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EDITORIAL

O Presidente
Vitor Caldeirinha

Foi com especial agrado que recebemos, no Porto de Sesimbra, 

a Senhora Ministra do Mar, Eng.ª Ana Paula Vitorino, acompanhada 

por uma comitiva que incluiu o responsável pelas políticas da 

pesca ao nível comunitário, Dr. João Aguiar Machado, Diretor-

Geral dos Assuntos Marítimos e das Pescas. Foi possível verificar as 

transformações e investimento em curso no porto, em especial na 

transformação e comercialização local e internacional de pescado.

No que se refere à carga, é de assinalar o aumento das 

infraestruturas dedicadas ao segmento ro-ro, através da 

expansão para jusante do Terminal Ro-Ro Coelho da Mota, em 

mais de 5,8 ha de terrapleno. Trata-se de uma aposta deste CA 

neste tipo de tráfego, que há décadas reconhece as vantagens 

deste porto e dos parques logísticos na sua proximidade. 

Esta ampliação irá dar resposta às necessidades da 

AutoEuropa, parceira deste porto desde o início da laboração da 

fábrica, permitindo ainda receber outros fluxos de importação de 

diversas marcas de automóveis destinados ao mercado nacional 

e espanhol. Estão ainda previstos serviços de valor acrescentado 

que tornem este terminal mais atrativo, funcionando como hub 

ro-ro de crosstrade intercontinental de ligação entre as rotas do 

Atlântico e do Mediterrâneo.

Tendo por objetivo a divulgação de novos projetos e, por 

outro lado, gerar a troca de ideias sobre a melhor estratégia par 

atrair novos clusters logísticos e industriais e criar emprego na 

região, organizámos mais um Seminário Plataformas Logísticas 

Ibéricas, o VI, desta vez em colaboração com a Aicep Global 

Parques. As comunicações apresentadas tocaram vários temas 

de grande interesse, com destaque para o ponto de vista que 

veio de Espanha que considerou este porto como um parceiro 

muito competitivo para as indústrias exportadoras de produtos 

agrícolas da Extremadura.

O encerramento da sessão esteve a cargo da representante do 

Ministério do Mar, Dra. Lídia Sequeira, presença que nos honrou, 

dado o seu elevado conhecimento sobre a atividade portuária e 

reconhecimento no setor. No seu discurso, congratulou-se com 

o crescimento notável do Porto de Setúbal nos últimos dez anos, 

que se tornou num porto fundamental para o transporte marítimo 

nacional, com uma “centralidade fantástica”.

O programa da sessão incluiu ainda a assinatura do protocolo 

“Região Industrial, Logística e Portuária de Setúbal Rumo ao 

Futuro”, que juntou alguns dos principais players da Região, 

incluindo a Câmara Municipal de Setúbal, a Aicep Global Parques, 

a Comunidade Portuária de Setúbal, o Instituto Politécnico de 

Setúbal, a Sapec Parques Industriais e a APSS.

A subscrição deste protocolo veio mostrar que existe 

um alinhamento por parte dos parceiros para, em conjunto, 

desenvolver ações de promoção de novos projetos junto 

de investidores nacionais e estrangeiros, mostrando a 

competitividade da região e a sua capacidade para atrair novos 

negócios, alargando o hinterland até Madrid e ligando o porto a 

cada vez mais destinos no forland.

De entre os novos projetos, destaca-se o “Port of Setúbal 

Plus”, em divulgação junto de investidores nacionais e 

internacionais, o que atesta a enorme capacidade de expansão 

low-cost deste porto e o seu potencial de crescimento no futuro 

em cerca de três quilómetros de cais acostável e mais de setenta 

hectares de terraplenos, representando um aumento da oferta de 

infraestruturas portuárias superior a cem porcento.

Esta condição impar de expansão permitirá continuar a 

afirmar, na próxima década, o Porto de Setúbal como Gateway 

da Região de Lisboa.

Na vertente de dinamização da Zona Ribeirinha de Setúbal, 

merece referência a celebração da Semana do Mar 2015, 

organizada mais uma vez em parceria com a Câmara Municipal 

de Setúbal, contando também com a colaboração da Marinha 

Portuguesa, Aporvela, DocaPesca e associações de pesca 

Bivalmar, Setúbal Pesca e Sesibal. O programa incluiu diversas 

atividades lúdicas para a população, visita às embarcações 

emblemáticas “Sagres”, “Creoula” e “Vera Cruz”, exposições 

e, como complemento, foi proporcionada também uma visita 

guiada à Docapesca de Setúbal. 

No Porto de Sesimbra, destaca-se o programa de 

desmantelamento e remoção de embarcações degradadas, 

envolvendo um grupo de trabalho constituído por elementos 

da APSS, da Câmara Municipal de Sesimbra, Capitania do Porto 

de Setúbal/Delegação Marítima de Sesimbra e da DocaPesca. 

O programa inclui o transporte selecionado dos produtos do 

desmantelamento a destino autorizado.
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Porto de Setúbal aumenta capacidade 
do Terminal Ro-Ro Coelho da Mota

Estão concluídas as obras de Expansão do Terminal 

Roll-on Roll-off para Jusante, são mais 5,8 ha de terrapleno 

no terminal, destinados a melhorar a oferta de serviços de 

valor acrescentado na importação e exportação de veículos.

Foi um investimento de 2,9 milhões de euros, incluído na lista 

dos projetos prioritários no PETI+3, apresentado pelo Governo, 

em 2014. O objetivo é criar, no Porto de Setúbal, 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, que até agora eram efetuadas em parques de 

segunda linha.

É histórico o movimento Ro-Ro de veículos ligeiros novos 

no Porto de Setúbal, que representa mais de 90% do tráfego 

nacional. Em 2015, o tráfego de viaturas recuperou de 136 

mil viaturas, para 169 mil viaturas, um crescimento de perto 

de 24%, comparado a 2014. O Porto de Setúbal é, também, a 

principal porta para a exportação de veículos produzidos pela 

Volkswagen Autoeuropa, quer para a Europa, quer para a Ásia, 

com 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, EML 

e NYK, que ligam Setúbal à Europa, Ásia, Mediterrâneo e EUA, o 

Porto de Setúbal recebeu, 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. A 

VW Autoeuropa prolongou, em 2015, a concessão do seu terminal 

por mais 15 anos, reforçando uma aposta no Porto de Setúbal. 

Semana do Mar Setúbal

Setúbal abraçou o Mar com a celebração da Semana 

do Mar 2015, de 20 a 27 de setembro, vários milhares de 

setubalenses e visitantes desfrutaram do vasto conjunto 

de eventos em programa, tendo como palco a frente ri-

beirinha da cidade.

