
procura  de tais acordos ativamen-
te, mas nem todos eles com o mesmo 
compromisso e transparência,  com a 
preocupação de  protejer o emprego, o 
ambiente e os direitos do consumidor.  
Se não fizermos um esforço coletivo 
no âmbito da liderança global nestas 
questões, outras normas prevalecerão. 

Dado o elevado nível de negociações 
alcançado, não podemos arriscar.  
Esta é a nossa oportunidade de en-
frentar as questões difíceis de frente,  
não de evitá-las.  Após oito rondas de 
negociações, já abordamos muita ma-
téria desde o ano passado, mas 2015 
é um ano crítico.
Admito que  possa ser difícil, mas 
lembremo-nos que a nossa relação foi 
forjada a fazer coisas difíceis. Renas-
cendo das cinzas da Segunda Guerra 
Mundial, os nossos laços económicos - 
os mais fortes do mundo - não existem 
por acaso.  São o resultado de interes-
ses comuns, valores comuns, e uma 
longa história de trabalho conjunto 
para avançarmos.   O TTIP  proporcio-
na-nos a oportunidade e a obrigação 
para continuar este legado de coope-
ração e prosperidade partilhada.
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BRUNO MAÇÃES
SECRETÁRIO DE ESTADO DOS ASSUNTOS 
EUROPEUS

PARCERIA TRANSATLÂNTICA DE COMÉRCIO 
E INVESTIMENTO ENTRE OS EUA E A UE (TTIP) 

Oportunidades para o setor 
portuário e marítimo nacional

90% das mercadorias transportadas 
em todo o Mundo são movimentadas 
por via marítima, sendo 40% da fro-
ta mundial controlada por armado-
res europeus1.
Dada a importância dos serviços de 
transporte marítimo para a econo-
mia da União Europeia e a posição 
de liderança dos operadores euro-
peus neste setor de mercado, o se-
tor portuário e marítimo não pode 
ficar excluído do debate em torno 
dos acordos de comércio e de inves-
timento. Um destes acordos é o TTIP, 
acrónimo em língua inglesa para de-
signar o Acordo de Parceria Transa-
tlântica de Comércio e Investimento 
entre a União Europeia (UE) e os Es-
tados Unidos da América (EUA).
O TTIP, cujas negociações enceta-
ram em 2013, encontrando-se ainda 
em curso, visa remover as barreiras 
tarifárias e não-tarifárias entre as 
partes, estimulando o comércio in-
ternacional de bens e serviços, no-
meadamente, os serviços de trans-
porte marítimo.
Além dos estudos e análises de im-
pacto realizados ao nível da UE, que 
lidera as negociações, em represen-
tação dos seus Estados-Membros, 
foi encomendado e concluído, em 
2014, um estudo para analisar em 
concreto o impacto do TTIP na eco-
nomia Portuguesa2. Em relação, es-
pecificamente, ao setor portuário e 
marítimo, o Estudo estima que o trá-
fego nos portos portugueses deverá 
aumentar entre 1 a 1,8% para cerca 

de 88 a 89 milhões de toneladas no 
longo prazo, resultado da elimina-
ção das barreiras comerciais entre a 
UE e os EUA, caso o TTIP seja con-
cluído. Dados objetivos comprovam, 
portanto, que Portugal e a economia 
portuguesa beneficiarão deste Acor-
do.
Não só este Estudo refere que Por-
tugal deverá beneficiar mais cedo e 
em maior medida das fases iniciais 
de implementação do TTIP relati-
vamente à UE como um todo, como 
também uma outra análise, mais re-
cente, publicada no passado mês de 
fevereiro3, coloca Portugal na segun-
da posição dos Estados-Membros da 
UE que mais beneficiará com o TTIP, 
à frente de Estados-Membros tradi-
cionalmente vistos como potenciais 
ganhadores. A Figura 1 ilustra as 
conclusões deste último estudo (ver 
figura).
Um dos mitos associados ao TTIP é 
o de que este Acordo será essencial-
mente benéfico para empresas de 
grande dimensão e multinacionais. 
Uma das razões pela qual esta abor-
dagem não é verdadeira está patente 
no setor dos serviços de transporte 
marítimo. O grau de liberalização 
do mercado marítimo da UE refle-
te o papel de liderança que o setor 
marítimo europeu desempenha no 
mundo inteiro.
Nos Estados Unidos, os serviços de 
transporte marítimo são particular-
mente restringidos pela legislação 
de 1920 conhecida como Jones Act. 
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Esta lei impede os prestadores de 
serviços marítimos estrangeiros de 
aceder, não só aos serviços de trans-
porte marítimo interno dos EUA, 
como também aos setores de apoio 
marítimo de alta tecnologia como a 
dragagem e quebra de gelo, que en-
volvem essencialmente pequenas e 
médias empresas.
Um objetivo-chave das negociações do 
TTIP é reduzir os custos de fronteira,
reduzindo e simplificando a burocra-
cia e aumentando a transparência de 
procedimentos de certificação e re-

conhecimento, que tanto dificultam 
o acesso das pequenas e médias em-
presas europeias de transporte marí-
timo ao mercado dos EUA.
Uma maior abertura do mercado 
norte-americano deverá trazer mais 
concorrência aos operadores da UE, 
aumento da eficiência, redução de 
custos e oportunidades de trabalho 
adicionais no médio e longo prazo. 
Comércio internacional e transporte 
marítimo constituem dois vetores 
fundamentais para o reforço e robus-
tez das relações transatlânticas.

1  “The economic value of the EU shi-
pping industry – update. Report for 
the European Community Shipow-
ners’ Associations (ECSA)”. Oxford 
Economic, fevereiro 2015, dis-
ponível em http://www.ecsa.eu/
images/Studies/150220%20Euro-
pean%20Shipping%20Update.pdf. 
Os dados correspondem a percen-
tagens aproximadas e constantes 
ao longo dos últimos anos. O estu-
do da Oxford Economics de feve-
reiro de 2015 faz uma atualização 
e confirma a percentagem contro-
lada pelos carregadores europeus, 
cujos dados remontam a 2013.

