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EDITORIAL

O Presidente
Vitor Caldeirinha

Por clara opção, a APSS tem apostado na intermodalidade 

e, concretamente no apoio ao transporte por ferrovia, com o 

objetivo de alargar o hinterland, criar valor para as empresas e 

indústrias, bem como suportar as políticas nacional e europeia 

de desenvolvimento sustentável dos transportes e das cadeias 

logísticas, designadamente no apoio à exportação. 

Reconhecendo que os investimentos na articulação da rede 

ferroviária com a infraestrutura portuária e logística, potenciam 

a competitividade e alargamento da sua área de influência 

comercial, contribuindo para a afirmação do transporte ferroviário 

nas cadeias de transporte, empreendemos assinar com a 

Infraestruturas de Portugal um protocolo de colaboração para a 

modernização da ligação ferroviária à zona central do porto.

O objetivo principal do protocolo consiste na preparação 

dos projetos de execução, incluindo os estudos técnicos e 

operacionais, uma análise de custo-benefício, os ganhos potenciais 

para cada entidade e empresa e forma de financiamento do 

investimento.  As ações de melhoria da ligação ferroviária incluem 

as infraestruturas ferroviárias do Porto de Setúbal, da estação de 

Praias do Sado e do triângulo de Praias do Sado.

O projeto justifica-se pelo elevado crescimento do movimento 

de comboios no porto, registado em trinta e três porcento em 

2014, ocupando o segundo lugar entre os portos nacionais, com 

trinta e quatro porcento de quota de mercado, antevendo-se 

que continue a crescer com o alargamento e intensificação do 

hinterland com a futura ligação a Espanha e resto da Europa.

A cerimónia simbólica com a REFER decorreu no edifício 

sede da APSS, tendo sido para nós uma grande honra ter podido 

contar com o apoio e a presença do Senhor Secretário de Estado 

das Infraestruturas, Transportes e Comunicações, Dr. Sérgio 

Monteiro.

 Ainda na área comercial do porto, congratulamo-nos com 

a aposta que a OPDR decidiu fazer no Porto de Setúbal, tendo 

incluído este porto na rotação de duas linhas regulares que ligam 

o terminal de contentores a diversos portos do norte da Europa, 

Reino Unido, Mediterrâneo ocidental e da ilha da Madeira. Esta 

nova oferta veio reforçar a competitividade do porto no shortsea 

shipping ibérico.

Em maio, assinalámos o aniversário do Porto de Setúbal 

com atividades diversas que envolveram a participação dos 

colaboradores, da população, através do Dia Aberto do Porto de 

Setúbal, e uma cerimónia de homenagem ao primeiro presidente 

da APSS, Eng. Coelho da Mota, com a atribuição do seu nome 

ao terminal, que passou a designar-se Terminal Ro-Ro Coelho da 

Mota.

Durante a cerimónia, foi ainda formalizada a assinatura do 

contrato de expansão deste terminal em cerca de cinco hectares, 

estando a obra em curso e com término previsto para o final do 

ano. Trata-se de um projeto de importância nacional e integrado 

no Plano Estratégico de Transportes e Infraestruturas (PETI).

No Porto de Sesimbra, com enquadramento na política de 

segurança da APSS, foi realizada uma ação de formação em 

manutenção de passadiços, direcionada aos colaboradores e 

aos técnicos de entidades parceiras, tais como o Clube Naval 

de Sesimbra e DocaPesca. Esta ação insere-se ainda no objetivo 

de valorização dos recursos humanos nos vários domínios da 

atividade portuária, da logística e dos transportes marítimos, 

com enfoque para os pertencentes às Comunidades de Setúbal e 

Sesimbra, que se consubstancia no Centro de Formação Portuária 

em Setúbal que temos em funcionamento.
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APSS celebra Dia do Porto

A APSS comemorou, nos dias 19 e 20 de maio, o 81º 

Aniversário do Porto de Setúbal com diversas atividades 

que envolveram a participação dos colaboradores da 

APSS, um dia aberto à população e uma cerimónia de 

comemoração do Dia do Porto, durante a qual foi home-

nageado o primeiro presidente da APSS, Eng. Coelho da 

Mota e assinado o contrato de Expansão do Terminal Ro-

Ro Coelho da Mota.

A contagem da idade foi iniciada com a colocação da 

última pedra das Grandes Obras do Porto de Setúbal, pelo então 

Presidente da República, General Carmona, a 20 de maio do ano 

de 1934. Data que sinaliza o arranque da era moderna do porto 

e que constituiu o embrião do que são, hoje, infraestruturas 

portuárias preparadas para as necessidades atuais e com grande 

capacidade para se expandir, fora dos limites da cidade.

As atividades tiveram início ainda na manhã de 19, no Jardim 

Luís da Fonseca, com uma foto conjunta dos colaboradores 

da APSS, ao que se seguiu um almoço de confraternização na 

cidade. Durante a tarde, decorreu, no Auditório do Edifício Sede 

da APSS, uma cerimónia de homenagem ao Eng.º Coelho da 

Mota, mentor da construção do Terminal Ro-Ro. 

A sessão foi presidida pelo Presidente do CA da APSS, 

Dr. Vítor Caldeirinha, acompanhado na mesa pelo Administrador 

da APSS, Eng.º Seixas da Fonseca, e pelo Presidente da 

Comunidade Portuária de Setúbal, Eng.º Frederico Spranger, 

perante uma plateia onde estavam presentes o Vice-Presidente 

da Câmara Municipal de Setúbal, Dr. André Martins, o Capitão 

do Porto de Setúbal, Cmdt Luis Jimenez, a Presidente do CA 

da APRAM – Administração dos Portos da Região Autónoma 

da Madeira, Dra. Alexandra Mendonça, o homenageado, 

Eng.º Coelho da Mota, entre outros representantes de empresas e 

entidades ligadas à atividade marítima-portuária.