Foi mais um êxito resultante da parceria entre a APSS e a CMS, 

com a habitual colaboração da Marinha Portuguesa e da Aporvela, 

a que se juntou a participação empenhada das associações de 

pesca setubalenses, Bivalmar, Setúbal Pesca e Sesibal.

Foram realizados dois seminários, o primeiro, sob o tema 

“Educação, Formação Marítimo-Portuária e Empregabilidade”, 

enquanto ao II Seminário Internacional – As Cidades Portuárias e 
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a Relação Porto – Cidade, com a presença do Secretário de Estado 

do Turismo, Adolfo de Mesquita Nunes, e profissionais ligados à 

temática, coube debater as “Oportunidades para o Turismo em 

Setúbal: Cruzeiros e Marítimo-Turística”.

Durante toda a Semana do Mar 2015, esteve patente uma 

exposição “Tradições da Pesca e Circuito do Pescado”, só 

possível com a colaboração das associações de pesca Bivalmar, 

Setúbal Pesca e Sesibal. Como complemento, foi proporcionada 

também uma visita guiada à Docapesca de Setúbal. 

A iniciativa mais mediática foi a presença simultânea, no 

Cais 2, dos três veleiros nacionais, NRP Sagres, NTM Creoula e 

caravela Vera Cruz, conjuntamente com a lancha de fiscalização 

NRP Orion, que ofereceu ao público passeios pelo rio Sado. 

Os veleiros Creoula e Vera Cruz proporcionaram viagens de 

Lisboa para Setúbal e de Setúbal para Lisboa a jovens. A 

vertente náutica foi complementada por uma regata de veleiros 

de Sesimbra para Setúbal - Troia, no dia 26, e por um desfile 

náutico de encerramento, no dia 27, com a participação de todas 

as embarcações.

No Cais 2, durante a Semana do Mar 2015, esteve ao dispor 

do público para visitas um conjunto de stands institucionais dos 

organizadores, APSS e CMS, e de patrocinadores, simultaneamente 

com a iniciativa “Veleiros ao Luar”, que incluiu provas de ostras de 

Setúbal e mais de uma dezena de quiosques de street food.

Porto de Setúbal e aicep Global 
Parques realizaram o VI Seminário 
Plataformas Logísticas Ibéricas

A APSS e a aicep Global Parques realizaram, conjun-

tamente, o VI Seminário Plataformas Logísticas Ibéricas, 

no Auditório do Centro de Negócios do BlueBiz Global 

Parques, em Setúbal, sob o tema: “Como atrair novos 

clusters logísticos e industriais e criar emprego?” 

Com cerca de cento e oitenta participantes, o seminário foi 

desenvolvido em dois painéis, o primeiro, com apresentações 
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subordinadas às “Novas oportunidades de crescimento e 

investimento” e, o segundo, com intervenções sobre como 

“Alinhar stakeholders para exportações mais competitivas”

Antes dos trabalhos, ficaram presentes as ideias-chave de 

Francisco Palma, Presidente da Comissão executiva do aicep 

Global Parques: “O objetivo é juntar os principais players da 

Região e mostrar que, em conjunto, as infraestruturas e entidades 

conseguem promover a competitividade da região, criando 

emprego e alargando o hinterland”; de Vitor Caldeirinha, Presidente 

do CA da APSS: “É essencial continuar o desenvolvimento do 

Porto de Setúbal, uma infraestrutura ‘cola’ de ligação da atividade 

económica da região”; de Pedro Dominguinhos, Presidente do 

IPS: “O IPS tem toda a fileira formativa necessária para servir 

as empresas”, e de Maria das Dores Meira, Presidente da CM 

Setúbal: “Tenho de me congratular com a capacidade e a 

vontade demonstrada por todas as entidades na forma como se 

entenderam em torno de objetivos comuns”.

Pedro Galvão, da Secil, deu a conhecer o caso da empresa, 

referindo que há aspetos a melhorar no transporte marítimo 

relacionados com os custos, mas também que, com pouco, se 

consegue muito. Fátima Évora, da APSS, apresentou o “Port of 

Setúbal Plus”, um projeto que promove o crescimento futuro 

do porto, em divulgação junto de investidores nacionais e 

internacionais, um Gateway da Região de Lisboa e Sul de Portugal 

e parceiro das indústrias do hinterland. Um porto “Towards the 

Future”, com uma capacidade de expansão de cerca de 3 kms de 

cais e 72 ha de terraplenos para contentores, granéis e veículos. 

Luís Fernando Cruz, do Grupo Sapec, deu a conhecer o projeto 

“Blue Atlantic”, promovido pelo Grupo, que irá reforçar a oferta 

logística e portuária, já existentes, com 800 metros de cais e 96 ha 

de áreas logísticas.

Sandra Augusto, da AutoEuropa, vê o Porto de Setúbal 

como futuro hub na distribuição da produção automóvel da VW. 

Paulo Calado, da aicep Global Parques, apresentou o BlueBiz 

Global Parques, uma infraestrutura que oferece facilidades 

logísticas e de instalação às empresas que pretendem implantar-

se na região.

O alargamento do hinterland logístico portuário do Porto de 

Setúbal a Espanha foi demonstrado por Juan Romero Miranda, 

da Plataforma Logística del Suroeste Europeu, que relembrou 

aos presentes a capacidade produtora e exportadora de produtos 

agrícolas da Extremadura espanhola, salientando, como se 

concluiu num estudo, que os portos portugueses são mais baratos 

e competitivos. O Porto de Setúbal já está ligado à Extremadura 

através de 4 comboios semanais, esperando-se que este número 

venha a aumentar este ano. 

Encerrou a sessão a representante do Ministério do Mar, 

Lídia Sequeira, que registou os avanços alcançados pelos portos 

portugueses nos últimos anos, quer em infraestruturas quer em 

simplificação dos processos. Referiu-se ao Porto de Setúbal, 

congratulando-se com o crescimento notável dos últimos 

dez anos, em que se tornou num porto fundamental para o 

transporte marítimo nacional, com uma centralidade fantástica, na 

proximidade das grandes empresas exportadoras e de plataformas 

logísticas, como a Bluebiz Global Parques e Sapec Bay.
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Assinado Protocolo “Região Industrial, 
Logística e Portuária de Setúbal Rumo 
ao Futuro”

O protocolo “Região Industrial, Logística e Portuária de 

Setúbal Rumo ao Futuro”, reuniu seis subscritores - APSS, 

aicep Global Parques, CM de Setúbal, CPS, Sapec Parques 

Industriais e IPS – que se propõem trabalhar, em parceria, 

para melhorar a competitividade e a divulgação do gran-

de potencial da Região de Setúbal nas atividades ligadas à 

exportação e importação de mercadorias por via marítima. 

