Um porto de excelência, moderno e competitivo

Porto de
Viana do Castelo
O porto de Viana do Castelo tem uma longa história que radica na ocupação romana, se estende
pela época dos Descobrimentos e se afirma até
aos nossos dias. Às fases de maior dinamismo das
actividades marítimo-portuárias, correspondem os
períodos de maior prosperidade da cidade e da região, ciclo este que se quer continuar.
Localizado no noroeste de Portugal, na costa Atlântica, o porto desenvolve as suas valências em ambas
as margens do Rio Lima.
Actualmente, está dotado de excelentes infraestruturas e apto a satisfazer as condições necessárias para o exercício de actividades relacionadas
com o comércio, a construção e reparação naval,
a pesca e o recreio náutico, constituindo-se como
um importante instrumento estratégico do desenvolvimento regional.
Como pólo de dinamização industrial, contribui para
a atracção de actividades produtivas gerando oportunidades ao aparecimento de outras actividades
subsidiárias e proporcionando facilidades para a criação de mais riqueza e postos de trabalho.
A título de exemplo, pela importância de que se
revestem, destacam-se os Estaleiros Navais de Viana do Castelo, a unidade fabril da Europa&C Kraft
Viana e a Enercon, empresas que, no seu conjunto,
representam milhares de postos de trabalho directos e indirectos e que muito prestigiam a capacidade produtiva no hinterland portuário.

Porto
COMERCIAL
e que interliga os operadores económicos com
os organismos oficiais, para efeitos de registo de
todos os procedimentos e formalismos legais
aplicáveis à entrada/saída de navios e à movimentação de mercadorias.

As características das infraestruturas portuárias, associadas às facilidades oferecidas e à qualidade do
serviço prestado aos actuais e potenciais clientes são
factores decisivos para afirmar o papel e importância
do porto de Viana do Castelo no desenvolvimento
sócio-económico da região que serve.
Instalado na margem esquerda do rio Lima, o
porto comercial tem capacidade instalada para
movimentar cerca de 900.000 toneladas de carga/ano, encontrando-se acessível a navios até 8
metros de calado e 180 metros de comprimento.
É constituído por 2 lanços de cais, com um comprimento total de 487 metros, está apetrechado
com seis guindastes eléctricos, encontra-se dotado com um terminal Roll-On/Roll-Off e dispõe
de amplas áreas para parqueamento e armazenamento de mercadorias.
Apresenta excelentes condições de acessibilidade marítima, de tranquilidade e abrigo no interior do porto, e uma entrada franca e segura na
barra. Encontra-se em curso o processo relativo
à construção do acesso rodoviário próximo, que
ligará o porto comercial à rede viária principal,
ligação que contribuirá para o reforço da competitividade do porto.
Dispõe de um tarifário atractivo, de custos reduzidos de estiva e de um ambiente de paz social.

Estão acauteladas áreas de reserva para a expansão sustentada das infraestruturas e instalações
portuárias ao abrigo de figuras de planeamento e
de ordenamento do território aprovadas e juridicamente eficazes.

Vocacionado para a movimentação de diversos
tipos de carga, a actual estrutura de tráfego do
porto é predominantemente composta por carga
geral fraccionada e granéis sólidos. Nos últimos
anos, o porto tem sido escalado por uma linha de
cruzeiro, comprovando a sua capacidade e potencial para satisfazer as exigências da procura neste
segmento turístico.
Está aberto à navegação 24 horas por dia e 365
dias por ano, com um alto nível de eficiência na
manipulação de mercadorias e no desembaraço
dos navios.
O porto de Viana do Castelo dispõe de gestão
portuária totalmente automatizada que dispensa o papel, denominada Janela Única Portuária,

Porto
INDUSTRIAL
O porto Industrial, localizado na margem direita
do rio Lima, é constituído por duas unidades industriais de grande relevância regional e nacional:
Os Estaleiros Navais de Viana do Castelo
(ENVC), dedicados à construção e reparação
naval e à reconversão de embarcações. Sendo uma empresa histórica e emblemática da
cidade, os ENVC representam, neste sector
de actividade, a mais importante unidade industrial de dimensão média do país.
A ENERCON, indústria de fabricação de componentes para aerogeradores eólicos, constituída por duas unidades fabris. Esta empresa,
instalada nos terrenos concessionados aos
ENVC, constitui uma mais-valia para a economia do país e para o porto de Viana do
Castelo, dada a sua vocação exportadora e a
previsão de transportar, por via marítima, parte
significativa dos componentes aqui produzidos.

Porto
DE RECREIO
A náutica de recreio oferece um conjunto vasto
de oportunidades, quer pelas excelentes condições naturais oferecidas quer pelo posicionamento geográfico do porto de Viana do Castelo.
O núcleo de recreio náutico localiza-se na frente
urbana da cidade, sendo constituído por duas docas situadas junto à centenária ponte Eiffel, e pela
futura marina Atlântica, em fase de construção.
No seu conjunto, estas infraestruturas dispõem
de cerca de 500 lugares de estacionamento para
embarcações até 3 metros de calado e 20 metros
de comprimento. As muitas centenas de embarcações passantes que anualmente escalam o porto
de recreio são oriundas, predominantemente, de
França, Reino Unido, Holanda e Alemanha.

Porto
de PESCA
As infraestruturas de apoio à pesca são de
importância decisiva para a conservação e dinamização da actividade económica com forte
tradição na cidade. É de salientar, também, a
indústria de reparação e construção naval artesanal que lhe está associada.
As instalações portuárias dedicadas a esta
actividade localizam-se na margem direita do
Rio Lima, sendo constituídas por duas docas,
uma das quais em fase de construção, por um
cais de descarga de pescado, pelo edifício da
lota e por um conjunto significativo de armazéns destinados aos aprestos marítimos.
No seu conjunto, as docas dispõem de cerca
de 80 lugares de estacionamento para embarcações até 2,5 metros de calado e 25 metros
de comprimento.
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