2  “Quantificação do Impacto de um 
Acordo de Parceria Transatlântica 
de Comércio e Investimento (TTIP) 
em Portugal”,  estudo encomen-
dado pelo Governo Português em 
parceria com a Fundação Luso-A-
mericana para o Desenvolvimento 
e a Câmara de Comércio e Indústria 
Portuguesa ao Centre for Economic 
Policy Research, de julho de 2014, 
disponível em http://www.por-
tugal.gov.pt/pt/ostemas/ttip/do-
cumentacao/documentacao-ttip/
impacto-portugal.aspx.

3  Dullien S., Garcia A., Janning J., “A 
Fresh Start for TTIP”, European 
Council on Foreign Relations, feve-
reiro 2015, disponível em http://
www.ecfr.eu/page/-/ECFR124_-_
TTIP.pdf.



SGS: facilitadora do comércio internacional 
desde 1878

A facilitação do comércio interna-
cional está na génese da SGS e tem 
sido uma das principais propostas 
de valor da companhia.
Em 1878, o jovem imigrante lituano 
Henri Goldstück observa os navios 
que partem e chegam ao porto de 
Rouen. Agarrando uma oportunida-
de, fará dele a referência mundial 
em qualidade e integridade: perce-
beu que os exportadores de grão a 
granel necessitavam de um repre-
sentante que defendesse os seus di-
reitos, inspecionando e verificando 
a quantidade e a qualidade do grão 
à chegada, com o importador. Em 
1913, a empresa tornara-se líder 
no negócio de inspeção de grão a 
granel.
A supervisão de produtos a granel 
continua a ser uma das principais 

atividades da companhia, mas não 
apenas nos produtos cerealíferos. 
A supervisão de minérios foi crítica 
durante a II Grande Guerra e, mais 
tarde, durante o choque petrolífero, 
na segunda metade do século XX, a 
supervisão de petróleo e petroquí-
micos assumiram grande destaque 
na internacionalização até aos dias 
de hoje.
Na atualidade, a SGS é líder mundial 
em inspeção, verificação, análise e 
certificação. Somos reconhecidos 
como referência mundial em qua-
lidade e integridade. Com mais de 
80 mil funcionários, operamos uma 
rede com mais de 1.650 escritórios e 
laboratórios em todo o mundo.
Os produtos de consumo são outra 
área de grande intervenção da SGS, 
em toda a cadeia de valor, conferin-

do grandes vantagens competitivas 
para as empresas envolvidas no co-
mércio internacional.
As empresas que ambicionam expor-
tar as suas mercadorias estão cada 
vez mais conscientes de que a entra-
da no mercado global comporta ris-
cos. Entre as maiores preocupações 
dos exportadores encontram-se 
questões relacionadas com o cum-
primento dos requisitos legais, fi-
nanciamento, recursos necessários, 
formas de pagamento, logística e, 
cada vez mais, com o produto. 
Recentemente, a SGS desenvolveu o 
programa SGS2020, que tem como 
objetivo apoiar as organizações a 
detetar oportunidades de se candi-
datarem a incentivos do “Portugal 
2020”, tendo disponibilizado o we-
bsite www.sgs2020.pt para o efeito.
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HIGINIO QUEIROZ E MELLO – PRESIDENTE 1985/1996 | CARLOS UMBELINO - PRESIDENTE 1997/2009

A história, por quem a fez
Como nasceu o Conselho Português de 
Carregadores?
Higinio Queiroz e Mello (HQM) – Quan-
do estava na empresa Mendes Godinho, 
que tinha também a Tagol, trabalhava 
com o setor dos transportes e interes-
sava-me muito pela área. Estava na As-
sociação Industrial Portuguesa (AIP) e 
resolvi aderir a uma unidade que existia 
dedicada ao assunto, o Núcleo de Ativi-
dade de Transporte (NAT). 
Na altura, o presidente do NAT, o Lo-
pes da Silva, participou aqui em Lisboa 
numa reunião da Federação Internacio-
nal dos Agentes Transitários e foi ques-
tionado se em Portugal existia um Con-
selho de Carregadores. O Lopes da Silva 
acabou por sugerir criar-se no NAT uma 
subcomissão de Carregadores, com o 
nome Conselho Português de Carre-

gadores, e pediu-me para pegar neste 
assunto. E assim foi. Entrei em contac-
to com o European Shippers’ Council 
(ESC) para perceber como funcionava 
e quais os procedimentos necessários 
para aderirmos.

Qual era o panorama do setor em Portu-
gal nessa altura?
HQM – Havia imensas coisas para tomar 
posição, porque, quando aconteciam 
problemas com greves, sindicados, le-
gislação, os associados tomavam posi-
ção sobre o assunto.
Em determinada altura, perante uma 
greve nos portos, entendemos que de-
víamos tomar posição como ‘shippers’. 
O documento foi redigido rapidamente 
pelos advogados para enviar para o Go-
verno, ficou pronto e deveria ter sido 

enviado na hora. No entanto, e ao fim de 
oito dias, ainda estava cá dentro, porque 
o presidente da AIP, na altura o Rocha 
de Matos, estava no estrangeiro e não 
podia sair nada para o Governo sem o 
beneplácito dele. Isto limitava extraor-
dinariamente e perdia-se a oportuni-
dade de qualquer ação individualizada 
que quiséssemos fazer. A situação criou 
algum desconforto dentro do CPC e 
começou-se a pensar em tornar o CPC 
autónomo. Fazem-se, então, em 1985, 
os estatutos para constituir o CPC como 
entidade independente.

