
XII Congresso da APLOP  |  Luanda, 2021  |  Lourenço Pina 

Intervenção de Lourenço Pina, Director de Tecnologias de Informação do Ministério dos 

Transportes de Angola, no XII Congresso da Associação dos Portos de Língua Portuguesa 
(APLOP), que decorreu nos dias 15 e 16 de Novembro de 2021, em Luanda, Angola. 
 

O orador abordou o tema “Portos Angolanos – da JUP à JUL – estratégia de digitalização 
dos portos e da logística em Angola", integrado no primeiro de quatro painéis do 
congresso. 

Powerpoint de suporte à apresentação de Lourenço Pina disponível em 

http://aplop.org/UserFiles2/lourenco-pina.pptx   (22 slides) 

XII Congresso da APLOP  |  Luanda, 2021  |  José Renato Fialho 

Intervenção de José Renato Fialho, Superintendente de Desenvolvimento e Sustentabilidade na 

ANTAQ – Agência Nacional de Transportes Aquaviários – Brasil. 
O orador abordou o tema “Portos Brasileiros – Os desafios do Projecto ‘Porto sem 
Papel", integrado no primeiro de quatro painéis do congresso. 

Powerpoint de suporte à apresentação de José Renato Fialho disponível em 

http://aplop.org/UserFiles2/renato-fialho.pptx  (36 slides) 

XII Congresso da APLOP  |  Luanda, 2021  |  Cláudio Pinto 

Intervenção de Cláudio Pinto, Gestor do Projeto JUL na APP - Associação dos Portos de Portugal. 
O orador abordou o tema “Portos Portugueses - A JUL – Janela Única Logística – 
presente e futuro", integrado no primeiro de quatro painéis do congresso. 

Powerpoint de suporte à apresentação de Cláudio Pinto disponível em 
http://aplop.org/UserFiles2/claudio-pinto.pptx   (13 slides) 

XII Congresso da APLOP  |  Luanda, 2021  |  Ted Lago 

Intervenção de Ted Lago, Presidente do Porto do Itaqui (Brasil). 
O orador abordou o tema “Qualidade e Sustentabilidade Ambiental no Porto do Itaqui", 
integrado no segundo de quatro painéis do congresso. 

Powerpoint de suporte à apresentação de Ted Lago disponível em 
http://aplop.org/UserFiles2/ted-lago.pptx   (35 slides) 

XII Congresso da APLOP  |  Luanda, 2021  |  Fátima Alves 

Intervenção de Fátima Lopes Alves, Presidente do Porto de Aveiro (Portugal). 
A oradora abordou o tema “Rumo à neutralidade carbónica – Desafios para os portos 
Portugueses", integrado no segundo de quatro painéis do congresso. 

Pdf de suporte à apresentação de Fátima Alves disponível em 
http://aplop.org/UserFiles2/477-flalves.pdf    (24 páginas) 
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XII Congresso da APLOP  |  Luanda, 2021  |  Nuno Araújo 

Intervenção de Nuno Araújo, Vice-Presidente da Associação dos Portos de Portugal (APP) e 

Presidente da Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL). 
O orador abordou o tema “A resiliência dos Portos Portugueses", integrado no segundo 
de quatro painéis do congresso. 

Powerpoint de suporte à apresentação de Nuno Araújo disponível em 
http://aplop.org/UserFiles2/478-naraujo.pptx  

XII Congresso da APLOP  |  Luanda, 2021  |  José Moreira da Silva 

Intervenção de José Moreira da Silva (SRS Advogados – Portugal), Coordenador do Grupo de 
Trabalho da APLOP sobre “O Direito Portuário nos Países da CPLP”. 

Powerpoint de suporte à apresentação de José Moreira da Silva disponível em 
http://aplop.org/UserFiles2/moreira-silva.ppt   (9 slides) 

XII Congresso da APLOP  |  Luanda, 2021  |  Adriano Henriques 

Intervenção de Adriano Henriques, Superintendente de Gabinete da Presidência da Autoridade 
Portuária de Santos. 
O orador abordou o tema “Estratégia de Internacionalização do Porto de Santos", 
integrado no quarto e último painel do congresso. 

Pdf de suporte à apresentação de Adriano Henriques disponível em 
http://aplop.org/UserFiles2/481-adriano-henriques.pdf    (25 páginas) 

XII Congresso da APLOP  |  Luanda, 2021  |  Carlos Correia 

Intervenção de Carlos Correia, Administrador do Porto de Lisboa (Portugal). 
O orador abordou o tema “Os Desafios para a Marca APLOP", integrado no quarto e 
último painel do congresso. 

Powerpoint de suporte à apresentação de Carlos Correia disponível em 
http://aplop.org/UserFiles2/carlos-correia-marca-aplop.pptx  (18 slides) 

XII Congresso da APLOP  |  Luanda, 2021  |  Miguel Matabel 

Intervenção de Miguel Matabel, Presidente da Portos e Caminhos de Ferro de Moçambique 
(CFM). 
O orador abordou o tema “A Implementação da Marca APLOP nos Portos de 
Moçambique", integrado no quarto e último painel do congresso. 

Powerpoint de suporte à apresentação de Miguel Matabel disponível em  

http://aplop.org/UserFiles2/miguel-matabel-2021.pptx  (13 slides) 
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XII Congresso da APLOP  |  Luanda, 2021  |  Alcídio Nascimento 

Intervenção de Alcídio Nascimento, Presidente da ENAPOR - Portos de Cabo Verde. 
O orador abordou o tema “Perspectivas para o Sector dos Cruzeiros", integrado no 
quarto e último painel do congresso. 

Powerpoint de suporte à apresentação de Alcídio Nascimento disponível em  

http://aplop.org/UserFiles2/alcidio-nascimento-2021.pptx  (14 slides) 
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