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Introdução 

A Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo – Associação Empresarial das Ilhas Terceira, São 

Jorge e Graciosa – organizou, em 2017 e início de 2018, o ciclo de conferências “Cooperação e 

Competitividade, com o cofinanciamento do Programa operacional Açores 2020.  

O objetivo essencial foi promover uma reflexão sobre temáticas relacionadas com os principais 

setores de atividade da Região Autónoma dos Açores, tendo sempre por base o crescimento e 

desenvolvimento sustentável dos Açores. O Ciclo abordou as temáticas do Mar, Agroindústria, 

Turismo, e Turismo de Saúde, promovendo uma reflexão e debates sobre a evolução destas 

grandes áreas na Região.  

O presente relatório versa a Conferência com a temática do Mar, onde foram convidados 

nomes de reconhecido mérito nas respetivas áreas das intervenções.  

 

 

 

 



 

 

 

Conferência Mar 

A conferência “Mar” teve lugar no dia 26 de janeiro de 2018, na Academia da Juventude e das 

Artes da Ilha Terceira. 

Programa: 
 
09h30   Receção aos participantes 
 
10h00   Sessão de Abertura  
 Sandro Paim – Presidente da Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo 
 
10h30   Painel 1: «Logística marítima: potencial geoestratégico dos Açores» 
“HUB Logístico Internacional da PV” – Ricardo Félix (Presidente da Logistema) 
“Entreposto de Gás Natural Liquefeito na PV” – João Manuel Vargas (Diretor Geral dos Portos 
da Terceira e Graciosa) 
“Case Study: Estratégia Logística” – Vítor Caldeirinha (Professor de Gestão Portuária, 
Shipping&Port) 
 
12h30  Pausa para Almoço 
 
14h30   Painel 2: «Cruzeiros» 
“A Praia da Vitória na rota dos Cruzeiros” –Tibério Dinis (Presidente da Câmara Municipal da 
Praia da Vitória) 
“Cruzeiros na Região – Estratégias de futuro” – Pedro Silva (Administrador da Portos dos 
Açores) 
“Case Study: Estratégias para a captação de cruzeiros – Continente e Ilhas” – Ricardo Ferreira 
(Diretor Geral da Lisbon Cruise Terminals)  
 
16h30   Pausa para café  
 
17h00   Painel 3: : «O ordenamento do território e a formação numa cidade portuária» 
 “Ordenamento do território em cidades portuárias” – João Figueira de Sousa (Coordenador 
DGPR, Faculdade Ciências Sociais e Humanas - Universidade Nova Lisboa) 
“Formação em Logistica e Portos” - Fernando Cruz Gonçalves (Escola Náutica Infante D. 
Henrique) 
 
18h00 Sessão de Encerramento 
 Gui Menezes – Secretário Regional do Mar, Ciência e Tecnologia, em representação do 
Presidente do Governo Regional dos Açores 

 

Com capacidade para cerca de uma centena de pessoas, a sala da Academia esteve sempre 

bem composto durante a conferência, com a presença estimada de 80 pessoas inscritas.  

 



 

 

 

Abertura 

 

Tibério Dinis (Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória) 

Resumo da intervenção: 

» Grandes espectativas sobre os estudos efectuados, e 

sobre as novas perspectivas para o porto da Praia da Vitória 

que daí resultavam. 

» Tem de existir um limite para debates e é necessário avançar-se para tomadas de decisão. 

 

Guido Teles (Vereador da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo) 

Resumo da intervenção: 

» Importância da componente logística, onde todas as 

vertentes deverão estar interligadas, de modo a 

chegar-se a uma conclusão que beneficie a Ilha e 

ambos os concelhos. 

» O actual modelo de transporte marítimo de 

mercadorias tem de ser repensado. 

» Os projetos para navios de cruzeiros são igualmente importantes e as obras devem avançar 

simultaneamente. 

 

Sandro Paim (Presidente da Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo) 

Resumo da intervenção: 

» Segundo os indicadores de desempenho da economia açoriana, continua a existir uma 

grande disparidade em relação à média do resto da União Europeia em relação a vários 

aspectos. A título de exemplo, os Açores têm uma taxa de pobreza das mais elevadas do país, é 

a segunda região do país com mais desigualdade. Importamos cinco vezes mais do que 

exportamos. 

 

 



 

 

 

» É necessário aumentar a exportação e criar mais 

emprego por via da exportação. Criar emprego no sector 

privado, e isso terá duas áreas estruturantes: o Turismo e a 

Competitividade Logística da Região. 

» Em 2007 a CCAH defendia que era necessário existir para 

a Terceira passagens com preços abaixo dos cem euros, 

considerando já nesta altura que o modelo de centralizar os voos numa só ilha, tentando 

depois canalizar os visitantes para as outras não iria resultar. Em 2016 conseguiram-se 2 voos 

charter para a Terceira, e o crescimento foi notório, não só para a Terceira mas também para 

as outras ilhas que cresceram tanto ou mais do que a Terceira. 

» A nível da exportação de produtos, o modelo logístico existente não evoluiu e continuamos 

como há sensivelmente dez anos atrás.  

» O estudo que irá ser apresentado, visa assentar em três premissas: aumentar a frequência, 

diminuir os custos e obter igualdade entre os empresários de todas as ilhas. Mudar o 

paradigma da região, ultrapassar os constrangimentos actuais da economia açoriana.  