O Protocolo compreende a execução futura, de ações 

conjuntas articuladas entre estas entidades, com o objetivo de 

aumentar o hinterland e forland do Porto de Setúbal até Espanha, 

em parceria com os parques logísticos, industriais e de serviços 

adjacentes ao porto, que consistirão, principalmente, na divulgação 

das infraestruturas existentes e de projetos em desenvolvimento, 

para atrair investimento nacional e internacional.

O porto tem disponíveis extensas áreas de expansão; o 

projeto Port of Setúbal Plus permitirá 3 kms de cais e 72 ha de 

terrapleno para o Shortsea; o projeto Blue Atlantic, contará com 

800 metros de cais e 96 ha de áreas logísticas. Para além destes, 

outros projetos com impacto económico e social para a Cidade 

e Região de Setúbal, como a atração de escalas regulares de 

cruzeiros médios e temáticos e o investimento na futura Marina 

de Setúbal, entre outros, serão, doravante, contemplados pelas 

ações conjuntas preconizadas pelo presente protocolo.

Crescimento no número de escalas 
e comboios consolida posição no 
Shortsea do Porto de Setúbal.

O Porto de Setúbal reforça o incremento do movi-

mento de carga por via ferroviária em 2015, aumenta hin-

terland até Espanha e consolida posição no Shortsea. Por 

outro lado, continua a crescer o número de linhas regula-

res que escolhem Setúbal.

Em todas as cargas, foram processados 6300 comboios, mais 

15% face a 2014, a que correspondem 1,7 milhões de toneladas, 

mais 20% do que em 2014. Destes números, 1200 comboios e 

955 mil toneladas, tiveram como origem/destino a Extremadura 

espanhola, respetivamente, mais 22% e 18%, em relação a 2014. 

Face ao total representa uma quota de 57% de carga espanhola 

transportada por ferrovia, o que prova o alargamento do hinterland 

do Porto de Setúbal a Espanha e as vantagens competitivas para 

as indústrias exportadoras de produtos agroalimentares, que 

marcam fortemente a atividade económica daquela região. 

São resultados que contribuem para a expansão da área de 

influência do Porto de Setúbal e para consolidação do posicionamento 

no Shortsea, a que se adiciona o aumento do número de linhas e de 

ligações marítimas a portos a curta distância. Conta atualmente com 

quinze escalas regulares. O que se traduziu, em 2015, num crescimento 

de 17% nos contentores, com 121 mil TEU e novo recorde nesta 

carga, e mais 13% no ro-ro, atingindo as 168 mil viaturas.

Com este crescimento, fruto 

do empenho e competitividade 

das empresas da Comunidade 

Portuária de Setúbal, o Porto 

afirma-se como “The South 

Lisbon Gateway”, intensificando  

o hinterland nacional e espanhol 

(4 comboios semanais e com 

perspetivas de aumento, em 2016), confirmando-se como uma 

Solução Ibérica na Região de Lisboa.

Por outro lado, com a consolidação do movimento de cargas 

por ferrovia quer para Portugal, quer para Espanha, constata-

se, também, a pertinência do investimento na ferrovia para 

duplicar o número de comboios na zona central do porto. É um 

investimento que está a ser estudado pelo Porto de Setúbal e a 

IP – Infraestruturas de Portugal.
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Quando analisamos com atenção os trabalhos da OCDE 

sobre as regiões ou cidades mais competitivas e inovadoras, 

existe um denominador comum entre todas: a capacidade de 

relacionamento entre os agentes económicos mais relevantes, 

traduzido em projetos concretos e baseados numa estratégia 

clara e assumida por todos. 

O recente protocolo assinado entre a Administração dos 

Portos de Setúbal e Sesimbra, a Câmara de Setúbal, a aicep 

Global Parques, o Politécnico de Setúbal, a Comunidade Portuária 

de Setúbal e a SAPEC Parques Industrias, mais do que um ato 

simbólico, representa uma atitude estratégica diferenciada na 

tentativa de captação de investimento qualificado para o território 

a partir da vontade endógena de atores focais para a região. Esta 

parceria permite, por exemplo, uma estratégia articulada para 

captação de investimento junto das empresas e consumidores 

espanhóis, quer sejam para utilização do porto quer para 

incrementar o turismo, por exemplo, do sul de Espanha. Mas 

pode também significar uma atuação articulada para potenciar os 

benefícios decorrentes do investimento da VW ou do crescimento 

do setor aeronáutico na região e em Évora.

Esta atuação concertada pode significar inovação nos serviços 

prestados por parte das empresas, a agilização de procedimentos 

por parte da Câmara, a melhoria dos serviços prestados no Porto, 

a criação de infraestruturas e serviços por parte dos parques 

empresariais, bem como uma oferta formativa e desenvolvimento 

de projetos de investigação por parte do Politécnico de Setúbal 

que satisfaçam as necessidades dos diferentes agentes, quer 

sejam as empresas ou outras organizações, quer sejam os jovens 

e ativos que carecem de um incremento das suas qualificações.

A cooperação entre o IPS e as empresas da região tem vindo 

a crescer nos últimos anos e as relações têm sido profícuas nos 

seus resultados. A realização de estágios por parte dos estudantes 

do IPS nas empresas e demais organizações, bem como o 

desenvolvimento de projetos de investigação em conjunto 

ou ainda a prestação de serviços especializados são alguns 

dos exemplos de como esta cooperação se tem materializado. 

Para além de aumentar a qualificação do capital humano das 

empresas, com natural benefício em termos de produtividade 

A relação do ensino superior com 
as organizações como fator de 
desenvolvimento regional
Multimodalidade Mar e Território

Pedro Dominguinhos (*)
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e qualidade, esta cooperação pode induzir outros benefícios. 

Num estudo recente realizado junto das maiores empresas do 

distrito de Setúbal (Gorjão e Dominguinhos, 2014) ficou patente 

o benefício da cooperação entre as entidades empresariais 

e uma instituição de ensino superior, neste caso, o Instituto 

Politécnico de Setúbal. Os resultados, em termos de inovação, 

quer seja de produto, de serviço ou organizacional, demostram 

que as empresas que cooperaram com o IPS apresentaram uma 

capacidade duas vezes superior quando comparadas com as 

que não desenvolveram qualquer atividade de cooperação com 

o IPS. Estes resultados demostram como é importante a partilha 

de conhecimentos, o acesso à I&D que é realizada nas entidades 

do sistema científico e tecnológico, para além da discussão sobre 

os temas mais recentes em termos tecnológicos. 