É aí que começa o verdadeiro trabalho 
do CPC?...
HQM – Sim. Só ia ao NAT para fazer liga-
ção e dar informações sobre o assunto, 
mas passámos a ter a nossa autonomia. 
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O CPC NASCE COM A PRINCIPAL FUNÇÃO DE PARTICIPAR NA DISCUSSÃO
DA REGULAÇÃO DO SETOR DOS TRANSPORTES, NUMA ALTURA EM QUE O ESTADO, 
QUANDO QUERIA REGULAR O SETOR, FALAVA COM OS PRESTADORES DE SERVIÇOS 
E NÃO COM OS CLIENTES

Elegemos quais eram os alvos a atacar 
pelo CPC e, desde logo, procurámos 
criar as melhores relações com a asso-
ciação de armadores, que era o nosso 
‘partner’ e, do lado do transporte, o or-
ganismo com mais expressão. Armado-
res e carregadores dependiam uns dos 
outros. Procurámos fazer uma ponte. As 
pessoas conheciam-se e falavam, mas 
não havia relações institucionalizadas. 
No seguimento disto, realizámos no 
Estoril, a 12 e 13 de novembro de 1987, 
o primeiro Encontro de Armadores e 
Carregadores, promovido pela APAM e 
pelo CPC, que contou com a presença do 
secretário de Estado dos Transportes 
Exteriores e Comunicações, Eduardo 
Correia de Matos. 

É também nesse mesmo ano que sai um 
Decreto Lei sobre o transporte maríti-
mo que deu origem a uma das grandes 
lutas do CPC. O que aconteceu? 
HQM – Sim, sai um Decreto Lei a regu-
lar os transportes marítimos, o Decreto 
Lei 34/87 de 20 de janeiro, que era de 
tal maneira penalizador para os carre-
gadores que nós decidimos meter uma 
ação em Bruxelas contra o Governo Por-
tuguês e apresentámos uma queixa for-
mal junto da Comissão das Comunida-
des Europeias no final de maio de 1987.

Quais os principais problemas levanta-
dos pelo Decreto?
Carlos Umbelino (CU) – Antes de ‘87 só 
podíamos contratar o transporte marí-
timo com empresas portuguesas. Neste 
ano, já com a CEE a funcionar, há alguma 
liberalização, mas reservava-se 75% do 
transporte aos armadores nacionais, 
pelo que o Decreto não cumpria as nor-
mas europeias. 

Acabam, então, por ver deferido o vosso 
pedido?
HQM – Os carregadores portugueses ga-
nham em Bruxelas. O processo foi rapi-
díssimo. A advogada foi uma pedra fun-
damental, foi extraordinária: dominava 
a matéria em Bruxelas e liderou o pro-
cesso muito bem. A queixa em Bruxelas 
e a revogação do 34/87 são a primeira 
grande vitória do CPC. 

Na sua opinião, a entrada para a CEE foi 
um ponto de viragem?
HQM – Sim, o CPC nasce também por 
causa das novas regras de funciona-
mento da economia a nível europeu. Na 
altura, não se tinha acesso à livre con-
tratação. Aliás, como havia muitas em-
presas e armadores públicos, acabavam 
por não ser afetadas pelo Decreto.
CU – Havia armadores que tinham um 
navio atracado, sem condições para na-
vegar, só para manter o estatuto de ar-
mador e poder concorrer em qualquer 
lado. Depois, havia necessidade de fazer 
um transporte de quantidades grandes e 
faziam contratos de um milhão de tone-
ladas quando tinham um navio capaz de 
transportar duas mil toneladas por mês, 
fretando outros e agravando os custos. 

De resto, a degradação da marinha mer-
cante foi, desde sempre, uma preocupa-
ção do CPC…
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CU – Sim, nessa altura era fundamen-
tal. Se os carregadores eram obrigados 
a ter que utilizar a marinha mercante 
nacional, era importante que houvesse 
alguma coisa. 

Como era ser carregador há 30 anos?
CU – Hoje está tudo liberalizado, há 30 
anos era mais complicado, por um lado. 
Diria que no transporte por rodovia não 
havia nenhum constrangimento, con-
tratava-se quem se queria e não havia 
tanta concorrência internacional, nem 
tanta regulação, como há hoje. 
HQM – Hoje o transporte está todo mui-
to mais regulado.

E isso é positivo?
CU – A regulação raramente contribui 
para a eficiência do transporte, do pon-

to de vista da eficiência económica. Mas 
contribui, obviamente, para melhorar 
as condições em que o transporte é 
prestado e para a eficiência do sistema. 
Se a regulação pode introduzir alguns 
constrangimentos, depois também evi-
ta problemas. 

E em termos burocráticos e de proce-
dimentos, consideram que houve uma 
evolução positiva?
CU – Na rodovia e na ferrovia era mais 
fácil, no transporte marítimo era mais 
difícil, porque estava completamente 
constrangido. Tínhamos de funcionar 
só com armadores nacionais e nem 
sempre negociávamos nas melhores 
condições. O armador não tinha de cor-
rer atrás, as cargas caiam-lhe na mão.
HQM – O peso e a importância que os 
armadores tinham não tem nada a ver 
com o peso atual. As regras do comércio 
internacional mudaram muito.

O trabalho portuário já no início da ati-
vidade do CPC era uma preocupação?
CU – Sim, nessa altura os sindicatos 
eram muito ativos. Apresentavam um 
pré-aviso de greve e o patronato cedia. 
Ao ponto de se tonar incomportável, 
dando origem àquela que foi a grande 
guerra seguinte do CPC, que resulta na 
legislação de ’93.
HQM – Tivemos aí um papel muito ati-
vo. O CPC arranca com um grupo de 
trabalho para a revisão do trabalho por-
tuário, composto por elementos do CPC, 
mas também convidámos outras enti-
dades, nomeadamente a Associação Na-
cional de Utentes de Cais Privativos, que 
veio trazer as preocupações que os cais 
privativos tinham em relação à questão 
da mão de obra portuária. A legislação 



FIZEMOS PARAR A SAÍDA DA REGULAMENTAÇÃO DAS CARTEIRAS
E DA NOVA LEGISLAÇÃO PORTUÁRIA
CARLOS UMBELINO

espanhóis espetacular e promovemos, 
por nossa iniciativa e com o apoio deles, 
encontros ibéricos entre carregadores e 
entre carregadores e armadores. 

Ou seja, criou-se uma espécie de ‘lobby’ 
ibérico?...
HQM – Exatamente, porque os proble-
mas eram praticamente iguais. Procu-
rámos sinergias e discutíamos soluções 
nesses encontros ibéricos.

