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Para os eventos que fazem a diferença, esta é a sua Vitrine. 

EDIÇÃO ESPECIAL PORTUGAL EXPORT
O Brasil Export, maior fórum brasileiro sobre portos, comércio exterior e transportes, estreia hoje sua primeira 

edição internacional, o Portugal Export. Sua programação começa nesta quinta-feira na cidade portuária de Sines 

e terminará amanhã, em Lisboa. Na noite de ontem, foi possível encontrar alguns dos mais de cem par�cipantes, 

entre empresários e autoridades brasileiros ou lusitanos, pelas ruas da bela capital portuguesa. Confira a seguir 
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Nas proximidades da majestosa Avenida da Liberdade, um dos 

cartões postais de Lisboa, o diretor do Departamento de 

Novas e Outorgas e Polí�cas Regulatórias Portuárias do 

Ministério da Infraestrutura (Minfra), Fábio Lavor, o 

superintendente de Planejamento Portuário da Santos Port 

Authority (SPA), Bruno Tolino Grecco, o secretário nacional de 

Portos e Transportes Aquaviários do Minfra, Mario Povia, e o 

diretor-presidente da SPA, Fernando Biral. 

Em ruas históricas da capital portuguesa, o presidente da 

Associação Comercial de Santos (ACS), Mauro Sammarco, o 

diretor-execu�vo do Sindicato dos Operadores Portuários do 

Estado de São Paulo (Sopesp), Ricardo Molitzas, e o diretor-

presidente do Sopesp, Régis Prunzel.

O presidente do conselho nacional do Brasil Export, José Roberto 

Campos, em meio à diretora empresarial e de Relação com o Mercado 

da Companhia Docas do Estado da Bahia (Codeba), Ana Paula Calhau, 

a promotora de Jus�ça e membro auxiliar da Corregedoria Nacional 

do Ministério Público Cris�ane Podgurski e a CEO do Ins�tuto 

Pra�cagem do Brasil, Jacqueline Wendpap, já preparados para seguir 

para Sines, hoje, para os debates do Portugal Export.

O advogado Benjamin Gallo�, presidente do 

conselho do Portugal Export, e sua esposa, Kelcy, 

um belo casal atuando pela maior integração 

entre o Brasil e Portugal. 

E fechando esta edição 

especial do Vitrine, a 

simpa�a da execu�va do 

conselho do Portugal Export 

Sílvia San�ago e da 

presidente da Companhia 

Docas do Ceará, da 

Associação Brasileira de 

En�dades Portuárias e 

Hidroviárias (Abeph) e do 

conselho feminino do Brasil 

Export, Mayhara Chaves. 
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