O Presidente da APSS fez uma resenha da história do Porto 

de Setúbal, relembrando a sua importância para as comunidades 
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que, desde os tempos dos fenícios, se instalaram na região, 

culminando com o crescimento sustentado que o porto tem 

mantido nos últimos anos, que alicerça boas expetativas para o 

futuro, como porto ibérico exportador e disponível para servir a 

região de Lisboa.

No dia 20 de maio, decorreram visitas guiadas aos terminais, 

quer para os colaboradores da APSS, quer para particulares. 

Porto de Setúbal assina contrato de 
Expansão do Terminal Ro-Ro Coelho 
da Mota

A APSS – Administração dos Portos de Setúbal e 

Sesimbra, SA adjudicou, no dia 19 de maio, o contrato 

da Expansão do Terminal Ro-Ro Coelho da Mota para 

Jusante. A assinatura do contrato decorreu durante a 

cerimónia de comemoração do Dia do Porto de Setúbal.

O projeto traduz um investimento de 2,9 milhões de 

euros e faz parte da lista dos projetos prioritários no PETI 3+, 

apresentado pelo Governo, em 2014. Vão ser construídos mais 

5,8 ha de terrapleno no terminal, que visam melhorar o serviço 

de importação e exportação de automóveis e passar a oferecer 

serviços de valor acrescentado na importação e exportação de 

veículos, serviços atualmente executados em parque de segunda 

linha. A obra, realizada pela Construções Pragosa, SA, está em 

curso e decorrerá até ao final de 2015.

O Porto de Setúbal pretende ser um hub ro-ro de crosstrade 

intercontinental na ligação entre as rotas do Atlântico, África, 

Ásia e as linhas do Mediterrâneo e, de igual modo, potenciar a 

distribuição de automóveis para Portugal e Espanha, até Madrid 

com áreas de atividades logísticas especializadas no interior do 

porto.

O Porto de Setúbal é a principal porta para a exportação de 

veículos produzidos pela Volkswagen Autoeuropa, quer para a 

Europa, quer para a Ásia, 

como o embarque quinzenal 

direto para a China. O 

Terminal Autoeuropa, 

integrado no Terminal Ro-

Ro Coelho da Mota, é o 2º 

maior gerido diretamente 

pela Volkswagen na Europa, 

logo a seguir a Emden, na 

Alemanha.

Com várias linhas regulares da Grimaldi, VW Logistics, NYK 

e Suardiaz, que ligam Setúbal à Europa, Ásia, Mediterrâneo 

e EUA, recebeu, já em 2015, mais uma linha da EML, que para 

além de escalar portos europeus, faz crosstrade entre as rotas do 

Atlântico, África, Ásia e as linhas do Mediterrâneo, bem como, 

mais um serviço da Grimaldi, que oferece a novidade de um 

serviço direto para Baltimore, nos estados Unidos da América.
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SE das Infraestruturas, Transportes e 
Comunicações presente na assinatura 
de protocolo entre a APSS e a REFER

A APSS – Administração dos Portos de Setúbal e 

Sesimbra, SA e a Rede Ferroviária Nacional REFER EPE 

assinaram, no dia 8 de abril, no auditório do Edifício 

Sede da APSS, o protocolo de parceria para o Estudo de 

Modernização da Ligação Ferroviária à Zona Central do 

Porto de Setúbal, numa cerimónia onde esteve presente o 

Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas, Transportes 

e Comunicações, Dr. Sérgio Monteiro.

O protocolo tem como objeto a elaboração dos estudos 

técnicos e operacionais e dos projetos de execução para a 

melhoria da ligação ferroviária à zona central do Porto de Setúbal, 

que incluem também as infraestruturas ferroviárias da Estação de 

Praias do Sado, do Terminal Somincor e do triângulo de Praias 

do Sado, um projeto que faz parte da lista que integra o Plano 

Estratégico de Transportes e Infraestruturas (PETI+3). 

O Porto de Setúbal é já o segundo porto nacional na utilização 

da ferrovia. No ano de 2014, foram realizados 5,6 mil comboios 

neste porto, representando 34% do total movimentado nos portos 

portugueses. A execução deste projeto permitirá a duplicação 

da capacidade e a redução de custos de movimentação de 

comboios nos terminais portuários, uma aposta que significa 

mais competitividade no transporte ferroviário, protegendo o 

ambiente, a cidade e as zonas envolventes, das sobrecargas nas 

vias rodoviárias.

Para além dos anfitriões, Dr. Vítor Caldeirinha e Eng.º Seixas 

da Fonseca, respetivamente Presidente e  Administrador da 

APSS, SA, e dos membros do CA da REFER, Dr. António Ramalho, 

Presidente, e Eng.º José Luís dos Santos, Administrador, estiveram 

presentes na cerimónia o Vice-Presidente da Câmara Municipal de 

Setúbal, Dr. André Martins, o Presidente da Comunidade Portuária 

de Setúbal, Eng.º Frederico Spranger, o Capitão do Porto, Cmdt. 

Luís Jimenez, para além de representantes dos concessionários, 

clientes e de colaboradores da APSS.

No decorrer da sessão, o Dr. Vítor Caldeirinha relembrou 

a trajetória de crescimento do Porto de Setúbal nos últimos 

três anos, cerca de um milhão de toneladas por ano, e a sua 

capacidade instalada e de expansão fora do perímetro urbano, um 

crescimento que não poderá dissociar-se da aposta na ferrovia, 

quer, neste caso, com a modernização das ligações ferroviárias à 

zona central do porto, permitindo duplicar o número de comboios 

aos terminais Ro-Ro, Multiusos e de Contentores, quer, no futuro, 

com a ligação a Espanha e resto da Europa. 

Por sua vez, o Dr. António Ramalho, referiu que “pensar 

no crescimento da ferrovia sem ser com os portos nacionais, 

é irracional” e sublinhou a importância das ligações ao “outro 



7

NOTÍCIAS

lado da fronteira”, investimentos de proximidade essenciais para 

posicionar os portos de Lisboa, Sines e Setúbal como Hubs de 

1º nível na cadeia logística, já que aumentam a capacidade de 

movimentação de comboios em número e em capacidade de 

carga.