» O tempo é de acção, e o futuro passa pela baía da Praia da Vitória. 

 

Painel 1: «Potencialidades dos Acores e tendências de consumo» 

Vídeo: http://www.azorestv.com/index.php/video/2886/confer%C3%AAncia-do-mar-1-

parte/ 

Ricardo Félix (Presidente da Logistema) 

 

Ricardo Félix é Fundador e Presidente da Logistema. Fundada em 
1993, a Logistema surgiu como pioneira em Portugal na área dos 
serviços logísticos profissionais.  
 
Ao longo destes 25 anos, a Logistema tem trabalhado com empresas 
de referência, a nível nacional e internacional, em diferentes níveis 
da consultoria em supply chain management e logística. Os 
projectos vão desde a formulação de estratégias de 
desenvolvimento e modernização das cadeias de abastecimento ao 
desenho de sistemas logísticos de execução operacional, mas 
também, no desenho de estratégias de ordenamento logístico do 
território e de grandes plataformas logísticas.  
 
Foi a empresa responsável por desenvolver o Plano Açores Logístico, 
do qual resultou a proposta de criação de um HUB Logístico 
Internacional nos Açores. 

http://www.azorestv.com/index.php/video/2886/confer%C3%AAncia-do-mar-1-parte/
http://www.azorestv.com/index.php/video/2886/confer%C3%AAncia-do-mar-1-parte/


 

 

 

“HUB Logístico Internacional da Praia da Vitória”  

Resumo da intervenção / Ideias-Chave: 

» Os Açores são a nível logístico um desafio, não só por ser uma região fracionada, mas 

também por ter uma população reduzida. O estudo procura ir de encontro às necessidades, 

tentando trazer o bem para todos. Verificar a viabilidade técnico-económica do HUB, e 

apresentar um sistema alternativo ao existente. 

» A exportação açoriana não é uma exportação de 

quantidades, mas sim de produtos premium, 

produtos de qualidade. 

» O que se propõe é a criação de uma Rótula de 

Articulação, para pontos de média distância. 

» Cais de 1000 metros navios de 4.000Kg. Terminal 

com sistema interno de carga rodada, com condições para a exportação de produtos de valor 

acrescentado. 

» No entender da Logistema, não existe outra alternativa, ou se faz na Praia ou não se faz. 

» A previsão de investimento vai rondar os 200 milhões, e a criação de cerca de 300 postos de 

trabalho (ordenado mínimo). 

» Isto permitirá diminuir o tempo de trânsito, ter clientes com mais qualidade e um serviço 

estável (mar estará bom cerca de 300 dias por ano). 

» No geral é um porto barato de manutenção e construção. 

 

 

 



 

 

 

João Manuel Vargas (Diretor Geral dos Portos da Terceira e Graciosa) 

 

João Manuel Vargas é licenciado em Engenharia Civil pelo Instituto 
Superior Técnico e é membro Sénior da Ordem dos Engenheiros. 
Concluiu o programa curricular do Master Business of 
Administration, promovido pela Universidade Autónoma de Lisboa. 
 
Entre 2000 a 2014 exerceu as funções de Gestor de Projeto, Direção 
de Consórcios, Direção de Obras Marítimas e de Construção Civil na 
Região Autónoma dos Açores. Em 2015 exerceu o cargo de Vice-
Presidente do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos 
Açores. 
 
De 2016 à atualidade acumulou diversos cargos, entre os quais o de 
Vogal do Conselho de Administração da Portos dos Açores S.A., 
Diretor Geral dos Portos da Terceira e Graciosa, Presidente do 
Conselho de Gerência da Operterceira, Sociedade de Operações 
Portuárias da Praia da Vitória, e membro da Direção da AGESPI – 
Associação para a Gestão do Parque Industrial da Ilha Terceira. 

 

“Entreposto de Gás Natural Liquefeito na Praia da Vitória”  

Resumo da intervenção / Ideias-Chave: 

» 75% da mercadoria é transportada por via marítima. 

» Apenas 22 interpostos marítimos no mundo, e 8% da 

frota mundial são LNG. 

» Aumento da utilização de gás natural no transporte 

marítimo; 

Desafios: 

» Implementação passa por maiores restrições de 

emissão de dióxido de carbono. 

» Aprender procedimentos para receber LNG. 

» Incerteza do mercado. 

» Investimento. 

» Promover a alavancagem consumo a nível local, o que implica por exemplo a conversão da 

central Hidroelétrica. 

» Regulamentação Pública, de modo a existir uniformização de procedimentos a nível portos. 



 

 

 

Vítor Caldeirinha (Professor convidado de Gestão Portuária e Logística) 

 

Vítor Caldeirinha é licenciado em Economia, ISEG/UL, Pós-
Graduação em Gestão Portuária, ISEG/UL. Mestre em Gestão/MBA 
no ISEG/UTL. Doutorado em Gestão, Universidade de Évora. 
 
Professor convidado de Gestão Portuária e Logística no ISEG, Escola 
Europeia de SSS, ENIDH e IPS/ESCE. Membro investigador em gestão 
portuária do CEGE ISEG/UL / Shipping&Port. 
 
