
DIA DO
PORTUÁRIO

Rio de Janeiro, 28/1/2023

No dia 28 de janeiro é comemorado o “Dia Nacional do Portuário”, momento no qual 
homenageamos os trabalhadores portuários de todos os portos do Brasil, relembrando a abertura dos 
portos brasileiros às nações amigas, após a família real portuguesa ter chegado ao Brasil em 1808. Com 
esta importante mudança, a então colônia ascendeu a um novo patamar de interação comercial com 
outros países, permitindo o crescimento e o desenvolvimento comercial, econômico e social do país. A 
partir de então, os portos brasileiros passaram por grandes transformações e mudanças no regime de 
exploração da atividade portuária.

Nesse viés, em um contexto temporal mais recente, pode-se apontar a promulgação da “Lei 
dos Portos”, Lei nº 8.630/1993, que criou a Autoridade Portuária, o Conselho de Autoridade Portuária 
e dos Operadores Portuários e o Órgão Gestor de Mão de Obra, como importante marco regulatório 
que estabeleceu modificações que modernizaram a gestão dos portos nacionais. Dentro do escopo da 
modernização, o Brasil também iniciou o processo de privatização de alguns terminais portuários 
dentro do Porto Organizado, assim como criou as condições necessárias para a instalação do novo 
modelo de exploração dos portos, o TUP, Terminal de Uso Privado.

O trabalho portuário, em seu esforço contínuo pela fundamental movimentação de carga por 
todo território nacional, vem passando por importantes transformações na execução das atividades 
portuárias, exigindo o constante aprimoramento das capacitações dessas categorias, visando a 
atender às necessidades das novas tecnologias que permeiam o trabalho portuário.

Neste sentido, no segmento da capacitação profissional da mão de obra portuária, destaca-se a 
criação do Fórum Nacional Permanente para Qualificação do Trabalhador Portuário (FNPQTP) que, 
inserido pela “nova lei dos portos”, Lei nº 12.815/2013, proporcionou a discussão, em alto nível, das 
questões relacionadas à formação, qualificação e certificação profissional do trabalhador portuário e 
do trabalhador portuário avulso, em especial para a sua adequação aos modernos processos de 
movimentação de carga e de operação de aparelhos e equipamentos portuários. Este Fórum conta 
com a participação de órgãos do governo, dentre eles o Comando da Marinha, juntamente com 
representantes dos segmentos patronal e laboral portuários.



Ainda dentro desse escopo, é relevante mencionar que a capacitação do Trabalhador Avulso da 
Orla Portuária é atribuição da Marinha do Brasil, desempenhando o papel de Autoridade Marítima 
Brasileira, a qual emprega recursos financeiros do Fundo de Desenvolvimento do Ensino Profissional 
Marítimo (FDEPM) para tal finalidade. Com currículos estabelecidos por normas específicas para o 
Ensino Profissional Marítimo (EPM) de Portuários e de Atividades Correlatas, a Diretoria de Portos e 
Costas, como Órgão Central do Sistema do EPM, busca manter no mais elevado nível a qualidade da 
capacitação dessa importante categoria funcional, aperfeiçoando-a para estar à altura de um mercado 
exigente e competitivo.

Dando suporte aos trabalhadores que atuam diretamente no campo, sempre focados no 
aperfeiçoamento do sistema, encontram-se as Federações; Associações; sindicatos laborais e 
patronais; e órgãos do governo federal, nestes destacando as Companhias Docas e a Secretaria 
Nacional de Portos e Transportes Aquaviários, que em muito contribuem para a melhoria da eficácia 
do sistema portuário brasileiro.

Por toda essa vital participação na vida da nação e reconhecendo que, apesar da pandemia do 
COVID-19, o setor portuário jamais interrompeu a cadeia produtiva nacional, colaborando 
decisivamente para a manutenção da atividade econômica do Brasil, o setor portuário, em especial os 
Trabalhadores Portuários, merecem a justa homenagem da Marinha do Brasil. Por tudo que 
representam para o Brasil e desejando que continuem a vencer os obstáculos e desafios que se 
apresentam no dia a dia, recebam os nossos cumprimentos, acompanhados de um vigoroso “BRAVO 
ZULU”.

Portos modernos, eficientes e bem administrados!

Mares e Rios Seguros e Limpos!


