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O presidente da Portos dos Açores,
S.A. marcou presença num conjunto
de reuniões, bem como num seminá-
rio internacional dedicado à proble-
mática da relação entre portos e cida-
des, em Nápoles e Salerno, Itália, pro-
movida sob os auspícios da RETE –
Associação para a Colaboração entre
Portos e Cidades.
No decorrer dos eventos foram

explicadas as experiências italianas,
espanholas, argentinas e chilenas nes-
tes domínios e foram aprofundadas
as problemáticas das diversas cidades
relativas ao movimento de navios de
cruzeiro e à compatibilização das
áreas do domínio público portuário
com os espaços urbanos envolventes,
temas relevantes também para os
Açores.
Em nota de imprensa, a empresa

portuária avança que “numa época
em que a governança da relação
porto-cidade tem uma configuração
de ‘confronto internacional’, estas
análises, produzidas à escala mun-
dial, pretendem abrir caminho para
que se siga no sentido da colaboração
mútua e corresponsabilização, atra-
vés da troca de experiências e da apre-

sentação de contributos científicos, de
várias origens, sobretudo ao nível da
gestão portuária, da preservação do
ambiente e da planificação e urbanis-
mo portuários”.
Outros dos assuntos debatidos nas

diversas reuniões prenderam-se com
a reformulação das frentes marítimas
das cidades portuárias, o valor econó-
mico dos fluxos de passageiros, a
intermodalidade do transporte marí-
timo com o transporte rodoviário e a
criação de circuitos logísticos na
movimentação de mercadorias.
A RETE agrega mais de 80 sócios

oriundos de Portugal, Espanha, Itália,
Reino Unido, Holanda, Malta, Cabo
Verde, Brasil, Argentina e Chile e
envolve não só as administrações por-
tuárias e os municípios, mas também
as universidades e um leque alargado
de investigadores, especializados nes-
tas matérias.
Para além de sócia, a Portos dos

Açores, S.A. assume um lugar de des-
taque nos órgãos sociais da associa-
ção, desempenhado no momento a
função de Vogal da Junta de Governo,
o coletivo executivo e operacional
daquela entidade internacional. g

Portos dos Açores, S.A. presente na reunião 
internacional de portos e cidades