Durante os quatro, do que mais se orgu-
lha de ter feito?
HQM – Deu-me muito prazer criar estas 
relações institucionais com as outras 
associações que estavam ligadas ao se-
tor, com os agentes, operadores portuá-
rios e com o próprio Governo. E deu-me 
imenso prazer fazer a ligação e organi-
zar os seminários ibéricos, que foram 
muito úteis e muito participados, sobre-
tudo o encontro de Armadores e Car-
regadores Ibéricos na Madeira e o que 
realizámos na Corunha, em Espanha. 

Houve alguma coisa que tenha pena de 
não ter conseguido fazer?
HQM – Acho que a reforma portuária 
podia ter ido mais além e podia ter-se 
alcançado mais. 
CU – Curioso, porque, olhando para trás, 
diria que o ponto alto da sua presidên-
cia é a reforma dos portos, indepen-
dentemente de não ter sido exatamente 
aquilo que se desenhou e desejava. Mas 
acho que foi uma vitória muito grande e 
um trabalho meritório.
HQM – No fundo, sinto-me realizado 
com tudo o que fiz.
CU – A atividade do CPC é muito discre-
ta. O CPC nasce com a principal função 
de participar na discussão da regulação 
do setor dos transportes, numa altura 
em que o Estado, quando queria regu-
lar o setor, falava com os prestadores de 
serviços e não com os clientes.
HQM – Sim, com o nascimento do CPC a 
legislação foi-se alterando toda e os car-
regadores passaram a ter uma voz. 

O Carlos foi representante da EDP para 
o cargo de vice-presidente durante 
quatro anos e depois cumpriu quatro 

laboral saiu e depois a regulamentação 
não. Mas deu origem a uma reforma 
grande, saíram muitos estivadores.
CU – Com o 25 de Abril, os trabalhadores 
deixaram de trabalhar à jorna e passa-
ram a ter contratos. A legislação dava-
-lhes exclusividade de trabalho nos por-
tos, pelo que tinham elevada capacidade 
reivindicativa, o que levou a que os orde-
nados e regalias escalassem. Depois, a 
mecanização do trabalho portuário veio 
reduzir as necessidades de mão de obra. 
A legislação de ‘93 colocou algumas res-
trições ao comando das operações por 
parte dos sindicatos, embora deixasse al-
gum nas empresas de estiva. Acabou por 
dispensar cerca de 1.600 trabalhadores 
portuários. Contudo, o que foi publicado 
não foi exatamente o trabalho que o CPC 
entregou, embora tenha dado o pontapé 
de saída e um contributo muito grande 
para essa legislação, que foi positiva.

Houve sempre uma relação de proximi-
dade com o Governo?
HQM – Foi construída. Na altura, nem 
nos conselhos consultivos dos portos 
estavamos presentes. Tivemos o apoio 

do secretário de Estado do Mar, que 
era bastante sensível ao tema. Eu tinha 
uma relação boa com ele. Ele queria fa-
zer coisas e havia uma troca de ideias 
permanente. Isso culminou num en-
contro de Armadores, Carregadores e 
Sindicatos no Algarve, em Vilamoura, 
onde foram apresentadas as conclusões 
desse trabalho, feito e apadrinhado pela 
Secretaria de Estado. Aliás, a certa altu-
ra, recebo um telefonema do ministro 
do Mar, Azevedo Soares, a pedir que eu 
entregasse o trabalho sobre a legislação 
portuária rapidamente.
Ganhámos por um lado e perdemos por 
outro. O secretário de Estado do Mar 
conhecia as contas dos portos, sabia 
que havia muito dinheiro e, com essa 
reforma portuária, as Administrações 
Portuárias passaram a pagar os licen-
ciamentos. Antes, os carregadores pa-
gavam tudo. As nossas relações com as 
administrações portuárias acabaram 
por esmorecer um pouco. 
Mas, de forma geral, procurámos pri-
vilegiar todos os nossos ‘partners’. Do 
relacionamento com o ESC, construí-
mos uma relação com os nossos colegas 

MARÇO
2015

30



mandatos como presidente. Quais os 
momentos mais marcantes da sua pre-
sidência?
CU – O trabalho do CPC é muito feito na 
sombra. Sempre fomos mais reativos do 
que proativos Até o comandante Bar-
bosa Henriques falecer, em novembro 
de 2005, a nossa capacidade para ser 
proativos era muito maior. Era um ho-
mem reformado da marinha mercante, 
acabou por ser o consultor do CPC e de-
dicava a sua vida a isto. 
HQM – Sim, tinha um papel muito impor-
tante. Estudava os assuntos europeus e 
divulgava-os para os associados. Pegava 
em qualquer tema e desempenhava o pa-
pel de informar os associados.
CU – O meu papel fui desempenhan-
do-o fazendo o ‘lobbying’ necessário 
juntos dos portos, do IPTM, das outras 
associações, do Governo, mas sem de-
masiada visibilidade. Recordo-me, por 
exemplo, que a legislação de ’93 previa 
a criação de carteiras profissionais para 
os estivadores e deveria sair uma regu-
lamentação. Nunca chegou a sair por-
que influenciámos nesse sentido. Quer 
nesse momento, quer quando no tempo 
do Falcão e Cunha se tentou fazer uma 
alteração da legislação portuária que ia 
em sentido inverso e vincava ainda mais 
o ganho de poder dos sindicatos e dos 
operadores portuários, tivemos este 
papel relevante de ‘lobbying’. Fizemos 
parar a saída da regulamentação das 
carteiras e da nova legislação portuária.
De resto, gostei muito de participar 
na discussão do Livro Branco, que foi 
um diagnóstico do setor muito bom, 
embora depois se tenha perdido pela 
procura de consensos que não são pos-
síveis. Acabaram por sair 30 decretos, 
mas perderam-se as medidas mais re-
levantes. Foi mais evidente a ação na 
organização do setor portuário do que 
propriamente na regulação dos trans-
portes. Mas introduz uma mudança 
grande: os portos passaram a conces-
sionar e os operadores passaram a ser 
os donos do equipamento. Têm de o 
rentabilizar, portanto, passaram a lidar 
de forma diferente com a operação. 
Nessa altura, como agora, considera que 
falta um regulador?

tição entre prestadores de serviços e 
sempre fizemos tudo ao nosso alcance 
para garantir isso.

