Setúbal, 29 de Janeiro de 2018

PRESS RELEASE
Grupo Parlamentar do CDS-PP visita
Porto de Setúbal

O Grupo Parlamentar do CDS-PP visitou hoje [29 de Janeiro] o Porto de Setúbal no âmbito das
Jornadas Parlamentares que se realizam no Distrito, a 29 e 30 de Janeiro, e que visam abordar e
refletir sobre algumas questões sociais e sobre a importância da competitividade e do
investimento para o desenvolvimento do país e do Distrito de Setúbal.
A comitiva foi recebida pela Presidente do Conselho de Administração, Lídia Sequeira e pelo
Vogal Ricardo Medeiros, no auditório do Edifício sede da APSS – Administração dos Portos de
Setúbal e Sesimbra, SA, onde após as boas vindas e a passagem do filme institucional se realizou
uma troca de impressões sobre a importância do Porto de Setúbal para o desenvolvimento
económico do distrito, bem como do país, a captação de investimento, nomeadamente
estrangeiro, a autonomização do porto, a modernização e investimentos públicos e privados.
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Lídia Sequeira respondeu a algumas questões e previu um ano de excelentes expectativas com
um desenvolvimento sob o signo do investimento, maioritariamente público, com projetos
integrados na estratégia do Ministério do Mar para o aumento da competitividade portuária,
havendo desde já um grande impulso com o projeto de melhoria da ferrovia, que representa um
investimento de 6 milhões de euros, na melhoria das acessibilidades marítimas com o
aprofundamento dos canais da barra e norte para 15m e 13,5m, respectivamente, bem como a
modernização do sistema de VTS, para o qual já foi lançado o concurso público internacional.
Foi ainda abordada por Ricardo Medeiros a temática da náutica de recreio e turismo náutico,
com grande potencial no Porto de Setúbal.
A comitiva visitou ainda alguns terminais portuários: Terminal Multiusos 1 – TERSADO, Terminal
Multiusos 2 – SADOPORT e Terminal Roll-On Roll-Off, onde puderam ver “in loco” o
desenvolvimento da atividade portuária aproveitando para responder a algumas questões da
comunicação social que acompanhou as atividades.
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