Foi Diretor Estratégico e Logístico da Administração dos Portos de 
Setúbal e Sesimbra (APSS) - Porto de Setúbal, Diretor Comercial da 
APL - Porto de Lisboa, Presidente da Direção da ADFERSIT - 
Associação de Sistemas de Transportes, Presidente da APSS, 
Presidente da APP, Associação de Portos de Portugal. 
 
É Assessor do Conselho de Administração da APSS. Consultor 
portuário, publicou 3 livros sobre gestão portuária. É ainda 
Presidente do Conselho Estratégico da ADFERSIT. 

 

“Case Study: Estratégia Logística”  

Resumo da intervenção / Ideias-Chave: 

» O mercado de contentores aumentou entre 5% a 13%, 

cada vez mais os bens são transportados em contentores, 

mais no Pacífico e Ásia do que no Atlântico. 

» Os Açores estão no meio de duas grandes rotas. 

» Transporte Marítimo tem por base o preço, o transporte 

aéreo tem por base o tempo. 

» As Ligações HUB permitem poupar custos ligando navios 

Grandes a Navios pequenos, ou seja menos navios, mas mais cheios, o que implica custos mais 

baixos. 

» Características ideais para um terminal de contentores: 

- Localização do Porto (junto de grandes eixos); 

- Serviços do porto (Dimensão dos fundos de acesso; Áreas Logísticas junto do porto; Tempos 

de navegação; Qualidade de serviço de reboque; Dinamismo da entidade portuária; Taxas 

portuárias); 

- Infraestrutura do Porto. 



 

 

 

 

Desafios: 

» Exemplos de outras opções além da carga e descarga: Cadeia de abastecimento hibrida; 

Zonas francas.  

 

Perguntas & Respostas 

Possibilidade de coexistência de actividade civil com interesses militares? 

Embora não exista no estudo nenhum capítulo sobre este assunto específico, de acordo com 

uma reunião que já existiu, pode afirmar-se que o existe esta possibilidade, pois ficou 

demonstrado pelo menos o interesse dos EUA, para o seu sistema de suporte logístico. 

Soluções para atrair Zonas Francas? 

As zonas francas também não têm nenhum capítulo específico no estudo. No entanto, embora 

não seja provável/viável a construção de grandes armazéns para Zonas Francas com existem 

em Barcelona, devido à área que os mesmos requerem habitualmente e que rondam os 

150.000m2, no dia em que este serviço estiver disponível, muito provavelmente vai haver 

interesse também num HUB aéreo. 

Interesse principal criar conectividade, permitir a exportação. 

A opinião de Vítor Caldeirinha ser diferente do estudo da Logistema é um problema? 

São conceitos diferentes, que visam potenciais mercados diferentes. 

Navios maiores, menos navios necessários, mais baratos e que andem mais cheios, com preços 

menores. 

Encher para abranger a costa EUA e mais destinos. 

HUB permite isso. 

Taxa de ocupação dos navios é muito importante? 

Os navios que vão mais vazios têm custos exorbitantes. 

Existe uma preocupação com o equilíbrio Técnico-económico. 

Os navios de dimensão mais pequena, estão neste momento desvalorizados devido à entrada 

dos grandes, por este motivo é um serviço relativamente barato nos dias de hoje. 

 



 

 

 

 

Há ou não contactos com grandes armadores? 

Existem contactos também públicos a serem efectuados. Dois a três armadores que estão 

disponíveis para estudar este assunto. Para além dos armadores também existem contactos 

com investidores. O que a CCAH acredita é que se for aberto concurso público, em que o que 

esteja a ser concessionado seja dentro daquilo que se está a falar, irão existir investidores 

interessados a explorar a vertente do serviço apresentado. 

Para a CCAH, interessa ser concessionado um espaço, sim, mas que vá de encontro ao 

cumprimento deste modelo que serve o desenvolvimento da região. 

E em relação ao impacto paisagístico, ao enquadramento? 

Não se pode fazer um terminal e escondê-lo. O estudo sobre o impacto ambiental ainda não 

está feito, vai ser realizado entretanto, mas existem varias soluções que permitem 

salvaguardar a cidade da Praia tanto quanto possível. 

Em relação à utilização de TGV para transporte de mercadorias na europa? 

Não é muito provável que esta seja uma solução futura, principalmente devido ao sistema de 

vias férreas existente na europa, que diferem de país para país. Mas também pelos custos 

deste transporte. 

 



 

 

 

 

Painel 2: «Cruzeiros» 

 

Tibério Dinis (Presidente da C.M.P.V.) 

 

Tibério Dinis é licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da 
Universidade de Lisboa. 
 
Adjunto do Gabinete de Apoio Pessoal do Presidente da Câmara 
Municipal da Praia da Vitória de 01 de janeiro de 2011 a 17 de 
outubro de 2013. Vereador da Câmara Municipal da Praia da Vitória 
de 18 de outubro de 2013 até 23 de Outubro de 2017. 
 
Foi Vogal do pelouro da Cultura na Associação Académica da 
Faculdade de Direito de Lisboa nos anos letivos de 2006/2007 e 
2007/2008. 
 
Responsável associativo em várias entidades do concelho da Praia 
da Vitória, destacando-se a Presidência do Conselho Fiscal da 
Associação Juvenil da Ilha Terceira de 2011 a 2013, a Presidência da 
Assembleia Geral do Juventude Desportiva Lajense de 2014 a 2017 e 
a Presidência da Assembleia Geral da Sociedade Recreio Lajense 
desde 2013. 
 