O que tem pena de não ter consegui-
do fazer?
CU – Tenho pena de o Livro Branco não 
ter tido o impacto que podia ter tido. Foi 
uma oportunidade perdida. Também 
lamento não ter conseguido alargar ain-
da mais a representatividade do CPC, 
que foi um dos meus objetivos. Tentei 
aumentar o número de sócios, até para 
termos mais capacidade económica e 
aumentarmos a representatividade. 
Para isso, alterámos os estatutos para 
permitir que as associações empre-
sariais que representassem donos de 
cargas também pudessem ser sócios do 
CPC. Infelizmente não consegui.

Acha que, em Portugal, falta esta veia 
associativa?
CU – Sim, a maioria das pessoas está 
habituada a esperar que alguém faça o 
trabalho por elas. Mas sem apoio, isso 
não é possível.

CU – Essa foi uma luta de sempre do CPC. 
Fiz pressão em vários Governos e organi-
zámos dois seminários dedicados exclusi-
vamente à regulação do setor. É uma guer-
ra que agora está a dar frutos. Finalmente 
o Governo resolveu criar um organismo 
regulador para o setor, com condições 
de autofinanciamento, independente do 
Estado. Penso que a Autoridade da Mobi-
lidade e dos Transportes tem condições 
para exercer o seu papel, zelar pela con-
corrência e pela transparência.

De resto, a transparência da fatura por-
tuária também sempre foi uma luta do 
CPC?
CU – Sim, por exemplo, o THC ainda es-
conde muita coisa. Desde sempre que 
lutamos por isso e pela competição. 
Sempre pugnámos pela competição 
intra portos e entre portos. Embora se 
possa reconhecer que existam algumas 
situações em que os portos não devam 
competir, são muito poucas e limitam-
-se àquelas que possam gerar investi-
mentos redundantes. Do mesmo modo, 
também sempre defendemos a compe-
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COM O NASCIMENTO DO CPC, A LEGISLAÇÃO FOI-SE ALTERANDO TODA 
E OS CARREGADORES PASSARAM A TER UMA VOZ
HIGINIO QUEIROZ E MELLO



O grande desígnio dos portos deve ser facilitar exportações competitivas nos mer-
cados além-mar e garantir a importação de matérias-primas de forma competitiva 
para criar emprego. De facto, numa economia periférica face à Europa, o transporte 
marítimo tem papel determinante para tornar Portugal central no mundo, mais pró-
ximo dos seus clientes na exportação.
O PETI 3+ altera os custos de contexto para exportar por via marítima ao apostar 
nos portos como nunca foi feito, ao garantir mais investimento privado, ao adequar a 
oferta futura, ao aumentar a concorrência e ao ligar os portos a Espanha para alargar 
o hinterland.
Os custos para exportar têm diminuído com o Plano 5+1, com a flexibilização da 
mão de obra e maior produtividade, eliminação da Tup carga, não atualização da 
inflação nas taxas portuárias e renegociação das concessões dos terminais. Tudo 
contabilizado chegará já a redução a cerca de 20%. A massa crítica a criar com os 
novos terminais previstos no PETI será mais um factor de impacto na redução da 
fatura portuária por tonelada. Por outro lado, o projeto APP da Janela Única Logística 
ajudará também muito nesta redução.
Seriam ainda importantes outras ações:
|  Aumentar os prazos das concessões para 50+25 anos, como em Espanha, com vista 

a viabilizar mais investimento privado e maior concorrência no mercado, eliminan-
do o conceito de serviço público, para aproximar do regime de lease do Norte da 
Europa no âmbito da nova Diretiva Comunitária;

|  Modernizar e simplificar o tarifário dos portos e eliminar o IRC/dividendos nos 
portos, como sucede nos outros países da União Europeia (UE);

|  Criar Zonas Francas para exportar junto aos portos, como existem no resto da Eu-
ropa;

|  Analisar os exemplos dos países da UE onde os Estados Centrais suportam os cus-
tos com as dragagens no acesso externo ao porto;

|  Criar o domínio público portuário para flexibilizar a gestão do porto como sucede 
em Espanha, Itália e França. A Lei da água que rege o domínio público nos portos 
é conservadora, pelo que deve ser alterada para que estes possam cumprir o seu 
papel enquanto polos de desenvolvimento.

Desde há anos que o Conselho Português de Carregadores tem vindo a colocar na 
sua agenda temáticas importantes relacionadas com os vários modos de trans-
porte – sobretudo o marítimo e o terrestre – e também com os portos.
Esta agenda é traduzida em iniciativas para trazer ao debate temas de atualidade 
internacional e nacional, ou para ajudar na formação de opiniões, ou para conse-
guir a formulação de políticas concretas. 
São exemplos da importância do papel do Conselho Português de Carregadores 
para o debate os sempre muito interessantes (e muito atuais no momento em 
que ocorrem) seminários / workshops que tem promovido ao longo dos anos. 
Também não se pode ignorar o papel muito ativo que o Conselho Português 
de Carregadores tem desempenhado nesta legislatura com o objetivo de pro-
mover a redução da fatura portuária. Este desígnio levou-o a envolver-se ati-
vamente no acompanhamento e influência das medidas para o setor maríti-
mo-portuário do programa de ajustamento de Portugal. Merecem destaque 
a reforma da legislação do trabalho portuário e a vontade de introdução da 
regulação económica no setor.
A AGEPOR saúda os 30 anos do Conselho Português de Carregadores e deseja 
que ambas as associações possam colaborar construtivamente por muitos bons 
anos. Há desafios pela frente. Há muito para fazer. Há muito entusiasmo comum 
para continuarmos a contribuir para a competitividade de Portugal.
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Ao longo de 30 anos, o CPC foi-se construindo e reconstruindo até chegar ao que hoje 
é: uma organização respeitada e respeitável no panorama empresarial português. 
De facto, ao longo da sua existência, foi extremamente relevante o papel por si 
desempenhado na defesa dos interesses e direitos dos seus associados e no diá-
logo construtivo, que sempre soube manter, nas suas relações e intercâmbios 
com as autoridades oficiais e demais entidades, públicas e privadas, nacionais 
e estrangeiras. 
Ao completar 30 anos, o CPC transmite-nos, sobretudo, um sinal de forte vitalidade, 
que deve ser celebrada, especialmente para que possa servir de referência a todo o 
setor, que, de igual forma, é um exemplo de resistência, resiliência, renovação, incon-
formismo e modernidade, preparado para enfrentar os desafios do futuro.
É certo que, tal como acontece na história e evolução de outras organizações, nem 
sempre o caminho foi fácil e isento de obstáculos. Foi graças ao empenho, visão e 
espírito de equipa que sempre prevaleceu entre os órgãos sociais que conseguiram 
levar a bom porto os seus objetivos, em prol do bem comum dos seus associados. 
No que concerne ao trabalho desenvolvido conjuntamente com a ANTRAM, o CPC 
pautou-se sempre pela busca das melhores soluções que sirvam não só o seu setor 
específico, mas sobretudo, e no seu conjunto, a atividade transportadora. 
A ANTRAM manter-se-á, como até aqui, disponível e empenhada em estreitar a pro-
ximidade e o trabalho com o CPC, sempre com o intuito de fazer valer mútuas pre-
tensões e interesses dos associados e do setor. 
Além disso, estamos convictos de que, aprofundando ainda mais a valiosa experiên-
cia destes 30 anos, o CPC continuará a desempenhar um papel primordial na pro-
moção da modernização e da competitividade do setor empresarial que representa, 
contribuindo, desse modo, para o desenvolvimento sustentado do país.

