
Exma. Sra. Presidente da CMS 
Sr. Presidente e Sr. administrador da AICEP global Parques 
Sr. Capitão do porto de Setubal 
Sr. Presidente da Comunidade Portuária de Setubal 
Sr. Presidente do IPS 
Sr. Diretor da Sapecbay 
Srs. Oradores 
Colegas administradores das AP’s 
Autoridades nacionais e locais 
Srs. Empresários 
Minhas senhoras e meus senhores 
 
Estamos aqui hoje para, em conjunto, refletirmos sobre o tema “Como 
atrair novos clusters logísticos e industriais e criar emprego?”  
Este é o VI Seminário Plataformas Logísticas Ibéricas que promovemos, 
desta vez em parceria com a AICEP, parceiro indispensável para o 
desenvolvimento futuro do porto. 
Temos hoje um excelente painel. 
Faz neste trimestre 3 anos que estou neste mandato como presidente da 
APSS.  
Quero dizer aqui que têm sido uma enorme honra, para o nosso CA e para 
mim, poder contribuir para o porto, para a cidade, para a indústria, para a 
logística e para criar emprego e riqueza na região e no país.  
Tenho uma ligação forte à cidade, à região, aos portos e à logística. 
Procurei juntar cidade, industria, região, comunidade e logística, num 
plano estratégico coerente de crescimento com o porto, como cola de 
ligação. 
Têm sido 3 anos de intensa atividade de missão muito gratificante a 
ordenar e melhorar a zona ribeirinha articulando com a cidade, a articular 
com o IPS e o nosso centro de formação portuária. 
A articular o serviço e o crescimento do porto com clientes e operadores 
da comunidade portuária e logísticos.  
A articular com autoridades nacionais e internacionais. 
Em 3 anos a carga cresceu 24%, temos em 2005 o 2ª melhor ano de 
sempre. Os contentores cresceram 23% em 2015 e 145% em 3 anos. 
Atingimos o record absoluto de 8 milhões de toneladas em 2014. Já somos 
um porto moderno. O terminal de carros cresceu mais 30 em área e está 
preparado para o desenvolvimento da AUTOEUROPA. O movimento de 
carros cresceu 13% em 2015 e 24% em 3 anos. A zona ribeirinha mudou 
de face e foram melhoradas as condições da pesca, turismo, aquicultura.  



Mas foram também lançadas as bases para o futuro.  
O futuro do serviço portuário e logístico à região de Setubal e Lisboa até 
Badajoz já está e vai passar cada vez mais por Setubal e pelo porto de 
Setubal. É uma tendência longa e estável, imparável. 
Falo de hinterland e Gateway (saída e entrada de cargas) de short sea e 
não de transhiment e deepsea. 
Todos temos que perceber isto, esta oportunidade estratégica, de criação 
de emprego muito forte e todos devem estar empenhados e preparados 
para a sua concretização e aceleração.  
Todos devem difundir e contribuir para acelerar esta realidade, moldando-
a para maximizarmos o que podemos extrair de bom para a região, 
rejeitando o que não queremos.  
Não queremos impactos negativos no ambiente. Queremos indústrias, 
terminais e navios que respeitem o ambiente, que criem emprego de 
elevada qualificação e tragam riqueza e qualidade de vida nesta região 
ímpar. Setubal pode tornar-se o top para viver. Uma capital da logística 
verde e inteligente, com um smartport e um greenport moderno e muito 
ativo.  
Setúbal afirma-se como cidade portuária e logística. De forma harmoniosa 
com a vida urbana, o turismo e o ambiente. Esta é a minha visão.  
Não temos que temer a concorrência salutar doutros portos, pois já somos 
um porto de grande dimensão, com o segundo é quartos maiores 
concelhos industriais e exportadores do país.  
Devemos lutar por manter a nossa identidade e diferenciação. 
Temos uma comunidade portuária distinta das outras e autónoma que 
deve ser apoiada. Temos garantido paz social. Somos diferentes. Um porto 
com carisma, identidade, dimensão relevante, eficiência e uma estratégia 
diferenciada vencedora e saudavelmente concorrente.  
Lutemos por preservar isto.  
Temos 3 km de frente de cais para expandir de forma low cost, para 
contentores, carros e granéis. Estamos a divulgar isto a nível internacional. 
Tem um potencial de ligação aos parques industriais da Sapec e AICEP. 
Fica o apelo. Que este protocolo a pensar no futuro, e que nos junta todos 
aqui hoje, traga um plano de ações concretas e concertadas no futuro 
para desenvolvermos estes 3km de cais novos low cost, em área já hoje 
portuária, para gerarem emprego nos parques logísticos e industriais 
existentes com o apoio da universidade.  
Pedia ao IPS que nos ajude a divulgar este potência a nível internacional 
com um plano de marketing e logístico.  



Pedia o apoio do município para concretizar e divulgar politicamente no 
país este nosso projeto que é uma aposta nacional importante, não é só 
regional.  
Pedia aos parceiros logísticos que ajudem a encontrar indústrias e 
investidores para o porto e os parques que servem os portos.  
Pedia à comunidade portuária que nos ajude a fazer o lobby e a garantir as 
atenções e apoios nacionais para a melhoria tão necessária das 
acessibilidades marítimas e terrestres do porto de Setubal para o futuro. É 
necessário investir na ferrovia para termos duplicarmos os comboios na 
zona central do porto. Já estamos a candidatar com a IP este 
investimento.  
E é necessária a melhoria dos acessos marítimos em mais 1 a 2 metros 
para recebermos os navios shortsea que aumentaram ligeiramente de 
dimensão. Vamos entregar em breve o estudo ambiental às autoridades.  
Agradeço a todos o excelente papel como parceiros nestes anos, apelando 
a juntarmos esforços neste projecto nacional da região que é o Port Of 
Setubal Plus, de 3 km de cais e acessos marítimos e terrestres melhorados, 
para o shortsea, para sermos cada vez mais o grande Gateway Sulo da 
região de Lisboa e Sul de Portugal. 
Porta de entrada e saída, industrial e logística, da região de Lisboa até 
Espanha e Madrid. 
 
Obrigado. 
 
 
Vitor Caldeirinha 
 