Foi Coordenador da Juventude Socialista da Praia da Vitória e Ilha 
Terceira. Foi membro do Secretariado Regional da Juventude 
Socialista dos Açores e da Comissão Politica Nacional da Juventude 
Socialista. Atualmente, Presidente da Comissão de Ilha da Juventude 
Socialista da Ilha Terceira e Membro da Comissão Nacional do 
Partido Socialista. 

 

“A Praia da Vitória na Rota dos Cruzeiros”  

Resumo da intervenção / Ideias-Chave: 

» A cidade da Praia da Vitória tem vocação marítima, é o maior espelho de água dos Açores, e 

deve ser aproveitada, porque é um fator de extrema importância para o desenvolvimento 

económico-social do concelho. 

» Neste momento a baía tem um índice muito baixo de utilização, deixando desaproveitado 

todo o seu potencial.  

» A utilização do porto comercial fica a 1/3 da capacidade atualmente instalada.  



 

 

 

» É tempo de passar dos estudos para o debate e decisões urgentes. Necessário soluções 

geradoras de emprego e de economia, que evitarão a degradação e esquecimento das infra-

estruturas existentes. 

» A solução do porto comercial passa por um modelo de exploração privada mas com 

supervisão pública, e acredita que este modelo tem de ser testado. 

» Na última década houve um aumento significativo de paragens de navios de cruzeiro na Ilha 

Terceira. O aumento na ilha (35%) foi superior aos registados em S. Miguel (5%) e na Horta 

(15%). 

» A construção do cais de cruzeiros não só é um sonho deste mandato e do actual executivo, 

mas é essencialmente uma solução que a Terceira necessita com urgência. É uma solução 

consensual, unânime e pacifica entre ambos os concelhos. 

Desafios: 

» É necessário e urgente, reforçar e criar 

melhores condições para todos os sectores 

ligados à baía (Turismo – Pesca, etc.) 

» A CMPV apresenta duas propostas: 

- Aproveitamento do molhe norte para 

navios de cruzeiros. 

- Concessão a privados do porto comercial 

com objetivo de captar tráfego mercantil no 

Atlântico Norte. 

» Necessidade de se melhorar a atratividade 

do centro histórico, e de ajustar horários de 

visita a determinados monumentos, 

tornando-os visitáveis para estes 

passageiros. 

» Para o ano de 2018 está a ser trabalhado um plano de animação turística orientado para 

quem visitar a Praia da Vitória, de acordo com as especificidades dos passageiros que por cá 

passam, como por exemplo, passageiros com mobilidade reduzida, que são uma percentagem 

grande do total. 

» Está a ser melhorada a área adequada às empresas marítimo-turísticas, para que possam ter 

melhores condições de operacionalidade. 

 



 

 

 

Pedro Silva (Portos dos Açores) 

 

Pedro Silva é licenciado em Engenharia Electrotécnica e de 
Computadores – Ramo Energia e Sistemas, pelo Instituto Superior 
Técnico; 
 
Experiência profissional como Técnico Superior na Colombogest; 
SONAE Imobiliária, entre 1999 e 2001; Engenheiro Electrotecnico 
em empresas de instalações elétricas entre 2001 e 2008; Diretor de 
Gestão de Infraestruturas e Equipamentos e infraestruturas dos 
portos de Ponta Delgada e Vila do Porto e Diretor de Operações 
Portuárias dos portos de Ponta Delgada e Vila do Porto entre 2008 e 
2015. 
 
É Vogal do Conselho de Administração da Portos dos Açores desde 
julho de 2015 e Presidente do Conselho de Gerência da OPERPDL – 
Sociedade de Operações Portuárias de Ponta Delgada, Lda., desde 
agosto de 2015. 

 

“Cruzeiros na Região – estratégias de futuro”  

Resumo da intervenção / Ideias-Chave: 

» É uma Indústria com uma competição vasta e em todo mundo. 

» Estamos no cruzamento de várias indústrias de cruzeiros. 

» O mercado de cruzeiros tem vindo a crescer e a perspetiva é aumentar. 

» O número de escalas aumentou tanto para navios de grande dimensão como para os de 

menor dimensão, assim como de cruzeiros temáticos, sendo que em Março e Abril são os 

meses com maior fluxo. 

» A previsão é que os navios sejam cada vez 

maiores.  

» Os gastos destes passageiros são cada vez 

menores com as viagens e maiores com as 

vendas a bordo e nas excursões a terra. 

» Importância de acolher bem os 

turistas/passageiro e criar-lhes boas experiências. 

» Ameaças: Crescimento do Mercado da China; Condições meteorológicas em rota 

 



 

 

 

Desafios: 

» É necessário proporcionar oferta: Beleza Natural; Oferta na quantidade de portos; LNG; 

Excursões a terra; Oferta de atividades em terra. 

» Desenvolver estudo sobre o impacto que os cruzeiros terão no consumo, nas empresas 

regionais (Universidade dos Açores?). 

 

Ricardo Ferreira (Lisbon Cruise Terminals) 

 

Ricardo Ferreira é Diretor Geral na LCT - Lisbon Cruise Terminals 
desde 2014. 
 