A atividade transitária não podia deixar de associar-se à comemoração dos 30 anos do 
CPC, tendo em conta a estreita ligação entre carregadores e transitários. Com efeito, 
o transporte no comércio internacional representa um elo importante da cadeia de 
abastecimento, constituindo o encaminhamento das mercadorias do fornecedor na 
origem até ao destinatário no país de consumo, dentro dos padrões e condicionamen-
tos impostos pelo mercado, a tarefa mais importante que deve ser desempenhada por 
parceiros de confiança.
É precisamente na tentativa de encontrar as melhores soluções para o exportador/
importador e de diminuir alguns dos riscos inerentes ao comércio internacional que 
as empresas transitárias são chamadas a intervir. Como parceiros estratégicos que são, 
as empresas transitárias são também facilitadores do comércio internacional, uma vez 
que, através das redes em que estão inseridas, estabelecem contactos regulares e es-
treitos com os mais diversos mercados internacionais. 
De modo a atribuir uma maior credibilidade aos seus associados, a APAT aprovou em 
Assembleia Geral a atribuição de um Certificado de Excelência, que distingue as em-
presas transitárias perante requisitos que conferem uma maior fiabilidade, segurança 
e confiança ao mercado.
Em Portugal, a eficiência da cadeia logística, enquadrada pelas empresas transitárias, 
tem permitido ganhos de sustentabilidade acrescidos. Na verdade, a manutenção da 
sinergia entre carregadores e transitários revela-se necessária e, ao mesmo tempo, de 
grande utilidade: a garantia da  prosperidade da economia nacional está num espírito 
de parceria, numa maior qualidade na prestação de serviços e na compra e venda de 
bens que ditam o comércio internacional.
O transitário dispõe, assim, de uma oferta global de transportes para todo o mundo, 
numa ótica integrada, com a utilização das técnicas mais avançadas - permitindo cons-
tituir-se como verdadeiro parceiro de negócios dos carregadores que o CPC representa.
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VOGAL EPAC, SA, representada por J. M. 
Esteves Cruz

CORPOS SOCIAIS    
PARA 1994|1996

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
PRESIDENTE INVICTA, S.A., 
representada por Augusto Ramos  
de Sousa
VICE PRESIDENTE QUIMIGAL ADUBOS, 
SA, representada por Marius França 
Pereira
VOGAL SECIL ,SA., representada  por 
Engº Fonte Santa

DIREÇÃO
PRESIDENTE FABRICA MENDES 
GODINHO, representada por H. Queiroz 
e Mello
VICE PRESIDENTE EDP, SA, representada 
por Carlos Rodrigues Humbelino
VOGAL LUSOL, SA, representada  
por António Escaja Gonçalves
VOGAL PORTUCEL, SA, representada por 
António Gregores Carvalho
VOGAL BOREALIS, SA, representada  
por Franklin de Jesus

CONSELHO FISCAL
PRESIDENTE PETROGAL SA, 
representada por José Maria Brandão
VOGAL AMORIM & IRMÃO, SA, 
representada por Joaquim Ribas
VOGAL EPAC, SA, representada por J. M. 
Esteves Cruz

CORPOS SOCIAIS    
PARA 1997|1999

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
PRESIDENTE INVICTA, S.A., 
representada por Augusto Ramos  
de Sousa
VICE PRESIDENTE QUIMIGAL ADUBOS, 
SA, representada por Marius França 
Pereira
VOGAL SECIL ,SA., representada  por 
Engº Fonte Santa

DIREÇÃO
PRESIDENTE EDP, SA, representada  
por Carlos Rodrigues Umbelino
VICE PRESIDENTE PORTUCEL, SA, 
representada por João Mário Soares 
Vinagre
VOGAL LUSOL, SA, representada  
por António Escaja Gonçalves

CORPOS SOCIAIS 
PARA 1985|1987

REUNIÃO GERAL
PRESIDENTE CELBI – CELULOSE BEIRA 
INDUSTRIAL, representada por  J. Carlos 
Eiras Antunes
VICE PRESIDENTE SALVADOR CAETANO, 
representada por J. Neves da Silva
SECRETÁRIO J. M. DA FONSECA, 
representada por José Maria Corrêa  
de Barros
SECRETÁRIO CONSTRUÇÕES 
METALOMECÂNICAS MAGUE, 
representada por J. Rosado
  