Potenciar esta relação obriga, também, a uma relação mais 

aberta e de confiança entre os vários atores do sistema regional 

de inovação. No mesmo estudo, ficou patente a necessidade, 

por um lado, das empresas terem acesso a informação mais 

estruturada sobre as capacidades do IPS, bem como da 

existência de um espírito de maior cooperação entre autarquias, 

empresas e demais organizações, ou seja, indiretamente clamam 

por um maior reforço da denominada tripla hélix. Para colmatar 

esta necessidade, e assumindo uma atitude pró-ativa, o IPS 

está a desenvolver o projeto IN2SET – Interface colaborativo 

para a Península de Setúbal -, em estreita colaboração com 

dezenas de entidades da região, cujo objetivo é, para além de 

produzir conhecimento relevante sobre a região, potenciar o 

desenvolvimento de projetos para a região que potenciem o seu 

desenvolvimento. Paralelamente, o IPS está a desenvolver o seu 

portefólio de competências, instrumento essencial para potenciar 

a colaboração com as empresas. Este portefólio permite a 

identificação clara das áreas mais competitivas e passíveis de 

serem utilizadas em projetos de I&D por parte das empresas, quer 

na candidatura a fundos comunitários e nacionais.

Esta lógica de parceria vai ganhar uma relevância especial 

nos tempos mais próximos, porquanto o governo português 

acabou de lançar um Programa de Modernização e Valorização 

do Ensino Politécnico, onde podemos destacar o incentivo às 

“atividades de Investigação & Desenvolvimento experimental 

(experience ou pratice based learning), orientadas para a inovação 

no setor produtivo, social ou artístico”. Estes projetos devem 

ser construídos em conjunto com os vários atores envolvidos e 

responder a desafios específicos, contribuindo desta forma para 

o desenvolvimento de soluções inovadores. Ao mesmo tempo, 

pretende-se o desenvolvimento das regiões, facilitando o acesso 

ao conhecimento e à sua valorização social. A lógica subjacente 

assenta na ‘democratização’ do conhecimento, através da sua 

disseminação no território, que deverá ser capaz de apropriar 

destes desenvolvimentos. 

Este enquadramento exige uma atuação empreendedora 

por parte do IPS, capaz de ouvir e de procurar as empresas e 

a suas necessidades, mas também um espírito de abertura e 

de diálogo por parte das empresas, na identificação das suas 

necessidades e na construção conjunta de soluções inovadoras, 

capazes de as tornar mais competitivas. Este trabalho conjunto 

deve, também, permitir o envolvimento dos estudantes em todo 

o processo, ganhando uma maior sensibilidade organizacional 

desde os primeiros anos de estudo, ao mesmo tempo que podem 

participar, sempre com o apoio dos docentes, na resolução de 

problemas com graus de complexidade crescente. 

Esta aproximação facilita o desenvolvimento de metodologias 

pedagógicas mais ativas, de que o problem based learning é 

exemplo, assente na resolução de problemas da vida real ou 

de projetos assentes numa lógica interdisciplinar, facilitando o 

desenvolvimento de soft skills, cada vez mais valorizadas, como 

o trabalho em equipa, capacidade de autonomia, resolução de 

problemas e espírito crítico.

Atuemos em conjunto, para que cada um seja um parceiro 

de desenvolvimento da região. 

(*) Presidente do Instituto Politécnico de Setúbal
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A proposta de valor  
do Porto de Setúbal
Fátima Évora (*)

A globalização continua a caracterizar o tempo presente, define 

as rotas da economia e determina a qualidade de vida dos que 

coabitam neste planeta; o Porto está na origem deste fenómeno, 

dá-lhe suporte, uma vez que aproximadamente 90% dos fluxos de 

tráfego do comércio externo usam o transporte marítimo.

Os serviços de transporte e logístico-portuários desempenham 

um papel de importância crescente na dinamização da economia 

global, assistindo-se a uma acelerada mutação dos modelos de 

gestão e dos vários players das supply chains. 

Neste ambiente de mudança e de procura constante de 

vantagens competitivas, assentes na política de preços, ou em 

variáveis da qualidade, reconhecidas pelos clientes, as empresas 

apoiam-se, cada vez mais, em instrumentos de gestão orientados 

para o mercado, desenvolvendo capacidades que permitam 

antecipar e satisfazer as necessidades dos seus clientes, através 

de propostas de valor mais atrativas do que a concorrência.

Esta tendência tem sido, ditosamente, seguida também pelas 

empresas e entidades ligadas à Comunidade Portuária e por 

outros stakeholders; nesta linha, o Porto de Setúbal tem tomado 

um caminho que o posiciona como customer-centered nas várias 

áreas de negócio do seu portfólio.

Antes de apresentar a proposta de valor do Porto de Setúbal, 

impõe-se uma sumária caracterização da sua identidade e visão 

para o futuro.

Porto de Setúbal. O que somos?

O Porto de Setúbal é, na essência, um LINK.

LINK de numerosas supply chains, as maiores indústrias 

exportadoras selecionam-no e integram-no nas suas cadeias, por 

reconhecerem os seus atributos como benefícios, capazes de 

servir as suas necessidades logísticas e portuárias.

LINK entre os elementos que compõem a Comunidade 

Portuária e outros stakeholders dos hinterland e forland, fator de 

atração de atividades industriais, logísticas e serviços comerciais.

LINK entre as empresas que dão forma ao Cluster 

Portuário de Setúbal, agregador de atividades económicas 

fortemente interrelacionadas, gerador de riqueza, emprego e 

reinvestimento na região. 

LINK promotor da indispensável relação de harmonia entre o 

Porto, a Cidade e a Região. 

O Porto de Setúbal é estuarino, a sua baía tem excelentes 

condições naturais de abrigo e é acessível para navios com calado 

até 12 m, condicionados à maré, ie cerca de 80% dos que escalam 

Portugal. Vastos terminais portuários especializados operam de 

forma eficiente carga contentorizada, fracionada, ro-ro e granéis.

O Porto de Setúbal é, na vertente de negócio ligada às 

mercadorias, uma Solução Shortsea e Ibérica na Região de Lisboa. 

Esta afirmação sustenta-se na consolidação do posicionamento 

Shortsea do porto, quer no segmento de contentores, com um 

crescimento de 13%, em 2015, face a 2014, quer no segmento 

ro-ro (veículos ligeiros novos), com um aumento de 17%, obtido 

no mesmo período. 

Esta curva ascendente decorre do crescente número de linhas 

regulares que escalam o porto, ligando-o a mais de cem destinos, 

incluindo portos da Europa, Mediterrâneo, Médio Oriente, Costa 

Ocidental de Marrocos e Ilhas Canárias. Nos contentores, é 

escalado por nove linhas de serviço regular, a saber, WEC Lines 

(três), MacAndrews (três), OPDR (duas) e TARROS Lines (uma). 