No seu percurso conta com a experiência de Direção de Operações 
no Hotel Marriot em Óbidos entre 2013 e 2014, desempenhou 
várias funções dentro da Sonae Turismo, na direção de projetos e 
desenvolvimento de resorts desde setembro de 2006, até se tornar 
Director de Operações do Tróia resort de 2010 a 2013. 
 
Anteriormente trabalhou em vários hotéis em Portugal e no 
estrangeiro, nomeadamente no Sudoeste Asiático e Reino Unido. 
 
A nível académico é formado em Gestão Hoteleira pela Escola de 
Hotelaria de Coimbra, Licenciado em Ciências Empresariais pela 
Universidade Fernando Pessoa e detém uma pós-graduação 
executiva pela Católica Lisbon School of Business and Economics. 

 

“Case Study: Estratégia para a captação de cruzeiros – Continente e 

ilhas.”  

Resumo da intervenção / Ideias-Chave: 

» O mais importante para uma companhia de cruzeiros é o Destino. 

» Criar experiências é a melhor forma de os atrair. Se os passageiros estiverem satisfeitos com 

a visita, a companhia vai querer voltar. 

» É uma Indústria que planeia com muita antecedência, o destino é que tem de se preparar e 

ter capacidade de lhes vender oportunidades. 

» “Awards” – Os prémios são importantes na medida em que legitimam as nossas 

apresentações. 

 



 

 

 

 

» “Home Port” é a ambição, mas implica uma série de empreendimento e logísticas 

dispendiosas porque engloba embarques e desembarques, infra-estruturas de inspecções, 

segurança, bagagens etc. 

» Os serviços que se vão vender aos passageiros, deverão ser serviços que abranjam um 

grande leque de faixas etárias. (atenção que os Açores tem navios de cruzeiros com mais 

passageiros de idades avançadas).  

» Maioritariamente vendem-se experiências: Cultura, golfinhos, aventura, etc… 

» Um terminal com características de “open-space” vai permitir acompanhar as mudanças que 

a indústria possa sofrer, porque mais facilmente se adapta uma infra-estrura deste género se 

for necessário. Deverá ser sistema flexível/móvel, em sintonia com a cidade/espaço. Ter em 

conta a sazonalidade, ter por exemplo espaços que possam ser utilizados para eventos na 

época baixa/desocupada. 

» Esta indústria vive de uma cadeia de valor, entre autoridades, associações, municípios, etc… 

A comunicação entre todos não pode falhar, de modo a não causar “fronteiras”, e existir uma 

relação de proximidade entre todos. As parcerias Público-privadas são muito importantes. 

 

Desafios: 

» É preciso definir muito bem o que cada porto 

quer ser e pode ser, de modo a que não se 

desperdice investimento, e haja sim uma 

canalização do mesmo para o que é realmente 

importante. 

» Porque os navios, pela sua natureza, carecem 

de diversos apoios, torna-se necessário existirem 

à sua volta serviços, experiencias, alojamentos, 

logísticas, transportes… Estas necessidades estão 

em contantes mudanças, e embora não seja simples, tem de tentar-se estar à frente da 

tendência, antecipar-se às mudanças. 

» É importante sair do tradicional, e não esquecer que os tripulantes também gastam no 

destino. 

» É necessário ver junto dos operadores locais, que experiências querem vender e garantir a 

qualidade destas experiências, e a homogeneidade ao longo do ano. 



 

 

 

 

Perguntas & Respostas 

Qual o impacto que estes cruzeiros terão no consumo, nas empresas regionais? Qual o 

impacto em São Miguel? 

(Portos dos Açores)  

Não existe um estudo sobre este impacto económico, nem para São Miguel nem para a 

Terceira. 

Os estudos internacionais apontam para uma média de 100€ de gastos por passageiro. No 

entanto a nossa sensibilidade indica-nos que devido à faixa etária predominante dos 

passageiros que nos visitam, estes gastos devem ser entre os 40 a 50€. É apenas uma média, 

não existem estudos que o comprovem. 

Será de facto um estudo interessante a ser efetuado, quem sabe pela universidade. 

(Lisbon Cruise Terminals) 

Existe uma mudança de comportamento nos últimos anos, que é no entanto um paradigma. 

As companhias preferem portos com maior distância em relação aos centros urbanos, porque 

conseguem assim vender mais a bordo. No entanto, os destinos perto dos centros urbanos 

vendem melhor. Isto é incontrolável e incontornável.  

O acesso à informação através das novas tecnologias faz também com que não se venda 

apenas e tão-somente o que é apresentado no navio. 

Interessa às companhias contornar esta situação, este processo. 

 

As experiências que os passageiros procuram são cada vez mais individualizadas, se chegasse 

um autocarro com 150 pessoas, não estávamos preparados. De que forma podemos 

trabalhar nesta tendência na praia da vitória? 

(Lisbon Cruise Terminals) 

Há uma dificuldade que assiste às próprias companhias e que dificulta o processo. Onde é que 

eles vão comprar as experiências? A bordo, na receção ou no balcão, a pessoa tem de 

conhecer e vender milhares de experiências, é mais complicado. Talvez o caminho será tentar 

vender durante o processo de desembarque, por especialistas locais. Quem melhor para 

vender o nosso produto do que nós? 

 



 

 

 

 

A companhia tem de pensar que estamos do lado deles, a aumentar o seu potencial de receita. 