COMISSÃO COORDENADORA
PRESIDENTE FÁBRICAS MENDES 
GODINHO, representada por Higino 
Queiroz e Mello
VICE PRESIDENTE TÊXTIL MANUEL 
GONÇALVES, representada por Maria  
da Conceição Teixeira
VOGAL AMORIM & IRMÃO, representada 
por Joaquim Ribas
VOGAL COMETNA – COMPANHIA 
METALURGICA NACIONAL, representada 
por Teles Varela
VOGAL PORTUCEL – EMPRESA   
DE CELULOSE E PAPEL, representada 
por Estima Reis
VOGAL QUIMIGAL – QUIMICA DE 
PORTUGAL, representada por Severino 
Pinto
VOGAL STANDARD ELÉCTRICA, 
representada por Anselmo Santos
VOGAL EPAC – EMPRESA PÚBLICA 
DE ABASTECIMENTO DE CEREAIS, 
representada por Paiva Simões
VOGAL EDP – ELECTRICIDADE DE 
PORTUGAL, representada por Caiado 
Forte

CORPOS SOCIAIS    
PARA 1988|1990

REUNIÃO GERAL
PRESIDENTE  CELBI – CELULOSE BEIRA 
INDUSTRIAL SARL, representada por 
Henrique Lucas
VICE PRESIDENTE SIDERURGIA 
NACIONAL, representada por João 
Manuel Nobre Teixeira
SECRETÁRIO J.M.FONSECA – 
INTERNACIONAL VINHOS, representada 
por José Maria Côrrea de Barros
SECRETÁRIO CONSTRUÇÕES 
METALOMECÂNICAS MAGUE SARL, 
representada por Joaquim Delgado 
Batalha

COMISSÃO COORDENADORA
PRESIDENTE  FABRICA MENDES 
GDINHO, representada por Higino 
Queiróz e Mello
VICE PRESIDENTE TÊXTIL  MANUEL 
GONÇALVES SARL, representada  
por Maria da Conceição Teixeira
VOGAL AMORIM & IRMÃO, 
representada por Joaquim Ribas
VOGAL PORTUCEL – EMPRESA DE 
CELULOSE E PAPEL, representada  
por Óscar José Bastos Moreira de Sá
VOGAL QUIMIGAL – QUIMICA DE 
PORTUGAL EP, representada   
por Francisco Ramalho do Nascimento
VOGAL SAPEC – SOC. ANONYME 
PRODUITS ET ENGRAIS CHIMIQUES 
DU PORTUGAL, representada por Mário 
Ferro
VOGAL  EPAC – EMP. PUBLICA 
ABASTECIMENTO DE CERAIS, 
representada por José Manuel Cruz
VOGAL EDP – ELECTRICIDADE DE 
PORTUGAL, representada por António 
Costa de Almeida
VOGAL MACEDO & COELHO LDA, 
representada por António  Saraiva Lobo

CORPOS SOCIAIS    
PARA 1991|1993

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
PRESIDENTE TEXTIL MANUEL 
GONÇALVES, S.A., representada  
por Alice Cabral
VICE PRESIDENTE SIDERURGIA 
NACIONAL, S.A., representada por J.M. 
Nobre Teixeira
VOGAL SECIL ,SA., representada  
por Engº Fonte Santa

DIREÇÃO
PRESIDENTE FABRICA MENDES GODINHO, 
representada por H. Queiroz e Mello
VICE PRESIDENTE EDP, SA, 
representada por Manuel Joaquim 
Oliveira
VOGAL QUIMIGAL ADUBOS, SA, 
representada por António Nogueira 
Serafim
VOGAL PORTUCEL, SA, representada 
por António Gregores Carvalho
VOGAL SAPEC, SA, representada  
por Mário Ferro

CONSELHO FISCAL
PRESIDENTE PETROGAL SA, 
representada por Teixeira Isidoro
VOGAL AMORIM & IRMÃO, SA, 
representada por Joaquim Ribas
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VOGAL CARBOPEGO, SA, representada 
por Fernando Pinto Teixeira
VOGAL  BOREALIS, SA, representada  
por Franklin de Jesus

CONSELHO FISCAL
PRESIDENTE PETROGAL SA, 
representada por José Maria  
Brandão
VOGAL AMORIM & IRMÃO, SA, 
representada por Joaquim Ribas
VOGAL EPAC, SA, representada   
por J. M. Esteves Cruz

CORPOS SOCIAIS
PARA O TRIÉNIO 2000|2001

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
PRESIDENTE PETROGAL, representada 
por Norberto Ferreira do Amaral
VICE PRESIDENTE ADP, representada 
por Eng.º Pedro Severiano
VOGAL BOREALIZ, representada  
por Maria Amélia Monteiro

DIREÇÃO
PRESIDENTE CPPE, representada  
por Carlos Umbelino
VICE PRESIDENTE PORTUCEL, 
representada por Eng.º João Vinagre
VOGAL LUSOL, representada por Dr. A. 
Escaja Gonçalves
VOGAL CARBOPEGO, representada por 
Fernando Pinto Teixeira
VOGALSECIL, representada por Dr. Ilídio 
Ferreira

CONSELHO FISCAL
PRESIDENTE SOPORCEL, representada 
por Eng.º Vitor Sousa Uva
VOGAL AMORIM & IRMÃOS, 
representada por Joaquim Ribas
VOGALINVICTA, representada   
por Drª Maria Alcina Pereira

CORPOS SOCIAIS
PARA O TRIÉNIO 2003|2005

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
PRESIDENTE PETROGAL, representada 
por Fernando Ferreira Pinto
VICE PRESIDENTE ADUBOS   
de PORTUGAL, representada  
por Eng.º Pedro Severiano
VOGAL BOREALIZ – PLIMEROS, LDA, 
representada por João José Pinto 
Boavista

VICE PRESIDENTE ADUBOS   
de PORTUGAL, representada   
por Eng.º Pedro Severiano
VOGAL REPSOL POIMEROS, LDA, 
representada por Albino Cunha

DIREÇÃO
PRESIDENTE SECIL, representada por 
Pedro Augusto Viegas Galvão
VICE PRESIDENTE PORTUCEL, 
representada por Gonçalo Vieira
VOGAL SOVENA, representada por Dr. 
António Escaja Gonçalves
VOGAL CELBI, representada por 
Hermano Pereira de Sousa
VOGAL EDP, representada por Carlos 
Umbelino

