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2019 foi um ano marcante para a Federação Nacional das Operações Portuárias FENOP. A entidade foi bastante atuante politicamente, beneficiando o setorportuário
e marcando ainda mais A FENOP como liderança na área.
Essa edição eletrônica traz uma retrospectiva do que a FENOP fez em 2019.

25 ANOS DA FENOP
As comemorações dos 25 anos da
FENOP foram um sucesso. Uma festa
cheia de presenças importantes, de
prestígio e de história. Uma celebração
repleta de homenagens e saudosismo.
Políticos, membros do governo federal
e o segmento logístico participaram do
evento que falou dos desafios do setor
e prognósticos para o futuro.

Vários Sindicatos de Operadores
Portuários
(SINDOPs)
foram
homenageados com uma placa de
condecoração da Fenop, são eles:
-Fundadores:
SINDOPSA,
SINDOPAR,
SINDOP PR, SINDOP Imbituba, SINDOPERJ
e SINDOMAR.
-Beneméritos: SINDOP PR e SOPESP.

Os convidados foram agraciados com uma palestra do economista Gesner Oliveira
sobre “Os Desafios Do Modelo Portuário Brasileiro”.

Gesner Oliveira, Economista
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ENAPORT E CONOGMO
O VI Encontro Nacional De Operações
Portuária (ENAPORT) e o IX Congresso
Nacional De OGMOS, (CONOGMO) são
os dois maiores eventos realizados pela
FENOP para o setor. E esse ano a
execução dos encontros foi junto com as
comemorações dos 25 anos da entidade.
Todo o segmento portuário especializado
esteve em Brasília para participar dos
painéis.
O ENAPORT trouxe dados das operações
portuárias e prognósticos para o futuro.
O CONOGMO discutiu assuntos ligados a
mão de obra do setor, tecnologia e
melhores práticas. Especialistas falaram
de vários temas e foram realizados
debates enriquecedores.

COALIZÃO PORTUÁRIA
Outra importante iniciativa da FENOP
em 2019 foi a participação na coalizão
portuária. Um grupo que reúne várias
entidades, como a ATP, ABRATEC,
ABTRA, ABTP E ABTL, cujo objetivo
principal é mostrar os principais
problemas vivenciados pelo setor
portuário, objetivando destravar a
burocracia, melhorar a regulação junto
aos terminais portuários.
Nesse ano, eles fizeram diversas
reuniões com representantes do
Governo Federal, entre eles Ministério
da Economia e da Infraestrutura,
Tribunal de Contas da União (TCU) e
Agência Nacional de Transportes
Aquaviários (Antaq)..
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CONAPORTOS
A FENOP também participou da
comissão nacional de autoridades nos
portos, a CONAPORTOS, que retomou os
trabalhos em 2019, com o objetivo de
desburocratizar o setor portuário. Além
disso, incentiva os transportes no país e
integra as atividades desempenhadas
pelos órgãos e entidades públicas nos
portos e instalações portuárias.

ATUAÇÕES E EVENTOS
A FENOP esteve em eventos importantes
em 2019, entre eles a abertura da Frente
Parlamentar Mista dos Portos, em diversas
audiência públicas ligadas ao setor
realizadas na Câmara dos Deputados e em
palestras em órgãos governamentais.
O Presidente da FENOP, Sérgio Aquino,
foi palestrante na 25ª Edição Da Intermodal
South America, evento considerado o
maior da América Latina para os setores
logístico, de transporte de cargas e de
comércio exterior.
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Ainda em 2019, Aquino foi palestrante
do Fórum Nacional Santos Export,
falando sobre “Os Novos Modelos
Portuários”. E finalizou o ano com a
participação no XXVIII Congresso LatinoAmericano De Portos, o AAPA LATINO,
realizado em Miami (EUA) e reuniu mais
de
400
executivos
portuários
e
especialistas internacionais. Aquino fez
uma das palestras mais aguardadas: “O
Modelo Portuário Brasileiro: Desafios E
Oportunidades”.

E em 2020 as atuações da FENOP serão ainda mais intensas. O setor está crescendo e
sofrendo modificações importantes, que a entidade acompanha e orienta. Sempre junto
dos principais atores que fazem as mudanças.
Acompanhe todas as notícias da FENOP pelo site www.fenop.org.br e pelas nossas
redes sociais. Fonte segura de informação que abastece o setor portuário.

@fenop.org.br
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Vivendo seus primeiros 25 anos a serviço da
modernização portuária brasileira.
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