Na carga ro-ro, seis linhas tocam Setúbal regularmente, três da 

Grimaldi, uma da VW Logistics, uma da NYK e uma da EML, 

que asseguram ligações à Europa e Mediterrâneo e destinos em 

continentes mais distantes, como a Ásia (Japão, China, Singapura, 

Hongkong) e América do Norte.
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Em linha com a maior oferta de serviços marítimos, verifica-se 

um crescimento dos fluxos de carga no hinterland, concretamente 

dos que utilizam a ferrovia, que registaram um crescimento de 

20%, em 2015. Parte significativa desta carga, cerca de 57%, 

provém da Extremadura espanhola, servida por quatro comboios 

semanais. A intermodalidade marítimo ferroviária tem sido a 

opção escolhida por um cada vez maior número de clientes que 

reconhecem neste atributo um dos pontos fortes deste porto.  

Porto de Setúbal. Para onde queremos ir? 

As potencialidades do porto e a sua capacidade ímpar de 

expansão, permitem-lhe pensar no longo prazo e projetar o 

futuro. O envolvimento convergente e coordenado entre vários 

parceiros, protocolado recentemente, permitirá, certamente, 

alcançar resultados, aumentando a atratividade do Cluster 

Portuário de Setúbal. 

Destacam-se dois projetos, em divulgação internacional, 

suportados pelo envolvimento direto, ao nível hierárquico mais 

elevado da Administração Portuária e do Município de Setúbal; o 

Port of Setúbal Plus, projeto que permite a construção faseada de 

um terminal com 72 ha e mais de 2 km de frente de cais; o Blue 

Atlantic, um projeto logístico portuário privado com 96 ha e 800 

metros de cais.

A proximidade geográfica à capital do país, centro de 

consumo com várias plataformas logísticas e de distribuição 

satélite, e a possibilidade de duplicação das infraestruturas 

portuárias permitem posicionar o Porto de Setúbal, cada vez 

mais, como Gateway Port da Região de Lisboa.

Proposta de valor do Porto de Setúbal

A orientação para a oferta caracterizou a gestão de empresas 

nas primeiras décadas do século XX, uma época em que a oferta 

era inferior à procura. No caso dos portos, esta filosofia pressupõe 

o enfoque na infraestrutura e na sua capacidade.

Em oposição a este modelo, grande parte das empresas 

deste tempo praticam uma gestão orientada para o mercado, 

que segundo Narver and Slater (1990) tem por base uma cultura 

organizacional que cultiva um comportamento, por parte dos 

colaboradores da empresa e parceiros, orientado para a criação 

de valor superior para os clientes. Para Kotler (2002) o alcance dos 

objetivos da empresa depende da determinação das necessidades 

dos mercados alvo e da capacidade para a construção de uma 

oferta que responda e supere as suas expectativas, de modo mais 

eficaz e eficiente que a concorrência.

A gestão de alguns portos ainda mantém a abordagem 

que serviu as primeiras fases da industrialização. De forma 

dissemelhante e diferenciadora, o Porto de Setúbal já realizou 

um salto qualitativo, promovendo-se uma cultura e praxis 

customer centric. A adoção desta estratégia coloca este porto na 

categoria de “Porto de 5ª Geração”, o estádio de evolução mais 

avançado na clássica classificação dos portos, que Nottebom 

et all (2015) designam por “Customer-Centric and Community 

Port”, destacando o foco nos requisitos do cliente por parte dos 

diversos prestadores de serviços e outros parceiros, sublinhando 

assim o papel da Comunidade Portuária na competitividade do 

porto e da região em que se insere e a necessária autonomia face 

a outras comunidades congéneres.

A proposta de valor é um conceito que remete para os 

atributos do porto, concretamente para aqueles que os clientes 

e prospects identificam como reais benefícios, na medida em 

que adicionam valor às suas supply chains, servem as sua 

necessidades e representam pontos de diferenciação face a 

outros terminais.

No caso do Porto de Setúbal, definiu-se uma proposta de 

valor com sete pontos, identificados no quadro infra. Trata-se 

de uma Unique Value Proposition que envolve, para além da 

Administração Portuária, os restantes stakeholders, com os quais 

existe um RELACIONAMENTO DE PROXIMIDADE, nas vertentes 

business, corporate e de responsabilidade social & ambiental. 

Este envolvimento e alinhamento dos vários elementos 

do Cluster Portuário de Setúbal, representa, per se, uma real 

vantagem competitiva, construída ao longo dos últimos anos e 

a consolidar no futuro, valorizando os pontos que representam 

benefícios comuns e promovem um desenvolvimento sustentado 

do Porto de Setúbal, num horizonte de longo prazo. 

(*) Chefe da Divisão Comercial & Marketing, na APSS-
Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra, SA

MSc in Marketing Management
PgDip in Ports and Maritime Management
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Ministra do Mar visita Porto  
de Sesimbra

O Porto de Sesimbra foi visitado, no dia 13 de janeiro, pela 

Ministra do Mar, Eng.ª Ana Paula Vitorino, tendo sido recebida 

pelo Presidente do CA da APSS, Dr. Vitor Caldeirinha, e pelo 

Administrador, Eng.º Seixas da Fonseca. Marcaram igualmente 

presença, o Presidente da Câmara Municipal de Sesimbra, Arqt.º 

Augusto Pólvora, e o Capitão do Porto de Setúbal, Capitão-de-

fragata Luíz Jimenez, entre outras personalidades. 

A comitiva integrou o Diretor-Geral dos Assuntos Marítimos e 

das Pescas, Dr. João Aguiar Machado, responsável pelas políticas 

da pesca ao nível comunitário, e visou o melhor conhecimento 

do sector e a realização de contactos. Acompanharam ainda a 

visita o Secretário de Estado das Pescas, Dr. José Apolinário, 

e o Diretor-Geral dos Recursos Naturais, Segurança e Serviços 

Marítimos, Eng.º Miguel Sequeira. 

Depois de apresentadas as boas vindas pelo PCA da 

APSS, seguiram-se apresentações do porto, em geral, e das 

suas atividades, por parte da APSS, da DocaPesca e da AAPCS 

(Associação de Armadores de Pesca Artesanal e Local do Centro 

e Sul), feitas pelos seus principais responsáveis. 

Seguiu-se uma deslocação às instalações da DocaPesca, e 

ArtesanalPesca, onde foi feita uma visita à fábrica e a apresentação 

de um vídeo institucional. 

Porto de Sesimbra entrou em 2016 
iluminado por mergulhadores 

Dando continuidade a uma tradição que representa uma 

grande ligação de Sesimbra às suas águas e que afirma o Porto 

de Sesimbra como um dos mais importantes destinos turísticos 

e desportivos para a prática do mergulho em Portugal, várias 

dezenas de mergulhadores entraram no Novo Ano de 2016, 

participando na já habitual passagem de ano no fundo das 

águas da baía.