É preciso saber se eles, no porto da Terceira, têm uma perca acentuada. Tem de se saber o n.º 

de independentes interessados, porque se eles venderem 90 a 95% das vendas a bordo a 

companhia não vai aceitar. 

Esta informação é muito relevante para se poder tomar decisões. 

É necessário ver junto dos operadores locais, que experiências querem vender e garantir a 

qualidade destas experiências, e a homogeneidade ao longo do ano. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Painel 3: “ Ordenamento do território e formação numa cidade 

portuária” 

João Figueira de Sousa (Universidade Nova de Lisboa) 

 

João Figueira de Sousa é professor associado no Departamento de 
Geografia e Planeamento Regional da Faculdade de Ciências Sociais 
e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, sendo responsável 
pelas disciplinas nas áreas dos Transportes e do Planeamento 
Territorial. 
 
É membro fundador e sócio honorário da Associação RETE - 
associação internacional para a colaboração entre os Portos e as 
Cidades - com sede em Veneza. 
 
É sócio único da empresa Figueira de Sousa – Planeamento de 
Transportes e Mobilidade, tendo uma vasta experiencia na 
coordenação e desenvolvimento de projectos nas áreas dos 
Transportes, dos Portos e dos Transportes Marítimos, a nível 
nacional e internacional. 
 
Foi subdiretor adjunto da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas 
da Universidade Nova de Lisboa. Entre 2009 e 2011 desempenhou as 
funções de Chefe do Gabinete do Secretário de Estado dos 
Transportes no XVIII Governo Constitucional. 

 

“Ordenamento do território em cidades portuárias”  

Resumo da intervenção / Ideias-Chave: 

» Cidade Portuária é diferente de uma Cidade Portuária Insular, porque a última tem ainda 

mais especificidades no que concerne o planeamento urbano. 

» As cidades portuárias do passado tinham um pepel relevante na hierarquia das cidades, 

pelas mais-valias que as mesmas traziam. Tinham uma maior acessibilidade a bens e serviços 

que chegavam. 

» Os Portos Insulares não têm concorrência, pois não existe outra forma da mercadoria lá 

chegar. O maior problema é que a esmagadora dos navios chegam cheios e partem quase 

vazios. 

» Os portos ligam as regiões criam fluxos comerciais, financeiros e de informação. 

 

 



 

 

 

» À medida que estas cidades portuárias vão reconfigurando estes fluxos, vão também 

perdendo ou ganhando importância. Estas cidades são centros privilegiados na prestação de 

serviços. Muitas delas são também centros de inovação tecnológica. 

» Atividades associadas ao manuseamento, movimentação e transporte de mercadorias 

localizam-se usualmente em zonas periféricas. 

» Os Portos precisam de muito espaço, muitas vezes na retaguarda. 

» Existe uma tendência atual de cooperação entre os portos, entre outros aspetos o 

desenvolvimento de estratégias comuns. 

» Não existe o planeamento do porto sozinho, mas sim do porto e da cidade. 

» É fundamental a gestão das expectativas. Existir Clareza e Informação durante todo o 

processo. 

» Saber explicar bem às pessoas do que estamos a falar. Não é bom alimentar falsas 

esperanças sobre grandes projectos que nunca se vão realizar. 

» Os portos têm programas de responsabilidade social. 

 

Desafios: 

» Definir que tipo de cidade portuária 

queremos ser. Atender a: 

- Dimensão Económica – o impacto do 

porto ultrapassa na maioria dos casos a 

dimensão da cidade. 

- Dimensão Funcional e Urbanística – 

Estamos numa nova fase de cooperação e 

conciliação de interesses entre os portos e 

as cidades. Os portos querem mais 

acessibilidade, mais espaço, e isto tem implicações na cidade. 

- Dimensão Político-social – Hoje existem processos de articulação e de conciliação entre os 

responsáveis e as comunidades/populações. 

- Dimensões Institucional, Operacional e Ambiental/Paisagística 

 

 



 

 

 

Fernando Cruz Gonçalves (Escola Náutica Infante D. Henrique) 

 

Fernando Cruz Gonçalves é Professor do Departamento de Gestão e 
Logística da Escola Náutica Infante D. Henrique. Mestre em 
Maritime Management and Transport Economics, pela Universidade 
de Antuérpia. 
 
Especialista em Economia Marítimo-Portuária (ENIDH/ Escola Naval/ 
ISCIA). 
 
Consultor em Transportes, Portos e Logística em diversos projetos e 
estudos realizados no âmbito empresarial e de programas co-
financiados pela Comissão Europeia. 
 
Autor e co-autor de diversas publicações na área da Gestão, 
Economia dos Transportes e Logística. 

 

“Formação em Logística e Portos”  

Resumo da intervenção / Ideias-Chave: 

» As grandes tendências do sector são navios para APV, que podem ir até 12.500 a 14.000 TES. 

» Existe um Oligopólio do Shiping, 10 players representam cerca de 80% do mercado. Ou seja é 

um mercado altamente concentrado. 

» Modelos para termos “know-How” 

especializado: CET, TESP´s e Licenciaturas, sendo 

que o mais apropriado seria o modelo CET. 

