NOTA DE IMPRENSA
Porto de Lisboa recebe Prémio
Ambiental Green Award Port

O Porto de Lisboa foi distinguido com o prémio Green Award Port, atribuído no
dia 13 de Fevereiro, durante a Conferência Green Port 2007 que decorreu na
Gare Marítima de Alcântara.
Com a atribuição deste prémio, feita na pessoa do Presidente do Conselho de
Administração, Manuel Frasquilho, o Porto de Lisboa passou a integrar o grupo
internacional de instalações marítimo-portuárias galardoadas com o Green
Award Port. Esta distinção reconhece o empenhamento da Administração do
Porto de Lisboa em criar melhores condições ambientais e de segurança,
mesmo ultrapassando as determinações legais de âmbito nacional e
internacional.
O Porto de Lisboa está localizado num dos mais importantes estuários da
Europa, ao longo de extensas áreas de Reserva Natural. A conservação e
preservação destas áreas têm sido os princípios orientadores da estratégia da
sua Administração.
A Green World Foundation é uma organização não lucrativa, com sede em
Roterdão. Foi criada em 1994 pelo município de Roterdão, em conjunto com o
Ministério de Transportes, Obras Públicas e Gestão de Água holandês, mas
tornou-se independente em 2000. A GWF tem actualmente uma carteira de
certificados que inclui 50 portos e mais de 200 navios cargueiros.
A Fundação atribui dois tipos de prémios qualidade, reconhecidos
internacionalmente, o Green Award Certificate para os navios, e o Green Award
Port, dirigido aos Portos.
O Prémio Green Award Port é atribuído aos Portos que comprovem a
concessão de incentivos aos navios detentores do Green Award Certificate,
traduzidos num desconto de 5 por cento sobre Tarifa de Uso do Porto (TUP).
Este certificado é dado a navios de transporte de crude e de produtos

petrolíferos refinados, bem como a navios de granéis sólidos, com um
“deadweight” mínimo de 20.000 toneladas. Os navios devem cumprir
determinados requisitos e procedimentos de gestão específicos relativamente à
segurança e à protecção ambiental, mais exigentes que a legislação
internacional em vigor.
A Conferência Green Port 2007 decorreu nos dias 13 e 14 de Fevereiro, na
Gare Marítima de Alcântara, sendo a segunda Conferência Internacional sobre
Portos e Ambiente. Este ano foi subordinado ao tema “Criar o Enquadramento
Legal para o Planeamento Portuário”. Além do Presidente da APL, Manuel
Frasquilho, contou também com a presença de Tiago Cunha (Comissão
Europeia), Bogdan Oldakowski (Secretário-geral da Organização dos Portos
Bálticos), Richard Clarke (The Halcrow Group), Patrick Verhoeven (Secretáriogeral da European Sea Ports Organisation), Willy Robbins (Presidente da
European Federation of Inland Ports), Roel Hoenders (Euroepan Sea Ports
Organisation), entre outros.