O Réveillon subaquático de Sesimbra iniciou-se, pelas 23h00, 

com “Um Mergulho na Multidão”, um percurso dos participantes 

desde o largo José António Pereira até ao largo da Marinha. Alguns 

minutos antes das 24h00 horas, os mergulhadores entraram nas 

águas do Porto de Sesimbra, em frente à Fortaleza de Santiago, 

para à meia-noite iluminarem o fundo do mar com as suas lanternas, 

festejando a chegada de 2016. Em terra, assistiu-se a um espetáculo 

de fogo-de-artifício ao som de Vivaldi.

Programa de desmantelamento e 
remoção de embarcações degradadas 

O Programa de desmantelamento e remoção de embarcações 

degradadas indevidamente estacionadas a seco no Porto de 

Sesimbra avança, com a realização de reuniões entre o grupo 

de trabalho criado para o efeito, constituído por elementos da 

Câmara Municipal de Sesimbra, Capitania do Porto de Setúbal/

Delegação Marítima de Sesimbra, DocaPesca, e a APSS.

Estas entidades repar-

tem as responsabilidades e 

os custos do processo, que 

consta essencialmente na ob-

tenção inequívoca do direito 

ao desmantelamento, geral-

mente com a concordância 

dos proprietários, seguido de 

desmantelamento no local e 

transporte selecionado dos produtos do desmantelamento a des-

tino autorizado.

Iniciou-se em fevereiro, a primeira de uma série de operações, 

envolvendo quatro embarcações, duas de médio e duas de 

pequeno porte, a que se seguirão as que forem necessárias para 

a recuperação e ordenamento do Porto.
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APSS lança concessão do Edifício  
do Cais 3

A APSS lançou o concurso público para a concessão de 

utilização privativa do Edifício do Cais 3 e respetiva área adjacente, 

edificado no Porto de Setúbal, entre a Doca de Recreio das 

Fontainhas e o Jardim Eng.º Luís da Fonseca, conhecido como o 

Jardim da Beira-Mar. 

O Edifício encontra-se numa área nobre da cidade de Setúbal, 

junto aos ferries e catamarans para Troia e possui uma área 

edificada disponível com 5,6 mil metros quadrados que poderá 

ser utilizada para fins de comércio, restauração, esplanadas e 

serviços frente ao rio. É mais uma etapa do desafio abraçado pela 

APSS de requalificar e dinamizar a Zona Ribeirinha do Porto de 

Setúbal, para benefício da população de Setúbal e dos turistas 

que a visitam.

APSS recertifica os Sistemas de Gestão 
de Qualidade de Gestão Ambiental e 
renova certificação Green Award

A APSS tem vindo a dar continuidade às certificações já 

efetuadas, que fazem da empresa uma referência entre os portos 

nacionais, a nível das melhores práticas internacionais realizadas, 

não só na qualidade dos serviços prestados, mas também nas 

áreas do ambiente e da segurança portuárias.  

Nesse âmbito, recen-

temente, foi concluído, 

com êxito, o 2º ciclo de 

Recertificação ao Sistema 

de Gestão da Qualidade da 

APSS, nos termos da nor-

ma NP EN ISO 9001:2008; 

foi auditado com sucesso 

o SGA – Sistema de Gestão 

Ambiental da APSS, SA, 

nos termos da norma NP EN ISO 14001:2004; e foi renovada a 

distinção da Fundação “Green Award”, que reconhece as facilida-

des e reduções que o Porto de Setúbal atribui aos navios certifi-

cados pela organização.

Porto de Setúbal visitado por 
delegação da Embaixada de Marrocos

O Porto de Setúbal recebeu, no dia 23 de outubro, a visita 

de uma delegação da Embaixada do Reino de Marrocos chefiada 

pelo Primeiro Conselheiro, Dr. Yassin Khatib, tendo sido recebidos 

pelo Administrador da APSS, Engº. Carlos Seixas da Fonseca.

A visita teve como objetivo conhecer o Porto de Setúbal, pelo 

que, para além da apresentação do porto e das suas valências, 

incluiu uma deslocação aos terminais portuários. A comitiva 

demonstrou grande interesse pelos projetos de desenvolvimento 

futuro do porto e, em particular, Janela Única Portuária (JUP) e 

formação profissional.

Porto de Setúbal parceiro do Leadership 
Tournament da Universidade Nova de 
Lisboa

O Porto de Setúbal foi parceiro da AIESEC da Universidade 

Nova de Lisboa no Leadership Tournament FCT-UNL, que 

contou com a participação de estudantes das licenciaturas de 

gestão e economia e empresas de referência, que apresentaram 

problemas concretos de gestão e propostas de ideias inovadoras 

para resolver esses desafios reais.

No maior torneio de liderança do país, os participantes 

criaram e apresentaram soluções para os desafios lançados pela 

Jerónimo Martins e pela SMART Consulting, tendo como suporte 

os materiais disponibilizados pelo Porto de Setúbal. Workshops, 

intervenções de speakers e momentos de descontração e 

networking completaram a agenda. 
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Porto de Setúbal assume-se como 
coordenador nacional do projeto 
europeu “GAINN4MoS”

O Porto de Setúbal, em representação da Associação 

dos Portos de Portugal (APP), assume-se como coordenador 

nacional do projeto europeu “GAINN4MoS”. Dentro das linhas 

de financiamento do “Mecanismo Interligar a Europa” (CEF – 

Connecting European Facility) destinadas a cofinanciar projetos 

RTE-T (Redes Transeuropeias de Transportes). 

A linha relativa à otimização da integração e da interconexão 

dos modos de transporte e o aumento da interoperabilidade e 

segurança dos transportes inclui um conjunto de prioridades, entre 

as quais a concretização das ‘Autoestradas do Mar’, num contributo 

para a realização de um espaço europeu de transporte marítimo 

sem barreiras e facilitar o transporte marítimo de mercadorias com 

os países vizinhos, promovendo conceitos de transporte que visem 

reduzir os impactos negativos do fuelóleo pesado.

Porto de Setúbal recebeu delegação 
da SOAMAR-Brasil em Portugal

O Porto de Setúbal recebeu representantes da SOAMAR-

Brasil em Portugal (Sociedade Amigos da Marinha do Brasil no 

Exterior). Acolhidos pelo vogal do Conselho de Administração, 

Eng.º Seixas da Fonseca, tomaram conhecimento das valências 

do Porto de Setúbal e das suas capacidades de expansão.

A SOMAR-Brasil em Portugal é uma associação, sem fins 

lucrativos, que tem por objetivo difundir e incentivar iniciativas 

sobre a importância do mar, as suas potencialidades e 

sustentabilidade, criando uma mentalidade marítima no seio das 

comunidades dos dois países, unidos pelo Atlântico.

