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Portos de Portugal apresentaram-se em Antuérpia, na 5ª edição do Ship2Iberia 2020
 

URL:
https://revistacargo.pt/portos-de-portugal-apresentaram-se-em-antuerpia-na-5a-edicao-
do-ship2iberia-2020/

 
Decorreu em Antuérpia a Ship2Iberia - uma iniciativa da 'Atlantico Business Development', que contou
com a presença dos Portos de Leixões, Aveiro e Lisboa
 
Decorreu na cidade de Antuérpia (na Bélgica) a 5.ª edição da Ship2Iberia - uma iniciativa levada a
cabo pela 'Atlantico Business Development', que contou com a presença dos Portos de Leixões, Aveiro
e Lisboa, a par dos portos espanhóis de Algeciras e Tarragona, para além do porto anfitrião, um dos
mais concorridos do continente europeu.
 
Três dos principais portos portugueses agarraram assim a chance de apresentar as grandes linhas de
desenvolvimento e projectos futuros. Marcaram ainda presença no evento os grupos Yilport e ETE
(dois grupos de peso no panorama marítimo-portuário de Portugal), e a SRS Advogados, a par de
outros intervenientes como a Green Award Foundation. Durante a Ship2Iberia foram ainda abordados
os grandes temas do momento, como o impacto do Brexit e as guerras comerciais entre os Estados
Unidos da América (EUA) e a China, a nova regulamentação ambiental, assim como o
desenvolvimento do short sea shipping entre a Península Ibérica e a região do Benelux.
 
O Porto de Aveiro esteve presente no debate do painel dedicado ao 'Estado do Sistema Portuário
Ibérico', representado pelo seu Director de Coordenação Portuária, Comandante Pedro Lemos. Tendo
como ponto de partida o crescimento do tráfego das cargas geral fraccionada, contentorizada e ro-ro
nos portos ibéricos, o seminário compreendeu dois painéis: um primeiro, ligado ao 'Negócio marítimo
na Península Ibérica' e um segundo, ligado ao 'Estado do Sistema Portuário Ibérico'.
 
Como assinalou, na sua newsletter, o porto aveirense,  foram abordados, entre outros, temas como o
desenvolvimento dos portos, investimentos a realizar em infraestruturas, oportunidades de negócio
em Portugal e Espanha, o Transporte Marítimo de Curta Distância .
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