» CET é um modelo de formação com a duração 

de sensivelmente 1 ano, com 350 horas de 

estágio (marítimo-portuário). Um curso deste a 

ser considerado teria de ser candidatado em 2018 

para permitir que estariam formados as primeiras 

pessoas em 2021. Poderia ser ministrado pela 

Escola Profissional da Praia da Vitória ou pela 

Administração dos portos dos Açores. 

» TESP’S são cursos técnicos superior especializados. Formação superior embora sem grau 

atribuído. Teria de ser já coordenado por uma universidade. 

 

 



 

 

 

 

Desafios: 

» O sucesso para o Porto da Praia depende de conseguir captar pelo menos um dos 10 players 

que dominam o mercado. 

» Quem quer ter um porto HUB com sucesso tem de capitalizar nestes fatores: Posição 

geográfica; Acessibilidade Marítima; Eficiência Operação Portuária; Logística; Atração de um 

operador. 

» É necessário perceber o que o operador vai querer, porque o plano de formação é 

importante para atrair um grande operador. Conseguir construir um modelo que englobe 

todos os players, mas com a participação deles. 

 

Perguntas & Respostas 

O ordenamento do território tem áreas com grande potencial turístico. Se, por um lado, tem 

a preocupação com a expansão da cidade (instalação portos), por outro tem investidores 

para a parte turística. No âmbito da revisão do PDM, quais os instrumentos que a C.M.P.V. 

terá para rever o PDM em tempo útil? 

A questão do ordenamento do território é muito importante, e é uma questão que mais tarde 

não se pode voltar atrás, pelo menos sem que deixe grandes marcas e custos enormes. 

Por outro lado temos também que gerir as expectativas das próprias instituições. 

Se existe um consenso sobre a importância do projeto, não vamos adiar mais isso, vamos 

abordar o projeto. 

O ordenamento é colocar corretamente as atividades no espaço. As funções. 

O PDM está a ser fechado, o que ele vai dizer sobre estes espaços? Irá dizer que é um espaço 

de reserva portuária? E os empresários que se quiserem estabelecer ali, ficam à espera de uma 

decisão sobre o porto? 

É talvez necessário salvaguardar terrenos, ver o que é mais rentável. Gerir de modo a não 

comprometer o futuro do projeto. 

Hoje em dia os processos são mais rápidos e mais flexíveis e é possível rever o PDM para um 

projeto grande. 

Como se gere isso junto das populações? Em termos de mandatos é ter consciência de que se 

tomou as melhores decisões. As pessoas devem estar informadas e ouvidas. 



 

 

 

Estão disponíveis para efetuar as formações necessárias e criar os cursos em 

colaboração/parcerias com a escola náutica e outras instituições? 

Concorda com começar curso de nível 4, está disponível para trabalhar em conjunto. O modelo 

de Academia parece-lhe bem porque tem certificação, embora não tenha grau académico. 

Acha que modelo CET, é o mais apropriado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Principais Conclusões 

» É necessário avançarem-se para tomadas de decisão no que respeita ao futuro do Porto da 

Praia da Vitória. 

» HUB no Porto Comercial 

- A nível da exportação de produtos, o modelo logístico existente não evoluiu e continuamos 

como há sensivelmente dez anos atrás.  

- Os Açores estão no meio de duas grandes rotas marítimas de mercadorias. 

- As Ligações HUB permitem poupar custos ligando navios Grandes a Navios pequenos, ou seja 

menos navios, mas mais cheios, o que implica custos mais baixos. 

- Propõe-se uma Rótula de Articulação, para pontos de média distância. 

- Cais de 1000 metros e navios de até 4.000Kg. Terminal com sistema interno de carga rodada, 

com condições para a exportação de produtos de valor acrescentado. 

- Isto permitirá diminuir o tempo de trânsito, ter clientes com mais qualidade e um serviço 

estável (mar estará bom cerca de 300 dias por ano). 

- A previsão de investimento vai rondar os 200 milhões, e a criação de cerca de 300 postos de 

trabalho. 

- Nos Açores, ou se faz na Praia da Vitória, ou não se faz. 

- Desenvolver outras opções além da carga e descarga: Cadeia de abastecimento hibrida; 

Zonas francas. 

- Não existe o planeamento do porto sozinho, mas sim do porto e da cidade. 

» LNG 

- Necessário aprender procedimentos para receber LNG. 

- Promover a alavancagem consumo a nível local, o que implica por exemplo a conversão da 

central Hidroelétrica. 

- Regulamentação Pública, de modo a existir uniformização de procedimentos a nível portos. 

 

 

 



 

 

 

 

» Cruzeiros 

- Aproveitamento do molhe norte para navios de cruzeiros. 

- Há Necessidade de se melhorar a atratividade do centro histórico, e de ajustar horários de 

visita a determinados monumentos, tornando-os visitáveis para estes passageiros. 

- Está a ser trabalhado um plano de animação turística orientado para quem visitar a Praia da 

Vitória, de acordo com as especificidades dos passageiros que por cá passam. 

- Está a ser melhorada a área adequada às empresas marítimo-turísticas, para que possam ter 

melhores condições de operacionalidade. 

- Falta desenvolver um estudo sobre o impacto que os cruzeiros terão no consumo local e nas 

empresas regionais (Universidade dos Açores?). 

- Necessário existir, à volta do Porto de Cruzeiros, serviços, experiências, alojamentos, 

logísticas, transportes… Estas necessidades estão em contantes mudanças, e embora não seja 

simples, tem de tentar-se estar à frente da tendência, antecipar-se às mudanças. 