A sessão foi encerrada pelo Secretário de Estado das 

Infraestruturas, Transportes e Comunicações, Dr. Sérgio 

Monteiro, que salientou que “é um investimento previsto no PETI 

e que segue todos os objetivos do mesmo Plano”, aproveita as 

infraestruturas que existiam, melhora-as, reduz os custos do 

transporte e transfere os benefícios para a economia.

OPDR aposta no Porto de Setúbal

O Porto de Setúbal passou a ser servido, desde maio, 

pelo armador alemão OPDR - Oldenburg-Portugiesische 

Dampfschiffs-Rhederei, do Grupo Schulte, com duas 

Linhas de Serviço Regular, que escalam o Terminal 

Multiusos Zona 2, concessionado à Sadoport. 

A escolha do armador, que oferece aos clientes os serviços 

AGAX (Argan Express) e CISS (Canary Islands & Iberian Peninsula), 

aposta num Terminal de Contentores vocacionado para o 

transporte marítimo de curta distância com boas acessibilidades 

rodoviárias e ferroviárias ao hinterland de Portugal e Espanha e 

elevados níveis de operacionalidade.

A Linha AGAX (Argan 

Express) tem ligações para 

os portos de Agadir, Cadiz, 

Huelva, Setúbal, Tillbury 

e Roterdão, servindo, 

posteriormente, via serviço 

feeder, todos os portos 

escandinavos e da região 

báltica. Tem escalas 

previstas às segundas-feiras 

no sentido northbound, e às 

quartas-feiras, no sentido southbound. Estão afetados à linha três 

navios de 300 TEU de capacidade.

Por sua vez, a linha CISS (Canary Islands & Iberian Peninsula) 

tem como portos de chamada, Hamburgo, Roterdão, Tillbury, 

Caniçal (Madeira), Tenerife, Las Palmas, Casablanca, Melilla, 

Gibraltar, Cartagena e Setúbal. Tem escalas às quartas-feiras em 

ambos os sentidos e tem afetados navios com a mesma oferta de 

capacidade.

Trata-se de mais um passo na consolidação da movimentação 

de contentores no Porto de Setúbal, que aumenta a massa crítica, 

fundamental para realizar economias de escala e, desse modo, 

atrair novos serviços e ainda melhor competitividade no shortsea 

shipping ibérico.

Porto de Setúbal partner do EMPA 
49th General Meeting

O Porto de Setúbal foi partner na 49ª Assembleia 

Geral da EMPA, que decorreu de 15 a 17 de abril de 2015, 

no Estoril, com caraterísticas de Congresso, composta 

por sessões técnicas, divulgação de produtos relacio-

nados com a atividade de Pilotagem, numa organização 

liderada Direção da Apibarra, que viu, durante os traba-

lhos, o seu Presidente, Cmdt. Miguel de Castro, ser eleito 

vice-presidente da EMPA.

A EMPA (European Maritime Pilots Association) é uma 

associação de Pilotos da Europa, com cerca de 5000 assocados de 

25 países, do Mar Báltico, Mar do Norte, Atlântico, Mediterrâneo e 

Mar Negro, de destacar a presença neste congresso de delegados 

de Angola e Moçambique, como convidados, bem como, a 

presença da APP materializada pelo discurso de acolhimento do 

Eng. Seixas da Fonseca, o que transmitiu para o seio da EMPA a 

importante ligação existente em Portugal entre APs e Pilotagem.

As várias apresentações efetuadas pelos representantes de 

equipamentos levaram a concluir, sendo também um objetivo 

da EMPA, que é possível aumentar o nível de segurança dos 

movimentos dos navios nos portos sem que a exploração 

portuária seja afetada. Salienta-se a intervenção de Hans G. 

Hederstrom, diretor do centro “Simulator Maritime Center”, 

CSMART, situado em Almere, Holanda, integrado no operador de 

cruzeiros “Carnival Corporation”.

Esteve em foco a importância da formação, devido ao desafio 

colocado pelos navios com cada vez maior dimensão e inerentes 

responsabilidades, pedindo-se aos Pilotos que conheçam 

antecipadamente as 

condições de manobra que 

vão encontrar a bordo e a 

tripulação do navio.
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A história do Terminal Portuário SAPEC inicia-se em 1925, 

após a aquisição da Herdade das Praias a Henrique Pereira, 

um proprietário rural e vice-presidente da Câmara de Setúbal, 

por parte da sociedade belga “Société Anonyme Belge des 

Mines d’Aljustrel”. Esta sociedade é posteriormente adquirida 

pela SAPEC, empresa que foi fundada em 1926, na belgica, por 

Frédéric Jacobs e Antoine Velge.

O cais, então denominado Estacada BEER, é construído para 

permitir a acostagem de navios adequados ao transporte da pirite 

oriunda das minas de Aljustrel e mais tarde das minas do Lousal. 

Este porto foi destruído pelo grande ciclone que assolou a região 

em 1941. Foi reconstruido e em sua substituição surge a Estacada 

SACI com mais capacidade e modernização de infraestruturas. 

Atualmente, o Terminal SAPEC inclui dois cais 

concessionados pela APSS destinados à movimentação, 

importação e exportação de materiais a granel. O primeiro, TPS, 

concessionado em 1995, está especializado em granéis sólidos, 

o segundo, TGL, concessionado em 2003, está direcionado para 

a receção e manuseamento 

de granéis líquidos.

Evolução e métodos 

construtivos em res-

posta às solicitações do 

mercado.