Porto de Setúbal com Curso Advanced 
Port Management

O Porto de Setúbal recebeu uma ação de formação portuária 

avançada “Advanced Port Management & Development Course – An 

in-depth training program”, ministrada por Peter De Langen, com a 

duração de 4 dias em Setúbal e 1 em Sines, organizada pela APP, 

APSS, APS, ISEG e Ports & Logistics Advisory. Teve como objetivo 

transmitir aos participantes as melhores práticas e lições sobre o 

desenvolvimento e uso do conhecimento em gestão portuária.

A formação teve a participação de 27 alunos das empresas 

APSS, APS, APL, APA, APRAM, Agepor, CEGE/ISEG, ENIDH, 

Tersado, Secil, MAEIL, Rebonave e Banco Finantia e incluiu os 

temas: The ports industry; The landlord port development company; 

Entrepreneurial port development; Investment decisions of Port 

Development companies; Partnerships with third parties.

Estágios na APSS

Na DEIA, até abril, decorrem os Estágios Profissionais do 

Eng.º Civil André Arocha da Costa e do Arqt.º Cláudio Eugénio de 

Matos, e, de 19 de janeiro até 20 de fevereiro, o Estágio Curricular 

da aluna da FCT/UNL (Faculdade de Ciências e Tecnologia da 

Universidade Nova de Lisboa), Ana Raquel Ribeiro Serra. No GSP/

DeSI, de 19 de janeiro a 4 de maio, dois Estágios Curriculares dos 
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alunos do 12º ano do curso de Técnico de Gestão e Programação 

de Sistemas Informáticos, da Escola Secundária Dom Manuel 

Martins, Adão José Pereira e André Venturinha.

Em resultado de um Estágio Curricular realizado da DCLOG/

dCM, de agosto a novembro de 2015, a aluna da Licenciatura 

em Gestão da Distribuição e da Logística, da Escola de Ciências 

Empresariais do IPS, Alexandra Faleiro, produziu um Projeto de 

Benchmarking para o Terminal roll on-roll off do Porto de Setúbal, 

com o objetivo de aumentar a atratividade do Porto de Setúbal 

e a qualidade dos serviços prestados no sector automóvel, 

cimentando o seu posicionamento competitivo na Península 

Ibérica e na Europa.

OE atribui título de Especialista em 
Transportes e Vias de Comunicação a 
colaborador da APSS

A Ordem dos Engenheiros atribuiu o Título de Especialista em 

Transportes e Vias de Comunicação ao Eng.º Ernesto Carneiro, 

responsável pela Direção de Equipamento, Infraestruturas e 

Ambiente (DEIA) da APSS.  

A Outorga do referido 

Diploma constitui um reco-

nhecimento público do mé-

rito, competência, conduta 

e doutrina profissional, cul-

tura na temática e experiên-

cia no domínio da área da 

especialização.

Formandos do FOR–MAR observaram 
operações no Porto de Setúbal

No âmbito da cooperação entre o FOR-MAR e a APSS, um 

grupo de formandos visitou o Porto de Setúbal, no dia 29 de 

janeiro, enquadrado na Ação de Formação “Marinheiro de 2ª 

Classe do Tráfego Local”. 

A deslocação teve como objetivo conhecer o Porto 

de Setúbal, nomeadamente, pelo visionamento do vídeo 

institucional, no auditório do Edifício Sede da APSS, e observar 

ao vivo, nos terminais, das operações de movimentação de carga 

e descarga, em diversas tipologias de mercadorias, bem como, as 

características dos respetivos navios.

Alunos da Benedita visitam Porto de 
Setúbal

O Porto de Setúbal recebeu, no âmbito do Projeto Escolas, 

três visitas de alunos do Externato Cooperativo da Benedita, 

com o objetivo de conhecer o porto e a sua importância 

para o desenvolvimento da região, bem como, as diferentes 

características dos terminais e dos navios que nele operam.

Os alunos foram recebidos no Auditório do Edifício Sede da 

APSS, onde assistiram a uma pequena explicação sobre o porto, 

a sua história e as suas atividades, tendo de seguida visionado 

o vídeo institucional do Porto de Setúbal, no final, visitaram 

o Terminal Multiusos Zona 1, o Terminal de Contentores e o 

Terminal Ro-Ro Coelho da Mota.

Celebrado 92º Aniversário da APSS

O 92º Aniversário da APSS foi comemorado, no dia 18 de 

dezembro. Como habitualmente, foi uma ocasião para juntar os 

colaboradores num lanche convívio e o tradicional cantar dos “Parabéns 

à APSS”, desta vez, abrilhantado pelas vozes do Coral Luísa Todi.

No início do convívio, o PCA, Dr. Vitor Caldeirinha, recordou 

aos presentes os factos mais importantes ocorridos durante 2015, 

os, bons, números alcançados, 2º melhor ano de sempre, os 

projetos realizados e os desafios futuros, igualmente, foi dirigido um 

agradecimento a todos os que colaboram e aos que já colaboraram, 

contribuindo para o sucesso atual da APSS e do Porto de Setúbal.
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1- Há quanto tempo na empresa?

No porto de Sesimbra, desde Agosto de 1991, inicialmente 

como técnica Administrativa, desde há 3 anos a esta parte como 

Chefe do Setor Administrativo de Sesimbra.

2- Alguns dados pessoais.

Sou mãe de um “menino” com 32 anos, que é o meu encanto, 

vive longe… sinto saudades sem tamanho, sou também avó, uma 

enorme felicidade. Viajar é o que mais gosto de fazer nos tempos 

livres e em todos os tempos.

3- Quais as Funções atuais?

Desempenho funções de Chefe do Setor Administrativo de 

Sesimbra, integrado na Direção de Gestão Dominial e do Porto de 

Sesimbra – DGDPS, uma grande responsabilidade, vivo muito de 

perto com os clientes instalados no porto conhecendo, as suas 

atividades, dificuldades e interesses. Muito desafiante.

4- Qual o seu papel para o desenvolvimento do porto? 

Tendo a responsabilidade de gerir inúmeros assuntos no 

porto de Sesimbra, que vão desde a atribuição de um contador 

de água e energia, a acompanhar o desmantelamento de 

embarcações estacionadas no porto, sendo o apoio dos meus 

colegas fundamental.

Desafiante, mas como qualquer colaborador o objetivo é 

contribuir sempre para um porto competitivo, seguro e ordenado.

5- Como vê os Portos de Setúbal e Sesimbra no futuro? 