CONSELHO FISCAL
PRESIDENTE CIMPOR, representada por 
Ana Cristina Ascenso
VOGAL CARBOPEGO, representada  
por Fernando Pinto Teixeira
VOGAL SOMINCOR, representada  
por Nuno Ferreira

CORPOS SOCIAIS    
PARA 2012|2013

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
PRESIDENTE PETROGAL, representada 
por Mário Rocha
VICE PRESIDENTE EDP, representada 
por Maria Cândida Pinto
VOGAL REPSOL POIMEROS, LDA, 
representada por Albino Cunha

DIREÇÃO
PRESIDENTE SECIL, representada  
por Pedro Augusto Viegas Galvão
VICE PRESIDENTE PORTUCEL, 
representada por Gonçalo Vieira
VOGAL SOVENA, representada   
por Dr. António Escaja Gonçalves
VOGAL SOMINCOR, representada  
por Nuno Ferreira
VOGAL ACEMBEX, representada  
por Luis Sena Vasconcelos

CONSELHO FISCAL
PRESIDENTE CIMPOR, representada  
por Pedro M. Marques
VOGAL CARBOPEGO, representada  
por Fernando Pinto Teixeira
VOGAL CELBI, representada   
por Hermano Pereira de Sousa

DIREÇÃO
PRESIDENTE EDP, representada  
por Carlos Umbelino
VICE PRESIDENTE PORTUCEL, 
representada por João Mário Soares 
Vinagre
VOGAL TAGOL, representada   
por Dr. António Escaja Gonçalves
VOGAL CARBOPEGO,  representada  
por Fernando Pinto Teixeira
VOGAL SECIL, representada por Pedro 
Augusto Viegas Galvão

CONSELHO FISCAL
PRESIDENTE  SOPORCEL, representada 
por André Leclerq
VOGAL AMORIM & IRMÃOS, 
representada por Joaquim Ribas
VOGAL INVICTA, representada   
por Alcina Pereira

CORPOS SOCIAIS    
PARA 2006|2009

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
PRESIDENTE PETROGAL, representada 
por António Vieira Santos Silva
VICE PRESIDENTE ADUBOS de 
PORTUGAL, representada por Eng.º 
Pedro Severiano
VOGAL BOREALIZ – PLIMEROS, LDA, 
representada por Albino Cunha

DIREÇÃO
PRESIDENTE EDP, representada  
por Carlos Umbelino
VICE PRESIDENTE PORTUCEL, 
representada por João Mário Soares Vinagre
VOGAL TAGOL, representada   
por Dr. António Escaja Gonçalves
VOGAL CARBOPEGO, representada  
por Fernando Pinto Teixeira
VOGAL SECIL, representada por Pedro 
Augusto Viegas Galvão

CONSELHO FISCAL
PRESIDENTE SOPORCEL, representada 
por Hilário Vieira
VOGAL AMORIM & IRMÃOS, 
representada por Adriano Pité
VOGAL ACICO, representada por Paulo 
José Roquete Fonseca Rola

CORPOS SOCIAIS
PARA O TRIÉNIO 2010|2012

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
PRESIDENTE PETROGAL, representada 
por António Dias

CORPOS SOCIAIS 1985|2013



Secil, 85 anos de atividade carregadora
Datam do séc. XVII os primeiros regis-
tos de atividade industrial e comercial 
de mós de pedra produzidas e carre-
gadas em navios junto ao forte do Ou-
tão, nas imediações da localização da 
atual fábrica Secil-Outão. 
É também conhecido que muito do 
calcário utilizado na reconstrução de 
Lisboa após o terramoto de 1755 era 
originário do Vale da Rasca, igualmen-
te nas imediações desta nossa fábrica, 
carregado em embarcações que nave-
gavam até à ribeira de Alcântara, em 
Lisboa.
A própria origem da atual Secil, 
constituída em 1930, está profun-
damente ligada à atividade maríti-
ma, uma vez que a Empresa sempre 
desenvolveu atividade portuária 
própria, fornecendo a sua rede de 
entrepostos ao longo do litoral por-
tuguês através de navios próprios 
ou fretados carregados no cais do 
Outão, e, recebendo também por via 

marítima os combustíveis necessá-
rios ao seu funcionamento.
Nas últimas décadas, os Entrepostos 
Marítimos de Aveiro, Leixões e Viana 
do Castelo são regularmente abasteci-
dos pelo navio Roaz, de 3200 ton, úni-
co navio graneleiro de TMCD do país, 
através de permanente navegação de 
cabotagem, o que constitui uma van-
tagem diferenciadora e competitiva 
da Secil, à qual, hoje, associamos tam-
bém evidentes vantagens ambientais.
O mercado da Região Autónoma da 
Madeira, no qual a Secil possui uma 
atuação relevante, é também abasteci-
do regularmente por navios oriundos 
do Cais do Outão.
Nos últimos anos, a Secil tem reforça-
do extraordinariamente a sua vocação 
exportadora, atingindo em 2014 o 
recorde de carregamento de mais de 
dois milhões de toneladas de cimen-
to e clinquer em Setúbal, Figueira da 
Foz e Aveiro em navios que chegaram 

a atingir as 40 mil toneladas, desti-
nados a mercados essencialmente  
sul-americanos, magrebinos e oeste-
-africanos. Com esta movimentação, 
acrescentando-se o abastecimento 
nacional, da Madeira e o fornecimento 
de combustíveis, alcança-se um total 
de cerca de 2,4 milhões de toneladas.
Esta profunda ligação histórica da Se-
cil ao tráfego marítimo e o elevado vo-
lume de carga transportada justificam 
plenamente a associação da empresa 
ao Conselho Português de Carregado-
res, que data de há longos anos e que 
tem mutuamente beneficiado as insti-
tuições.
A Secil apoia o CPC na defesa dos in-
teresses das empresas carregadoras, 
que contribuem significativamente 
para a redução do saldo negativo da 
balança comercial e para a dinami-
zação da economia nacional através 
da exportação e da cadeia de forneci-
mento que lhe está associada.
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