Com a evolução da economia, do tecido social e político 

nacional e internacional, o cais foi evoluindo adaptando-se 

e respondendo aos desafios da globalização, orientado para 

a satisfação do cliente. O cais de granéis sólidos é constituído 

por um muro-cais de 112 metros de comprimento, acrescido de 

um duque d’Alba (poste de amarração no estuário), com calado 

de -10,5 m, com o objetivo de operar navios até 200 metros de 

comprimento. Este cais inclui um conjunto de equipamentos 

portuários para movimentação de granéis, incluindo duas gruas 

portuárias de 16 e 25 ton, uma tolda ecológica e um sistema de 

transportadores que permitem a ligação do cais aos armazéns 

localizados no parque industrial SAPEC Bay, ao camião e ao 

sistema ferroviário nacional.

O Terminal SAPEC e o potencial do 
Porto de Setúbal
Multimodalidade Mar e Território

Luís Fernando Cruz (*)
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O terminal de granéis líquidos é constituído por dois duques 

d’Alba de atracação, um duque d’Alba de amarração e um duque 

d’Alba técnico. O posto de atracação permite a acostagem de 

navios até 190 metros de comprimento e calado até -10 metros. 

Um conjunto de pipeline permite a ligação do cais diretamente a 

empresas instaladas no parque industrial, ao pórtico de interface 

para camiões, ao sistema de armazenamento e ao sistema 

ferroviário consoante a preferência e os requisitos do cliente.

Localização e Complementaridade de oferta

A localização geoestratégica do Porto de Setúbal entre a 

Europa, a América do Norte e do Sul e a África é uma característica 

impar. Adicionalmente, trata-se de um porto seguro, afastado de 

intempéries e fenómenos meteorológicos extremos associados a 

agitações marítimas. A segurança e a estabilidade das operações 

associada às mercadorias constituem assim uma mais-valia para 

o cliente e para os vários intervenientes no processo.

O Terminal SAPEC complementa-se numa vasta plataforma 

industrial e de desenvolvimento empresarial de dimensão supra 

nacional. A multimodalidade disponível no parque industrial e 

logístico SAPEC Bay, contíguo ao terminal, permite às mercadorias 

seguirem o seu destino de acordo com a preferência dos clientes, 

podendo selecionar como complemento ao transporte marítimo 

o rodoviário ou o ferroviário. As vastas áreas de armazenagem, de 

infraestruturas e de indústrias transformadoras a elas dedicadas, 

permitem a opção pelo entreposto aduaneiro existente no parque 

industrial, ampliando a oferta ao cliente para opções adicionais. 

Sustentabilidade e desenvolvimento económico e 

social da Península de Setúbal

Para continuar a responder às solicitações do mercado, 

maior dimensão de navios e consequente quantidade de 

cargas a operar, bem como a diversidade de produtos e a 

flexibilidade das operações, o Terminal SAPEC deverá ser alvo 

de uma requalificação ponderada, alicerçada na capacidade 

de ampliação e crescimento adaptando-se e gerando fatores 

de desenvolvimento económico para a região e o país. Para o 

aumento da competitividade e eficiência do Terminal SAPEC e 

do Porto de Setúbal, face às exigências do mercado europeu e 

intercontinental, serão necessários investimentos que terão de ser 

equacionados com a rentabilidade económica e sustentabilidade 

da empresa, na sua estreita relação com os períodos de concessão 

que deverão ser estendidos para permitir o retorno financeiro 

adequado e a atratividade de novas atividades industriais. 

O parque industrial e logístico SAPEC bay, com uma área total 

de 360 hectares (ha), com 40 ha de área de reserva natural e com 

cerca de vinte e duas empresas instaladas, dispõe ainda de uma 

área industrial de desenvolvimento de 120 hectares, das quais 96 

ha de potencial uso como uma grande Plataforma industrial e de 

logística, com ligação ao modo marítimo, cais portuário com uma 

frente de cais com cerca de 800 m e um calado até -13 m, incluindo 

ligação ao modo ferroviário através da construção de um ramal 

ferroviário que permita operar composições com cerca de 800 m 

na rodovia, ampliando algumas das capacidades existentes, trata-

se do projeto “BLUE ATLANTIC Industrial & Logistics Park”, em 

desenvolvimento.

O potencial de aumento 

de competitividade da 

península e região de 

Setúbal é enorme e a 

ligação entre empresas 

essencial para aumentar 

e conjugar sinergias que 

permitam esse crescimento 

e desenvolvimento. Este 

é também o propósito da recém criada AISET, Associação das 

industriais da Peninsula de Setúbal, da qual a SAPEC é membro 

fundador.

(*) Diretor-Geral.
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Avaliação económico-financeira da 
APSS em 2014
Rita Lopes (*)

”Devemos navegar algumas vezes a favor do vento e outras con-

tra ele - mas temos de navegar sempre, e não nos deixar levar 

pelo vento, nem jogar a âncora.” 

Oliver Wendell Holmes

Tal como se tem verificado nos últimos anos, a APSS 

continuou, em 2014, a manter uma situação económico-financeira 

equilibrada, estável e sustentável.

Ultrapassando, pelo segundo ano consecutivo, os recordes 

atingidos anteriormente, a mercadoria movimentada no porto 

foi superior a 8 milhões de toneladas, o que corresponde a um 

aumento de 15% face ao ano de 2013. 

O movimento de contentores foi, pela primeira vez, superior 

a 100 mil TEU’s, tendo representado um crescimento de 47% face 

ao ano anterior.

Também o número de navios que escalaram o porto, em 

atividade comercial, aumentou em 2014 cerca de 12,8%, ou seja 

mais 161 navios que em 2013.

Contrariando a tendência dos indicadores anteriores, o 

volume de negócios da APSS, que é composto essencialmente 

por rendimentos resultantes de três áreas distintas de negócio 

(Área Portuária, Área Dominial e Concessões evidenciou uma 

redução de 4% face ao exercício anterior.

Da análise dos valores apresentados, conclui-se que os 

rendimentos provenientes das concessões continuam a ter um 

peso muito importante na 

estrutura da componente 

operacional, evidenciando, 

um acréscimo de 1,3% 

(+125 mil euros) face a 2013. 

