COMUNICADO DE IMPRENSA

Entre os dias 5 e 7 de Abril

Porto de Lisboa participa
na Intermodal South America
O porto de Lisboa vai participar, pelo quarto ano consecutivo, na
Intermodal South America, que se realiza em São Paulo, no Brasil,
entre os dias 5 e 7 de Abril. O certame reúne 450 expositores de
mais de 40 países e atrai cerca de 45 mil visitantes por edição.
Considerada a mais importante feira da América Latina, a Intermodal
de S. Paulo reúne os protagonistas mundiais dos sectores de
logística, comércio externo e transporte e revela os mais recentes
avanços em áreas tais como tecnologia, informação, facilidades ou
serviços ligados à logística. Neste certame, a Administração do Porto
de Lisboa (APL) vai estar acompanhada de empresas que operam no
recinto portuário, contribuindo para a afirmação do porto de Lisboa
nas principais rotas marítimas do Atlântico e para o alargamento do
seu hinterland na Península Ibérica.
Líder

nacional

na

carga

contentorizada

e

nos

granéis

agro-

alimentares, o porto de Lisboa está integrado na Plataforma Logística
de Madrid desde 2006. A América Latina representa um mercado
estratégico para o porto de Lisboa já que, no acesso ao hinterland
ibérico, a posição atlântica do porto reforça a sua competitividade
face a outras alternativas portuárias, representando uma poupança
de um a dois dias de trânsito naqueles tráfegos.

Página 1 de 2

Há pouco mais de um ano, o Porto de Lisboa assegurou a ligação
directa de Lisboa para o Brasil, Argentina e Uruguai em serviço
regular de cargas contentorizadas e, mais recentemente, assegurou a
ligação directa de Lisboa para o Chile, Peru e Colômbia.
Considerando

o

seu

posicionamento

geográfico,

as

excelentes

condições operacionais, bem como o dinamismo da sua comunidade
portuária, o porto de Lisboa encontra-se numa posição privilegiada
para acolher os tráfegos com a América do Sul, quer numa
perspectiva nacional, quer nas ligações a regiões espanholas, em
particular, à região de Madrid, de forma a reforçar a sua posição de
liderança no panorama portuário nacional.
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