


Itajaí sediará nos dias 11 e 12 de abril o IX

Congresso de Portos de Língua Portuguesa,

evento realizado pela Associação dos Portos

de Língua Portuguesa (APLOP), tendo a

Autoridade Portuária de Itajaí como anfitriã do

evento.

O congresso reunirá representantes de portos

sediados na Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-

Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e

Príncipe, Timor-Leste e Guiné Equatorial, além

dos países observadores Macau e Marrocos.dos países observadores Macau e Marrocos.

O evento e proporcionará a discussão de

assuntos que possam contribuir para o

desenvolvimento do transporte marítimo no

espaço lusófono, bem como ajustar

procedimentos relacionados à atividade

portuária em países que tenham como idioma

oficial a língua portuguesa.



Objetivos:

1.    Discussões acerca de inovações 

tecnológicas; 

Apresentação de propostas de reformulação 

para os portos associados à instituição;

Segurança

Legislação

Dragagem

Meio-ambiente

Integração porto/cidade

Hidrovia
2. Troca de informações e experiências entre 

profissionais do setor portuário;

Abordagem de assuntos diversos ligados às 

atividades portuária, comercial.

Hidrovia

Transbordo

Cabotagem

Tecnologia da informação



Direcionamento:

1. Players dos setores logístico, marítimo e portuário;

2. Gestores e executivos das administrações dos

principais portos da Comunidade de Países de Língua

Portuguesa (CPLP);

3. Membros observadores da CPLP;

4. Representantes de associações internacionais dos

Exposições

Abordagens técnicas

Plenárias

Workshops
4. Representantes de associações internacionais dos

continentes europeu, asiático, africano e sul-

americano;

5. Representantes e dirigentes dos órgãos intervenientes;

6. Meio acadêmico.

Visitas técnicas

Programação social



Realização:

O Congresso é um evento técnico, 

focado no tema Portos, promovido pela 

Associação dos Portos de Língua 

Portuguesa (APLOP) e pela Associação 

Brasileira dos Portos e Hidrovias 

(ABEPH).

Será realizado no Terminal de 

Passageiros Guilherme Asseburg, na 

cidade de Itajaí, entre os dias 11 e 12 de 

abril de 2016.



Local de realização:

Avenida Prefeito Paulo Bauer – 755

Centro – Itajaí - SC



Programação: 
Dia 11 de abril – segunda-feira

09h30 – Solenidade de abertura

11h00 – Painel 1 – Desenvolvimento do transporte marítimo no espaço lusófono. 

Temas: 

- Realidade da cabotagem no Brasil – Agência Nacional dos Transportes Aquaviários (Antaq).

- A experiência do armador brasileiro – Log-In Logística Intermodal S/A. 

-Cabotagem marítima e cooperação no armamento de navios – Apresentação dos Armadores da Marinha de 

Comércio – Portugal e Grupos de Trabalho daComércio – Portugal e Grupos de Trabalho da

APLOP

14h30 – Painel 2 – O papel das alfândegas na facilitação aduaneira nos portos da CPLP.

Temas:   

- Porto sem Papel – Secretaria de Portos da Presidência da República (SEP).

- Legislação aduaneira no Brasil – Receita Federal do Brasil 

- A Tecnologia associada à competitividade dos portos em Portugal – Empresa de consultoria  J. Canão.

- A experiência de Moçambique  – Alfândegas de Moçambique.



Programação: 

Dia 11 de abril – segunda-feira

16h00  – Painel 3 – Direito Portuário – Gestão econômica do domínio portuário e sua regulação.

Temas: 

- Importância da regulação setorial para o desenvolvimento portuário – Universidade do Vale do Itajaí (Univali). 

- Arbitragem no Direito Portuário Internacional – Portonave S/A.

-Gestão do domínio portuário – Universidade de Lisboa.

20h30 – Jantar Oficial do Evento.



Programação: 
Dia 12 de abril – terça-feira

09h30 – Painel 4 – Cooperação no espaço da APLOP em projetos de formação e capacitação.

Temas: 

- Formação portuária na visão da UNCTAD – representante United Nations Conference on Trade and Development 

(UNCTAD /UNESCO/ONU). 

- Modelo de excelência em gestão utilizando a simulação computacional nos processos para tomada de 

decisão nos portos – Serviço Nacional da Indústria (SENAI/Itajaí). 

- Formação prática e intensiva adaptada ao espaço lusófono – Escola Europeia Short Sea Shipping.

- Experiência carioca na formação e capacitação do trabalhador – Universidade Federal Fluminense de Niterói - Experiência carioca na formação e capacitação do trabalhador – Universidade Federal Fluminense de Niterói 

(NEDIN/UFF).

11h00 – Painel 5 – Desenvolvimento do comercio entre os países de língua portuguesa.

Tema:

- Facilitação dos procedimentos nos portos da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa – Grupos de 

trabalho da 

APLOP.



Programação: 

Dia 12 de abril – terça-feira

14h15 – Painel 6 – A perspectiva de novos players no espaço da APLOP.   

Temas: 

Guine Equatorial: estrutura portuária e perspectivas de desenvolvimento – Administracion de Puertos de Guiné 

Equatorial (APGE).

Realidade do setor portuário em Marrocos – Agência Nacional dos Portos (ANP) de Marrocos. 

O papel de Macau na integração comercial entre Brasil e China – Câmara de Comércio Brasil/China de Macau 

(CCIBCM).

16h30 – Solenidade de encerramento.