No entanto, o efeito positivo 

desta natureza de proveitos 

é anulado pelos decréscimos 

de 2,4% (-820 mil euros) 

e de 3,7% (-79 mil euros) 

verificados, respetivamente 

nos rendimentos obtidos nos serviços portuários e nas taxas e 

licenças.

2014

18 535

19 048

124,5

5 337

8 521

3 982

7 251

4,9

3,6

47,9

4,37

0,73

2,65

ATIVIDADE

Volume de Negócios

VAB

VAB/Efetivo médio

RENTABILIDADE

EBIT

EBITDA

Resultado Líquido

Cash-Flow

Rent. Capitais Próprios

Rent. Capitais Totais

Margem EBITDA

ESTRUTURA

Liquidez

Autonomia

Solvabilidade

m€

m€

m€

m€

m€

m€

m€

%

%

%

2013

19 308

19 652

123,6

4 634

7 750

3 404

6 930

4,3

3,1

41,8

3,47

0,71

2,40

2012

19 207

19 749

121,2

7 054

10 183

5 171

8 478

6,6

4,6

55,0

3,52

0,70

2,33



11

OPINIÃO

O decréscimo nos serviços portuários resulta da eliminação 

da TUP Carga (-1,2 milhões de euros) no ano de 2014, decorrente 

das orientações da Tutela. Já em 2012/2013, se havia registado 

uma redução na referida tarifa, de mais de 50%, o que se traduziu 

numa diminuição de rendimentos de cerca de um milhão de 

euros.

A variação negativa nos rendimentos obtidos em taxas e 

licenças resultou, essencialmente, da revogação de licenças 

decorrente do encerramento de atividades, reflexo da crise 

económica dos últimos anos.

Procurando manter uma gestão equilibrada dos recursos e 

uma política de contenção de gastos, a APSS atingiu um resultado 

líquido de 3,98 milhões de euros, um resultado operacional de 

5,3 milhões euros e um EBITDA de 8,5 milhões de euros, bem 

como rácios de liquidez, autonomia e solvabilidade superiores 

aos anos anteriores.

Os gastos operacionais atingiram o montante de 17,1 

milhões de euros, menos 8% (-1,5 milhões de euros) comparado 

com o exercício anterior. Todas as rubricas contribuíram para 

Serviços
Portuários

Taxas
Dominiais Concessões Outros

7.
28
4

6.
63
1

5.
81
1

8.
99

9

9.
78
4

9.
90

92.
24

2

2.
13
4

2.
05
5

68
2

75
9

75
9

Unidade
Milhares de Euros

2012

2013

2014

este decréscimo, destacando-se os gastos com fornecimentos 

e serviços externos, bem como os gastos com pessoal, que 

registaram reduções de 7% (-180 mil euros) e 12% (-1,04 milhões 

de euros), respetivamente.

A diminuição ao nível dos FSE resultou essencialmente das 

rubricas quer de trabalhos especializados (-21%; -106 mil euros), 

quer de conservação e reparação (-38%; -141 mil euros).

A significativa redução dos gastos com pessoal deve-se, 

em parte, ao facto de no ano anterior, ainda se ter registado o 

pagamento de indemnizações aos trabalhadores que optaram 

pela aposentação antecipada. Por outro lado, também o contínuo 

ajustamento do quadro de pessoal, nomeadamente com a 

redução de efetivos (151 efetivos no final de 2014 versus 200 em 

2005), permitiu reduções nesta rubrica.

Foi definido pela Tutela que as empresas com EBITDA 

positivo deveriam assegurar a redução do peso dos gastos com 

fornecimento e serviços externos e gastos com o pessoal no 

volume de negócios. Nesta matéria, a APSS reduziu em 2 p.p. o 

peso dos referidos gastos, passando de 57% em 2013 para 55% 

em 2014, cumprindo o exigido.

Foram distribuídos dividendos, no valor de 938 mil euros, 

correspondentes a parte do resultado líquido obtido em 2013, 

conforme determinado pelo acionista. 

A APSS continua a manter um endividamento bancário nulo. 

O investimento realizado pela empresa foi de 1,3 milhões de 

euros, tendo a sua cobertura financeira sido assegurada apenas 

por fundos próprios. A realçar os projetos de ordenamento da 

área envolvente da Doca dos Pescadores e a aquisição de uma 

lancha de pilotagem.

(*) Diretora Financeira e de Aprovisionamentos da APSS, 

Licenciada em Organização e Gestão de Empresas (ISCTE) e 

Técnica Oficial de Contas.

Amortizações
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SESIMBRA

Visita de comitiva angolana ao Porto 
de Sesimbra

O Porto de Sesimbra foi visitado por uma delegação angolana 

de profissionais responsáveis pelo sector das pescas. A comitiva 

foi recebida nas instalações da APSS, numa sessão que contou 

igualmente com a participação da Autarquia, da Delegação 

Marítima, da DocaPesca e da ArtesanalPesca.

Depois de uma apresentação do porto, seguiu-se uma 

visita aos principais equipamentos e instalações portuárias, com 

destaque para os das duas organizações, no final, a comitiva foi 

recebida na Câmara Municipal de Sesimbra. 

Reforço da segurança no Porto de 
Sesimbra

Os assuntos relacionados com a segurança são de grande 

importância para a APSS. 

No caso particular do Porto 

de Sesimbra, tem motivado 

uma série de iniciativas 

nesta área, bem como, a 

respetiva divulgação de 

informação.

Neste âmbito, decorre um programa articulado com a 

DocaPesca, que irá contribuir para a melhoria da segurança da 

área do porto. Consiste, entre outras ações, na colocação de 

vigilância permanente na portaria. O processo encontra-se em 

fase de implementação.

Porto de Sesimbra promove ação de 
formação

Foi realizada uma ação de formação em manutenção de 

passadiços nas instalações da APSS no Porto de Sesimbra, uma 

organização conjunta da APSS e da LINDLEY, composta por 

partes teórica e prática.