Devemos, todos os colaboradores dos Portos de Setúbal e 

Sesimbra, contribuir para o seu crescimento e desenvolvimento, 

nas várias vertentes: pesca, náutica de recreio, comercial etc., 

com o nosso conhecimento quer académico, quer através de 

formação, que nos é disponibilizada pela empresa.

1- Há quanto tempo na empresa?

18 anos.

2- Alguns dados pessoais. 

Nascido e criado em Setúbal, cidade lindíssima com muito a 

oferecer. Tenho o 12º ano.

Gosto de filmes, principalmente se forem baseados em fatos 

reais, series, documentários sobre a atualidade mundial, futebol 

e um almoço ou jantar com os amigos, viagens, o simples que a 

vida nos proporciona, tentar aproveitar da melhor maneira.

3- Quais as Funções atuais?

Técnico Administrativo na DGDPS Direção de Gestão 

Dominial e Porto de Sesimbra, atualmente a exercer funções na 

Doca de Recreio das Fontainhas Lado Poente

4- Qual o seu papel para o desenvolvimento do porto?

Tentar criar uma harmonia entre nós APSS e os utentes da 

náutica de recreio, utentes esses que cada vez são mais e que 

tentam usufruir das condições que a APSS dispõe para essa 

mesma náutica, tentar melhorar os serviços/condições face à 

procura, aproveitando as sugestões que nos são apresentadas 

pelos utentes, quer sejam permanentes ou temporários.

5- Como vê o Porto de Setúbal no futuro?

A crescer a cada ano, principalmente a nível comercial, 

cargas e descargas.

Ercilia Maria Ventura Marques

Técnica Administrativa

Miguel Claro

Técnico Administrativo
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Passeio de Barco 

As atividades da Casa do Pessoal continuam a proporcionar 

momentos de convívio e de lazer, desta feita mais de meia 

centena de associados e familiares partiram da Doca de Recreio 

das Fontaínhas, a bordo da Embarcação “Costa Azul”, para um 

passeio ao longo de todo o dia na bela da Baia do Sado, com 

mergulhos e muita alegria.

Surf

A CPPSS organizou 

pelo quarto ano consecuti-

vo uma aula de Surf aber-

ta a todos os associados 

e familiares diretos, que 

se realizou na Costa da 

Caparica, na Praia do CDS.

A atividade contou 

com um grupo de 10 

associados e familiares, foi acompanhada pelos professores da 

Escola Centro Internacional de Surf onde todos puderam pôr em 

prática as técnicas já aprendidas em anos anteriores.

Concurso de Fotografia Digital

Integrado na XXV Semana Cultural da CPPSS realizou-se 

mais uma edição do concurso de fotografia digital que decorreu, 

no dia 3 de outubro, no “Buddha Eden Garden” e na vila de 

Óbidos, contou com a presença de cerca de 50 pessoas, entre 

sócios e familiares.

Posteriormente, o júri, constituído pela Drª Joana Coelho, 

Drª Maria João Bacalhau e Cmdt. Carlos Marques, atribuiu a 

classificação abaixo indicada. A vencedora foi contemplada com 

uma mochila adequada ao transporte de material fotográfico.

1º Prémio, Rita Lopes; 

2º Prémio, Carla Ameixa; 3º 

Prémio, José Pombinho e 3 

Menções honrosas, António 

Encarnação, Lúcia Teixeira e 

José Ribeiro.

Festa de São Martinho

Dando continuidade às 

atividades previstas, cerca 

de cinquenta associados e 

familiares reuniram-se no 

restaurante “O Praxedes” 

para comemorar a festa de 

São Martinho, onde pude-

ram assistir à atuação do 

cantor Joaquim Gouveia 

que alegrou mais este even-

to da CPPSS.

Torneio de Pesca de Mar

No dia 8 do mês de dezembro teve lugar o 2º Torneio Interno 

de Pesca de Mar de 2015. Os doze pescadores inscritos largaram 

da Doca das Fontaínhas pelas seis horas da madrugada, a bordo 

de duas embarcações. A pesca, nesta altura do ano, direcionada 

à captura de Douradas, proporcionou um dia agradável e um 

número significativo de exemplares pescados.

A classificação final do torneio foi a seguinte: 1º Classificado 

– Sérgio Santa Clara com 13,3 kg; 2º Classificado – Paulo Aldeia 

com 7,6 kg; 3º Classificado – Helder Rodrigues com 5,4 kg. O 

maior exemplar foi pescado pelo Sérgio Santa Clara com 1,750 

kg (dourada).
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Jogo de Futsal com A A. P. Sines

Os eventos desportivos também marcam presença nas 

atividades da CPPSS, que recebeu a visita da equipa de Futsal do 

porto de Sines para mais um jogo amigável que terminou com o 

resultado de 6-5, favorável à nossa equipa.

Workshop 

Os workshops de artesanato têm sido uma aposta ganha 

nas atividades da Casa de Pessoal, desta vez, na vertente da 

costura, realizou-se o workshop “Mochila Plastificada. A aula que 

se realizou no Montijo, no ateliê da formadora Claudia Borralho, 

teve como objetivo a elaboração de uma mochila plastificada, 

uma peça útil para o equipamento desportivo de uma criança, ou 

apenas para levar para a praia.

XXV Semana Cultural

A XXV Semana Cultural da CPPSS decorreu entre os dias 9 

e 12 de dezembro, no auditório do edifício sede da APSS, onde 

estiveram expostas as melhores fotografias do concurso, trabalhos 

de pintura, de artesanato, incluindo os objetos produzidos, pelas 

colaboradoras no Workshop “Mochila Plastificada”.

A sessão de encerramento contou com a presença de um 

membro do Conselho de Administração, Eng. Carlos Seixas da 

Fonseca, tendo sido divulgada a classificação final do concurso de 

fotografia e distribuído prémios a todos os participantes no evento.

Festa de Natal 

A CPPSS organizou, no dia 13 de dezembro, a tradicional festa 

de Natal para os filhos dos seus associados, no auditório do edifício 

sede, onde crianças e adultos 

puderam assistir à represen-

tação da peça “Feiticeiro de 

Oz, Outra Vez” pelo Grupo de 

Animação e Teatro Espelho 

Mágico. No final do espetá-

culo, sempre em ambiente 

natalício, foram entregues os 

presentes seguindo-se um 

lanche para todos. 

Torneio de Snooker

No dia 26 de janeiro de 2016, realizou-se o Torneio Anual de 

Snooker da Casa do Pessoal da APSS, o qual teve lugar na sala 

“Ora Bolas” em Setúbal. Participaram oito associados e o torneio 

foi disputado no sistema de 

eliminação à melhor de duas 

partidas.

Disputaram a final os 

associados Marco Caferra e 

Henrique Caracol, tendo este 

último vencido o torneio com 

o resultado de 2-0.




