COMUNICADO DE IMPRENSA

Porto de Lisboa presente na Extremadura espanhola
O porto de Lisboa participou no 6º Congreso Nacional de Areas Empresariales
“Innovar y Cooperar para Crecer con Excelencia”, que decorreu no Palácio de
Congressos de Mérida, Espanha.
Organizado pela CEPE – Coordinadora Española de Polígonos Empresariales, o
evento teve como tema central a inovação e cooperação como estratégia de
crescimento das empresas. Contou com a presença de gestores e presidentes de
associações de parques logísticos e industriais, parques tecnológicos, representantes
dos municípios e do governo, num total de mais de 300 pessoas provenientes de
Espanha, Portugal, França e Reino Unido.
A intervenção do Porto de Lisboa esteve a cargo de Marques Afonso, director de
Planeamento Estratégico e Controlo de Gestão, que fez uma apresentação sobre a
caracterização do porto e das suas principais instalações; a posição estratégica no
cruzamento das principais rotas marítimas e na fachada atlântica da Europa; análise
dos tráfegos de Portugal, das comunidades espanholas de fronteira e de Madrid com
os principais países dos continentes africano e americano; acções estratégicas para o
aumento da competitividade e a consolidação das vantagens do porto relativamente
àqueles tráfegos; estratégias de cooperação, internas e transfronteiriças.
A comitiva do porto de Lisboa integrou representantes das empresas T.M.B. –
Operações Portuárias SA e da Transitex, pertencentes à Comunidade do porto de
Lisboa.
O saldo desta participação foi muito positivo, permitindo ao porto de Lisboa assumirse, cada vez mais, como uma porta de entrada e saída para o fluxo de mercadorias
com destino/origem na grande região da Extremadura.
O posicionamento geográfico do porto de Lisboa, as suas excelentes condições
operacionais bem como o dinamismo da sua comunidade portuária, fazem com que o
porto de Lisboa se encontre numa posição privilegiada para acolher os tráfegos do
atlântico, quer numa perspectiva nacional, quer nas ligações a regiões espanholas, em
particular, à região de Madrid.
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