O convite à participação foi estendido aos principais 

utilizadores de passadiços, e responsáveis pela sua manutenção, 

incluindo o Clube Naval de Sesimbra e a DocaPesca, e 

naturalmente o serviço de manutenção da APSS, tendo-se 

registado uma participação bastante empenhada, a quem foi 

distribuída documentação especializada e um certificado de 

frequência.

Na parte teórica, em sala, foram visualizadas diversas matérias, 

com destaque para as partes constituintes do equipamento, 

calendários de manutenção, prazos de garantia, ferramentas 

específicas e cuidados particulares. A parte prática decorreu nas 

oficinas e nos passadiços, constando de uma abordagem aos 

riscos associados, manuseamento de ferramentas, acesso aos 

componentes, e outros.
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Auditores de Defesa de Portugal e do 
Brasil visitam o porto

O Porto de Setúbal recebeu, no dia 16 de maio, no edifício 

sede da APSS – Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra, 

SA, delegações da AACDN – Associação de Auditores dos Cursos 

de Defesa Nacional, de Portugal, e da ADESG – Associação de 

Diplomados da Escola de Guerra, do Brasil, com o objetivo de dar 

a conhecer aos seus membros a problemática da Administração e 

Gestão de uma infraestrutura portuária, no contexto da economia 

do mar, tendo a visita incluído uma deslocação aos terminais 

portuários.

As duas delegações, com mais de três dezenas de pessoas, 

contaram com a presença da Vice-Presidente da Direção da 

AACDN, Profª Doutora Teresa Ferreira Rodrigues, e do Presidente 

da ADESG, Almirante Ricardo Antônio da Veiga Cabral. Os 

visitantes foram recebidos, no Auditório do Edifício Sede da 

APSS, pelo Eng.º Carlos Seixas da Fonseca, Administrador da 

APSS, que apresentou o porto, a capacidade instalada e projetos 

de expansão e operação futuros.

Porto de Setúbal assistiu a recriação 
do Círio de Nª Srª de Troia

O Molhe Poente da Doca das Fontainhas do Porto de Setúbal 

recebeu, no dia 13 de maio, a equipa de produção da telenovela 

“Mar Salgado”, para filmar cenas de um episódio que inclui o 

Círio Fluvial de Nossa Senhora de Troia.

Na recriação do Círio participaram embarcações de pesca e 

de recreio rigorosamente engalanadas, bem como, um grande 

número de figurantes. Estas filmagens constituíram a gravação 

da última cena de “Mar 

Salgado”, que retratou 

a vida da comunidade 

piscatória setubalense, 

representou mais uma 

oportunidade de divulgação 

da cidade e, também, do 

Porto de Setúbal, que 

apoiou a produção deste 

produto televisivo de 

grande audiência.

APSS acolhe reunião da Plataforma 
Supraconcelhia da Península de 
Setúbal

A APSS – Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra 

SA acolheu, recentemente, no auditório do Edifício Sede, uma 

reunião da Plataforma Supraconcelhia da Península de Setúbal 

(PSCPS), da qual faz parte enquanto entidade da Administração 

Pública. 

A Plataforma Territorial Supraconcelhia da Península de 

Setúbal foi constituída a 28 de Dezembro de 2006, de acordo 

com o enunciado do Decreto-Lei nº 115/2006, de 14 de Junho, 

que regulamenta o Programa Rede Social, funciona como um 

espaço privilegiado de debate e análise dos problemas sociais 

dos concelhos que a integram. Tem como objetivo articular e 

concertar os instrumentos de planeamento social e a promoção 

de respostas locais, com as medidas e ações a nível nacional.

Concluída intervenção no mercado 
de 2ª venda de pescado

A APSS – Administração dos Porto de Setúbal e Sesimbra, 

SA terminou as obras de reabilitação do mercado de 2ª venda de 

pescado do Porto de Setúbal, com intervenções de beneficiação 

nos corredores nascente, poente e do corpo sul do edifício, 

instalações conhecidas como “Mercado da Lota”.

As obras foram executadas com o objetivo de dotar 

as instalações com as condições requeridas para manter a 

infraestrutura apta para a comercialização de pescado. A venda 

de pescado é uma importante atividade, com  tradição no Porto 
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de Setúbal, constituindo uma das imagens de marca da oferta 

de turismo gastronómico da cidade e uma mais-valia para a 

economia da região.

Porto de Setúbal participa no Blue 
Business Forum

O Porto de Setúbal participou no Blue Business Forum, que 

decorreu nos pavilhões da FIL, em Lisboa, de 4 a 6 de junho, 

integrado na Blue Week Lisbon 2015. A presença no evento 

resultou de uma ação conjunta com a CPS – Comunidade 

Portuária de Setúbal. 

No stand do Porto 

de Setúbal foi divulgada 

informação sobre a 

atividade portuária, a 

capacidade instalada e de 

expansão, bem como, dos 

novos projetos em curso e 

a desenvolver.

O evento juntou um 

vasto conjunto de empresas nacionais e internacionais e entidades 

ligadas à Economia do Mar, com stands distribuídos em dois 

pavilhões, incluiu várias conferências, seminários e workshops.

Embaixadora do Panamá recebida no 
Porto de Setúbal

O Porto de Setúbal recebeu, no dia 14 de maio, a visita 

da Embaixadora do Panamá em Portugal, Ilka de Barés e 

dois assessores, Melissa Real Cordoba e Carlos Barés, numa 

deslocação que visou apresentar o renovado Canal do Panamá 

e, por outro lado, conhecer a capacidade instalada e zonas de 

expansão futura do Porto de Setúbal.

O Canal do Panamá está a preparar-se para receber navios 

de maiores dimensões 

e calado, por sua vez, o 

Porto de Setúbal está a 

preparar-se para esse novo 

paradigma, com o projeto 

de aprofundamento dos 

fundos do canal de acesso 

e, assim, poder receber 

os navios Panamax em 

qualquer condição de maré, 24 horas por dia, todos os dias do 

ano.

