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História - A luta por uma legislação

portuária moderna foi o motivo da criação

da ABTP em 1989, fundamentada na liberdade

de empreender, contratar e operar.



ABTP

Associadas - Congrega 80 empresas titulares

de mais de 170 terminais portuários de uso

privado e de uso público nos portos organizados.

Estes terminais respondem por cerca de 70%
do total das cargas movimentadas nos portos

brasileiros.
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CONSELHO DELIBERATIVO

Presidente: Antônio Carlos Sepúlveda

DIRETORIA EXECUTIVA

Diretor-Presidente: Wilen Manteli

Diretor Técnico: Wagner Moreira



MISSÃO

Mobilizar entidades empresariais e os órgãos

governamentais a contribuírem para a

modernização e competitividade do

setor portuário como fator de desenvolvimento

econômico e social do País.



Princípios que devem prevalecer

Respeito à livre iniciativa

Propriedade privada

Livre competição

Economia de Mercado

Marcos regulatórios estáveis

Previsibilidade

Respeito aos contratos

Segurança jurídica



Descentralização e autonomia dos Portos

Operação portuária = Atividade econômica 

essencial regulada e NÃO Serviço Público



POLÍTICA PORTUÁRIA EMPRESARIAL

UMA PROPOSTA

PROMOVER UMA NOVA ABERTURA DOS PORTOS

Reduzir a intervenção estatal, através de regulação clara, objetiva,

estável que se fundamente na Constituição e na lei e que respeite os

princípios da livre iniciativa e da concorrência, de modo a viabilizar:

 Governança na Administração Pública com clareza de competência

de cada órgão que a integra, evitando a sobreposição de atribuições,

a postergação dos processos decisórios e a burocratização;

 Administrações portuárias descentralizadas, com autonomia

administrativa, operacional, financeira;



 Conselhos de Administração Portuária nos moldes internacionais, com

competência e poder de decisão sobre o desenvolvimento e o futuro

do porto, com participação equitativa entre o poder público, os

operadores portuários, usuários e os trabalhadores da região de

influência do porto. E preservando a permanência dos representantes

dos intervenientes nos CAP.

 Marcos regulatórios estáveis a longo prazo, sempre precedidos da

análise dos seus impactos que sejam alterados ou atualizados sempre

por meio das audiências públicas

POLÍTICA PORTUÁRIA EMPRESARIAL

UMA PROPOSTA

PROMOVER UMA NOVA ABERTURA DOS PORTOS



 Respeito aos contratos, que tenham longo prazo e critérios claros e

razoáveis para a sua prorrogação;

 Desenvolver a relação capital x trabalho, com vistas a liberdade de

contratação, com priorização do vínculo empregatício.

 Desenvolver a infraestrutura dos acessos terrestres e marítimos, seja

mediante a concessão do gerenciamento do canal de acesso ou

outras modalidades com o uso das PPPs.

POLÍTICA PORTUÁRIA EMPRESARIAL

UMA PROPOSTA

PROMOVER UMA NOVA ABERTURA DOS PORTOS



Ações em andamento

Propostas de Revisão do Marco Regulatório Portuário

junto ao Governo Federal

 Objetivo: reduzir a forte intervenção estatal na atividade portuária, com vistas
à redução dos custos logísticos, contribuindo para a retomada do
desenvolvimento econômico do País.

Para que os investimentos possam ser destravados, a ABTP junto das demais
entidade empresárias portuárias, ABTRA, ABRATEC, ABTL, ATP e FENOP irão
submeter ao Governo Federal, um plano estruturante do setor.



Ações em andamento

Propostas de Revisão do Marco Regulatório Portuário

junto ao Governo Federal

Principais temas a serem desenvolvidos no bojo do plano estruturante do setor:

 A concepção de porto como serviço regulado e não público;

 Rediscussão quanto ao modelo ideal de governança portuária
(descentralização);

 Relação capital x trabalho com destaque pela liberdade de contratar.e com
respaldo na Resolução 137 OIT;

 Reduzir a intervenção estatal na atividade portuária.



Sede Administrativa

ABTP - Associação Brasileira dos Terminais Portuários

SAUS, Quadra 01, Bloco J, 7º andar, Asa Sul

Brasília - DF - Brasil

CEP: 70070-944

Tel/Fax: +55 (61) 3226-8499

E-mail: abtp@abtp.org.br

Site: www.abtp.org.br

mailto:abtp@abtp.org.br
http://www.abtp.org.br/site/index.php


Obrigada!

Fabiana Barbosa

Gerente Técnica 

fabiana@abtp.org.br


