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Cerca de 300 convidados, entre autoridades parlamentares, representantes de autarquias e investidores 

nacionais e internacionais, prestigiaram a terceira edição do Encontro da Associação dos Terminais Portuários 

Privados (ATP), realizado em Brasília no dia 26 de outubro último. O evento marcou o início da gestão de Patrício 

Junior como presidente do Conselho Diretor da entidade, para um mandato de três.

O evento foi aberto pelo Ministro dos Transportes, Maurício Quintella Lessa, 

que reafirmou o compromisso da pasta na atração dos investimentos 

privados para o País, como solução econômica, de infraestrutura e geração 

de emprego e renda. Manifestou o total apoio do Ministério às iniciativas que 

trazem resultados benéficos ao País, citando a ampliação dos investimentos 

privados no setor de transporte.



Na sequência o diretor executivo da ATP, almirante Murilo Barbosa, reforçou 

ao público a importância deste evento trazendo à tona seu principal objetivo, 

que é o de consolidar a questão portuária nacional como uma importante 

pauta de Estado e de mercado, propondo uma imersão em assuntos 

importantes do setor, como ampliação de investimentos e legislação.

A vice-presidente do Conselho Diretor da entidade, Patrícia Lascosque 

ratificou o discurso da relevância dos investimentos privados no atual 

cenário do País, reforçando o compromisso dos portos privados brasileiros 

com a eficiência e a inovação constante.

Além dos investimentos, a temática do encontro deste ano também 

percorreu as áreas da inovação, tecnologia e sustenbilidade, um tripé que 

há muito tempo é utilizado pelos principais pólos portuários do mundo, como 

Antuérpia, na Bélgica, e Roterdan, na Holanda, que estavam representados 

no evento por Tessa Major, consultora sênior do Porto da Antuérpia, e Peter 

Lugthart, que responde pelo Porto de Roterdan na América do Sul.

Os dois representantes dos dois maiores portos europeus na atualidade 

trouxeram o exemplo desafiador de se construir um cluster portuário 

multiuso, com o foco na inovação constante associado com os preceitos da 

viabilidade econômica, ambiental e social.

O debate, mediado pelo Diretor Geral da Antaq, Adalberto Tokarski, foi 

enriquecido pela participação de Michael Benthey, diretor de Planejamento 

de Negócios do grupo DP World, administradora de 77 terminais portuários 
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no mundo todo, que tratou de desmistificar o conceito de globalização da 

operação portuária e, creditando ao investimento em inovação como o 

diferencial deste mercado cada vez mais competitivo.

O Presidente do Conselho Diretor da ATP, Patrício Junior, enfatizou em seu 

discurso que as experiências apresentadas durante o encontro 

demonstraram que os terminais portuários privados do Brasil estão muito 

bem alinhados com o que de melhor existe no mundo, tanto em termos de 

tecnologia como de sustentabilidade.
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