Alunos de Viseu no Porto de Setúbal

Um grupo de cerca de quatro dezenas de alunos da Escola 

Secundária Viriato, de Viseu, visitou o Porto de Setúbal, no dia 7 

de abril, no âmbito do desenvolvimento curricular da disciplina 

de Geografia.

Foram recebidos no auditório do Edifício Sede da APSS, onde 

assistiram a uma breve apresentação do Porto de Setúbal, que 

incluiu o visionamento do vídeo institucional. A visita terminou 

com uma deslocação aos principais terminais portuários.

Estagiou na APSS

A APSS, dando continuidade à sua política de cooperação 

com instituições de ensino 

regionais, nacionais 

e internacionais, tem 

disponibilizado estágios 

curriculares a alunos das 

mais diversas áreas de 

ensino.

Neste âmbito decorreu 

no Departamento de Taxas 

Portuárias, um estágio de 

formação em contexto de trabalho, do aluno Joel Jesus Viossi, 

do curso de educação e formação Assistente Administrativo, da 

Escola Básica e Secundária Ordem de Santiago, num total de 201 

horas de formação, no período compreendido entre junho e julho 

de 2015. 

Porto de Setúbal visitado por alunos 
espanhóis

Um grupo de alunos espanhóis do “Master em 

Internacionalização” do Instituto de Estudios Cajasol de Sevilha, 

sob a direção do Prof. Dr. Arturo Gutiérrez, foram recebidos nas 

instalações da APSS, no dia 20 de abril, para uma visita ao Porto 

de Setúbal, com o objetivo de conhecer, no local, o exercício da 

atividade portuária e logística.

A comitiva, presidida pelo Cônsul Honorário de Espanha 

em Setúbal, D. Fernando Velasco, em representação da Câmara 

de Comercio e Industria Luso Española, assistiu, no auditório do 
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Edifício Sede da APSS, a uma apresentação do Porto de Setúbal 

e ao visionamento do vídeo institucional, tendo depois sido 

efetuada uma  visita aos terminais portuários. 

Futuros Engenheiros navais visitam 
Porto de Setúbal

A APSS recebeu, no dia 21 de abril, para uma visita ao Porto 

de Setúbal, um grupo de duas dezenas de alunos do curso de 

Engenharia Naval do Instituto Superior Técnico, no âmbito da 

cadeira de Transporte Marítimo e Portos I.

O programa consistiu na receção dos alunos no auditório do 

Edifício Sede da APSS, para uma breve apresentação do Porto 

de Setúbal e visionamento do vídeo institucional. Seguiu-se uma 

deslocação aos terminais portuários, com enfoque no Terminal 

Multiusos Zona 2.

European Supply Chain Day da ESCE 
incluiu visita ao Porto de Setúbal

O Porto de Setúbal recebeu a visita de um grupo de alunos 

da Escola Superior de Ciências Empresariais (ESCE) do Instituto 

Politécnico de Setúbal (IPS), no dia 16 de abril, integrada na 

comemoração do European Suplly Chain Day.

Os alunos foram recebidos no auditório do Edifício Sede 

da APSS, para uma breve apresentação do Porto de Setúbal 

e visionamento do vídeo institucional. Tiveram igualmente 

oportunidade de conhecer in loco alguns dos terminais portuários.

Porto de Setúbal acolhe seminário da 
MAR 7

O Porto de Setúbal apoiou a realização do I Seminário da 

Mar 7 – Associação Para o Desenvolvimento da Economia do 

Mar no Distrito de Setúbal, com o tema “Empreendedorismo no 

Mar no Distrito de Setúbal” 

que decorreu, no dia 15 

de julho, no auditório do 

Edifício Sede da APSS, com 

a presença do Secretário 

de Estado do Mar, Dr. Pinto 

de Abreu, do Presidente 

do CA da APSS, Dr. Vítor 

Caldeirinha e do Presidente 

da Direção da MAR 7, Dr. 

Paulo Ribeiro, entre outros 

participantes com atividades relacionadas com a Economia do 

Mar. 

A Associação Mar 7 foi constituída recentemente, com o 

objetivo de contribuir para o desenvolvimento da Economia do 

Mar no Distrito de Setúbal e dela fazem parte cidadãos direta 

ou indiretamente relacionados com esta vital área da economia 

nacional, que apresenta um grande potencial de oportunidades 

de investimento e de crescimento no Distrito de Setúbal.

Porto de Setúbal certifica-se em 
Segurança e Saúde no Trabalho

A APSS – Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra, 

SA, depois de se ter certificado nas áreas da Qualidade e do 

Ambiente, foi auditada com sucesso, de acordo com a Norma 

OSHAS 18001 : 2007, relativa à implementação de um SGSST – 

Sistema de Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho.

O SGSST fornece um conjunto de ferramentas que 

contribuem para uma melhoria da eficiência da gestão dos 

riscos de Saúde e Segurança do Trabalho, melhorando a sua 

performance geral, o que permite disponibilizar aos seus clientes 

um serviço de excelência, de acordo com as suas diferentes 

especificidades e necessidades.
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ESTOU NA EQUIPA

1 - Há quanto tempo está na empresa? 

Desde 1995

2 – Quais as funções atuais? 

Um canivete suíço entre a Engenharia eletrotécnica, 

informática e auditor de qualidade ambiente e segurança.

3 – Qual o seu papel para o desenvolvimento do Porto de 

Setúbal?

Vestir a camisola do Porto de Setúbal e apoia-lo no seu 

desenvolvimento diário e futuro.

4 – Como vê o Porto de Setúbal no futuro?

Um Porto com futuro, expansível, com capacidades de 

inovação e competitivo a nível nacional e internacional. Podendo 

ser um dos pontos chave para o desenvolvimento da cidade, e 

com capacidade de estar na 1ª linha a nível nacional em várias 

vertentes.

1 - Há quanto tempo está na empresa?

Há 20 anos, inicialmente como telefonista, ao fim de 3 anos 

como Técnica Administrativa no Arquivo Geral. Regressei há uns 

meses após uma licença sem vencimento em Duesseldorf, cheia 

de saudades.