- É necessário ver junto dos operadores locais, que experiências querem vender e garantir a 

qualidade destas experiências, e a homogeneidade ao longo do ano. 

- Esta indústria vive de uma cadeia de valor, entre autoridades, associações, municípios, etc… 

A comunicação entre todos não pode falhar! 

» Modelos para termos “know-How” especializado em operações martimo-portuárias: CET, 

TESP´s e Licenciaturas, sendo que o mais apropriado seria o modelo CET. Um curso deste a ser 

considerado teria de ser candidatado em 2018 para permitir que estariam formados as 

primeiras pessoas em 2021. 

 



 

 

 

Documento Resumo, com conclusões finais 

A Conferência do Mar encerrou o ciclo “Cooperação e Competitividade”, organizado pela 

Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo, e que teve como outros temas o Turismo de 

Saúde, Agroindústria e Turismo. 

As temáticas revelam, para a Direção da CCAH, as principais áreas estruturantes de atuação 

para o desenvolvimento da economia da Região, e, em concreto, da ilha Terceira.  

Desde 2008 que as sucessivas Direções da CCAH vêm trabalhando sobre estas áreas, com duas 

premissas fundamentais: 

- A aposta no turismo deve ser consolidada e descentralizada; 

- A internacionalização dos nossos produtos só se poderá fazer com competitividade logística. 

 

No âmbito da competitividade logística a CCAH promoveu um estudo denominado Azores 

Atlantic HUB, de forma a avaliar de que forma teríamos que captar para a Região novos fluxos. 

E quais os investimentos necessários para tal.  

Na conferência foram apresentadas as conclusões desse estudo que aponta como solução a 

criação de um Hub Central no Atlântico que permitiria: 

- Conexão directa entre portos de media dimensão 

- Ligação com navios shuttle entre os portos e o terminal Hub  

- Redução do tempo de ciclo de transporte 

- Garantia de tempo de ciclo de transporte 

- Custo de transporte semelhante ao sistema pendular 

- Escala para obter frequência e conexão 

- Capacidade 1 Milhão TEU 

 

O porto da Praia da Vitória é o único, na Região, com as características técnicas, geológicas, de 

operacionalidade e segurança que permitiram esta instalação. Em termos de valor para a 

Região traria: 

- Conectividade, frequência e preço no transporte marítimo 

- Impulso para a criação de sistema interno de transporte marítimo de carga rodada 

- Criação de condições para a modernização do comércio 

- Criação de condições para o desenvolvimento de indústria de exportação de bens de alto 

valor acrescentado com marca de denominação de origem 

- Criação de condições para o desenvolvimento de nova indústria de cadeia  

- Investimento no Terminal da Praia da Vitória na ordem dos 205M€ 

- Mais de 300 postos de trabalho directos 

- Vencimentos de pessoal na ordem dos 12M€/ano 



 

 

 

 

- IRC de +11M€ / ano 

- Aumento do PIB da Região 

- Aumento geral do emprego  

- Maior diversidade e equilíbrio económico com menos dependência do turismo e dos 

subsídios 

- Aquisição de escala mínima viável para serviços de educação e saúde 

 

Um terminal de Transhipment, como aquele apresentado para o Porto da Praia da Vitória, 

pode potenciar e ser potenciado pelo negócio de Gás Natural Liquefeito (LNG).  

Nesta fase, e dadas as comprovadas mais-valias dos projetos, existem contactos no sentido de 

garantir que o investimento possa ser efetuado por uma empresa privada, sempre de acordo 

com o modelo estudado e apresentado, bem como com as premissas referidas.  

A conferência também abordou o tema da reformulação da baía da Praia da Vitória, de forma 

a melhor acolher escalas de cruzeiros. A Praia da Vitória, e a ilha Terceira, poderiam potenciar 

as mais-valias da sua posição geoestratégica e da baía da Praia, com a promoção da cidade 

como destino de excelência para receber cruzeiros. A indústria está em crescendo, a nível 

mundial e também nos Açores, e a procura vem-se modificando, que em termos de 

nacionalidades e idades, quer no tipo de experiências que são adquiridas pelos cruzeiristas em 

cada destino. Essa foi, também, a visão apresentada pelo Município da Praia da Vitória, que 

destacou a importância dos cruzeiros para o pequeno comércio, e se manifestou empenhado 

no reordenamento e revitalização da área exterior ao molhe norte da baía. A concretização de 

um Cais de Cruzeiros foi considerado como “o sonho deste mandato do atual Executivo 

Municipal”. 

A execução dos projetos obriga a um necessário reordenamento do território, e sua integração 

no contexto territorial, económico, social, cultural e ambiental, associado à prosperidade e a 

melhoria da qualidade de vida dos habitantes e dos visitantes. Exigirá, também, a Formação de 

mão-de-obra especializada no setor marítimo. Esta Formação pode ser, sobretudo, através da 

realização de cursos Cursos de Especialização Tecnológica ou Cursos Técnicos Superiores 

Profissionais. Tanto a Escola Superior Náutica Infante D. Henrique como a Escola Profissional 

da Praia da Vitória demonstraram abertura para colaborarem de forma a haver cursos 

ministrados na ilha. 

A economia da ilha Terceira, e a Região, precisa destes investimentos! 

 


