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Grua de 5 milhões aumenta 
produtividade do Porto de Mar

J
á chegou ao Porto de 
Mar de Viana do Cas-
telo uma nova grua, 
de grandes dimen-

sões, com um valor co-
mercial de 5 milhões de 
euros, que permite uma 
melhoria muito significa-
tiva na prestação de ser-
viços de movimentação 
vertical. 

A Grua Gottwald – Mo-
delo 330 permite um au-
mento de produtividade e 
de segurança no trabalho, 
possibilitando a chegada 
de novos tráfegos ao porto 
de Viana do Castelo que, 
até agora, não eram pos-
síveis por falta de equipa-
mentos adequados.

O Porto de Mar de Via-
na do Castelo é uma in-

Viana do Castelo

A Grua Gottwald – Modelo 330 permite aumento de produtividade e de segurança 

âncora para o desenvolvi-
mento da região, assumin-
do-se como uma platafor-
ma de internacionalização 
do tecido económico, sen-
do fator de atratividade de 
novas empresas e indús-
trias que se queiram ins-
talar no Alto Minho.

O GrupoNogar está 
D

R

fraestrutura marítimo-
-portuária com uma ca-

pacidade instalada pa-
ra movimentar cerca de 

900 000 toneladas de car-
ga por ano e um elemento 

presente no porto de Via-
na do Castelo mediante o 
desenvolvimento de di-
versas atividades de agên-
cia de navegação, opera-
ção portuária e sociedade 
de estiva, através de dife-
rentes sociedades. 

Dentro da estratégia do 
GrupoNogar está previs-
to o projeto de desenvol-
vimento no Porto de Via-
na do Castelo, para o qual 
estão previstos diversos 
investimentos, num pe-
ríodo de 5 anos, que de-
vem somar um valor de 
15 milhões de euros, jun-
to com a melhoria profis-
sional dos funcionários e 
criação de novos postos de 
trabalho a nível de inova-
ção e tecnologia.

A grua  
possibilita 
a chegada 
de novos 
tráfegos 
ao Porto 
de Viana 
do Castelo. 