2 – Quais as funções atuais?

Hoje sou técnica administrativa, responsável pela gestão 

documental da Direção de Equipamentos, Infraestruturas e 

Ambiente.

3 – Qual o seu papel para o desenvolvimento do Porto de 

Setúbal?

Sou Arquivista de formação, como tal, o meu trabalho é 

assegurar que os processos de empreitadas, obras e estudos se 

encontre sempre organizados e de acesso rápido por forma a que 

os técnicos consigam obter toda a informação de que necessitam 

para o seu trabalho, é toda  uma engrenagem.  Nem sempre é 

fácil, mas é bom estar de volta.

4 – Como vê o Porto de Setúbal no futuro?

É um porto em grande desenvolvimento, com objectivos 

definidos e com técnicos muito bons e à altura. Aguarda-nos um 

grande futuro!

Alberto Jorge Carvalho da Silva. 

Técnico Superior

Patricia Alexandra Chagas Pombinho. 

Técnica Administrativa
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ESTATÍSTICAS VALORES ACUMULADOS A JUNHO
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Técnica Administrativa
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CASA DE PESSOAL DA APSS

Torneio de Bowling

O 9º Torneio de Bowling realizou-se a 13 de fevereiro, 

novamente nas instalações do “Bowling-Setúbal”. O torneio foi 

disputado na modalidade de três séries de dez jogadas cada e 

contou com a participação de catorze associados. O vencedor 

foi o associado Jorge Albano, tendo a prova feminina sido ganha 

pela associada Patrícia Pombinho.

Torneio de Snooker

No dia 25 de fevereiro realizou-se o Torneio Anual de Snooker 

da Casa do Pessoal da APSS, que teve lugar na sala “Ora Bolas” 

em Setúbal. Participaram dez associados e o torneio foi disputado 

no sistema de eliminação à melhor de duas partidas. Disputaram 

a final os associados Jorge Borda d´Água e Custódio Santos, 

tendo este último vencido o torneio com o resultado de 2-1.

Futsal 

A equipa de Futsal da 

CPPSS participou no 1º 

Torneio Inter Agentes de 

Proteção Civil, que teve 

lugar no fim de semana 

de 7 e 8 março, na cidade 

de Setúbal, tendo obtido 

o quinto lugar. O torneio 

contou com equipas de 

todo o país e teve como 

melhor marcador o nosso 

jogador André Costa, 

com um total de 13 golos 

marcados.

Torneio de Golfe  

A exemplo dos anos 

anteriores deslocamo-nos 

ao Golf do Montado para 

mais uma aula de aprendizagem, à qual se seguiu um pequeno 

Torneio para por à prova a perícia dos golfistas. A prova teve 

como vencedora a participante Lara Ponte. 

26º Aniversário da CPPSS

No passado dia 24 de Abril, a Quinta de Montreal foi o 

palco da comemoração do 26º Aniversário da CPPSS. O evento 

contou com a presença de mais de uma centena de associados 

e familiares. 

Durante o jantar, atuaram o grupo Duo Rock Alentejano e 

duas dançarinas da Academia Unik Gymdance, num ambiente 

de comemoração que fechou com as palavras do Presidente 

da Direção, Engº. Paulo Aldeia, e do Vogal do Conselho de 

Administração da APSS, SA, Engº. Seixas da Fonseca, seguindo-

se os parabéns e corte do bolo de aniversário. 
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Torneio  de Pesca de Mar

O 1º Torneio Interno de Pesca de Mar de 2015, teve lugar no 

dia 1 do mês de maio. Os pescadores inscritos partiram pelas seis 

horas da madrugada, a bordo de duas embarcações, com destino 

ao local de pesca.O dia foi agradável para os pescadores, quer no 

que se refere à quantidade de pescado, quer ao tempo que se fez 

sentir. A classificação final do evento foi a de seguida indicada.

1º lugar: Sixto Ferreira 13,0 kg; 2º lugar: António Martins 

10,0 kg; 3º lugar: João Farinha 7,0 kg; Maior exemplar: Joaquim 

Gomes 1,100 kg.

Torneio de Paintball

A CPPSS organizou, pela primeira vez, no dia 16 de maio, um 

Torneio de Paintball, nas instalações da empresa Combat Zone, 

em Azeitão. Participaram vinte e nove associados e familiares, 

dividos em duas equipas, que disputaram quatro diferentes 

combates. 

A prova decorreu em 

ambiente de convívio e 

diversão, terminando com 

um almoço no restaurante 

“Alcanena” para recuperar 

a energia despendida ao 

longo de toda a manhã.

Ida ao Teatro

No dia 22 de maio, a CPPSS proporcionou aos seus 

associados uma ida ao Fórum Luísa Todi, em Setubal, a fim de 

assistirem à comédia, “Estamos Todos”, com o artista José Pedro 

Gomes.

Torneio de Karting

O Kartódromo Internacional de Palmela – KIP foi de novo 

o local escolhido para a realização do 6º Torneio de Karting da 

CPPSS. O Torneio, realizado no passado dia 28 de Junho, teve 

início com uma explicação das regras de segurança a respeitar 

por todos os intervenientes na condução dos Karts com cilindrada 

de 270 C.C. 

Seguiram-se cinco minutos de treinos livres e cinco minutos 

de treinos cronometrados que permitiram definir a posição dos 

16 concorrentes na grelha de largada. A prova com a duração de 

15 minutos teve a seguinte classificação final.

1º lugar: Celestino Massano; 2º lugar: Pedro Farrica; 

3º lugar: Custódio Santos; 4º lugar: João Gonçalves; 5º Lugar: 

Fernando chagas.

Facebook

A CPPSS aderiu à rede social Facebook para divulgar as suas 

atividades. É ainda possível consultar um histórico das ações 

desenvolvidas ao longo dos vinte e seis anos de existência. O seu 

endereço é:  https://www.facebook.com/CPPSetubalSesimbra




